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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

ــور  ــاد کش ــه اقتص ــا در عرص ــن روزه ــه ای ــی ک اتفاقات
مــا در جریــان اســت شــاید ماه هــا قبــل توســط 
شــده  پیش بینــی  کشــور  مطــرح  اقتصاددانــان 
ــه  ــوان ب ــی ت ــد و م ــه می دانن ــل آن را هم ــود. دالی ب

نوشــته های رســمی ایــن اســاتید مراجعــه کــرد و نگرانی هــای آن هــارا خــط 
بــه خــط خوانــد. همه چیــز در دســترس و موجــود اســت. نوشــته های 
رســمی، داده هــای رســمی اقتصــادی منتشــره توســط مراجــع مطــرح خارجــی 
ــت.  ــم نیس ــی ه ــزی و پنهان ــات زیرمی ــچ اطالع ــه هی ــازی ب ــی. نی و داخل
بــرای قضــاوت همــه داده هــای اولیــه موجــود اســت؛ نتایــج دیــده و لمــس 

ــت.  ــه گرف ــوان نتیج ــاف می ت ــی انص ــا کم ــود و ب می ش
شــبیه بــه ایــن حقایــق اقتصــادی کــه امــروزه آن هــا را بــا گوشــت و پوســت 
ــا  ــی م ــق در ســایر جنبه هــای زندگ ــد ســایر حقای ــم، بای خــود لمــس می کنی
ــردن  ــس ک ــل لم ــفافیت قاب ــن ش ــا ای ــا ب ــاید آن ه ــود و ش ــی ش ــز بررس نی
ــکونی و  ــش مس ــع و بخ ــرژی در صنای ــیخته ان ــرف افسارگس ــند. مص نباش
تجــاری مــا از جملــه حقایقــی اســت کــه توســط عامــه مــردم تشــخیص داده 
نمی شــود. آن هــا فقــط قیمــت را می بیننــد و بدیهــی اســت کــه ارتبــاط بیــن 
قیمــت باالتــر بــا مصــرف انــرژی به ســادگی قابــل تشــخیص نیســت. در ســال 
1398 بخــش خانگــی، تجــاری و عمومــی مصرف کننــده حــدود 40% کل انــرژی 
مصرفــی کشــور بــوده درحالی کــه بخــش صنعــت 28% مصــرف کــرده اســت. 
ــه  ــرق و ســوخت ورودی ب ــت به ســرعت ب ــرژی کشــور دول ــای ان در بحران ه
صنایــع را قطــع می کنــد تــا ســاختمان ها دچــار مشــکل نشــوند. ایــن راهــکار 
ــم  ــتان را گذرانده ای ــی گاز زمس ــدون قطع ــه ب ــی آن  ک ــه تبلیغات ــس از جنب پ
ــد و باعــث  ــده می زن ــه تولیدکنن ــی ب و خوشــحالی عامــه مــردم ضــرر هنگفت
شــده اســت کــه کشــور مــا بــا داشــتن دومیــن منبــع ذخیــره گاز در جهــان 

نتوانــد صــادرات گاز انجــام دهــد.
ــل  ــتین مح ــت و در نخس ــدا در پایین دس ــکل در ابت ــن مش ــل ای ــکار ح راه
تخصصــی  گروه هــای  هیئت مدیره هــای  یعنــی  اســت  تصمیم گیــری 
ســازمان نظام مهندســی. برخــی از ضرایبــی کــه بی محابــا در طراحی هــا 
وارد می شــود قابــل کاهــش در کل جامعــه مهندســی اســت و ایــن تصمیــم 
ــی  ــه طراح ــه جامع ــود و ب ــه ش ــا گرفت ــروه تخصصی ه ــط گ ــد توس می توان
تســری یابــد. می تــوان بــا حوصلــه و در بــازه زمانــی منطقــی مصــرف انــرژی 
را کاهــش دهیــم. ایــن انتظــار از دولــت نیــز مــی رود ولــی دولــت بــا نــگاه از 
بــاال بــه پاییــن متوجــه چنیــن ریزه کاری هایــی نیســت و بــر دولــت نیــز در 
ایــن جــا ایــرادی نیســت کــه بهبــود ساختمان ســازی در یــد مهندســان عضــو 

ــت. ــی اس ــازمان نظام مهندس س
شــبیه بــه انــرژی و دردآورتــر از آن شــاید آب و مصــرف آن اســت کــه شــبیه 

بــه مــوارد مطروحــه پیــش  از ایــن قابــل بهینه ســازی اســت.
ــاده ای  ــات پیش پاافت ــه موضوع ــن ب ــروه تخصصی هــا الزم اســت از پرداخت گ
چــون کارآمــوزی گاز و غیــره بــه مســائل کالن بپردازنــد و نگاه هــا را در 
بحران هــای پیــش رو معطــوف بــه اهمیــت مهندســی ســازند پیــش از آن کــه 

ــی چــون مســائل اقتصــادی وارد شــویم! ــه چالش هــای خطرناک ب
تا بعد!

باید بزرگ شویم!
سخن سردبیر

روی جلد مربوط به صفحات خورشیدی تاشو )صفحه 4(

آغاز مهندسی
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اخبار مهندسی

تولید روانکارهایی با طول عمر یک سال با کمک مواد زیست سازگار

نقــاط کوانتومــی تولیدشــده در یکــی از شــرکت های دانش بنیــان موجــب تولیــد روانکارهایــی بــا خاصیــت 
ــت. ــده اس ــال ش ــک س ــر ی ــول عم ــازگاری و ط زیست س

یکــی از جذاب تریــن خــواص نقــاط کوانتومــی گرافنــی ایــن اســت کــه آنهــا یــک مــاده کربنــی محســوب شــده و 
ــوده  ــون ب ــاال در محلول هــای گوناگ ــری ب ــم، انحالل پذی ــور در دســترس هســتند و دارای ســمیت ک ــه وف ــن ب بنابرای
ــاط  ــا نق ــه ب ــواد را در مقایس ــن م ــواص، ای ــن خ ــوند. ای ــل ش ــی متص ــای عامل ــه گروه ه ــد ب ــن می توانن و همچنی
ــای  ــفید، اتم ه ــور س ــای ن ــتی، دیوده ــانگرهای زیس ــد نش ــیاری مانن ــای بس ــرای کاربرده ــانا ب ــی نیمه رس کوانتوم

ــد. ــوب می کنن ــی مطل ــای الکترونیک ــی، برده مصنوع
ــوان  ــری ت ــچ باکت ــل فرموالســیون خــاص روان کار، هی ــه دلی ــی نمی شــود و ب ــکار دچــار فســاد و بوگرفتگ ــن روان ای
رشــد در ایــن محیــط را نــدارد، همچنیــن طــول عمــر ایــن روان کار یــک ســال بــرآورد شــده اســت، در حالــی کــه اکثــر 

روان کارهــای موجــود در بــازار طــول عمــر کمتــر از دو مــاه دارنــد.

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

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

ساخت دستگاه جداکننده  فراصوت برای نم زدایی از گاز طبیعی در صنعت گاز

ــی  ــی از گاز طبیع ــرای نم زدای ــوت ب ــای فراص ــاخت جداکننده ه ــه س ــق ب ــر موف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
در صنعــت گاز شــدند. ایــن محصــول در خروجــی چاه هــای گازی بــه منظــور نم زدایــی و بازیابــی میعانــات گازی و 

جداســازی آنهــا از گاز طبیعــی قابــل اســتفاده اســت. 
ــاس آزمایشــگاهی باشــد، دســتگاهی طراحــی شــده  ــه جــای اســتفاده از دســتگاهی کــه در مقی ــق ب در ایــن تحقی
کــه در مقیــاس نیمــه صنعتــی قابــل کاربــرد اســت. ایــن دســتگاه جداکننــده فراصــوت ســیکلونی اســت کــه بــازده 
سردســازی آن بهینــه شــده و نحــوه بــه چرخــش در آوردن جریــان بــه روش مجهــول بــا تزریــق زاویــه ای تغییــر پیــدا 
کــرده اســت. در واحدهــای تولیــدی هــوا، هــوای خروجــی از کمپرســورهای هــوا دارای رطوبــت اســت و بایــد قبــل 
از اســتفاده در صنایــع نم زدایــی و نقطــه شــبنم ایــن هــوا تنظیــم شــود. در صنایعــی کــه نیــاز بــه هــوای ابــزار دقیــق 
دارنــد، بــا نصــب ایــن تجهیــز در خروجــی کمپرســورها، هــوای خروجــی نم زدایــی شــده و نقطــه شــبنم آن تنظیــم 
می شــود. یکــی از کاربردهــای اصلــی ایــن دســتگاه، اســتفاده از آن در خروجــی چاه هــای گازی بــه منظــور نم زدایــی 
و بازیابــی میعانــات گازی و جداســازی آنهــا از گاز طبیعــی اســت. ایــن دســتگاه همچنیــن می توانــد در واحدهــای 
شیرین ســازی گاز طبیعــی، جهــت جداســازی گازهــای تــرش نظیــر دی اکســیدکربن و ســولفید هیــدروژن بــه کار رود.

صفحات خورشیدی تاشو

شــرکت اســترالیایی 5B یــک ســری پیــل خورشــیدی تاشــو ســاخته اســت 
ــی  ــه ســادگی و ســرعت نصــب می شــود. در م ــی ب ــاس صنعت ــه در مقی ک
2022، ایــن شــرکت برنامــه ای بــرای عرضــه ایــن پنل هــا برگــزار کــرد کــه در 
آن یــک تیــم 10 نفــر، یــک زمیــن فوتبــال را بــا یــک ردیــف 1.1 مگاواتــی در 
ــا  ــریع ترین پنل ه ــا س ــه تنه ــا ن ــود این ه ــه می ش ــاندند. گفت ــک روز پوش ی
ــز از ســایر  ــا نی ــی آنه ــه جای ــرای نصــب هســتند بلکــه چیدمــان و جــا ب ب

ــازد.  ــب می س ــی مناس ــای غیردائم ــرای مکان ه ــا را ب ــر آنه ــن ام ــت و همی ــاده تر اس ــا س طرح ه
ــه اســت.  ــش ســاخته از 40-90 صفحــه خورشــیدی در کارخان ــده شــرکت 5B، ســاخت بلوک هــای Maverick پی ای
ــه وســیله  ــا ب ــا شــوند. آنه ــر ت ــک کانتین ــد در ی ــوال می شــوند و در نتیجــه می توانن ــا ل ــف پیل هــا در هــر انته ردی
کامیــون و بــا اســتفاده از لیفتــراک بــه محــل منتقــل می شــوند. تنهــا یــک تیــم ســه نفــره کافــی اســت تــا بلوک هــا 
را بــاز و آنهــا را در محــل بــه هــم وصــل کنــد. همیــن مســاله بــا کاهــش هزینه هــای نصــب می توانــد تــا انــدازه ای 

هزینــه بــاالی صفحــات خورشــیدی را جبــران کــرده و آنهــا را مقــرون بــه صرفه تــر کنــد. 
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خدمات 5 ستاره پاناسونیک برای هتل تاریخی

ــه  ــم در حوم ــرن نوزده ــه ق ــق ب ــتاره متعل ــی 5 س ــل تاریخ ــک هت ی
ــوع پاناســونیک  شــهر Sussex از آخریــن سیســتم هــای تهویــه مطب
 R32 بهــره مــی گیــرد. دســتگاه هــای nanoe X متناســب بــا فنــاوری
ــل و  ــی هت ــال جنوب ــواب در ب ــاق خ ــرای 20 ات ــونیک ب Paci  پاناس

جکــوزی هــای طبقــه پاییــن اســتفاده مــی شــود. 
ســاختمان بــال جنوبــی کــه در 93 هکتــار پــارک لنــد واقــع شــده 89 

اتــاق خــواب در کل دارد و طــرح هایــی بــرای گســترش آن در ســال هــای آینــده وجــود دارد. محــل هیــچ اتصــال گاز 
و هیــچ کانــال کشــی قبلــی بــرای ســرمایش نــدارد. بــا مــوج گرمــای شــدید تابســتان پیــش روی انگلســتان و اتــاق 
ــرای  ــال کــه همــه رو بــه جنــوب هســتند، رده بنــدی 5 ســتاره انتظــار آســایش بــی نهایــت ب خــواب هــای ایــن ب
مهمانــان ایجــاد مــی کنــد. 19 اتــاق دســتگاه هــای کانالــی پاناســونیک و یکــی روی پشــت بــام بــا دســتگاه کســتی 
دارنــد. همــه بــه کندانســینگ یونیــت هــای 5 کیلوواتــی Paci R32  مجــزا روی بــام هتــل وصــل مــی شــوند. همــه 
دســتگا ههــای داخلــی از ژنراتــور هــای nanoe X بهــره مــی گیرنــد تــا آســایش بهبــود یافتــه و هــر اتــاق یــک کنترلــر 

مجــزا بــرای ســرمایش و گرمایــش داشــته باشــد. 

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی به کار خود پایان داد

ــزات و  ــری تجهی ــه کارگی ــرورت ب ــور ض ــای نوظه ــاری ه ــش بیم پیدای
فنــاوری هــای نــو و بــه ویــژه تاسیســات مناســب ســازی شــده در 
فضاهــای بیمارســتانی را ضرورتــی غیرقابــل انــکار ســاخته اســت. تنفــس 
ــر  ــا در سراس ــاله کرون ــد س ــی چن ــور و پاندم ــد از حض ــک بع ــدون ماس ب
ــا و  ــق ســازه ه ــرای خل ــر ب ــه تفک ــی حــوزه ب ــگان را در تمام ــان، هم جه
تاسیســات نویــن بــه منظــور مقابلــه بــا بیمــاری هــای نوظهــور احتمالــی 
ــرای  ــن رو فراهــم آوردن بســتر مناســب ب ــده ســاخته اســت. از ای در آین
گردهمایــی صاحبــان صنایــع و تجهیــزات و فنــاوری هــای نویــن ضرورتــی 
ــا در  ــش ه ــا همای ــا ی ــگاه ه ــزاری نمایش ــا برگ ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک اس
ــن  ــات در ای ــادل اطالع ــرای تب ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــوزه و ایج ــن ح ای
خصــوص بیــش از پیــش بــه آن پرداخــت. امــا هفتمیــن نمایشــگاه بیــن 
ــزات و تاسیســات بیمارســتان کــه از  19  ــی بیمارســتان ســازی، تجهی الملل
لغایــت 22 آذرمــاه ســال جــاری بــدون اســتقبال مطلــوب فعــاالن درایــن 
صنعــت در داخــل و خــارج از کشــور، در فضایــی آرام و خلــوت نســبت بــه 
ســالهای قبــل برگزارشــد. هــر چنــد در ایــن میــان حضــور ســه برنــد برتــر 
در حــوزه تاسیســات ماننــد؛ موسســه فنــی شــاهرخی، شــرکت لینکــران و 
شــرکت رادیــن صنعــت فــراز در هفتمیــن دوره از برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
اعتبــاری ویــژه بــرای ایــن نمایشــگاه بــه ارمغــان آورد. انتقــال تجــارب و 

دســتاودرهای ایــن ســه شــرکت بــرای دیگــر حاضــران در ایــن نمایشــگاه فرصتــی بــود تــا از آخریــن دســتاوردهای 
داخلــی در ایــن نمایشــگاه آگاه شــوند. انطبــاق ایــن دســتاوردها بــا اســتانداردهای روز جهانــی و در حــوزه صنعــت 
بیمارســتان ســازی، تجهیــزات و تاسیســات بیمارســتانی بــه یقیــن نقشــی موثــر و بــی بدیــل در نیــل بــه اهــداف 
رشــد و توســعه در ایــن صنعــت ایفــاء مــی کنــد کــه زمینــه ســاز افزایــش بهــره وری هــر چــه بیشــتر در محیــط 
هــای بیمارســتانی خواهــد شــد. گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه بــا ارائــه محصوالتــی چــون؛ ســرمایه گذاری،طــرح و 
برنامــه ریــزی، برنامــه ریــزی محیــط داخلــی بیمارســتان، لــوازم بهداشــتی و حمــام، اتوماســیون لجســتیک، انــرژی 
کارامــد، بازســازی ذخیــره انــرژی بیمارســتان، امکانــات اورژانــس ایمنــی بیمارســتان و ... در محــل دائمــی نمایشــگاه 

بیــن المللــی تهــران از 19 تــا 22 آذرمــاه برپــا بــود. 

.................................................................................................
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پایش دقیق مصرف روزانه و ماهانه آب با کنتورهای اولتراسونیک

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــاور مس ــرکت های فن ــی از ش ــان یک ــی از مهندس گروه
ــزان  ــد می ــه می توان ــد ک ــه کردن ــونیکی را عرض ــای اولتراس ــدان کنتوره ــتان هم اس

ــد.  ــری کن ــاالنه اندازه گی ــه و س ــه، ماهیان ــورت روزان ــه ص ــترکان را ب ــرف مش مص
ــن  ــه ای ــی ک ــد و از آنجای ــی برخوردارن ــتهالک پایین ــن از اس ــا همچنی ــن کنتوره ای
محصــول بــه فنــاوری IOT )اینترنــت اشــیاء( مجهــز شــده، ایــن امــر موجــب شــده 
ــای  ــق نرم افزاره ــور را از طری ــا اپرات ــاط ب ــت ارتب ــونیک قابلی ــای اولتراس ــا کنتوره ت
موبایلــی داشــته باشــند. ایــن کنتورهــا قادرنــد داده هایــی در زمینــه میــزان مصــرف 

روزانــه، ماهیانــه و ســالیانه را بــه اپراتــور ارائــه دهنــد همچنیــن ایــن کنتــور امــکان ایجــاد ارتبــاط دو طرفــه میــان 
ادارات آب منطقــه ای و اســتانی بــا مشــترکان را دارد، بــه گونــه ای کــه فرآینــد جریمــه مصرف کنندگانــی را کــه میــزان 
مصــرف آب آنهــا خــارج از الگــوی مصــرف اســت و بــه طــور غیــر اســتاندارد، آب مصــرف می کننــد، از طریــق قطــع و 

ــد. ــهیل می کن ــا تس ــرای آن ه ــل آب ب وص

ربات های شست وشوی پنل خورشیدی

ــک  ــد ی ــه تولی ــه منجــر ب ــوده اســت ک ــان شــرکت های ســرمایه گذاری ب ــه می ــکاری فناوران ــک هم ــن دســتگاه ی ای
ــک شســت و شــوی  ــتگاه رباتی ــن دس ــای خورشــیدی شــده اســت. ای ــرد در نیروگاه ه ــرای کارب ــدار ب محصــول پای
ــای خورشــیدی  ــزارع پنل ه ــه م ــی ک ــد رســیده اســت. از آنجای ــه تولی ــون ۳ نســل آن ب ــای خورشــیدی تاکن پنل ه
ــه  ــا، گرفت ــرای شست وشــوی پنل ه ــاز ب ــورد نی ــا ســختی آب م ــاز اســت ت ــی نصــب می شــود، نی در مناطــق بیابان
شــود کــه ایــن امــر یــک فراینــد گــران اســت.کاهش ۵۰ درصــدی هزینه هــای شست وشــوی پنل هــای خورشــیدی 
ــا  ــاز اســت ت ــرای اســتفاده از ربات هــای شست وشــوی فرانســوی، نی ــوع ربات هــا اســت. ب ــای ایــن ن از دیگــر مزای

ــت تولیــد خــارج شــوند. ــه شــکل افقــی درآمــده و از حال پنل هــای خورشــیدی ب

نکته: 
ــام  ــام آقــای زبرجــدی منتشــر شــد کــه ن ــا ن در شــماره قبــل هفته نامــه مطلبــی در صفحــه مجــازی )صفحــه 18( ب

صحیــح؛ آقــای پرتــوی بــوده اســت. بابــت ایــن اشــتباه صــورت گرفتــه عذرخواهیــم.

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

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

ایاالت متحده مبردهای HFC با GWP باال را ممنوع می کند

همــه مبردهــای HFC بــا GWP بــاال از جملــه R134a, R404A و R410A در بیشــتر 
کاربــری هــای تهویــه مطبــوع و تبریــد جدیــد از ســال 2025 ممنــوع مــی شــود. 
 )AIM( ــکا ــوآوری آمری ــاخت و ن ــون س ــق قان ــه طب ــد، ک ــای جدی ــرح ه ط
ــال مــی شــود.  ــی اعم ــی و واردات ــه محصــوالت داخل ــرای کلی اعــالم شــده، ب
ایــن طــرح هــا شــامل محدودیــت GWP 700 روی چیلرهــا و سیســتم هــای 
پمــپ حرارتــی و تهویــه مطبــوع تجــاری ســبک از اول ژانویــه 2025 مــی شــود. 
سیســتم هــای تبریــد مــواد غذایــی محــدود بــه GWP 300 مــی شــوند. قانــون 
AIM در دســامبر ســال گذشــته اعمــال شــده و ســازمان محیــط زیســت را ملــزم 
مــی کنــد تولیــد و مصــرف HFC هــا را متوقــف و انتشــار آنهــا از تجهیــزات را 

بــه حداقــل برســاند و در عیــن حــال از طریــق محدودیــت هــای بخشــی، حرکــت بــه ســمت فنــاوری هــای نســل 
بعــد را تســهیل کنــد. 



www.Tasisatnews.com 7هفته نامه شماره 404

آموزش مهندسی
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ســوال: شــخصی ســاخت منــزل مســکونی خــود را نود 
ــکان  ــل م ــرده اســت و در شــرف نق ــل ک درصــد تکمی
ــف  ــه آن را توقی ــا محکوم ل ــت؛ ام ــکونت اس ــرای س ب
ــن  ــتثنیات دی ــره مس ــک در زم ــن مل ــا ای ــد، آی می کن

اســت؟

ــوه  ــون نح ــاده 24 قان ــف« م ــد »ال ــق بن ــخ: مطاب پاس
ــزل  ــوب 1394، من ــی مص ــای مال ــرای محکومیت ه اج
مســکونی در شــأن محکوم علیــه در حالــت اعســار جــزء 
مســتثنیات دیــن اســت و منظــور از منــزل مســکونی، 
ــراد تحــت  ــه و اف ــرای محکوم علی ــی اســت کــه ب محل
تکفــل قابلیــت ســکونت داشــته باشــد؛ بنابرایــن 
ســاختمان در حــال ســاخت کــه تکمیــل نشــده، منــزل 
مســکونی تلقــی نمی شــود تــا جــزء مســتثنیات دیــن 
ــن  ــتثنیات دی ــمول مس ــوال مش ــن ام ــد. همچنی باش
ــد  ــون تأکی ــه کــه در صــدر مــاده 24 ایــن قان همانگون
شــده، حصــری و اســتثنایی بــوده و قابــل تســری بــه 
ــه  ــت ب ــا عنای ــت و ب ــه نیس ــوال محکوم علی ــر ام دیگ
ــه، مســتثنیات دیــن  اصــل اســتیفای دیــن و محکوم ب

را بایــد محــدود و مضیــق تفســیر کــرد.

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

نظر حقوقی در مورد واحد مسکونی در حال ساخت
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نظام مهندسی خوزستان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فراخوان چاپ کتاب در حوزه معماری و شهرسازی را منتشر کرد. 

نظام مهندسی آذربایجان غربی:

نامــه اداره کل راه و شهرســازی در خصــوص اجــرای قانــون هــوای پــاک از ســوی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان منتشــر شــد.

نظام مهندسی اصفهان:

فراخوان ثبت نام دوره آموزشی الزامات ضوابط نظارت در محل پروژه های در حال اجرا

نظام مهندسی اصفهان:

دعوت از اشخاص حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برای ثبت شرکت حقوقی

نظام مهندسی البرز:

ــازمان  ــس س ــئوالن و رئی ــور مس ــا حض ــرز، ب ــتان الب ــتان در اس ــهر مهس ــاز ش ــاخت و س ــای س ــی ظرفیت ه بررس
نظام مهندســی ســاختمان اســتان و تشــویق ســرمایه گذاران بــرای اقــدام بــرای اخــذ پروانــه ســاخت برگــزار شــد.

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان، در خصــوص آغــاز فرآینــد صــدور پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی ویــژه 
قبولیــن آزمــون شــهریور ۱۴۰۱ اطالعیــه ای صــادر کــرد.

نظام مهندسی مازندران:

ــره دوره نهــم  عملکــرد ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان در پنجــاه و نهمیــن جلســه هیــات مدی
ســازمان طــی گزارشــی اعــالم شــد.

نظام مهندسی کرمان:

تاکید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بر به روزرسانی اطالعات شخصی مهندسین در سایت

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برای طراحان عمران، برق و مکانیک؛ اطالعیه ای صادر کرد.

نظام مهندسی

https://www.khzceo.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7
http://www.wa-nezam.org/news/81117b9875
http://www.wa-nezam.org/news/81117b9875
https://www.esfceo.ir/NezamNewsItem/15420
https://www.esfceo.ir/NezamNewsItem/15407
https://alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=18892&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%2069
https://alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=18892&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%2069
https://azarnezam.ir/fa/news/2281/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://azarnezam.ir/fa/news/2281/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://azarnezam.ir/fa/news/2281/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://mazandnezam.org/fa/news/12664/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B3
https://mazandnezam.org/fa/news/12664/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B3
https://kermanceo.ir/content.aspx?id=11323
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نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

یک عکس، یک درس
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مهندسی انسانی

سونیا شفیعی

کتاب فضیلت های ناچیز 
نویسنده: ناتالیا کینزبورگ

ترجمه: محسن ابراهیم

ــه ای  ــرای لحظ ــا ب ــت ت ــاب کافیس ــن کت ــوان همی عن
تعمــق کنیــم و از خــود بپرســیم فضیلت هــای ناچیــز؟؟؟ 
ــند؟ ــر باش ــد گرانبهات ــا می توانن ــدام فضیلت ه ــر ک مگ
بــی  کامــال  تاکنــون متنــی نخوانده ایــد کــه  اگــر 
جنســیت باشــد پیشــنهاد می شــود حتمــا ایــن کتــاب را 
مطالعــه نماییــد. اینکــه کســی بتوانــد فــارغ از مســائل 
جنســیت زده، از مســائل درونــی صحبــت کنــد کــه بــه 

ــل و ســتایش دارد. ــت انســانی باشــد، جــای تام غای
ایــن نویســنده مشــهور ایتالیایــی بــا ســابقه درخشــان، 
خواننــده را بــا دنیایــی از آرامــش و امنیــت آشــنا می کند 
در پــس آمــوزش نســل آینــده. دغدغــه ای که متاســفانه 
در دنیــای مــدرن و پــر از رقابــت امــروز بســیار کمرنــگ 
ــده  ــرورش نســل آین ــر در پ ــه اگ شــده اســت. آنچــه ک
ــری  ــای امن ت ــان ج ــن جه ــه یقی ــود ب ــه ش ــکار گرفت ب

خواهــد شــد بــرای زیســتن. 
دنیــای امــروز والدیــن و مســئوالن تربیتــی را به ســمتی 
ــا  ــوزه ای را،  لزوم ــر ح ــت در ه ــه موفقی ــوق داده ک س
بنــای اصلــی تربیــت فــرد می داننــد. فــرد زمانــی دارای 
ــر  ــر و باهوش ت ــر و قدرتمندت ــه پولدارت ــت ک ــار اس اعتب
ــه  ــت ک ــای ناچیزیس ــان فضیلت ه ــا هم ــد. اینه باش
و  بــرای خودمــان  را  جهــان  و  می دهیــم  آمــوزش 
ــخاوتمند  ــن س ــا تمری ــم. م ــن می کنی ــان ناام فرزندانم
بــودن، جســور بــودن، صــادق بــودن، گذشــت داشــتن، 
ــن  ــوع را تمری ــه همن ــق ورزی ب ــردن و عش ــکوت ک س
ــا حســاب  ــک ی ــد قل ــدو تول ــم و در عــوض از ب نمی کنی
بانکــی بــاز می شــود تــا از همــان ابتــدا فضلیــت پــول 
جمــع کــردن را بیاموزیــم. از همــان دوران مراقبت کردن 
از اســباب بازی بــه جــای خالقیــت و کشــف در اولویــت 

ــتر از  ــتی بیش ــت دوس ــم اهمی ــا نمی آموزی ــت. م اس
ــر  ــایه لذت بخش ت ــه همس ــق ورزی ب ــت. عش ــول اس پ
ــام  ــبخش تر از انتق ــت آرامش ــت. گذش ــونت اس از خش
ــردن اســت و  ــب توجــه ک ــر از جل اســت. ســکوت بهت
شــهامت بهتــر از احتیــاط اســت و شــاد بــودن بهتــر از 

هــر موفقیتی یســت. 
کتــاب  ایــن  مطالعــه 
توصیــه  همــگان  بــه 
مخصوصــا  می شــود 
اگــر پــدر و مادر هســتید 
آمــوزش  امــر  در  یــا 
کــودکان  پــرورش  و 
نقشــی داریــد؛ تا شــاید 
ــی  ــزم همگان ــک ع در ی
چنــد قــرن بعــد صــدای 
تــا  بشــر  خنده هــای 
کهشــکان ها بــرود و از 
قدرت طلبــی  و  جنــگ 
خبــری  خشــونت  و 

نباشــد. 

یک گاز از کتاب:
ــود  ــا می ش ــت بچه ه ــه تربی ــوط ب ــه مرب ــا ک ــا آنج »ت
ــز  ــد فضیلت هــای ناچی ــا نبای ــه آنه ــه ب ــم ک فکــر می کن
ــی  ــه صرفه جوی ــت. ن ــزرگ آموخ ــای ب ــه فضیلت ه بلک
ــول را،  ــه پ ــبت ب ــی نس ــخاوت را و بی تفاوت ــه س را ک
نــه احتیــاط را کــه شــهامت و حقیــر شــمردن خطــر را، 
نــه زیرکــی را کــه صراحــت و عشــق بــه واقعیــت را، نــه 
ــداکاری را.  ــوع و ف ــه همن سیاســت بازی را کــه عشــق ب
ــن  ــم و در آموخت ــل می کنی ــس عم ــوال برعک ــا معم ام
ــای آن  ــر مبن ــم و ب ــز شــتاب می کنی ــای ناچی فضیلت ه

ــم.« ــا می کنی ــان را بن ــد تربیتی م ــام قواع تم

ــراد  ــبی اف ــی نس ــه و آگاه ــزوم مطالع ــانی و از ل ــی انس ــام مهندس ــم بن ــاز کردی ــه ای را ب ــوز صفح ــات نی ــه تاسیس ــماره 401 هفته نام در ش
متخصــص در رشــته هایی غیــر از علــوم انســانی ســخن گفتیــم و یــادآور شــدیم کــه رشــد سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی هــر جامعــه ای 
در بــاال بــودن ســطح مطالعــه علــوم انســانی افــراد آن جامعــه اســت کــه منجــر بــه رشــد خــرد جمعــی می گــردد. نظــر بــه ایــن دیــدگاه 

در ایــن شــماره ،کتــاب جدیــدی در ایــن حــوزه بــه عالقمنــدان معرفــی می گــردد.
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هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی »صنعــت آب و 
ــارکت ۱۶۴  ــا مش ــران«، ب ــالب ای ــات آب و فاض تأسیس
شــرکت داخلــی و خارجــی، ۹ دی مــاه بــا حضــور وزیــر 

ــود. ــاح می ش ــرو افتت نی
هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی »صنعــت آب و 
تأسیســات آب و فاضــالب ایــران« بــه مــدت چهــار روز 
و طــی روزهــای ۹ تــا ۱۲ دی مــاه در فضایــی به وســعت 
ــگاهی در  ــالن نمایش ــت س ــع در هف ــزار مترمرب ۱۷ ه
محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران دایــر 

خواهــد بــود.
ــه ۹  ــح روز جمع ــگاه، صب ــن نمایش ــاح ای ــن افتت آئی
دی مــاه بــا حضــور »علی اکبــر محرابیــان« وزیــر نیــرو و 
مدیــران ارشــد صنعــت آب و تأسیســات آب و فاضــالب 
ــزار می شــود. ــان خارجــی برگ ــدادی از میهمان ــز تع و نی
در ایــن دوره از نمایشــگاه بین المللــی آب و تأسیســات 
آب و فاضــالب ایــران، در مجمــوع ۱۶۴ شــرکت داخلــی 
و نماینــده شــرکت های خارجــی از چهــار کشــور جهــان 
ــن  ــادا و چی ــا، کان ــکا، ایتالی ــورهای آمری ــم از کش اع

حضــور خواهنــد یافــت.
نمایشــگاه  هجدهمیــن  در  اســاس  همیــن  بــر 
ــی صنعــت آب و تأسیســات آب و  تخصصــی بین الملل
فاضــالب، شــاهد مشــارکت هفــت شــرکت خارجــی و 

۱۵۷ شــرکت داخلــی خواهیــم بــود؛ همچنیــن در ایــن 
ــان  ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ــگاه ش دوره از نمایش
ــا آن  ــط ب ــات مرتب ــالب و تأسیس ــوزه آب و فاض در ح

ــت. ــد یاف ــور خواهن حض
در نمایشــگاه صنعــت آب و تأسیســات آب و فاضــالب، 
ــیرآالت  ــزی، ش ــاالت فل ــه و اتص ــون لول ــی چ کاالهای
آب  تصفیــه  دوار،  ماشــین آالت  و  پمــپ  صنعتــی، 
صنعتــی، ســد و نیروگاه هــای برق آبــی، آمــوزش، 
آبیــاری و زهکشــی، خطــوط انتقــال آب، لولــه و 
اتصــاالت پلیمــری، مــواد شــیمایی، رنــگ و پوشــش، 
ــت یابی،  ــی، نش ــیرآالت خانگ ــی، ش ــه آب خانگ تصفی
ــور(  ــری )کنت ــتم های اندازه گی ــوم و سیس ــر و وکی بلوئ

ارائــه می شــود.
برگــزاری  کنــار  در  نمایشــگاه،  ایــن  حاشــیه  در 
مختلــف،  محورهــای  در  تخصصــی  نشســت های 
نشســت های خبــری مدیــران عامــل شــرکت های 
ــور  ــا حض ــرو ب ــه وزارت نی ــی و زیرمجموع مادرتخصص
خبرنــگاران و کارگاه هــای آموزشــی بــا موضوعــات 
مختلــف از جملــه مدیریــت مصــرف آب و مشــترکان و 
می شــود. برگــزار  آب  حــوزه  چالش هــای  بررســی 

زمــان بازدیــد از ایــن نمایشــگاه، همــه روزه ســاعت ۸ 
تــا ۱۶ خواهــد بــود و بازدیــد بــرای عمــوم آزاد اســت.

برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی »صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران«
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· اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن
ــران  ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــاه 1401 در مح ــا 12 دی م ــاه 1401 ت ــخ 9 دی م ــگاه از تاری ــن نمایش ای

ــود. ــزار می ش برگ

· پنجمین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار
ــران  ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــاه 1401 در مح ــا 12 دی م ــاه 1401 ت ــخ 9 دی م ــگاه از تاری ــن نمایش ای

ــود. ــزار می ش برگ

· اولین نمایشگاه تخصصی رستوران، کترینگ، فست فود، صنایع و تجهیزات وابسته
ــران  ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــاه 1401 در مح ــا 12 دی م ــاه 1401 ت ــخ 9 دی م ــگاه از تاری ــن نمایش ای

ــود. ــزار می ش برگ

· بیست و هشتمین نمیشگاه لوستر و چراغ های تزئینی
ــران  ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــاه 1401 در مح ــا 12 دی م ــاه 1401 ت ــخ 9 دی م ــگاه از تاری ــن نمایش ای

ــود. ــزار می ش برگ
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قیمت انواع پکیج

قیمت )تومان( شرح کاال ردیف

۱۶.۱۳۱.۰۰۰ 28 Lorch Adena پکیج دیواری لورچ مدل آدنا 28 ا 1

۳.۶۱۸.۰۰۰  Iran Radiator Package ا Z36FF پکیج زمینی ایران رادیاتور
Z36FF 2

۱۱.۵۰۰.۰۰۰ RSI 26 Parma 26  فن دار  اRSI پکیج دیواری بوتان پارما 3

۱۹.۸۱۰.۰۰۰ پکیج دیواری شوفاژکار 40000 سری کامفورت مدل 40FH2 ا پکیج 
40FH2 دیواری دو مبدل فن دار شوفاژکار مدل کامفورت کد 4

۸.۷۸۰.۰۰۰ Sealed 24 Butan Bita پکیج دیواری بوتان مدل بیتا 24000 ا 5

۹.۲۰۰.۰۰۰ 26 Butan Bita پکیج دیواری بوتان مدل بیتا 26000 ا 6

۱۷.۳۹۱.۰۰۰ 32 Lorch Adena پکیج دیواری لورچ مدل آدنا 32 ا 7

۸.۶۰۰.۰۰۰  IRAN RADIATOR ا K24FF پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل
PACKAGE K24FF 8

۸.۴۹۰.۰۰۰ Sealed 22 Butan Bita پکیج دیواری بوتان مدل بیتا 22000 ا 9

۲۱.۰۰۰.۰۰۰ 28FF Ariston CLAS X 28 اFF CLAS X پکیج دیواری آریستون 10

۲۷.۳۰۰.۰۰۰ پکیج زمینی شوفاژکار 6 پره  P6  بلند 11

۱۶.۶۵۷.۰۰۰ پکیج دیواری شوفاژ کار مدل کامفورت 28 12

۲۰.۱۰۰.۰۰۰ پکیج دیواری آریستون 24000 مدل Clas X ا پکیج دیواری 
CLAS X گرمایشی آریستون دو مبدل فن دار 24000 مدل 13

۱۵.۲۸۰.۰۰۰  Moon دیواری 24 هزار مدل  Barreli پکیچ بارلی 14

۱۵.۰۷۰.۰۰۰
پکیج دیواری شوفاژکار سری کامفورت مدل 24FH2 ظرفیت 24000 

ا پکیج دیواری 24FX1 دو مبدل فن دار شوفاژکار مدل کامفورت
24FH2 کد 

15

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

پکیج شوفاژ گازی

کتاب مهندسی

https://kaashaaneh.ir/product/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%b4%d9%88%d9%81%d8%a7%da%98-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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منبع: کتاب حوادث گاز و آسانسور
گردآورندگان: مهندس رضایی- مهندس آزادواری- دکتر جواد نوفرستی

حادثه چهارم - قسمت دوم

3. از نظــر فنــی علــل بــروز حادثــه بشــرح ذیــل اعــالن 
می گــردد

1-3- مشــاهده نشــتی و عالئــم نامطبــوع از دیــوار روی 
ــه  ــی از ورود دود از لول ــوفاژ ناش ــش ش ــال و دودک کان
ــن  ــوده ای ــت اطــراف آن ب ــه محفظــه داک دودکــش ب
دود کــه از ســوختن گاز بــا هــوا تولیــد می شــود عــالوه 
ــز هســت  ــار آب نی ــاوی بخ ــر گاز دی اکســیدکربن ح ب
کــه در دماهــای پاییــن میعــان می نمایــد البتــه در اثــر 
نیم ســوزی گاز ســمی منواکســیدکربن نیــز در ایــن دود 
وجــود خواهــد داشــت کــه ایــن خــود ناشــی از وجــود:
ــن  ــود درز بی ــی وج ــا بعبارت ــودن ی ــته نب 1-۱-3- پیوس
لوله هــای ســیمانی دودکــش بــوده کــه ناشــی از عــدم 
دقــت و اعمــال کنتــرل الزم هنــگام نصــب آنهــا بــوده 

اســت. 
ــر  ــیار کوچکت ــی بس ــا خروج ــک ب ــود کاله 2-۱-3- وج
ــه دودکــش کــه مانــع جریــان گازهــای ســوخته  از لول
ــن  ــی ای ــده بعبارت ــارج می ش ــه خ ــی ب ــور طبیع بط
ــار  ــدن فش ــد آم ــث پدی ــده باع ــدود ش ــرای مح مج
ــث  ــار باع ــن فش ــده و ای ــش می گردی ــه دودک در لول
ــت.  ــده اس ــت می گردی ــه داک ــه محفظ ــوذ دود ب نف
ــی  ــی ول ــد جزئ ــت داشــتن فشــار هرچن ــن دود بعل ای
ترک هــای  و  منافــذ  طریــق  از  اتمســفر  از  بیشــتر 
دیــوار بــه محیــط اطــراف شــامل هــال و حتــی دیــوار 
راه پلــه نفــوذ می کــرده بعــالوه مشــعل مــورد اســتفاده 
ســاخت شــرکت آلمــان و از نــوع اتمســفریک و فاقــد 
ــای  ــه گازه ــرای تخلی ــه ب ــد ک ــتاندارد می باش ــر اس مه
ــد گاز ســمی بســیار نامناســب تر  ســوخته و عــدم تولی
ــه  ــوده و از آنجائیک ــی ب ــده دار برق ــعل های دمن از مش
ــوختن  ــده س ــام نمی ش ــی انج ــم بخوب ــه دود ه تخلی
گاز در دیــگ شــوفاژ دچــار بدســوزی و تولیــد گاز ســمی 
Co بــه میــزان زیــاد گردیــده کــه باعــث مســمومیت و 
مــرگ متوفــی شــده اســت. بــه عبارتــی اگــر کالهــک 
دودکــش کــه ســیمانی بــوده و در ســاخت آن رعایــت 
ــیر  ــردن مس ــم ک ــر فراه ــی از نظ ــی مهندس ــکات فن ن
مناســب و کافــی بــرای خــروج گازهــای ســوخته نشــده 
ــدی  ــا ح ــوز ت ــد هن ــه هرچن ــد ک ــته می ش ــود برداش ب
ــاًل  ــر کام ــای ســیمانی خط ــت وجــود درز در لوله ه بعل
ــن  ــه ای ــه ب ــروز حادث ــال ب ــا احتم ــد ام ــع نمی ش رف

ــت  ــر اس ــل ذک ــت. قاب ــل می یاف ــیار تقلی ــورت بس ص
کــه شــرح مشــاهدات حکایــت از آن دارد کــه بعــد از 
ــه  ــک واحــد شــرقی طبق ــرات توســط مال انجــام تعمی
ــت  ــردد و داک ــیمانی مســدود می گ ــه س ــه درز لول ۴ ک
ــه و  ــوار راه پل ــردد در دی ــدود می گ ــن مس ــم از پایی ه
ــت  ــم و رطوب ــود ن ــن وج ــات زیری ــرقی طبق ــد ش واح
روی دیــوار مشــاهده می گــردد اقدامــات بعــدی بــرای 
رهایــی از بــروز ایــن پدیــده مــادام کــه کالهــک مانــع 
خــروج مطلــوب دود می شــده افاقــه نمی کــرده و 
احــداث ســوراخ در پشــت بــام در باالی داکــت و نصب 
ــه  ــدان بی پای ــی چن ــر فن ــد از نظ ــر چن ــکا ه ــه پلی لول
ــوخته در  ــای س ــان گازه ــه جری ــادام ک ــا م ــت ام نیس
اثــر کالهــک بــه داکــت نفــوذ می کــرده مشــکل ادامــه 
داشــته خصوصــًا کــه در بازدیــد مشــاهده شــد بعلــت 
ــوراخ در  ــداث س ــه اح ــدام ب ــه اق ــری ک ــی کارگ بی دقت
پشــت بام کــرده ناخــودآگاه لولــه ســیمانی دودکــش در 
مجــاور ســقف در اثــر برخــورد کلنــگ دچــار شکســتگی 
کــرده و نحــوه نصــب لولــه پلیــکا را بصورتیکــه چنــدان 
بــا هــدف مــورد نظــر پیشــنهاد کننــده کــه بــرای خــارج 
کــردن گازهــای محبــوس در فضــای داکت بــوده منطبق 
ننمــوده و باعــث فراهــم کــردن منفــذ بزرگتــری بــرای 
ــده  ــت گردی ــه داک ــه محفظ ــوخته ب ــای س ورود گازه
ــه محفظــه  ــق ب ــن طری ــان بیشــتر دود از ای ــا جری و ب
ــوذ آن  ــت و نف ــر ســقف داک ــع آن در زی ــال و تجم کان
بــه داخــل هــال واحــد شــرقی طبقــه ۴ نفــوذ گاز ســمی 

ــده. ــه و ســبب مســمومیت گردی افزایــش یافت
ــورد اســتفاده ســاخت شــرکت آ و از  ۳-۱-۳- مشــعل م
ــد  ــتاندارد می باش ــر اس ــد مه ــفریک و فاق ــوع اتمس ن
کــه بــرای تخلیــه گازهــای ســوخته و عــدم تولیــد گاز 
ــده دار  ــر از مشــعل های دمن ســمی بســیار نامناســب ت

برقــی بــوده.

۴. عوامل بروز حادثه

1-4- مشعل اتمسفریک و فاقد مهر استاندارد.
2-4- کالهک سیمانی با مجرای خروجی نامناسب.

3-4- درز بین لوله های سیمانی دودکش.
4-4- اعمــال اصالحــات بــدون نظــارت مســئوالنه شــامل 
ــوخته  ــای س ــه گازه ــرای تخلی ــکا ب ــه پلی ــب لول نص
هرچنــد از نظــر فنــی مهندســی مقبــول ولــی انجــام آن 

بــه طــرز ناقــص و زیــان بــار.

ایمنی مهندسی
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5-4- ناهماهنگــی بیــن ســاکنان و عــدم تبعیــت از یــک 
ــکل  ــردن مش ــول ک ــرای مح ــده ب ــد تصمیم گیرن واح
ــرای  ــت ب ــرد صاحــب صالحی ــا ف ــک واحــد و ی ــه ی ب

ــع مشــكل. شناســائی و رف

۵. درصد قصور

۱-۵- ســازنده مشــعل اتمســفریک و فاقد مهر اســتاندارد 
درصد  a

۲-۵- مهنــدس ناظــر بعلــت عــدم دقــت و اعمــال کنترل 
در نصــب دودکــش ســیمانی b درصد

۳-۵- ســازنده یــا معمــار ســاختمان بعلــت عــدم نصــب 
صحیــح دودکــش ســیمانی و اســتفاده از کالهــک 

ــد ــب C درص نامناس
ــرد  ــرل کارک ــدم کنت ــت ع ــه بعل ــاب موتورخان 4-۵- نص
مناســب دیــگ و تخلیــه گازهــا و عــدم کنتــرل کالهــک 

دودکــش d درصــد
ــه  ــوراخ ک ــداث س ــر اح ــده در ام ــرد دخالت کنن ۵-۵- ف
ــال  ــئوالنه اعم ــی و مس ــارت کاف ــوراخ نظ ــه س در تعبی
ــرده  ــت ک ــت دســتمزدی دریاف ــن باب ــر از ای ــرده اگ نک
باشــد e درصــد در غیــر ایــن صــورت ایــن درصــد بــه 
ــق  ــت داشــته اند تعل ــه آمری ــا اشــخاصی ک شــخص ی

می گیــرد.
f 6-۵- مالــک بعلــت عــدم رفــع نقــص بطــور اساســی

درصــد 

7-۵- ســایر مالکیــن یــا هیئــت مدیــره جمعــًا 8 درصــد 
ــای الزم  ــراری هماهنگی ه ــول و برق ــدم حص ــت ع بعل
بــرای محــول شــدن وظیفــه رفــع مشــکل بطــور جامــع 
ــه  ــا مؤسس ــناس ی ــط کارش ــان توس ــرای کل آپارتم ب
ــه کار بررســی و اصــالح را  ــه ک ــر و صاحــب تجرب معتب
بعمــل آورد و رهاشــدن کار و انجــام اقدامــات موضعــی 
ــول  ــئول مح ــخص غیرمس ــه ش ــه ب ــده، مراجع و پراکن
ــت و  ــتی و هدای ــدون سرپرس ــر ب ــه کارگ ــردن کار ب ک
کنتــرل کار وی توســط فــرد صاحــب صالحیــت توزیــع 
ــام  ــراد زیرحســب تشــخيص مق ــن اف ــن درصــد بی ای
ــارات  ــا و اظه ــت ادعاه ــه صح ــه ب ــا توج ــی ب قضائ

ــرد. ــراد میبایســت صــورت پذی اف
 h ــکل ــری مش ــی در پیگی ــت کوتاه ــی بعل 8-۵- متوف

درصــد
9-۵- ســازنده کالهــک نامناســب 1 درصــد )در صــورت 
عــدم امــکان شناســائی و معرفــی ســازنده کالهــک این 
درصــد بــه ســازنده ســاختمان تعلــق خواهــد گرفــت.(

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 تغییرنمایــد.

ایمنی مهندسی
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ــی  ــم »روز مل ــه ب ــع زلزل ــاه مصــادف را واق پنجــم دی م
ایمنــی در برابــر زلزلــه« نامگــذاری شــده اســت. از 
ــی  ــا نگاه ــا ب ــد ت ــم ش ــاره فراه ــی دوب ــن رو فرصت ای
بــه زلزله هــای اخیــر در ایــران عوامــل تاثیرگــذار در 
کاهــش تلفــات ناشــی از ایــن حادثــه طبیعــی غیرقابــل 
پیش بینــی را بررســی کــرده و نقــش ســازمان ها و 
ــی  ــازمان نظام مهندس ــژه س ــه وی ــئول ب ــای مس نهاده

ــم.  ــی کنی ــوزه را بررس ــن ح ــاختمان در ای س
»پیشــگیری پیــش از وقــوع بحــران« این شــعاری اســت 
کــه در همــه جهــان مصــداق دارد و بی توجهــی بــه آن 
ــی  ــای طبیع ــوادث و بالی ــوع ح ــگام وق ــًا هن مخصوص
ــه  ــود. زلزل ــه آن می ش ــدگان ب ــث تاســف اهمال کنن باع
ــد  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــای طبیع ــن بالی ــی از بارزتری یک
کــه قابــل پیش بینــی نیســت و تنهــا عاملــی کــه 
می توانــد میــزان تلفــات مالــی و جانــی ناشــی از 

رخــداد آن را کاهــش دهــد، پیشــگیری و تــالش بــرای 
ــی اســت.  ــات و خســارات احتمال کاهــش تلف

ــه رعایــت اصــول ایمنــی در ســاخت  ضــرورت توجــه ب
ــی بــه شــمار  و ســازها در جهــان از اصلــی تریــن اصول
می آیــد کــه عــالوه بــر کاهــش خســارات مالــی باعــث 
حفــظ جــان ســاکنین بــه هنــگام وقــوع حادثــه 
ــط  ــور توس ــن ام ــه ای ــارت ب ــن رو نظ ــود. از ای می ش
متولیــان امــر ضرورتــی انکارناپذیــر محســوب می شــود. 

ــن  ــه قوانی ــال ب ــی از اهم ــه ناش ــات زلزل ــه تلف مقایس
ــاز ــاخت و س س

بــا نگاهــی کارشناســی و آمــار فوت شــدگان و خســارات 
ــر در  ــای اخی ــوع زلزله ه ــی از وق ــی ناش ــی و جان مال
ــا  ــل ی ــار و منجی ــزگان، رودب ــه هرم ــد؛ زلزل ــور مانن کش
ــه  ــه ب ــش توج ــم نق ــی می توانی ــه راحت ــان ب ــم کرم ب
مقــررات ملــی ســاختمان و اهتمــام بــه اصــول ایمنی در 
ــات و خســارات ناشــی  ساختمان ســازی در کاهــش تلف
ــرزه را مشــاهده کنیــم. تلفــات بــاالی  از وقــوع زمیــن ل
ــب  ــته و تخری ــزار کش ــا 40 ه ــم ب ــه ب ــانی در زلزل انس
تقریبــًا کامــل ســازه های موجــود در ایــن شــهر در 
ــه اخیــر اســتان هرمــزگان  مقایســه بــا تلفــات کــِم زلزل
ــه کارشناســان توجــه  ــه گفت ــل مقایســه نیســت. ب قاب
ــتان  ــازهای اس ــاخت و س ــی در س ــول مهندس ــه اص ب

5 دی ماه و زنگ مقابله با زلزله!

صدیقه بهزادپور
دبیر سرویس خبر
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هرمــزگان و ارتقــاء ســطح نظــارت و توجــه بــه مقــررات 
ایمنــی و ســاختمان ســازی عامــل اصلــی کاهش بســیار 
زیــاد تلفــات مالــی و جانــی در زلزلــه ایــن اســتان بــوده  

اســت. 
بالیــای  وقــوع 
ماننــد  طبیعــی 
زلزلــه بــا توجــه بــه 
ــی انســان در  ناتوان
پیــش بینــی آن تــا 
کنــون بــه فــوت 
کــودک  هــزاران 
و  مــرد  و  زن  و 
ســاخت  نابــودی 
 ... و  ســاز ها  و 
در سراســر جهــان 
از  اســت،  شــده 
توجــه  ایــن رو 
پاســخگویی  و 
وقــت  مســئوالن 
نظام منــد  جهــت 

کــردن رویکــرد ســاخت و ســاز و هماهنگــی بیــن 
ــود.  ــی می ش ــم تلق ــیار مه ــه بس ــن زمین ــازمانی در ای س
ــازی  ــل ساختمان س ــی در مراح ــکات ایمن ــه ن ــه ب توج
بــه ویــژه در بخــش تاسیســات در کاهــش نــرخ تلفــات 
و خســارات بســیار موثــر خواهــد بــود. از ایــن رو 
ــان  ــع صــدور پای ــارت ســازمان نظام مهندســی و من نظ
کار توســط شــهرداری در صــورت تخلــف از قوانیــن 
ــر ســازمان های مســئول، کاهــش  ــت دیگ ــی و دق ایمن
ــه و دیگــر  خســارات و تلفــات را بــه هنــگام وقــوع زلزل
ــد  ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــی و غیرطبیع ــوادث طبیع ح
داشــت و ایــن امــر بــه ویــژه بــرای ایــران بــا توجــه بــه 
زلزلــه خیــر بــودن ایــن کشــور و تجربــه زمیــن لرزه هــا 
ــل توجــه و اهمیــت  ــاد بســیار قاب ــا شــدت کــم و زی ب

اســت. 

نقش مجریان ذیصالح در کاهش خسارات
بــه کارگیــری مجریــان ذیصــالح دارای تخصــص و 
وقــوع  از  ممانعــت  و  ساختمان ســازی  در  پروانــه 
تخلفــات در فرآینــد ســاخت و ســاز، مقاومت ســاختمان 
ــا و حــوادث مختلــف افزایــش  ــگام وقــوع بالی را در هن
ــم و شــاخصه های الزم جهــت  می دهــد. امــروزه مفاهی
یــک فضــای زندگــی ایــده آل از چهارچوب هــا و تعاریــف 
ــه یــک  ــا را فراتــر گذاشــته و صرفــا محــدود ب قدیــم پ

چهاردیــواری بــا یــک ســقف بــاالی ســر نیســت، بلکــه 
امکاناتــی چــون سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی، 
آسانســور، سیســتم های امنیتــی و ... نیــز بخــش 
ــه نظــر می رســند. چــه  ــروزی ب ــی ام جدانشــدنی زندگ
ــا  ــه ب ــی ک ــیار منازل بس
هزینه هــای  صــرف 
بخــش  در  زیــاد 
دکوراســیون، طراحــی 
نمــای  و  داخلــی 
ســاختمان بــه علــت 
ــه  عــدم توجــه کافــی ب
الزم  زیرســاخت های 
دچــار خســارات جبــران 
ــم  ــده اند. مه ــر ش ناپذی
خانــه ای  در  اســت 
زندگــی کنیــم کــه خطــر 
حریــق و یــا زلزلــه مــا را 
تهدیــد نکنــد، همچنین 
بــرودت  و  حــرارت 
همــراه  بــه  مطبــوع 
ــرژی باشــد  ــا هزینه هــای ان ــق ب ــه منطب روشــنایی بهین
ــوان اســتانداردهای  ــه عن ــل می بایســت ب ــن عوام و ای
ــن  ــه ای ــه شــود. و هم ــر گرفت ــه در طراحــی در نظ اولی
نظــارت  افزایــش  و  فرهنگ ســازی  ســایه  در  امــور 
ناظــران واقعــی میســر خواهــد شــد و بــه ایــن صــورت 
ــل  ــوادث غیرقاب ــا ح ــگ ب ــه جن ــت ب ــم توانس خواهی

برویــم.  نیــز  پیش بینــی 
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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 غفور فتاح زاده )مدیرعامل شرکت سارایئل نسیم(

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

تلویزیون تاسیسات
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این هفته قصد داریم یک مکان زیبا و تاریخی را به همراه دیدن
 یک فیلم ایرانی بهتون معرفی کنیم:

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

باغ موزه هنر ایرانی:
ــا نــام بــاغ ســپهبد نیــز شــناخته می شــود،  ایــن بــاغ کــه ب
ــران اســت. عمــده  یکــی از جاذبه هــای گردشــگری شــهر ته
شــهرت ایــن بــاغ مــوزه، بــه خاطــر وجــود ماکت هایــی زیبــا 
ــت. در  ــران در آن اس ــروف ای ــگری مع ــای گردش از جاذبه ه
کنــار ایــن ماکت هــای ارزشــمند بتونــی، آثــار حجمــی بســیار 
زیبایــی هــم از برخــی هنرمنــدان معاصــر ایــران در ایــن بــاغ 
وجــود دارنــد کــه عالقــه منــدان بــه هنــر مجســمه ســازی و 
کار بــا چــوب و فلــز، مــی تواننــد از آن هــا بازدیــد کننــد. بــاغ 
ــرار  ــینما ق ــه س ــار خان ــال ها در اختی ــی س ــر ایران ــوزه هن م

داشــت، امــا پــس از بازســازی های کلــی ســال ۱۳۸۴ تغییــر کاربــری داد و در نهایــت در ســال ۱۳۸۶ فعالیــت خــود را 
بــه عنــوان یــک بــاغ مــوزه آغــاز کــرد. ایــن بــاغ یــک هکتــاری در شــمال شــرق تهــران و در منطقــه الهیــه )میــدان 

تجریــش، خیابــان شــهید دربنــدی )مقصــود بیــگ(، خیابــان دکتــر حســابی( واقــع شده اســت. 

فیلم سینمایی متری شیش و نیم:
ــتایی و  ــعید روس ــی س ــندگی و کارگردان ــه نویس ــی ب ــی - اجتماع ــر پلیس ــی در ژان فیلم
ــم؛ پیمــان معــادی، نویــد محمــدزاده، فرهــاد  محصــول ســال ۱۳۹۷ اســت. بازیگــران فیل
ــرٔه  ــه از خاط ــم برگرفت ــام فیل ــتند. ن ــار هس ــاز ایزدی ــینی نیا و پرین ــدی حس ــی، مه اصالن
ناصــر خاکــزاد، متهــم پرونــدٔه مــواد مخــدر اســت کــه در بخشــی از ســکانس دادگاه روایــت 

ــد. ــم خریدن ــش و نی ــری ش ــرادرش را مت ــن ب ــه کف ــد ک می کن
ــرده  ــه روی پ ــم فجــر ب ــن دوره جشــنواره فیل ــار در ســی و هفتمی ــم نخســتین ب ــن فیل ای
رفــت و موفــق شــد برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران شــود. ایــن 
فیلــم نامــزد جایــزه ســزار بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان ۲۰۲۲ در کشــور فرانســه شــد. فیلــم 
ــر  ــن پ ــران و همچنی ــروش تاریــخ ســینمای ای ــر ف ــم پ ــن فیل ــم دومی ــری شــیش و نی مت

ــران اســت.  ــر کمــدی تاریــخ ســینمای ای ــم غی فروش تریــن فیل
نمره این فیلم در IMDB 7.8 می باشد.

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
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