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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 گرامی سالم و خدا قوت

ــه  ــتند ک ــی هس ــای مهم ــی، ابزاره ــای طراح فرمول ه

اگــر آن هــا را از مهنــدس طــراح یــا ناظــر و یــا مجــری 

بگیریــد شــاید بخــش بزرگــی از دانــش آن ها از دســت 

ــرای  ــه ب ــم ک ــی برمی خوری ــه فرمول های ــان ب ــذر زم ــا در گ ــه م ــی رود. هم م

طراحــی از آن هــا اســتفاده می کنیــم. ایــن فرمول هــا را از منابعــی اســتخراج 

ــاری یادداشــت. برخــی از ایــن فرمول هــا بارهــا و  می کنیــم و در گوشــه و کن

بارهــا اســتفاده می شــود و برخــی کمتــر. بعــد از مدتــی بــه فرمولــی نیازمنــد 

می شــویم و نمی دانیــم آن را کجــا نوشــته ایم یــا از کجــا آورده ایــم. در کــدام 

پــروژه اســتفاده شــده اســت و نتایــج آن چــه بــوده اســت. بعضــی از همکاران 

ــی  ــی در برگه های ــد و برخ ــت می کنن ــیدهایی یادداش ــا را در سررس فرمول ه

جداگانــه. بعضــی هــم هیــچ گاه بایگانــی منســجمی ندارنــد.

ــزرگ  ــی ب ــه در زونکن ــه ک ــی جداگان ــن در برگه های ــود م ــت های خ یادداش

جمــع آوری شــده اســت مرا بــر آن داشــت تــا دفترچه ای بــرای یادداشــت های 

فرمول هایــم طراحــی کنــم. ایــن دفترچــه خالــی از فرمــول و نوعــی دفترچــه 

ــروژه  ــا پ ــع آن ه ــد؛ مناب ــا محــل مشــخصی دارن یادداشــت اســت. فرمول ه

اســتفاده شــده، کاربــرد و چندیــن مــورد مهــم دیگــر قابــل یادداشــت 

ــود  ــای خ ــداری فرمول ه ــرای نگه ــی ب ــع خوب ــوان منب ــی ت ــت و درکل م اس

داشته باشــیم.

ــزدا  ــن طراحــی شــد و توســط نشــر ی ــده م ــق ای ــورد اشــاره طب دفترچــه م

ــت. ــام گرف ــن ن ــای م ــه فرمول ه ــد و دفترچ ــر گردی منتش

ــوان  ــی ت ــت و م ــان الزم اس ــه مهندس ــرای هم ــن ب ــای م ــه فرمول ه دفترچ

فرمول هــای مــورد اســتفاده در یــک شــرکت را نیــز در آن به خوبــی بایگانــی 

کــرد تــا در گــذر زمــان و در رفت وآمــد مهندســان مختلــف، شــرکت تهــی از 

مســتندات خــود نشــود.

ــا در تولدهــا،  ــکاران م ــرای هم ــی ب ــه بســیار خوب ــن دفترچــه شــاید هدی ای

ــاد  ــه ی ــم ب ــان دهی ــم نش ــه می خواهی ــت ک ــی اس ــادی ها و فرصت های ش

آن هــا هســتیم.

می توانیــد ایــن دفترچــه را از ســایت فروشــگاه کتــاب تاسیســات بــوک و یــا 

از فروشــگاه ســایت کاشــانه خریــداری کنیــد.

خوشــحالیم کــه توانســته ایم ابــزاری جدیــد بســازیم و بــه جامعــه مهندســان 

معرفــی کنیــم.

تا بعد!

دفترچه فرمول های من
سخن سردبیر

روی جلد مربوط به سخن سردبیر

آغاز مهندسی
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اخبار مهندسی

انرژی کارامد برنده جایزه فناوری اروپا شد

انــرژی کارامــد، شــرکت آلمانــی تولیدکننــده چیلــر کــه از آب بــه عنــوان مبــرد اســتفاده می کنــد، بــه عنــوان برنــده 
گــروه راه حــل فناورانــه امســال در جوایــز فنــاوری اروپــا انتخــاب شــد. راه حل هــای فناورانــه یکــی از 18 جایــزه اعــالم 

شــده در طیــف گســترده ای از صنعــت در کنفرانــس ویــژه هتــل ریتــز پاریــس بــود. 
ــه  ــا ســازماندهی شــده، ب ــه اروپ ــه ای و شــغلی اتحادی ــری حرف ــه توســط موسســه برت ــا« ک ــاوری اروپ ــز فن »جوای
ــری و دانــش  ــج برت ــه منظــور تروی ــزه می دهــد و ب برترین هــای صنعــت و کار خــوب شــرکت ها و موسســات جای

ــال ایجــاد شــده اســت.  ــق و شبکه ســازی فع ــوزش، تحقی ــق آم از طری
انــرژی کارامــد تنهــا چیلرهــای از ایــن نــوع در دنیاســت کــه از آب بــه عنــوان مبــرد اســتفاده می کنــد. در فوریــه، 
اعــالم شــد بعــد از تاییــد خانــواده محصــوالت eChiller، ایــن شــرکت اولیــن ســازنده در صنعــت تبریــد اســت کــه 

چیلرهــای خنثــی اقلیمــی تولیــد کــرده اســت. 

ــواع توربین هــا، زمینــه  * در ادامــه فعالیت هــای یکــی از شــرکت هــای دانش بنیــان در مســیر ســاخت و توســعه ان
ــوالت  ــرد محص ــه ف ــر ب ــای منحص ــت. از ویژگی ه ــرده اس ــم ک ــای گازی فراه ــاوری توربین ه ــعه فن ــرای توس را ب
ــل  ــه شــکل کام ــره توربین هــا ب ــود آیرودینامیکــی پ ــاوری بهب ــه »فن ــوان ب ــد شــده می ت ــان و بومــی تولی دانش بنی
و ســریع«، »جلوگیــری از هــدر رفــت هــوای خنــک کاری سیســتم احتــراق بــا حفــظ اســتحکام« و در نهایــت »تغییــر 

ــرد. ــا« اشــاره ک ــرد توربین ه ــداری عملک ــه پای ــرای رســیدن ب ــا ب هندســه پره ه
همچنیــن، از جملــه نوآوری هــای بــه کار رفتــه در محصــوالت جدیــد مــی تــوان بــه فنــاوری جدیــد در رســیدن بــه 
ــرل و  ــب روش کنت ــتحکام و ترکی ــا اس ــراه ب ــک کاری هم ــد در خن ــه و جدی ــی نوآوران ــره، روش ــدار پ ــخصات پای مش

ــرد. ــاره ک ــراق اش ــداری، احت ــش پای ــرای افزای ــخت افزار ب س

اشنایدر شرکت کنترل  Eberle را می فروشد 

اشــنایدر الکتریــک شــرکت های کنتــرل HVAC ابــرل را بــه شــرکت ســهامی خــاص 
مدیریــت بورومیــن فروختــه اســت. Eberle Controls GmbH کــه در ســال 1932 
ــده  ــیس ش ــه در 1993 تاس ــیس ک ــی اینونس ــرکت انگلیس ــه ش ــت، ب ــکل گرف ش
ــداری  ــال 2014 خری ــک در س ــنایدر الکتری ــط اش ــیس توس ــد. اینونس ــه ش فروخت
شــد. شــرکت حــدود 150 نفــر ســتاد مرکــزی نورنبــرگ  دارد. مدیــر شــرکت توضیــح 
ــه  ــاوری تهوی ــه گرمایــش و فن ــرژی در زمین ــی ان ــزون نســخه های صرفه جوی ــه واســطه اهمیــت روزاف می دهــد: »ب
مطبــوع، مــا شــرکتی بــا بیــش از 90 ســال تجربــه و مهــارت در کنتــرل دمــا را داریــم و معتقدیــم حوزه هــای رشــد 

بیشــماری در آینــده وجــود دارد. 
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اخبار مهندسی

ساخت دستگاه تصفیه آب و پساب هیبریدی با نانوجاذب

محققــان یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه طراحــی و ســاخت نوعــی تصفیه کننــده آب بــا فنــاوری نانــو شــدند 
کــه هیبریــد بــوده و بــا انــرژی خورشــیدی نیــز کار می کنــد.

دســتگاه هایی کــه در ایــن شــرکت ســاخته شــده قــادر بــه شــیرین ســازی آب و حــذف نمــک، نیتــرات و آرســنیک 
و کــدورت از آب هســتند.

ــه پســاب کارخانه هــا، حــذف ارســنیک از آب و ... توســط دســتگاه طراحــی  ــزات ســنگین از آب و تصفی حــذف فل
ــه آب را  ــرد؛ ایــن دســتگاه از طریــق جاذبــی کــه طراحــی شــده امــکان تصفی شــده در ایــن شــرکت انجــام می گی
ــرکت  ــن ش ــه ای ــتگاه تصفی ــای دس ــر قابلیت ه ــرات از دیگ ــر نیت ــالوه ب ــنیک از آب ع ــذف آرس ــد. ح ــم می کن فراه
اســت زیــرا یکــی از چالش هــای ایــران وجــود آرســنیک در مقیــاس بــاال در آب آشــامیدنی اســت کــه بــا اســتفاده 

ــرد. ــوان آرســنیک را از آب آشــامیدنی حــذف ک ــن دســتگاه می ت از ای
ــای  ــداری، فض ــهولت نگه ــا و pH، س ــرایط دم ــه ش ــبت ب ــرد نس ــداری عملک ــیمیایی، پای ــواد ش ــه م ــاز ب ــدم نی  ع
اشــغالی کــم و قابلیــت اســتفاده مجــدد از پســاب در خــط تولیــد از مزایــای دســتگاه های تصفیــه در ایــن شــرکت 

بــه شــمار مــی رود.

کریر فروش 20000 رک CO2 را جشن می گیرد 

ــد CO2 در  ــه چشــم انداز 20000 رک تبری ــد ب ــا می کن ــر ادع ــد تجــاری کری شــرکت تبری
 34 MCI اروپــا دســت پیــدا کــرده اســت. دســتگاه برجســته شــرکت کریــر کــه توســط

ــا  در شــعبه U فروشــگاه مــواد غذایــی در آیمارگــوس فرانســه نصــب شــد، یــک سیســتم MiniCO2OL Compact ب
ــا  فنــاوری CO2OLtec Evo شــرکت کریــر بــود. گفتــه می شــود ایــن سیســتم کــه بــرای ارائــه بهره هــای پایــداری ب
اســتفاده از CO2 مهندســی شــده، بــرای خنــک کــردن 1500 متــر مربــع اختصاصــی بــرای محصــوالت تــازه در فروشــگاه 

ــو مناسب ســازی شــده اســت.  ســوپر ی
از ســال 2004، تبریــد تجــاری کریــر یــک پیشــگام بــازار در اســتفاده از مبــرد طبیعــی CO2 بــرای کاهــش مصــرف انــرژی 

و هزینه هــا بــرای مشــتریان مــا بــوده اســت کــه مزایــای پایــداری جذابــی دارد. 
اولیــن سیســتم CO2 کریــر 18 ســال پیــش در یــک ســوپرمارکت در ســوئیس نصــب شــده و بــه لطــف معرفــی ســری 

CO2OLtec بــه حضــور خــود ادامــه داد.  



ت نیوز
تاسیسا
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سلول های خورشیدی به اندازه یک کاغذ ساخته شد

هندســان ام آی تــی ســلول های خورشــیدی پارچــه ای 
ــرعت  ــه س ــد ب ــه می توانن ــاخته اند ک ــبکی س ــوق س ف
و بــه راحتــی هــر ســطحی را بــه منبــع انــرژی تبدیــل 
کننــد. آنهــا ایــن ســلول های خورشــیدی کــه بــه انــدازه 
ــای  ــتفاده از فرآینده ــا اس ــتند را ب ــازک هس ــذ ن کاغ
ــه  ــرای هم ــر ب ــول مقیاس پذی ــر محل ــی ب ــاپ مبتن چ

ــد. ــعه دادن ــا توس الیه ه
ایــن ســلول های خورشــیدی انعطاف پذیــر و ارتجاعــی 
ــوند و  ــل می ش ــبک متص ــم و س ــه ای محک ــه پارچ ب
ــن  ــای انســان هســتند و همی ــر از موه بســیار نازک ت
ــان  ــی آس ــطح دائم ــک س ــا را روی ی ــب آنه ــر نص ام
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــل هس ــل حم ــد. قاب می کن
ــده باشــند. ــک کنن ــراری کم ــع اضط ــا در مواق ــرد ت ــاده مســتقر ک ــا را در مناطــق دورافت ــه ســرعت آنه ــوان ب می ت

برخــالف پنل هــای خورشــیدی معمولــی، ایــن ســلول های خورشــیدی جدیــد کمتــر از یــک گــرم در ســطح مــاژول 
وزن دارنــد. عــالوه بــر ایــن، آنهــا ۱۸ برابــر بیشــتر از پنل هــای خورشــیدی معمولــی در هــر کیلوگــرم انــرژی تولیــد 
ــد در  ــه می توانن ــوند ک ــاخته می ش ــی س ــای چاپ ــتفاده از فرآینده ــا اس ــانا ب ــه رس ــای نیم ــد و از جوهره می کنن

مقیــاس بــزرگ تولیــد شــوند.
ــرای ایجــاد ســلول های خورشــیدی اســتفاده  ــل چــاپ ب ــی قاب ــای الکترونیک ــوان جوهره ــه عن ــواد ب ــا از نانوم آنه
ــا اســتفاده از یــک پوشــش شــکافی پوشــش  ــز، ســاختار ســلول خورشــیدی را ب ــاق تمی ــا کار در ات ــا ب ــد. آنه کردن
دادنــد. ایــن کار ســبب قــرار گرفتــن الیه هایــی از مــواد الکترونیکــی روی یــک بســتر آمــاده و قابــل آزاد شــدن کــه 
تنهــا ســه میکــرون ضخامــت دارد، می شــود. آنهــا در ادامــه از فراینــد چــاپ روی صفحــه، بــرای گذاشــتن الکتــرود 

روی ســاختار و تکمیــل مــاژول خورشــیدی اســتفاده کردنــد.
اتــاق تمیــز اصــوال بــه محیطــی گفتــه می شــود کــه جهــت تولیــد یــا تحقیقــات علمــی و صنعتــی در آن فعالیت هایی 
ــای  ــول فض ــد معم ــر از ح ــیار پایین ت ــت محیطی بس ــای زیس ــدار آالینده ه ــط مق ــن محی ــرد و در ای ــورت می گی ص

یــک محیــط بســته می باشــد.
مــاژول چــاپ شــده، تقریبــا ۱۵ میکــرون ضخامــت دارد و ممکــن اســت ســپس از بســتر پالســتیکی جــدا شــود تــا 
یــک دســتگاه خورشــیدی فــوق ســبک ایجــاد شــود. بــا ایــن حــال، اســتقرار چنیــن ماژول هــای خورشــیدی مســتقل 
و کوچکــی دشــوار اســت، زیــرا بــه راحتــی پــاره می شــوند و مدیریــت آنهــا دشــوار اســت. تیــم ام آی تــی بــه دنبــال 
ــن مشــکل  ــر ای ــه ب ــرای غلب ــد ســلول های خورشــیدی را ب ــه بتوانن ــد ک ــوی بودن ــر و ق ــازک، انعطاف پذی بســتری ن
توســعه دهنــد. پارچه هــا بهتریــن گزینــه بودنــد زیــرا انعطــاف مکانیکــی و انعطــاف پذیــری مجزایــی را بــا حداقــل 

ــد. ــه می دهن ــی ارائ وزن اضاف
ــر  ــا وزن هــر مت ــت ب ــک پارچــه کامپوزی ــد. Dyneema، ی ــام »Dyneema« را کشــف کردن ــه ن ــی ب ــاده عال ــا م آنه
مربــع فقــط ۱۳ گــرم اســت. الیــاف بــه کار رفتــه در ســاخت ایــن پارچــه بــه قــدری قدرتمنــد اســت کــه از آنهــا بــه 
عنــوان طنــاب بــرای بلنــد کــردن کشــتی تفریحــی غــرق شــده کاســتا کنکوردیــا)Costa Concordia( از کــف دریــای 
مدیترانــه اســتفاده کردنــد. آنهــا ماژول هــای خورشــیدی را بــا قــرار دادن یــک پوشــش نــازک از چســب بــا اشــعه 
فرابنفــش بــر روی ورق هــای ایــن پارچــه چســباندند. ایــن کار بــه ســاختار خورشــیدی بادوامــی منجــر می شــود.

ــر  ــرژی ب ــد ۷۳۰ وات ان ــن دســتگاه می توان ــد: ای ــد، دریافتن ــاوری را آزمایــش کردن ــن فن ــان ای ــه محقق هنگامــی ک
 Dyneema کیلوگــرم را در حالــت ایســتاده و حــدود ۳۷۰ وات انــرژی بــر کیلوگــرم را در صــورت اســتقرار بر روی پارچــه
ــرژی تولیــدی ســلول های خورشــیدی  ــر بیشــتر از ان ــد کــه ایــن مقــدار حــدود ۱۸ براب ــاال تولیــد کن ــا اســتحکام ب ب
معمولــی در هــر کیلوگــرم اســت. آنهــا همچنیــن دوام دســتگاه های خــود را آزمایــش کردنــد و دریافتنــد کــه، حتــی 
ــان بیــش از ۹۰  ــل پارچــه خورشــیدی، ســلول ها همچن ــک پن ــردن ی ــاز ک ــدن و ب ــار چرخان پــس از بیــش از ۵۰۰ ب

درصــد از قابلیــت تولیــد انــرژی اولیــه خــود را حفــظ کرده انــد.

اخبار مهندسی
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اخبار مهندسی

ساخت دستگاه تصفیه هوا با خاصیت از
 بین برندگی میکروارگانیسم ها

بــه  موفــق  دانش بنیــان  شــرکت  یــک  محققــان 
بین برنــده ی  از  هــوای  تصفیــه  دســتگاه  تولیــد 
میکروارگانیســم ها شــدند کــه اکنــون در فوالدســازی 

می گیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد 
معمــوال دســتگاه های تصفیــه دو نــوع فیلتــر دار و 
ــوا  ــه ه ــتگاه های تصفی ــتند؛ در دس ــر هس ــدون فیلت ب
کــه بــدون فیلتــر ســاخته می شــوند، از مــواد ازن، UV و 
ــوع دســتگاه ها،  ــن ن ــه ای پالســما اســتفاده می شــود ک

ازن تولیــد می کننــد.
ــه  ــه ک ــه کار رفت ــی را ب ــتگاه، روش ــن دس ــی ای در طراح
ــه موجــود،  ــوب دســتگاه های تصفی ــع عی ــر رف ــالوه ب ع
ــرد. ــن بب ــادر اســت ســاختار میکروارگانیســم ها را از بی ق
ایــن دســتگاه تصفیــه، ذرات کمتــر از ۲.۵ میکــرون را بــه 
ــدی  ــطح بع ــد و در س ــل می کن ــت تری تبدی ذرات درش
فیلتــر موجــود در ایــن دســتگاه، آن را بــه دام می انــدازد.
ــوا  ــه ه ــتم تصفی ــن سیس ــاخت ای ــی و س ــده طراح ای
ــر اســاس  از سیســتم ترانزیســتورها گرفتــه شــده کــه ب
آن یکســری آلیاژهــای خاصــی بــا نیمــه رســاناها 
ــذف  ــه ح ــدام ب ــق اق ــن طری ــت و از ای ــاط اس در ارتب

می کنــد. محیــط  در  موجــود  میکروارگانیســم های 
ــی و شــرکت ها  ــرای محیط هــای خانگ دســتگاه اداری ب
 ۲۰۰ تــا  محیط هــای  نیمه صنعتــی  و  دارد  کاربــرد 
ــالن های  ــرای س ــه ب ــد ک ــش می ده ــع را پوش ــر مرب مت
اســتفاده  و...  فــوالد  شــرکت های  بیمارســتان ها، 

می شــود.
بــه جــذب میکروارگانیســم ها  فیلترهــا قــادر  نانــو 
ــر  ــالوه ب ــده ع ــاخته ش ــتگاهی س ــی دس ــتند، ول نیس
ــرد. ــن می ب ــری را از بی ــا و باکت ــوا، ویروس ه ــی ه آلودگ

ساخت اولین مبدل انرژی
 موج دو بدنه ای کشور

یــک  در  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه  پژوهشــگران 
ــا پژوهشــگران دانشــگاه  ــی ب ــکاری علمــی بین الملل هم
ــوج  ــرژی م ــدل ان ــاخت مب ــه س ــق ب ــورگ، موف هامب
ــه  ــوج را ب ــرژی م ــدل، ان ــن مب ــدند. ای ــه ای ش دوبدن
الکتریســیته تبدیــل می کنــد و بــرق تولیــد شــده توســط 

آن در ردیــف انرژی هــای ســبز و پایــدار قــرار دارد.
ــرژی مــوج دو بدنــه ای  ایــن دســتگاه، مبــدل جــاذب ان
اســت کــه انــرژی مــوج را بــه الکتریســیته تبدیــل 
می کنــد. قطــر ایــن مبــدل ۷۰ ســانتی متر اســت و 
ارتفــاع آن ۱۴۰ ســانتی متر و ایــن دســتگاه  در ایــن ابعــاد 
ــوج  ــک م ــا ۸ وات در ی ــدود ۵ ت ــی در ح ــدود، برق مح
فرکانســی کــه مشــابه رنــج فرکانــس امــواج دریا اســت، 
ــده، از  ــوت ساخته ش ــدل پایل ــن م ــد. ای ــد می کن تولی
یــک بدنــه شــناور و یــک بدنــه مغــروق شــامل یــک دکل 
و یــک  صفحــه ســنگین افقــی، تشکیل شــده کــه در اثــر 
ــا بدنه هــای شــناور و مغــروق، حرکــت  برخــورد مــوج ب
ــه  ــطح آب، ب ــر س ــود ب ــت عم ــانی، در جه ــبی نوس نس
وجــود می آیــد. ایــن حرکــت در یــک سیســتم برداشــت 
قــدرت)PTO( بــه یــک حرکــت دورانــی تبدیــل شــده و 
ــده و  ــرق منتقل ش ــور ب ــک ژنرات ــور ی ــه مح ــپس ب س

ــد. ــیته می کن ــد الکتریس تولی
ایــن یــک کار مشــترک پژوهشــی میــان دانشــگاه 
ــت  ــوده اس ــورگ ب ــگاه هامب ــان و دانش ــی اصفه صنعت
کــه بــا دریافــت گرنــت تحقیقاتــی مشــترک و بــا اعتبــار 
55 هــزار یــورو توســط دکتــر پرویزیــان، از اعضــای بنیــاد 
علمــی )Alexander von Humboldt )Avh کشــور آلمان 
ــروژه  ــن پ ــی ای ــای علم ــت. یافته ه ــده اس ــام ش انج
ــی  ــر علم ــال معتب ــد ژورن ــون در چن ــز تاکن پژوهشــی نی
 Ocean Engineering و Renewable Energy از جملــه

منتشــر شــده اســت.
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ســوال: در ســاختمان ۱۲ واحــدی ســاکن هســتم 
ــدون  ــاط ســاختمان ب خــودرو خــود را در قســمت حی
مزاحمــت پــارک نمــوده ۱۱ واحــد رضایــت دارنــد فقــط 

ــت؟ ــف چیس ــتند تکلی ــف هس ــد مخال ــک واح ی

پاســخ: در تصرفــات مــادی و غیرحقوقــی در مشــاعات 
ــاع  ــال مش ــدی از م ــره من ــتفاده و به ــاختمان، اس س
ــد رضایــت ۱۰۰  ــه دخــل و تصــرف، نیازمن ــرای هرگون ب
ــه عبارتــی  ــان حــق می باشــد. ب درصــدی تمــام صاحب
دیگــر، هیــچ شــریکی بــدون اجــازه شــریک دیگــر حــق 

دخــل و تصــرف مــادی در مــال مشــاع را نــدارد.
ــمت  ــرف در قس ــل و تص ــرای دخ ــال ب ــوان مث ــه عن ب
مشــاع، اگــر ۹۰ درصــد از صاحبــان حــق رضایــت 
دهنــد، رضایــت ۱۰ درصــد صاحبــان دیگــر هــم الزامــی 
ــه  ــد، ب ــت آن ۱۰ درص ــدم رضای ــورت ع ــت. در ص اس
هیــچ عنــوان امــکان دخــل و تصــرف در قســمت 

ــدارد. ــود ن ــاع وج مش

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

رضایت همه ساکنان در موضوع دخل و تصرف در مشاعات ساختمان
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نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

اعالم لیست کاندیداهای انتخابات اعضای کمیسیون کارشناسان رسمی سازمان )ماده۲۷( در انتخابات

نظام مهندسی لرستان:

ســامانه پاســخگویی تلفنــی بــه کلیــه اعضــاء نظــام مهندســی اســتان در صــورت نیــاز بــه بررســی و یــا پاســخ بــه 
امــور راه انــدازی شــد.

نظام مهندسی مازندران:

تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بر لزوم ارتباط مستمر و مستقیم ستاد با دفاتر 

نظام مهندسی بوشهر:

ثبت نام مجریان تجربی برق نظام مهندسی ساختمان بوشهر جهت شرکت در آزمون کتبی

نظام مهندسی گلستان:

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اعــالم کــرد؛ تمدیــد، تجدیــد و ارتقــا پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی 
از طریــق ســامانه ســپامک انجــام می شــود.

نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد:

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان از تولیدکننــدگان و ارائه دهنــدگان خدمــات بــرای حضــور و مشــارکت 
در برگــزاری بیســت و یکمیــن نمایشــگاه صنعــت ســاختمان اســتان یــزد دعــوت کــرد.

نظام مهندسی اصفهان:

ــه  ــه حرف ــای ورود ب ــرکت کنندگان آزمون ه ــا ش ــاعدت ب ــور مس ــه منظ ــاختمان، ب ــی س ــررات مل ــر مق دفت
ــرد. ــه ای منتشــر ک ــاه 1400 و شــهریورماه 1401 اطالعی مهندســی مردادم

نظام مهندسی کرمان:

)GNSS( برگزاری دوره آموزشی سیستم های ماهواره ای ناوبری جهانی

نظام مهندسی کرمان:

اطالعیه ی کمیسیون تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان

نظام مهندسی

https://azarnezam.ir/fa/news/2264/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://azarnezam.ir/fa/news/2264/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://lorestannezam.ir/fa/news/549/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://lorestannezam.ir/fa/news/549/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mazandnezam.org/
https://bushehr-nezam.ir/post/14401
https://www.golestannezam.ir/
https://www.golestannezam.ir/
http://kbeng.ir/blog/p/1896/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86zwnj-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://kbeng.ir/blog/p/1896/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86zwnj-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html
https://www.esfceo.ir/NezamNewsItem/15338
https://www.esfceo.ir/NezamNewsItem/15338
https://www.esfceo.ir/NezamNewsItem/15338
https://kermanceo.ir/content.aspx?id=11311
https://kermanceo.ir/content.aspx?id=11311
https://kermanceo.ir/
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آموزش مهندسی
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گردهمایی مهندسی

. نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
نهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی عمــران، معمــاری و مدیریــت شــهری روز پنجشــنبه، 1 دی، 1401 توســط ســازمان بيــن 

المللــي مطالعــات دانشــگاهي  در شــهر لهســتان برگــزار مــی شــود.

· نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
ــورژی روز پنجشــنبه، 1 دی، 1401 توســط ســازمان  نهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی مکانیــک، مــواد و متال

بیــن المللــی مطالعــات دانشــگاهی  در شــهر لهســتان برگــزار مــی شــود.

· سیزدهمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطالعات و فناوری در قرن پیش رو
ســیزدهمین کنفرانــس بیــن المللــی راهکارهــای نویــن در مهندســی، علــوم اطالعــات و فنــاوری در قــرن پیــش رو روز 

شــنبه، 3 دی، 1401 توســط شــركت همايــش آرويــن البــرز در شــهر تســالونیکی-یونان برگــزار مــی شــود.

· ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه
ششــمین همایــش بیــن المللــی مهندســی ســازه روز چهارشــنبه، 7 دی، 1401 لغایــت پنجشــنبه، 8 دی، 1401 توســط 

انجمــن مهندســی ســازه ایــران, دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در شــهر تهــران برگــزار مــی شــود.

· اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
ــه  ــو روز پنجشــنبه، 8 دی، 1401 توســط دبیرخان ــن آوری هــای ن ــوم، مهندســی و ف ــی عل ــن الملل ــره بی ــن کنگ اولی

ــزار مــی شــود. ــورگ برگ ــس در شــهر آلمان-هامب دائمــی کنفران
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قیمت انواع پکیج

قیمت )تومان( شرح کاال ردیف

۱۱٫۴۶۲٫۰۰۰  IranRadiator فن دار دو مبدل ا L24FF پکیج ایران رادیاتور
L24FF Wall Radiators Package 1

۸٫۷۴۰٫۰۰۰ 24 Butan Bita پکیج دیواری بوتان مدل بیتا 24000 ا 2

۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ 24Rsi Perla فن دار  ا  Rsi 24 Perla Pro پکیج دیواری بوتان 3

۱۳٫۱۹۲٫۰۰۰  IRAN RADIATOR ا L36FF پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل
PACKAGE L36FF 4

۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰  IRAN RADIATOR ا L28FF پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل
PACKAGE L28FF 5

۹٫۸۳۴٫۰۰۰  IranRadiator Boiler ا M24FF پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل
Model M24FF 6

۸٫۱۰۰٫۰۰۰ 22 Butan Bita پکیج دیواری بوتان مدل بیتا 22000 ا 7

۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ 28Rsi Perla فن دار  ا  Rsi 28 Perla Pro پکیج دیواری بوتان 8

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ RSI 24 Parma 24  فن دار  اRSI پکیج دیواری بوتان پارما 9

۸٫۱۳۶٫۰۰۰
پکیج دیواری ایران رادیاتور 22000 مدل ECO22FF ا پکیج 

گرمایشی شوفاژ دیواری ایران رادیاتور 22000 دو مبدله فن دار 
ECO22FF مدل

10

۸٫۳۴۴٫۰۰۰ ECO24 پکیج دیواری 24000 ایران رادیاتور سری اکو ا 11

۱۴٫۰۵۰٫۰۰۰ 32Rsi Perla فن دار  ا  Rsi 32 Perla Pro پکیج دیواری بوتان 12

۸٫۸۸۰٫۰۰۰ 24 HIRO پکیج دیواری لورچ 24000 هیرو ا مدل 13

۱۳٫۳۸۹٫۰۰۰ 24 Lorch Adena 24 ا Adena پکیج دیواری لورچ مدل 14

۱۱٫۲۱۱٫۰۰۰  IRAN RADIATOR ا M28FF پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل
PACKAGE M28FF 15

بازار مهندسی
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برای خرید آنالین این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

دفترچه فرمول های من

کتاب مهندسی

دفترچه ای برای یادداشت های 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/
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منبع: کتاب حوادث گاز و آسانسور
گردآورندگان: مهندس رضایی- مهندس آزادواری- دکتر جواد نوفرستی

حادثه چهارم
1- شرح حادثه

در تاریــخ زمســتان ۸۵ در اثــر مســمومیت بــا گاز 
در  ک.ت  آقــای  بنــام  جوانــی   co منواکســیدکربن 
آپارتمــان شــرقی طبقــه ۲ یــک مجتمــع ۸ واحــدی بــه 
مســاحت حــدودًا ۷۰ متــری بــه آدرس یکــی از مناطــق 
ــاره  ــه اج ــل ب ــاه قب ــدود ۷ م ــه ح ــران ک ــمالی ته ش

ــد. ــوت می نمای ــود ف ــده ب ــان در آم ایش

2- .علت بروز حادثه
در بررســی ســوابق و مندرجــات 
پرونــده و بازدیــد از محــل بطــور 

خالصــه مالحظــه گردیــد:

 ۲ طبقــه  واحــد  ســاكن   :2-1
ــوده  ــوت نم ــه ف ــوم .ت ک مرح
مالحظــه   ۸۴ مــاه  آبــان  در 
می نمایــد کــه در دیوارهایــی کــه 
ــه  ــش موتورخان ــال و دودک کان
ــت دود و گاز  ــتند نش ــرار داش ق
نامطبــوع وجــود دارد و موضــوع 
ــد.  ــالع می ده ــر اط ــه موج را ب
طبــق اظهــار موجــر مراتــب بــه 
نیــز  هیئت مدیــره ســاختمان 
ــای  ــی آق ــود ول ــزارش می ش گ
ــار مــی دارد کــه در ایــن  ط. اظه
هیئت مدیــره  رئیــس  تاریــخ 
ایــن  طــرح  از  بعــد  نبــوده 
موضــوع بــا توجــه به مشــکالتی 
کــه بیــن ســاکنان و مالــکان 
واحدهــا وجود داشــته رســیدگی 

ــئولیت ها و  ــالت مس ــه ای از تداخ ــوع در هال ــه موض ب
عــدم مشــخص بــودن اختیــارات و وظایــف و جایــگاه 
ــره، مســتأجر و موجــر  ــد هیئت مدی ــل مانن ــراد دخی اف
کــم می شــود و تعییــن کــم و کیفیــت چنیــن روابطــی 
ــن  ــون در ای ــدارک گوناگ ــودن م ــتند ب ــی مس و بررس
ــی  ــص کارشناس ــه در تخص ــت ک ــی اس ــه طبیع زمین
ــن  ــدارد و در ای ــرار ن ــی در رشــته گاز و گازرســانی ق فن
رابطــه دادگاه محتــرم خــود راســًا یــا بــا کمــک وکال و 
کارشناســان وارد بــه قوانیــن حاکــم بــر روابــط ســاکنان 

ــد. ــر فرماین ــار نظ ــت اظه ــر اس ــان بهت آپارتم

ــوار  ــکافتن دی ــه ش ــدام ب ــر اق ــان ۸۴ موج -۲-۲- در آب
دودکــش  لوله هــای  بیــن  درز  کــردن  مســدود  و 
می نمایــد و داکــت حــاوی دودکــش را از پاییــن 

می نمایــد. مســدود 

-۲-۳- در آذرمــاه ۸۴ در واحدهــای مشــابه در طبقــه ۳ 
و ۲ مشــکل خیــس شــدن دیواره هــای داکــت تجربــه 
ــه  ــکیل جلس ــه تش ــت ب ــره دس ــود و هیئت مدی می ش
می نمایــد  چاره اندیشــی  و 
ولــی طبــق اظهــارات آقــای ط. 
مالــک واحــد ۴ شــرقی اجــازه 
بازدیــد از واحــد و همــکاری را 

نمی دهــد.

-۲-4- در دی مــاه ۸۴ حــس 
پرونــده  در  کــه  اظهاراتــی 
منــدرج اســت آقــای ا. مالــک 
ــردی  واحدهــای ۱ و ۲ و ۳ از ف
درخواســت  م.  آقــای  بنــام 
ارائــه راه حــل رفــع مشــکل 
حــل  جهــت  و  می نمایــد 
پیشــنهاد  ایشــان  مشــکل 
ســقف  در  ســوراخ  تعبیــه 
طبقــه ۴ و نصــب لولــه پلیــکا 
هیئت مدیــره  می دهنــد. 
دیوارهــای  بررســی  ضمــن 
ــه  ــه در راه پل ــده ک ــس ش خی
هــم مشــهود بــوده اقــدام بــه 
شــکافتن دیوارهــا بعضــًا از 
ســمت راه پلــه و واحدهــای 
ــد و در  ــات ۲ و ۳ می نمای طبق
ــیمانی  ــای س ــای لوله ه ــردن درزه ــرف ک ــر ط ــورد ب م

دودکــش اقداماتــی بعمــل مــی آورد.

-۲-۵- در اســفند ۸۴ مرحــوم ک.ت فــوت می نمایــد 
کــه علــت آن مســمومیت بــا گاز منواکســیدکربن ســمی 

ــود. ــخیص داده می ش CO تش

علــل فنــی، عوامــل بــروز حادثــه و درصــد قصــور را در 
شــماره ی بعــد بخوانیــد.

ادامه دارد ...

ایمنی مهندسی
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ــزات  ــرکت فل ــره ش ــو هیئت مدی ــی عض ــعید صفای س
صفایــی گفــت: حضــور بیــش از شــصت ســال در بــازار 
ــع  ــن مقاط ــوزه واردات و تامی ــت در ح ــزات و فعالی فل
ــی  ــای مس ــس، آلیاژه ــامل م ــی ش ــر آهن ــی و غی آهن
)برنــج، فســفربرنز و ...(، آلومینیــوم، اســتیل و فــوالد در 
مقاطــع مختلــف هــم چــون ورق و کویــل، لولــه، مقاطــع 
توپــر موجــب شــده تــا گــروه بازرگانــی فلــزات صفائــی 
همــواره در کنــار تولیدکننــدگان قدمــی در راســتای 

ــردارد. پیشــبرد صنعــت ب
ــا  ــکاری ب ــروه هم ــن گ ــت ای ــده فعالی ــزود: عم وی اف
ــی،  ــای مس ــع مختلــف آلیاژه ــای مقاط تولیدکننده ه
شــیرآالت،  صنایــع  و  فــوالدی  و  آهنــی  و  برنجــی 

بــا  مرتبــط  صنایــع  و  خودروســازی  لوسترســازی، 
ســاختمان اســت.

ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه رفــع نیــاز داخلــی 
می شــود  محســوب  شــرکت  ایــن  اولویت هــای  از 
اظهــار داشــت: تامیــن نیازهــای داخلــی کشــور از جملــه 
دغدغه هــای اصلــی شــرکت محســوب می شــود و 
ــی در  ــاز داخل ــد نی ــش از ۶۰ درص ــر بی ــال حاض در ح
خصــوص محصــوالت مســی از طریــق مــا تامیــن 

می شــود.
او دربــاره مشــکالت موجــود در صنعــت گفــت: تامیــن 
ــی از  ــود یک ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــواد اولی م
مشــکالت مــا و دیگــر تولیدکنندگانــی اســت کــه در حال 
ــا وجــود ایــن بــه منظــور حمایــت  فعالیــت هســتند ب
از تولیدکننــدگان و بــازار داخلــی تاکنونــی شــرایط 
ــان در  ــه متقاضی ــروش محصــوالت ب ــرای ف ــی ب مطلوب
نظــر گرفته ایــم، تقســیط شــرایط پرداخــت دو تــا ســه 
ماهــه، قیمت گــذاری حداقــل قیمتــی و … از جملــه 
اقدامــات حمایتــی ایــن شــرکت محســوب می شــود کــه 
در صــورت حمایــت بیشــتر و بهبــود شــرایط فعالیــت در 
کشــور ایــن امــر مطلــوب تــر از پیــش نیــز خواهــد شــد.
ــر و  ــود ذک ــت خ ــل را اولوی ــاز داخ ــع نی ــی رف صفای
خاطرنشــان کــرد: در راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان 

تقویت بازار داخلی محصوالت فلزی با پرداخت اقساطی

صدیقه بهزادپور
دبیر سرویس خبر
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داخلــی، فعــاًل در حــوزه صــادرات ورود پیــدا نکرده ایــم 
تــا فعــاالن اقتصــادی داخــل کشــور در مســیر توســعه 
ــرکت  ــن رو ش ــد. از ای ــت کنن ــادی حرک ــد اقتص و رش
فلــزات صفایــی امــکان خریــد بــا مناســب ترین قیمــت 
ــار  ــایش اعتب ــق گش ــد از طری ــکان خری ــن ام و همچنی

اســنادی فراهــم نمــوده اســت.
ــر  ــا صنعــت تاسیســات عــالوه ب ــط ب شــرکت های مرتب
ــا  ــع ب ــه و مقاط ــامل لول ــی ش ــواع کاالی مس ــد ان خری
کیفیــت مناســب و قیمــت و شــرایط پرداخــت اعتباری، 
ــور  ــت حض ــد جه ــای تولی ــال کاهــش هزینه ه ــه دنب ب
ــتند و  ــی هس ــی و بین الملل ــای داخل ــر در بازاره موفق ت
ــواع محصــوالت  ــه ان ــی ک ــن حــال تامین کنندگان در عی
ــد، از  ــرار دهن ــا ق ــار آنه ــور در اختی ــرایط مذک ــا ش را ب

ــد. جذابیــت بیشــتری برخوردارن
ــی  ــزات صفای ــی فل ــرکت بازرگان ــره ش ــو هیئت مدی عض
تاکیــد کــرد: بــا بیــش از شــصت ســال ســابقه حضــور 
در بــازار محصــوالت مســی و برنجــی، شــرایط مطلــوب 
پرداخــت بــه منظــور جلــب رضایــت مشــتریان خــود، 
در راســتای کاهــش هزینه هــای تولیــد و تامیــن همــه 

نیازهــای صنایــع تاسیســات در نظــر گرفتــه اســت.
در چنــد ســال اخیــر توانســتیم فراینــد تبدیــل مــس از 
معــدن تــا محصــول نهایــی را بــه صــورت یکپارچــه در 

ــر موجــب شــده  ــن ام ــم و همی ــه انجــام دهی مجموع
ــه قیمــت  اســت کــه قیمــت محصــوالت مــا نســبت ب
روز بــازار کمتــر باشــد و ایــن مزیتــی مهــم بــرای فعــاالن 

صنایــع تاسیســات اســت.
او ادامــه داد: از ســال ۱۳۴۰ در بخــش فــروش محصوالت 
مســی و برنجــی مثــل لولــه و ورق مســی مشــغول بــه 

ــتیم. فعالیت هس
ــی در  ــزات صفائ ــگاه شــرکت فل ــه جای ــاره ب ــا اش وی ب
ــتیم  ــر توانس ــال اخی ــد س ــت: در چن ــار داش ــازار، اظه ب
ــه  ــول را ب ــا محص ــدن ت ــس از مع ــل م ــد تبدی فراین
صــورت یکپارچــه در مجموعــه انجــام دهیــم و همیــن 
امــر موجــب شــده اســت کــه قیمــت محصــوالت مــا 
نســبت بــه قیمــت روز بــازار کمتــر باشــد و ایــن مزیتــی 

ــاالن صنعــت تاسیســات اســت. ــرای فع ــم ب مه
ــتری مداری،  ــل مش ــر اص ــد ب ــا تأکی ــی ب ــعید صفائ س
ــل  ــاد اســتوک قاب ــا ایج ــا توانســتیم ب ــرد: م ــوان ک عن
توجــه از انــواع محصوالت مســی و برنجی در ســایزهای 
مختلــف، امــکان خوبــی را بــرای تولیدکننــدگان فراهــم 
ــود را در  ــه خ ــواد اولی ــد م ــداران می توانن ــم و خری کنی
ــان  ــریع ترین زم ــداری و در س ــر مق ــا ه ــایز و ب ــر س ه
ــوب، از  ــت مطل ــرایط پرداخ ــت و ش ــا قیم ــن و ب ممک

ایــن مجموعــه تأمیــن نماینــد.
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فضای مجازی

بــی شــک اخبــار فضــای مجــازی اعــم از درســت یــا غلــط هوادارهــای خــودش را دارد. حــاال برخــی از ایــن اخبــار 

قابــل توجــه اســت و مــا بــی هیــچ نقــد و نظــری بــا ذکــر منبــع موثــق، آن را مــی آوریــم و بــه حتــم برخــی از نقطــه 

نظــرات کارشناســان در خصــوص مطلــب از خــود خبــر بیشــتر مــورد توجــه اســت. 

حاال این شما و این داغ مجازی این شماره:

نقــد و نقــادی اگــر منصفانــه باشــد همیشــه پیش برنــده 
کارهــا و نیــز تلنگــری اســت بــر وضــع موجــود. ناگفتــه 
دغدغه منــدان  درددل هــای  بســیاری  پیداســت 
بیــن  در  از وضــع صنــوف و حرفه هــا  صاحب نظــر 
ــد  ــی یافته ان ــه مجال ــت ک ــه اس ــطور نهفت ــن س همی
ــر  ــه اگ ــخنانی ک ــاید س ــدن. ش ــتن و خوان ــرای نوش ب
ــات  ــر صفحه ه ــرریز ب ــر؛ از دل، س ــه خب ــه بهان ــود ب نب

نمی شد.
و برخی از نظرات بی هیچ دخل و تصرفی...

زبرجدی: 
درود بر همکاران محترم

گاز ۲ پونــد پــس از ۱۱ ســال هــم بــرای اعضــا آنگونــه کــه 
بایســته اســت، محقــق نشــده!!!؛ چــرا کــه فقط یکســال 
ــه  ــوت ب ــوز دع ــذرد و هن ــا می گ ــی اعض ــان قبول از زم
کارآمــوزی نشــده اند!!! و مقــرر فرمودنــد کــه در صــورت 
ســپری شــدن زمــان مــورد نظــر ایشــان، دوبــاره باید در 
کالس اســاتید )شــیوه نامه نویســان!( شــرکت نماییــد!!؛ 
ــه  ــه اشــخاصی ک ــت ب ــزاد گف ــد دســت مری ــا بای واقع
ــه  ــف ب ــاء مختل ــه انح ــد و ب ــور دارن ــن کار حض در بط
ــد؛ از آن  ــه ی ســازمان خدمــت می کنن اعضــای فرهیخت
ــیوه نامه های  ــردن ش ــی ک ــه اجرای ــوان ب ــه می ت جمل
ــرا  ــی( و اج ــل قانون ــیر مراح ــدون س ــته )ب ــود نوش خ

ــد اشــاره نمــود. ــردن آنچــه خــود می خواهن ک
راســتی خدمتــی جدیــد بــرای اعضــای فرهیختــه، اقدام 

فرماییــد: نانچیکــوی بــا مجوز رســمی رســید!!!
ــه  ــه رگ هــای گــردن ب ــوی، ن ــد و معن ــل قــوی بای دالی

حجــت قــوی 
ــن  ــرای ای ــه ب ــت ک ــونت اس ــی خش ــس حام ــا پلی آی
ــکاری  ــی هم ــات مکانیک ــن تاسیس ــا انجم ــوع ب موض
ــری  ــی پیگی ــات مکانیک ــن تاسیس ــد انجم ــا بای ــد ی کن
وضــع قوانیــن و مقرراتــی  قانونــی مشــابه آنچــه کــه در 
ــاب رجــوع درمقابــل  مــورد برخوردهــای ناشایســت ارب
متبــوع  ســازمان  طزیــق  از  دارد  وجــود  کارمنــدان 
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فضای مجازی

منتظر سوژه های مجازی صنفی تاسیسات شما هستیم!!!

ــرای حفــظ تکریــم  خــود درســازمان نظــام مهندســی ب
ــارت و  ــد نظ ــود مانن ــای کار خ ــان در محیط ه مهندس
اجــرا باشــد! ایــن امــر یعنــی مطــرح و درخواســت کردن 
ــازمان  ــی در س ــای تخصص ــف گروه ه ــی از وظای آن یک
ــه از  ــد ک ــک می باش ــی مکانی ــروه تخصص ــا گ خصوص
ــز دانســته و  ــی خــود نی ــی و اصل ــف قانون ده هــا وظائ
نادانســته غافلنــد کــه موضــوع مــورد طــرح، بیشــترین 
را  برخوردهــا  ناشایســته ترین  و  خطرناک تریــن  و 
مهندســان ناظــر گاز و مــاده ۳۳ و آبفــا اعــم از آقایــان 
مسئولیت شــان  تحــت  محیط هــای  در  خانم هــا  و 
ــد.  ــا مواجه ان ــل آن ه ــا عوام ــن و ی ــی مالکی ــا بعض ب
ــه جــد از ســازمان  انجمــن مهندســان مکانیــک بایــد ب
کتبــا و رســما درخواســت وضــع و اجــرای قانونــی 
ــردن  ــع مســلح ک ــه تبلی ــد؛ ن مــوارد اشــاره شــده بنمای
ــج خشــونت. حــال چــه منظــوری از  مهندســان و تروی
ــات  ــا انتخاب ــت ب ــن موضــوع در قراب ــردن ای مطــرح ک

ــد. ــالن دانن دارد، عاق

جندقی: 
ــرم  ــازرس محت ــره و ب ــات مدی ــد هی ــاز باش ــاید نی ش
ــای  ــد از اعض ــی چن ــی )تن ــات مکانیک ــن تاسیس انجم
هیــات رئیســه گــروه تخصصــی مکانیــک( جهــت تنویــر 
افــکار عمومــی، تفاهم نامــه ی مزبــور را در گروه هــا 

منتشــر نماینــد!؛ چــرا کــه ایــن شــائبه در میــان اعضــای 
ــا  ــه ممکــن اســت ب ــرم ســازمان بوجــود آمــده ک محت
توجــه بــه شــرایط موجــود جامعــه، در آینــده اشــخاصی 
ــور  ــق  مزب ــزات از طری ــت تجهی ــه دریاف ــادرت ب ــه مب ک
می نماینــد، در برهه هــای زمانــی مشــخصی جهــت 
ــه  ــی ب ــدوم  انتظام ــای خ ــه نیروه ــاندن ب ــاری رس ی

ــوند. ــده ش ــدان فراخوان می

مسعود کاظمی: 
سالم و ارادت

ــه  ــتی ب ــه درس ــه ب ــران ک ــدس جلوه گ ــکر از مهن باتش
مشــکالت صنفــی و گــروه تخصصــی اشــاره داشــته اند. 
ــن و  ــف در تدوی ــدس واص ــات مهن ــن از زحم همچنی
ــه و انتشــار موضوعــات و مشــکالت صنفــی کمــال  تهی

ــکر را دارم. تش
ــوب و  ــب خ ــارکی مطال ــدس فش ــای مهن ــن آق همچنی

ــد. ــه دادن ــدی را ارائ مفی
ــد  ــک ناکارآم ــی مکانی ــروه تخصص ــه گ ــت ک سال هاس
شــده اســت و بــا ایــن شــرایط حــال، امیــدی بــه تحول 
ــا  ــد اســت ب ــده ای روشــن نیســت ... امی ــت و آین مثب
ــی را  ــرات مطلوب ــی تغیی ــز صنف ــکاران عزی ــک هم کم
ــی را  ــول اساس ــک تح ــه ی ــه البت ــیم ... ک ــاهد باش ش

می طلبــد.
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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

- مهندس عبدالهی )مدیر بازرگانی شرکت دکتر تامین(

- مهندس علی نعمتی )مدیر بازاریابی مجموعه تولیدی و بازرگانی ثقفی(

- فاز چهارم - قسمت سوم بخش اول )مازیار سیاح نژاد؛ کارشناس رسمی دادگستری(

تلویزیون تاسیسات

http:// www.tasisatnews.com
http:// www.tasisatnews.com
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%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%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%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c/
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%b3%d9%88%d9%85%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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ایــن هفتــه قصــد داریــم یــک مــکان زیبــا و پــر از انــرژی مثبــت را بــه همــراه دیــدن یــک 
فیلــم دراماتیــک بهتــون معرفــی کنیــم:

.................................................................................................

باغ ملی گیاه شناسی:
ــر در  ــارک چیتگ ــع پ ــه در مرات ــه ک ــاغ خاورمیان ــن ب بزرگ تری
غــرب تهــران تاســیس شــده اســت. ایــن مجموعــه چندیــن 
رویشــگاه دارد کــه برخــی از آن هــا عبــارت اســت از: رویشــگاه 
هیرکانــی، رویشــگاه زاگــرس، رویشــگاه البرز جنوبی، رویشــگاه 
ایرانی-تورانــی، گلخانــه جنــوب ایــران، بــاغ پیازهــای ایرانــی، 
ــت  ــط زیس ــه محی ــوط ب ــه مرب ــی ک ــای بوم ــاغ میوه ه ب
ایــران هســتند. همچنیــن شــش رویشــگاه دیگــر کــه مربــوط 
بــه محیــط زیســت خــارج از ایــران هســتند شــامل رویشــگاه 

اروپــا، چمن زارهــای آمریــکا، رویشــگاه قفقــاز، رویشــگاه هیمالیــا، رویشــگاه چیــن و ژاپــن اســت.
شایان ذکر است که در این باغ، 4000 گونه گیاهی وجود دارد.

فیلم سینمایی سقوط:
ســقوط فیلمــی در ژانــر درام جنگــی، ســاخته الیــور هرشــبیگل محصــول ســال ۲۰۰۴ اســت. 
ســقوط بــر اســاس 4 کتــاب بــه  نام هــای پناهــگاه هیتلــر تــراودل یونگــه، کتــاب تــا آخریــن 
ســاعت ملیســا مولــر، کتــاب هیتلــر یوآخیــم فســت، خاطرات آلبــرت اشــپر و ارنســت-گونتر 
بــاده روایــت شــده اســت. ایــن فیلــم؛ دوازده روز آخــر زندگــی آدولــف هیتلــر یعنــی از ۱۷ 
تــا اواخــر آوریــل ســال ۱۹۴۵ میــالدی را در ســنگر زیرزمینــی فرماندهــی بــه تصویــر کشــیده 
اســت. نقــش هیتلــر را در ایــن فیلــم، برونــو گانتــس بازیگــر سوئیســی ایفــا می کنــد. وی 
بــرای آمادگــی در نقــش آدولــف هیتلــر، رفتــار بیمــاران مبتــال بــه بیمــاری پارکینســون را در 
یــک بیمارســتان در ســوئیس مطالعــه کــرد و نیــز بــا کمــک یــک بازیگــر جــوان از منطقــه 

ای کــه هیتلــر در آنجــا متولــد شــده بــود، لهجــه متمایــز آدولــف هیتلــر را تمریــن کــرد.
امتیاز این فیلم در IMDB، 8٫2 می باشد.

مصطفی رحمانی

آخر هفته مهندسی



ت نیوز
تاسیسا

www.Tasisatnews.com 22هفته نامه شماره 403



www.Tasisatnews.com 23هفته نامه شماره 403

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
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http://www.bostanchi.com

