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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه بــدون اجــازه 
کتبــی ممنوع اســت.

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
اســت. کاشــانه  آکادمــی 

ــه  ــا خاص ــذف و ی ــح، ح ــریه در تصحی •نش
کردن مقاالت رســیده آزاد اســت و مســئولیت 

مطالــب بــه عهــده نویســنده اســت.
•ذکــر و نقــل مطالــب فقــط بــا اجــازه کتبــی 

ممکــن اســت.
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت رایگان 

منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

اســت.  نشــریه  گرداننــدگان 

به نام خدا 
همکاران عزیز سالم و خدا قوت

امــروز چهارصدمیــن شــماره هفته نامــه تاسیســات 
نیــوز منتشــر شــده اســت و می توانیــد آن را ورق بزنیــد 
و بخوانیــد. چهارصدمیــن شــماره یعنــی چهارصدمیــن 
ــر  ــت و اگ ــده اس ــر ش ــه منتش ــه هفته نام ــه ای ک هفت
ــاع  ــدون انقط ــتنی و ب ــورت ناگسس ــه ص ــه ب همیش

طبــع شــده باشــد، یعنــی هشــتمین ســال انتشــار آن کــه البتــه بیــش از آن 
بــوده اســت.

هفته نامــه در طــی ســال های انتشــار آن از نشــریه ای تنهــا خبــری بــه 
ــود را  ــر خ ــه چت ــت ک ــده اس ــل ش ــی تبدی ــری و صنف ــی، خب ــه ای علم مجل
بــرای تمــام دســت انــدرکاران صنــف بازکــرده اســت و تــالش نمــوده اســت 
ــدگان،  ــکار، تولیدکنن ــراح، پیمان ــر، ط ــان ناظ ــرد. مهندس ــه را در برگی ــه هم ک
فروشــندگان، تکنیســین ها و هــر شــخصی در هــر لباســی کــه در ایــن صنــف 
ــندیکاها،  ــا، س ــت. انجمن ه ــوده اس ــه ب ــب هفته نام ــت مخاط ــال اس فع
ــران  ــه دیگ ــود را ب ــای خ ــه خبره ــق هفته نام ــازمان ها از طری ــا و س صنف ه
ــروه و  ــچ گ ــه هی ــه ب ــد. هفته نام ــر گرفته ان ــران خب ــا از دیگ ــانده اند و ی رس
ــا هیــچ کســی عهــد اخــوت نبســته  شــخصی وابســتگی نداشــته اســت و ب
اســت بــه جــز تمــام همــکاران فعــال در صنــف تــا خدمت گــزاری امیــن بــرای 

آنهــا باشــد. 
در عصــر اطالعــات، جــای تعجــب دارد کــه معــدود مجــالت در حال انتشــار نیز 
بــه آرامــی دســت از انتشــار کشــیدند و بســیاری در طــی ایــن ســالها تعطیــل 
ــات  ــه تاسیس ــرای هفته نام ــد ب ــت و می توان ــه می توانس ــی ک ــدند. اتفاق ش
نیــوز نیــز رخ دهــد ولــی بــه لطــف خــدای متعــال و همــت همــکاران خــود 
تاکنــون از ســختی ها نترســیده اســت. در چنیــن روزگاری هفته نامــه و پایــگاه 
ــد آبــروی صنــف تاسیســات ایــران باشــند.  خبــری تاسیســات نیــوز می توانن
ــا  ــت ام ــد اس ــه بلن ــه ای ک ــترس؛ قل ــا در دس ــت ام ــخت اس ــه س ــی ک آرزوی

نزدیــک؛ مســیری کــه طوالنــی اســت امــا جــذاب!
هفته نامــه بــرای بیــش از 17000 نفــر ایمیــل می شــود و بــه لطــف خواننــدگان 
فهیــم و همــراه در شــبکه های مجــازی نیــز منتشــر می شــود. بیــش از چنــد 
هــزار نفــر از طریــق تلگــرام و واتــس اپ نیــز آن را دریافــت می کننــد کــه در 

بانــک ایمیل هــای مــا نیســتند.
ایــن پایــگاه عظیــم حرفــه ای هــای صنعــت تاسیســات لیاقــت داشــتن حتــی 
روزنامــه را نیــز دارنــد. قشــر زحمتکشــی کــه در کــوران نامالیمــات اجتماعــی، 
سیاســی یــا اقتصــادی بــه خدمــت مشــغولند. زمانــی کــه همــه در مســافرتند 
ــد بایــد باشــند و تعمیــر  بایــد باشــند و بفروشــند؛ وقتــی همــه در قرنطینه ان
کننــد و بی توجــه بــه ســاعت و زمــان و فصــل کار کننــد چــون خالــق آسایشــند.
ــنی  ــراغ روش ــکاران و چ ــای هم ــان گوی ــت زب ــرده اس ــالش ک ــه ت هفته نام
ــق  ــد ح ــازه نده ــا اج ــد ت ــر باش ــتگاه های تصمیم گی ــک دس ــای تاری ــر زوای ب
همکارانــش ضایــع شــود، حیــف و میــل شــود یــا پایمــال شــود. تمــام ایــن 
چهارصــد شــماره مشــحون از ایــن ایــده بــوده اســت و نتیجــه آن رفاقــت بــا 

همــه ولــی ســوال کننــده از همــه بــوده اســت.
ــا  ــد، ب ــر را در آن ببینی ــد همدیگ ــه می توانی ــت ک ــگاهی اس ــن باش ــال ای ح

ــد. ــذت ببری ــه ای خــود ل ــی حرف ــط شــوید و از زندگ ــان مرتب جه
چهارصد شماره با شما بوده ایم. شما هم با ما باشید.

به یاری خدا تا بعد!

ترانه ای به نام 400
سخن سردبیر

روی جلد مربوط به سخن سردبیر

آغاز مهندسی
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ــا،  ــه شــرکت »پپســی »)Pepsi( در کالیفرنی ــق ب ــه بطری ســازی متعل ــار کارخان ــل در کن ــل و نق ــر حم ــک کانتین در ی
اســتارت آپی بــه نــام »آکواســایکل«)Aquacycl( بــا ایــن غــول مــواد غذایــی بــرای پیشــروی فنــاوری جدیــدی کار 
ــد.  ــه ای کمــک کن ــر شناخته شــده انتشــار گازهــای گلخان ــع کمت ــا یکــی از مناب ــه ب ــه مقابل ــد ب ــد کــه می توان می کن

هــدف ایــن فنــاوری، پاکســازی فاضــالب صنعتــی اســت.
ــد. در  ــک می کن ــش کم ــدن در زهک ــاری ش ــش از ج ــوده پی ــردن آب آل ــز ک ــه تمی ــایکل ب ــدوالر آکواس ــاوری م فن
ــر حمــل و نقــل،  ــاره در محــل اســتفاده کــرد. در کانتین برخــی مــوارد، پــس از تمیــز کــردن آب می تــوان از آن دوب
صدهــا ســلول ســوختی میکروبــی وجــود دارنــد کــه هــر کــدام تقریبــا بــه انــدازه یــک باتــری خــودرو هســتند و از 
ــه  ــوان بســته ب ــن سیســتم را می ت ــد. ای ــا اســتفاده می کنن ــه آالینده ه ــرای تجزی ــی ب ــی و محل باکتری هــای طبیع
ــا پیل هــای ســوختی ماننــد گروهــی از لگوهــا بــه هــم وصــل کــرد و انــدازه آن را افزایــش یــا  حجــم فاضــالب، ب
کاهــش داد. در کارخانــه پپســی  کــه همــه چیــز از نوشــابه و چــای گرفتــه تــا نوشــیدنی های انــرژی زا را در بطــری 
ــه  ــتباه ب ــری اش ــا بط ــته ی ــرف گذش ــخ مص ــیدنی های تاری ــی از نوش ــات ناش ــه مایع ــی ک ــد، زمان ــای می ده ج
ــد. همانطــور کــه  ــد کمــک کن ــه قن ــه تجزی ــد ب ــد می توان ــاژ می شــوند، ایــن سیســتم جدی واحــد آکواســایکل پمپ
میکروب هــا قندهــا را تجزیــه می کننــد، بــه طــور طبیعــی الکتریســیته تولیــد می کننــد کــه می توانــد بــرای تامیــن 

ــد، اســتفاده شــود. ــر سیســتم نظــارت می کنن ــه ب ــرژی حســگرهایی ک ان
بــرای فاضــالب حــاوی آالینده هــای بســیار غلیــظ ماننــد نوشــابه هایی کــه از کارخانــه بطری ســازی بیــرون می آینــد، 
ایــن فرآینــد بــه طــور کامــل آب را تمیــز نمی کنــد امــا وقتــی بــه یــک تصفیه خانــه فاضــالب انتقــال یابــد، آن قــدر 

تمیزتــر می شــود کــه می توانــد انتشــار گازهــای گلخانــه ای را تــا ۹۰ درصــد کاهــش دهــد.
ایــن سیســتم در کارخانــه پپســی بــه طــور میانگیــن ماهانــه ۱۱۰ تــن گازهــای گلخانــه ای را حــذف می کنــد. همچنیــن، 
ــت و  ــش داده اس ــرق را کاه ــات ب ــاب های خدم ــرا صورتحس ــد زی ــرکت می انجام ــول ش ــی در پ ــه صرفه جوی ب

ــد. ــه آکواســایکل پرداخــت می کن ــه خدمــات کمتــری را ب پپســی، هزین

پاکسازی فاضالب با استارتاپ!
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ــی  ــپ حرارت ــرژی پم ــات ان ــای Trane از الزام فناوری ه
ــرد ــی می گی ــکا پیش ــرژی آمری وزارت ان

فناوری هــای Trane، یــک شــرکت نــوآور پیشــگام جهانــی، 
ــم ســرد مســکونی  ــی اقلی از الزامــات چالــش پمــپ حرارت
)CCHP( بــرای گرمایــش راندمــان بــاال در دماهــای انجمــاد 
وزارت انــرژی آمریــکا پیشــی گرفتــه اســت. بعــد از انجــام 
آخریــن آزمایشــات در دماهــای بســیار ســرد، Trane ایــن 

ــد.  ــی را شــروع می کن مــاه آزمایشــات میدان

پمپ های حرارتی راندمان باال
ــداری،  ــث پای ــگام در مبح ــک پیش ــوان ی ــه عن ــن ب تری
ابداعــات زیــادی بــرای توســعه پمپ هــای حرارتــی راندمان 
ــوخت های  ــا از س ــدار دارد ت ــای پای ــایر راه حل ه ــاال و س ب
ــاز  ــن را کاهــش دهــد. ف فســیلی دور شــده و انتشــار کرب
بعــدی ایــن شــرکت چالــش DOE اســت. از آنجایــی کــه 
کارفرمایــان بیــش از پیــش راه حل هــای پایــدار ماننــد 
ــد، تــالش می شــود  ــی را انتخــاب می کنن پمپ هــای حرارت
ــاک کمــک  ــت انرژی هــای پ ــری از مزی ــا در بهره گی ــه آنه ب

شــود. 

)CCHP( پمپ حرارتی اقلیم سرد
نمونــه CCHP تریــن کــه در 23- درجــه فارنهایــت کار 
ــرژی  ــات وزارت ان ــی الزام ــه الزام ــر از 20 درج ــد فرات می کن
آمریکاســت. فناوری هــای تریــن نســخه های آســایش 
ــدات  ــر از تعه ــه برت ــد ک ــد می کن ــدار تولی ــد و پای کارآم
ــی  ــرکت یعن ــن ش ــش گیگات ــامل چال ــداری 2030 ش پای
بزرگ تریــن تعهــد اقلیمــی دانــش بنیــان مربــوط بــه 

ــت.  ــوالت اس ــارات محص انتش

سیستم VRF خانگی CHV به بازار می آید

 Cooper&Hunter از شرکت CHV ســری محصوالت خانگی
ــن آب  ــش و تامی ــد، گرمای ــوع کارآم ــه مطب ــکان تهوی ام
ــرای گرمایــش و  ــووات ب ــا 31.5 کیل ــووات ت گــرم از 14 کیل
از 12 کیلــووات تــا 28 کیلــووات بــرای ســرمایش را فراهــم 
می کنــد. یــک ویژگــی منحصربــه فــرد محصــوالت، ترکیبــی 
از آخریــن نوآوری هــای سیســتم VRF کالســیک و عملکــرد 
بازیابــی گرمــای دســتگاه بیرونــی در زمــان روشــن بــودن 
حالــت ســرمایش اســت. ایــن سیســتم بــرای اســتفاده از 
ــان  ــی در زم ــای تابــش شــده توســط دســتگاه بیرون گرم
ــرای گــرم  ــوع در تابســتان و اســتفاده از آن ب تهویــه مطب

ــد.  ــرای تامیــن آب گــرم کار می کن کــردن آن ب

CHV خانگی VRF سیستم
سیســتم VRF خانگــی CHV شــرکت Cooper&Hunter بــه 
ــع  ــرم، منب ــتان گ ــد در دوره تابس ــازه می ده ــران اج کارب
ــد  ــی می توان ــن ویژگ ــگان داشــته باشــند. ای ــرم رای آب گ
ــتان  ــرم در تابس ــاالی آب گ ــرف ب ــرای مص ــا ب مخصوص
 ،CHV جــذاب باشــد. همچنیــن عملکــرد سیســتم خانگــی
گــرم کــردن موثــر آب بــرای انــواع مختلــف کاربری هــا در 

ــازد.  ــر می س ــرد را امکان پذی ــتان س دوره زمس

عملکرد موثر در همه شرایط آب و هوایی
دمــای آب گــرم شــده حداکثــر 60 درجــه اســت و اجــازه 
ــه  ــی ک ــی زمان ــتان حت ــتم در زمس ــر سیس ــرد موث عملک

ــد.  ــت را می ده ــه اس ــرون 20- درج بی



ت نیوز
تاسیسا
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طرح محقق ایرانی برای تامین نیاز گرمایشی خانه با انرژی های پاک

گروهــی از محققــان بــا همــکاری پژوهشــگری ایرانــی آزمایشــی انجــام داده انــد تــا بــا کمــک انــرژی خورشــیدی و 
زیســت تــوده نیــاز گرمایشــی یــک خانــه یــک طبقــه را تامیــن کننــد.

ــا واحدهــای  ــور فتوولتائیــک حرارتــی ب ــد نســلی توزیعــی متشــکل از کلکت ــا یــک سیســتم چن ــق آنه در ایــن تحقی
ــد. ــاد کردن ــازی ایج ــط شبیه س ــک محی ــوده در ی ــت ت ــد زیس تولی

هــدف ایــن سیســتم تامیــن تقاضــای گرمایــش کلبــه ای یــک طبقــه در شــیان، واقــع در شــمال غربــی چیــن اســت. 
در پژوهــش مذکــور امــکان ســنجی ایــن سیســتم و اســتفاده پلکانــی از ســطوح مختلــف انــرژی تاییــد و نشــان داده 
شــده اســت. پــس از اجــرای مــدل، در طــول فصــل گرمایــش، نتایــج نشــان داد کــه انــرژی خورشــیدی تولیــد ۱۶۹۸ 

کیلــووات ســاعت یــا ۶۰ درصــد کل انــرژی جمــع آوری شــده را تشــکیل می دهــد.
از ســوی دیگــر زیســت تــوده ۸۵۲.۹۵ کیلــووات ســاعت یــا ۴۰ درصــد انــرژی تولیــدی را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. چنیــن سیســتمی مــی توانــد در اکثــر وضعیــت هــای مختلــف، گرمایــش در ایالــت شــیان چیــن را بــدون نیــاز 

بــه انــرژی کمکــی تامیــن و همچنیــن گاز گلخانــه ای تولیــد نکنــد.

تبدیل نوار چسب به ژنراتور برق!

گروهــی از محققــان روی نســخه هــای ســاده و ارزان ژنراتورهــای کوچــک بــرق تماســی کار مــی کننــد کــه بــا کمــک 
نوارچســب دو طرفــه موجــود در بــازار ســاخته مــی شــوند.

ــد.  ــرده ان ــداع ک ــر اب ــون یــک نســخه ســاده ت ــگ اکن ــری گانــگ وان ــه رهب ــا ب ــان دانشــگاه آالبام گروهــی از محقق
ژنراتــور ایــن پژوهشــگران براســاس تحقیقــات قبلــی ســاخته شــده کــه نشــان مــی دهــد ایــن سیســتم را مــی تــوان 
از نــوار چســب، پالســتیک و فلــز ســاخت. امــا آنهــا قطعــات ژنراتــور را طــوری کنــار یکدیگــر قــرار دادنــد کــه عملکــرد 

آن بــا ژنراتورهــای پیچیــده تــر و گرانقیمــت تــر برابــری مــی کنــد.
ــوار چســب دو طرفــه یــک ورقــه پالســتیک اســت کــه بیــن دو  ــرق تماســی شــامل یــک ن ــور ب ــی ژنرات طــرح اصل
ــه طــور  صفحــه آلومینیــوم قــرار گرفتــه اســت. فشــار ایــن صفحــات روی یکدیگــر و جــدا کــردن آنهــا از یکدیگــر ب
لحظــه ای نوعــی جرقــه ایجــاد مــی کنــد و میــزان فشــاری کــه بــه طــور مســتقیم بــه کار مــی رود روی میــزان بــرق 
تولیــدی تاثیــر مــی گــذارد. یــک نســخه از ژنراتــور شــامل دوالکتــرود بــرای تولیــد بــرق بــا تراکــم ۱۶۹.۶وات بــه ازای 

هــر مترمربــع بــه کار گرفتــه شــد کــه بــه گفتــه تیــم ۴۷ درصــد بیشــتر از طــرح هــای قبلــی بــود.
محققــان در آزمایــش هــا از ژنراتــور بــرای روشــن کــردن۴۰۰ چــراغ ال ای دی تنهــا بــا فشــار الیــه هــا روی یکدیگــر 
اســتفاده کردنــد. روشــن کــردن چــراغ هــای ال ای دی یــا دســتگاه هــای الکترونیکــی کوچــک دیگــر فقــط یکــی از 
کاربردهــای ژنراتــور بــرق تماســی اســت. بــا اســتفاده از آن در ســطوح چوبــی مــی تــوان انــرژی راه رفتــن را جــذب، 

بــرق مــورد نیــاز ســمعک را تامیــن و نمایشــگرهای لمســی برقــی را روشــن کــرد.

تهویه ناکافی علت مرگ کودک دوساله

پزشــک متخصــص از تهویــه ناکافــی در یــک خانــه اجتماعــی اجــاره ای بــه عنــوان عامــل مــرگ یــک کــودک دوســاله 
ــرده و ســبب درخواســت  ــب ک ــی را جل ــای عموم ــانه ه ــه رس ــم توج ــن حک ــرده اســت. ای ــاد ک در ســال 2020 انتق

عمومــی بــرای بازبینــی اســتانداردهای تهویــه در امــالک اجــاره ای و ســایر ســاختمان هــا شــده اســت. 
جــان کرســلی، پزشــک متخصــص اســتان منچســتر نــورث، مــی گویــد ایــن کــودک دوســاله در 21 دســامبر در نتیجــه 

وضعیــت تنفســی شــدید بــه دلیــل قرارگرفتــن طوالنــی مــدت در معــرض قــارچ در خانــه اش فــوت کــرده اســت. 
دکتــر کرســلی در حکــم خــود در مــورد ایــن مــرگ گفتــه اســت ایــن ملــک تهویــه ناکافــی داشــته و بــرای یــک روز 
عــادی فعالیــت هــای روزانــه مجهــز نبــوده اســت. ایــن ســبب رطوبــت اضافــی و تشــکیل کندانــس و رشــد قــارچ 
در ملــک شــده اســت. وی مــی گویــد: تهویــه در حمــام موثــر نبــوده و تهویــه در آشــپزخانه وجــود نداشــته و در کل 

سیســتم تهویــه موثــر در ملــک وجــود نداشــته اســت. 

اخبار مهندسی
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دانسته های مهم حقوقی هفته:

ــدام  ــت، اق ــر اکثری ــب نظ ــدون کس ــی ب ــر مالک . اگ
ــر  ــا پنجــره غیرهمســان نمــود، مدی ــه نصــب درب ی ب
ســاختمان می توانــد از طریــق دادگاه او را وادار بــه 
نصــب درب و پنجــره همگــون بــا ســایر واحدهــا 

ــد. نمای

ــود  ــوزی ش ــار آتش س ــدی دچ ــه واح ــی ک . در صورت
ــام  ــه تم ــه بیم ــدام ب ــال اق ــران قب ــا مدی ــر ی و مدی
ــند،  ــوده باش ــد ننم ــک واح ــوان ی ــه عن ــاختمان ب س

مســئول جبــران خســارت وارده می باشــند.

ــوان  ــام، می ت ــه صــورت بی ن ــا بیمــه مســئولیت ب . ب
ــا  ــرار داد ت ــه ق ــش بیم ــت پوش ــان را تح کل آپارتم
ــی و  ــروی خدمات در صــورت بــروز حادثــه بــرای نی

ــد. ــارت نمای ــران خس ــه جب ــی، بیم نظافتچ

. اگــر واحــدی فاقــد پارکینــگ باشــد، حــق اســتفاده 
ــتفاده،  ــورت اس ــدارد و در ص ــران را ن ــگ دیگ از پارکین
مالــِک دارای پارکینــگ می توانــد بــه اتهــام جــرم 

ــد. ــکایت کن ــی ش ــرف عدوان تص

ــترک  ــاری مش ــای ج ــن هزینه ه ــورت نپرداخت . در ص
کــه بــر عهــده مســتأجر مــی باشــد، ایــن هزینه هــا را 

مالــک بایــد بپــردازد.

ــه پنجــره  ــه در لب ــف ک ــا اشــیاء مختل ــدان ی ــر گل . اگ
ــا  ــاد ی ــر ب ــر اث ــی کنید،ب ــداری م ــراس نگه ــا ت و ی
بی احتیاطــی ســقوط کنــد و خســارت جانــی یــا مالــی 
بــه دیگــری وارد شــود، مســئول پرداخــت دیــه وجبران 

خســارت می باشــید.

علیرضا واصف
دبیر تحریریه

از مشاور حقوقی ما بپرس

سواالت حقوقی خود را در حوزه نظام مهندسی ازطریق Hello@Tasisatnew.com  از ما بپرسید تا 
مشاور حقوقی تاسیسات نیوز آنها را پاسخ دهد.

حقوق مهندسی
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نظام مهندسی تهران:

ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، در راســتای انتظــام، رشــد و اعتــالی امــور حرفــه ای مهندســی و بــا 
تأکیــد بــر گســترش آموزش هــای حرفــه ای و دانــش تخصصــی جامعــه مهندســان، کمیســیون آمــوزش، پژوهــش و 
ترویــج اســتان تهــران بــا همــکاری معاونــت توســعه ســرمایه مهندســی و واحــد آمــوزش پژوهــش و ترویــج نســبت 

بــه راه انــدازی پورتــال آمــوزش دوره هــای تخصصــی حرفــه ای اقــدام نمــوده اســت.

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

ــان  ــیون کارشناس ــت در کمیس ــای عضوی ــام کاندیداه ــه ای از ثبت ن ــی اطالعی ــتان ط ــاختمان اس ــی س ــازمان نظام مهندس س
ــر داد.  رســمی ســازمان)ماده۲۷( خب

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

شرایط ثبت نام در دوره های آموزشی صدور، تمدید و ارتقا پایه مربوط به نیمسال دوم ۱۴۰۱ اعالم شد.

نظام مهندسی مازندران:

ــم ســازمان نظام مهندســی ســاختمان  ــره دوره نه ــات مدی ــن جلســه هی ــزاری پنجــاه و پنجمی ــر از برگ ــن خب آخری
اســتان )بــه صــورت فــوق العــاده( اعــالم شــد.

نظام مهندسی گیالن:

ســمينار آموزشــی آشــنايی بــا روش هــای تهيــه طرح هــای توســعه شــهری بــه همــت کارگــروه تخصصــی شهرســازی در رشــته 
شهرســازی ســازمان برگــزار شــد.

نظام مهندسی سمنان:

جلســه مشــترک کمیتــه مجریــان ذی صــالح ســاختمان ســازمان بــا کمیتــه انــرژی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان 
بــا رویکــرد تشــریح مبحــث ۱۹ مقــررات ملــی ســاختمان و لــزوم توجــه بــه ایــن مبحــث در اجــرای ســاختمان برگــزار شــد. 

نظام مهندسی

https://tceo.ir/?NEWS/235223/255404/261163/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
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https://azarnezam.ir/fa/news/2252/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%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-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8727
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آموزش مهندسی

http://www.kaashaaneh.ir
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آیین نامــه   ۷۷ مــاده  اســاس  بــر   - دوم  قســمت 
ــاختمان،  ــرل س ــی و کنت ــون نظام مهندس ــی قان اجرای
اختیــارات و وظایفــی بــرای گروه هــای تخصصــی 
ســازمان نظام مهندســی تعریــف شــده اســت کــه اهــم 
آن؛ بررســی کارشناســی دقیــق مســائل ویــژه هــر رشــته 
تخصصــی بــا حضور حداقل ۷ نفر و ارســال پیشــنهادات 
ــج  ــا نتای ــه نظام مهندســی اســتان می باشــد ت خــود ب
ــود  ــای خ ــه در تصمیم گیری ه ــوان آیین نام ــه عن را ب
ــن  ــر بی ــالف نظ ــروز اخت ــورت ب ــد و در ص ــاظ کنن لح
ــی  ــره نتیجــه نهای ــات مدی گروه هــای تخصصــی و هی

اخــذ و اعــالم شــود.
ــارکی  ــری فش ــن جعف ــران و  محس ــی جلوه گ مصطف
در  مکانیــک  تخصصــی  گــروه  اصلــی  اعضــای  از 
نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران با حضــور روح 
الــه واصــف مدیــر مســئول و پایــگاه خبــری تاسیســات 
ــه  ــارم ب ــاز چه ــه ف ــوز در ششــمین قســمت از برنام نی
بحــث پیرامــون وظایــف ایــن کمیســیون و انجمن هــا 

ــد. ــت موضــوع تاسیســات پرداختن ــا محوری ب
گــوی  و  گفــت  ایــن  دوم  بخــش  در  جلوه گــران 
ــات  ــیاری از مصوب ــه بس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب تصوی
ــری  ــدم پیگی ــل ع ــه دلی ــک ب ــی مکانی ــروه تخصص گ

ــه  ــدن نیافت ــی ش ــت عملیات ــئوالن فرص ــس و مس رئی
ــت:  ــار داش ــت اظه اس

در مــاده 33 مبحــث دوم وظایــف گــروه تخصصــی بــه 
ــوارد  صــورت شــفاف تعییــن شــده و در بســیاری از م
ــاب  ــیوه نامه انتخ ــد ش ــیوه نامه ها مانن ــیاری از ش بس
دفاتــر نظام مهندســی تدویــن شــده امــا فرصــت طــی 
ــده  ــی مان ــف باق ــه و بالتکلی ــی را نیافت ــل قانون مراح
اســت و ایــن امــر در مــورد بســیاری از مباحــث ماننــد؛ 

تعییــن حق الزحمه هــا مصــداق دارد. 

فرصتی که بر باد رفت
ــادآور شــد: در خصــوص تعییــن حق الزحمه هــا در  او ی
مبحــث دوم بــه صراحــت اشــاره شــده اســت کــه بایــد 
همــه ســاله در 4 رشــته بــر اســاس شــاخص ســه ماهــه 
آخــر ســال و بــر اســاس کارهــای ســاختمانی اجرایــی 
ــن و  ــف تعیی ــته های مختل ــه رش ــق الزحم ــدول ح ج
اعــالم شــود امــا هیــچ اقدامــی جــدی در ایــن زمینــه 

صــورت نگرفتــه اســت. 
ــی دیگــر گــروه  محســن جعفــری فشــارکی عضــو اصل
تاسیســات در نظام مهندســی و بررســی در ادامــه دربــاره 
انتخــاب دو رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

اجرای مصوبات کارگروه مکانیک متولی ندارد

دو تــن از اعضــای گــروه تخصصــی مکانیــک و مدیــر مســئول پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز در ششــمین برنامــه 

فــاز چهــارم بــه بررســی وظایــف گروه هــای تخصصــی و دالیــل عــدم انجــام وظیفــه بــر اســاس نــص صریــح مــاده 

واحــد قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان پرداختنــد. 

فاز چهــارم
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ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــازمان اش ــک س ــروه مکانی از گ
ــا پشــتوانه  ــه ب ــود ک ــی ب ــن فرصت انتخــاب ایــن دو ت
ــته  ــان در رش ــیاری از ذی نفع ــوق بس ــه حق ــی ب قانون
ــیدگی  ــود رس ــده ب ــول مان ــون مغف ــه تاکن ــک ک مکانی
ــروه در دو دوره  ــن گ ــه ای ــی ب ــی توجه ــا ب ــود ام ش
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــران نظام مهندس ــت مدی ریاس
ــان  ــه مهندس ــه جامع ــود ک ــاد ب ــدری زی ــه ق ــران ب ته
ــر از  ــه غی ــر ب ــردی دیگ ــاب ف ــک در آرزوی انتخ مکانی

ــد! ــک بودن رشــته مکانی
وی عملکــرد گــروه تخصصــی مکانیــک را مطلــوب 
ــروه  ــن گ ــرد ای ــزود: حضــور و کارک ــرد و اف ــی نک ارزیاب
مفیــد و موثــر نبــود و بــر اســاس اســتانداردهای 
حاکــم عملیاتــی نشــد هــر چنــد در بســیاری از مــوارد 
ــی مصوبه هــای صــادر شــد  ــری اعضــای اصل ــا پیگی ب
ــت  ــس وق ــوی رئی ــود از س ــه الزم ب ــه ک ــا آنگون ام
گــروه تخصصــی مــورد پیگیــری و اجرایــی شــدن قــرار 
ــا  ــال در حــال حاضــر اداره آبف ــوان مث ــه عن ــت ب نگرف
ــری  ــدن مج ــخص ش ــف مش ــن تکلی ــار تعیی در انتظ
ذیصــالح از ســوی نظــام مهندســی و ایــن گــروه اســت 
ــه کار  ــای نداشــتن تجرب ــل ادع ــه دلی ــر ب ــن ام ــا ای ام
اجرایــی ایــن افــراد بــه تعویــق می افتــد در حالــی کــه 
کســب تجربــه و فرصــت عملیاتــی شــدن تجربه هــا در 
ــد  ــم می آی ــا فراه ــرای پروژه ه ــات و اج ــدان عملی می
و بــه ایــن ترتیــب چرخــه مصوبــات ناقــص و ... 

ــه دارد.  ــان ادام همچن

به نام مهندسان به کام دیگران!
روح الــه واصــف مدیر مســئول و ســردبیر پایــگاه خبری 
تاسیســات نیــوز، در ادامــه گفــت و گوی کارشناســان در 
ششــمین برنامــه فــاز چهــارم بــه مشــکالت موجــود در 
خصــوص انجــام وظیفــه مهندســان مکانیــک در امــور 
ایمنــی ســاختمان ها و عــدم دریافــت حق الزحمــه 
ــن  ــئولیت در ای ــذاری مس ــروه و واگ ــن گ ــط ای توس
خصــوص بــه ســازمان آتش نشــانی پرداخــت و گفــت: 
ــروه  ــن گ ــا در ای ــی و تناقض ه ــی نظم ــیاری از ب بس
ــه برخــی از  ــت ک ــی صــورت می گرف تخصصــی در حال
ــه  ــه صــورت آتــش ب ــراد صاحــب نظــر و دلســوز ب اف
اختیــار بــه آن پرداختنــد تــا مطالبــات این گــروه محقق 
ــی  ــری برخ ــه پیگی ــوان ب ــه آن می ت ــه از جمل ــود ک ش
ــراد مســئول  ــره اف از مهندســان مکانیــک خــارج از دای
ــی  ــات قانون ــوص تناقض ــی در خص ــروه تخصص در گ
ــانی   ــازمان آتش نش ــی و س ــن نظام مهندس ــی مابی ف
ــه  ــفانه ب ــه متاس ــد ک ــام دادن ــری انج ــات موث اقدام
دلیــل نبــود متولــی قانونــی و پیگیــری اصولــی ره بــه 

جایــی نبــرد. 
فشــارکی در ایــن خصــوص گفــت: تشــکیل کارگروه هــا 
بــه منظــور پیگیــری امــور مختلــف در گروه هــای 
تخصصــی از جملــه برنامه هایــی بــه شــمار می آیــد کــه 
بــا هــدف رســیدگی بــه امــور و مشــکالت مهندســان و 
فعــاالن در ایــن صنــف شــکل گرفــت امــا در نهایــت، 
انتصابــات افــراد مســئول در ایــن کارگروه هــا بــر 
اســاس تقدیــر از فعالیــت آنهــا در ســتادهای انتخاباتی 
ــان  ــای آن ــاس قابلیت ه ــر اس ــه ب ــت و ن ــورت گرف ص
ــی  ــرد اصل ــا از کارک ــن کارگروه ه ــب ای ــن ترتی ــه ای و ب
خــود دور مانــد و گــره ای از گره هــای موجــود در گــروه 

را نگشــود.
در  ذیصــالح  مجــری  گزینــش  چالــش  وجــود  او 
ــود  ــف ســاخت و ســاز را ناشــی از نب حوزه هــای مختل
ســازو کار مطلــوب در کارگروه هــا و نظام مهندســی  ذکــر 
و خاطرنشــان کــرد: حــل مشــکالت مهندســی مکانیــک 
بــا وجــود افــراد خــوش فکــر و صاحــب صالحیــت دور 
از ذهــن نیســت و امیــد اســت مشــکالت ایــن گــروه 

بــا تعامــل و ســعه صــدر بیشــتر حــل شــود. 

ادامه دارد ...

فاز چهــارم
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لیست قیمت و سفارش محصوالت لوله

بسته بندی )متر( قیمت )تومان( شرح کاال ردیف

160 149700 لوله 20 1

120 238900 لوله 25 2

80 464000 لوله 32 3

40 838800 لوله 40 4

20 1338000 لوله 50 5

16 2289400 لوله 63 6

12 3222000 لوله 75 7

12 4693000 لوله 90 8

8 7088800 لوله 110 9

160 168500 لوله سه الیه کامپاند الیاف دار 20 10

120 264400 لوله سه الیه کامپاند الیاف دار 25 11

80 505600 لوله سه الیه کامپاند الیاف دار 32 12

40 842400 لوله سه الیه کامپاند الیاف دار 40 13

200 147600  PEX-AL-PEX 16 لوله 14

150 265400 PEX-AL-PEX 20 لوله 15

100 447900 PEX-AL-PEX 25 لوله 16

75 696700  PEX-AL-PEX 32 لوله 17

بازار مهندسی
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ــی پیشــرفت های  1. پانزدهمیــن همایــش بیــن الملل
ــوژی ــوم و تکنول عل

ایــن همایــش از روز ســه شــنبه، 15 آذر 1401 لغایــت 
ــی  ــوزش عال پنجشــنبه، 17 آذر 1401 توســط موسســه آم

ــود. ــزار می ش ــهد برگ ــهر مش ــاوران در ش خ

2. شــانزدهمین کنفرانــس ملــی مهندســی عمــران، 
معمــاری و شهرســازی

ــط  ــنبه، 15 آذر 1401 توس ــه ش ــس در روز س ــن کنفران ای
شــانزدهمین کنفرانــس ملــی مهندســی عمــران، معماری 

ــود. ــزار می ش ــیروان برگ ــهر ش ــازی در ش و شهرس

ــوم، مهندســی و  3. ســومین کنفرانــس بیــن المللــی عل
ــوژی در کســب و کارهــای نویــن نقــش تکنول

ایــن کنفرانــس در روز یکشــنبه، 20 آذر 1401 توســط 
ــه  ــر ترکی ــهر ازمی ــرز در ش ــن الب ــش آروي ــركت هماي ش

می شــود. برگــزار 

ــس  ــن کنفران ــی و چهارمی ــس مل ــن کنفران 4. یازدهمی
بیــن المللــی ســازه و فــوالد و دومیــن کنفرانــس ملــی 

)LSF( قاب هــای ســبک فــوالدی
ــت  ــنبه، 22 آذر 1401 لغای ــه ش ــس از روز س ــن کنفران ای
ســازه های  انجمــن  توســط   1401 آذر   24 پنجشــنبه، 

فــوالدی ایــران در شــهر تهــران برگــزار می شــود.

ــتیک و  ــی آکوس ــن الملل ــس بی ــن کنفران 5. دوازدهمی
ــات ارتعاش

ایــن کنفرانــس از روز چهارشــنبه، 23 آذر 1401 لغایــت 
پنجشــنبه، 24 آذر 1401 توســط انجمــن آکوســتیک و 
ــر در شــهر  ــی امیرکبی ــران, دانشــگاه صنعت ارتعاشــات ای

تهــران برگــزار می شــود.

گردهمایی مهندسی
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http://www.bostanchi.com
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برای خرید آنالین این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

دفترچه فرمول های من

کتاب مهندسی

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86/


ت نیوز
تاسیسا

www.Tasisatnews.com 16هفته نامه شماره 400

نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

یک عکس، یک درس
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ــا آسانســور و پله هــای برقــی دچــار صدمــات  ــا گاز ی هرســاله بســیاری از هموطنانمــان در اثــر حــوادث مرتبــط ب

مالــی و جانــی می شــوند، پــس از وقــوع حادثــه اولیــن پرســش ها ایــن اســت کــه عوامــل بــروز حادثــه چــه بــوده؟ 

و مقصریــن اتفــاق چــه کــس یــا کســانی هســتند؟. کتــاب ارزشــمند و موثقــی در گذشــته های نــه چنــدان دور بــه 

چــاپ رســیده اســت ، کــه بــا بررســی پرونده هــای عینــی بــه خطــای مهندســی یــا انســانی ایــن حــوادث پرداختــه 

اســت. بــر آن شــدیم کــه جهــت آشــنایی بیشــتر در خصــوص شــناخت ایــن خطاهــا و جلوگیــری از شــکل گرفتــن 

بیشــتر ایــن حــوادث، پرونده هــای ثبــت شــده در دادگســتری ایــران را کــه علــل حادثــه و مقصریــن را مشــخص 

کــرده اســت بــه جامعــه مهندســی معرفــی کنیــم. باشــد که بــا آموختــن بیشــتر از تجربیــات کارشناســان دادگســتری 

در رشــته گاز بتوانیــم از بــروز چنیــن حــوادث وخطاهــای انســانی و مهندســی قابــل پیشــگیری، جلوگیــری کنیــم.

منبع: کتاب حوادث گاز و آسانسور
گردآورندگان: مهندس رضایی- مهندس آزادواری- دکتر جواد نوفرستی

حادثه اول

احترامــًا بازگشــت بــه نامــه شــماره ۱۸ الــف ۹۴ مــورخ 
1394/۰۴/14 و ضمــن تشــکر از نامه ارســالی بدینوســیله 
ــوادث  ــن ح ــن تلخ تری ــن و همچنی ــی از اثرگذارتری یک
ــوان  ــه عن ــاله ب ــول دوران ۱۱ س ــه در ط ــی از گاز ک ناش
کارشــناس رســمی دادگســتری بــا آن برخــورد داشــته ام 

ــه اســتحضار می رســانم: ــر ب را بشــرح زی
در زمســتان ۱۳۸۷ اطــالع رســید کــه در شــهر .... یــک 
ــوت  ــی ف ــی همگ ــر گازگرفتگ ــر اث ــره ب ــواده ۴ نف خان
ــناس  ــکاران کارش ــر از هم ــاق ۲ نف ــه اتف ــد. ب نموده ان
ــل  ــه مح ــی ... ب ــروی انتظام ــا نی ــی ب ــا هماهنگ و ب
ــه  ــل حادث ــه مح ــم. خان ــه کردی ــه مراجع ــوع حادث وق
ــش از  ــه در پرس ــود ک ــه ب ــی ۲ اتاق ــه ویالی ــک خان ی
ــخص  ــاره ش ــه در اج ــد خان ــخص گردی ــک آن مش مال
دیگــری بــوده کــه در اوایــل پاییــز آن را تخلیــه کــرده 
ــواده  ــه خان ــه را ب ــاه خان ــر آذرم ــه در اواخ و صاحبخان
ــات الزم و  ــس از تحقیق ــت. پ ــاره داده اس ــی اج متوف
ــن  ــل ای ــل دلی ــد مح ــایگان و بازدی ــا همس ــره ب مذاک
حادثــه بشــرح زیــر مشــخص شــد کــه ســهل انــگاری 
بــه کار رفتــه در آن موجــب حیــرت کارشناســان گردیــد: 
ــی همســایه ملــک در  ــگام اقامــت مســتأجرين قبل هن
حــال احــداث بنــا در مجــاورت خانــه محل حادثــه بوده 
ــش  ــل دودک ــوده از مح ــاهده نم ــه مش ــتأجر ک و مس
ــش  ــود دودک ــه می ش ــاک وارد خان ــرد و خ ــاری گ بخ

ــا از  ــد ت ــدود می کن ــاًل مس ــت کام ــه ای موک ــا تک را ب
ــد.  ــه خــود جلوگیــری نمای ــه خان ورود گــرد و خــاک ب
ایــن تکــه موکــت همچنــان در دودکــش باقــی مانــده 
مســتاجر اولــی فرامــوش می کنــد هنــگام تخلیــه منــزل 
آن را از دودکــش خــارج کنــد مســتاجر بعــدی کــه در 
اواخــر پاییــز و فصــل ســرد ســال اقــدام بــه اجــاره ایــن 
ــر از همــه جــا در همــان شــب  خانــه می کنــد بــی خب
ــاری  ــب بخ ــه نص ــدام ب ــه اق ــکان در خان ــت اس نخس
گازی و اتصــال آن بــه دودکــش می کنــد غافــل از اینکــه 
ــال گازهــای  ــه انتق ــادر ب ــوده و ق دودکــش مســدود ب
ــه هــوای آزاد نمی باشــد.  ــراق بخــاری ب حاصــل از احت
ایــن اتفــاق منجــر بــه مــرگ پــدر و مــادر خانــواده و دو 
فرزنــد ۲ و ۵ ســاله آنهــا می گــردد و هیئــت کارشناســی 
در گــزارش خــود بــه دادگاه a درصــد تقصیــر را متوجــه 
ــه  ــر ب ــگاری منج ــهل ان ــل س ــه دلی ــی ب ــتأجر قبل مس
ــزان  ــه می ــز ب ــه را نی ــتند صاحبخان ــر دانس ــوت ۴ نف ف
b درصــد بــه دلیــل اجــاره دادن خانــه بــدون حصــول 

ــودن آن مقصــر شــناختند. ــان الزم از ایمــن ب اطمین
الزم بــه یــادآوری اســت از نظــر حقوقــی طرفیــن کلیــه 
ــا  ــدوی ی ــه دادگاه ب ــده در مرحل ــر ش ــای ذک پرونده ه
تجدیدنظــر حــق اعتــراض دارنــد و از آنجــا کــه رأی های 
صــادره فــوق قطعیــت نــدارد طبعــًا در صــورت اعتراض 
هــر یــک از طرفیــن و ارائــه مــدارک و شــواهد جدیــد 
ــرات دیگــر مقصــر دانســته شــوند و  ممکــن اســت نف

یــا درصــد قصــور هــر یــک از طرفیــن تغییــر نمایــد.

ایمنی مهندسی
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و  نمانگــر  شــرکت  مدیرعامــل  جاللــی  عبدالکریــم 
ــی  ــات سرمایش ــی تاسیس ــگاه بین الملل ــری نمایش مج
و گرمایشــی ضمــن اشــاره بــه اهمیــت برگــزاری 
نمایشــگاه ها در توســعه ایــن صنعــت در کشــور گفــت: 
ــاه  ــه حــدود دو م ــی تاسیســات ک نمایشــگاه بین الملل
ــزار  ــی برگ ــزاری نمایشــگاه بین الملل ــل در محــل برگ قب
شــد، از اســتقبال خوبــی توســط فعــاالن ایــن صنعــت 
ــل  ــه دلی ــل ب ــال قب ــالف دو س ــود و برخ ــوردار ب برخ
شــیوع کرونــا تولیدکننــدگان و صنعتگــران در ایــن 
ــن دوره از  ــی در ای ــی خوب ــی و کیف ــور کم ــته حض رش

داشــتند. نمایشــگاه ها 
او افــزود: هــر چنــد آثــار برجــا مانــده از اپیدمــی کرونــا 
در ایــن دوره از نمایشــگاه همچنــان مشــهود بــود، 
امــا تنــوع دســتاوردهای حاضریــن در ایــن نمایشــگاه 
بیانگــر ســاکت نبــودن فعــاالن در ایــن رشــته و 

ــراوان در  ــه ایده هــا و نوآوری هــای ف ــا ب ــن آنه پرداخت
ــوده اســت. ــا ب ــت آنه حیطــه فعالی

ــر  ــم و دیگ ــود تحری ــا وج ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب جالل
ــن  ــز از ای ــی نی ــرکت های خارج ــی ش ــکالت جانب مش
دوره از نمایشــگاه اســتقبال خوبــی کردنــد اظهــار 
داشــت: حضــور فعــاالن در ایــن دوره از نمایشــگاه 
ــور  ــا حض ــع ب ــر مرب ــزار مت ــدود ۳۵ ه ــعتی ح در وس
ــن فعالیــت و  ــق ای شــرکت های خارجــی نشــان از رون
اهمیــت برپایــی چنیــن نمایشــگاه هایی بــرای فعــاالن 

ــت دارد. ــن صنع ــران در ای ــارج از ای ــل و خ در داخ
مدیرعامــل شــرکت نمانگــر بــا بیــان اینکه »تاسیســات« 
ــود  ــوب می ش ــوری محس ــر کش ــادر در ه ــت م صنع
بیــان کــرد: برندســازی و نــوآوری از شــاخص های برتــر 
ــت  ــن صنع ــق ای ــت و رون ــوده اس ــگاه ب ــن نمایش ای
ــق  ــع و رون ــر صنای ــرخ دیگ ــش چ ــا چرخ ــواره ب هم

ــراه اســت. اقتصــادی هم
ــرای  ــی ب ــگاه ها را فرصت ــزاری نمایش ــان برگ او در پای
تبــادل اطالعــات و تکنولوژی هــای نویــن در ایــن 
عرصــه دانســت و خاطــر نشــان کــرد: آگاهــی از آخرین 
فناوری هــای روز و تبــادل اطالعــات و ایجــاد بازارهــای 
ــزاری  ــای برگ ــه رهآورده ــی از جمل ــی و صادرات تبلیغات
ــی  ــی و کیف ــه امســال از رشــد کم نمایشگاه هاســت ک
مطلوبــی برخــوردار بــوده اســت و امیدواریــم ایــن امــر 

ــد. ــود یاب ــش بهب ــش از پی ــده بی در ســال های آین

دستاوردهای نمایشگاهی تاسیسات در دوران پساکرونا

صدیقه بهزادپور
دبیر سرویس خبر

عبدالکریــم جاللــی مدیرعامــل شــرکت نمانگــر از بهبــود کیفــی و کمــی دســتاوردهای جدیــد در صنعــت تاسیســات 

همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه هــای مختلــف در دوران پســاکرونا و امیــد بــه بهبــود رونــق چــرخ صنعتگــران در 

ــر داد. ــف خب ــته های مختل رش

گزارش مهندسی

http://www.damandeh.com
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تلویزیون تاسیسات در هفته ای که گذشت:
)نام ها دارای لینک می باشد(

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

- دکتر عبدالکریم جاللی )مدیرعامل شرکت نمانگر(

- دکتر جواد جوهری )مدیرعامل شرکت آذرنسیم(
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دعوت به همکاری

تحریریه ماهنامه الکترونیکی مهندسی تاسیسات و 
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات نیوز با بیش از 17 
هزار مشترک، پذیرای مقاالت، اخبار، یادداشت ها 

و گزارش های تحلیلی همکاران و مهندسانی 
است که در این حوزه توانمند هستند و بستری 
مناسب جهت انتشار دغدغه های شماست. لذا از 
کلیه همکاران و عالقمندان به همکاری درخواست 

می گردد مطالب خود را از طریق ایمیل
  Hello@Tasisatnew.com 

به دست ما برسانند تا با نام خودشان در نشریات و 
سایت درج گردد.     
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اکــران فیلم هــای ســینمایی در حــال حاضــر بســیار کــم رونــق و بــی فــروغ بــوده اســت هرچنــد کــه فیلــم گیشــه ای 
بخارســت بــا بــازی پژمــان جمشــیدی و هــادی کاظمــی روی پــرده اســت امــا اســتقبالی از آن نشــده اســت کــه بــه 

تبــع دلیــل ایــن بــی تفاوتــی بــه هنــر هفتــم نیــز عیــان اســت. 
ــد از ژانرهــای کمــدی، کــودک و نوجــوان و  ــا نمیرون ــه دری ــان تنهــا ب ــاال، ملوان ــام ب فیلم هــای طبقــه یــک و نیــم، ب
مســتند در حــال اکــران هســتند کــه می تــوان نمایــش پــرده خانــه گالب آدینــه را نیــز بــه آن اضافــه نمــود امــا ایــن 

گســتردگی ژانــر نیــز مخاطــب را جــذب نکــرده اســت.
نمایــش خانگــی کمــاکان مــردم را بــا خــود بــه دنبــال دارد. ســریال هایی کــه در پلتفرم هــا طرفــداران خــودش را دارد. 
از جیــران حســن فتحــی گرفتــه تــا روزی روزگاری در مریــخ پیمــان قاســمخانی؛ در کنــار این هــا می تــوان بــه آنتــن 
ابراهیــم عامریــان )تهیــه کننــده دینامیــت(، شــبکه مخفــی زنــان بــه کارگردانــی افشــین هاشــمی و بــازی ســتارگان 
ــواده کیایــی اشــاره کــرد. در ایــن  ــه و نویســندگی خان ــا دو جیــن ســتاره و تهی ــاه مهــران احمــدی ب ســینما و بی گن
بیــن دو ســریال بــا درام جنایــی و پرمخاطــب، آخــر هفته هــا را  بــرای آن دســته از عالقه منــدان ایــن صنعــت  گــرم 

نــگاه داشــته اســت.
ــهرام  ــی، ش ــر آقای ــازی امی ــا ب ــو( ب ــم هزارت ــردان فیل ــی )کارگ ــین تراب ــی امیرحس ــه کارگردان ــرد ب ــریال خون س س
حقیقت دوست،ســارا رســول زاده و ســارا بهرامــی کــه صبــح جمعــه منتشــر می شــود تحــت تاثیــر از ســریال دکســتر 

ــد . ــت می کن ــره ای را روای ــل زنجی ــک قات ــه ی ی ــه قص ــت ک اس
و ســریال پوســت شــیر بــه کارگردانی جمشــید محمــودی و نویســندگی بــرادرش نوید محمــودی )مهاجران افغانســتانی 
مقیــم ایــران( بــا بازی هــای بــی نظیــر شــهاب حســینی، هــادی حجازی فــر، پانتــه آ بهــرام، بابــک کریمــی، علیرضــا 
کمالــی، مهــرداد صدیقیــان، پردیــس احمدیــه و ژیــال شــاهی کــه چهارشــنبه شــب ها مــردم را بــا آقــا نعیــم قصــه و 

قاتــل مجهــول دختــرش همــراه می ســازد. 

مصطفی رحمانی

آخر هفته مهندسی
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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. 

راهنمای مهندسی



ت نیوز
تاسیسا
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