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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

یکــی از بحث هــای داغ ایــن روزهــا، تجمیــع خدمــات 
ــو  ــز چاق ــه تی ــد لب ــه مانن ــی ک مهندســی اســت. اتفاق
بســیار برنــده اســت و می توانــد خــوب یــا بــد باشــد. 
موافقــان و مخالفانــی دارد و هریــک به شــدت دیگــری 

را می کوبــد. 
نخســتین ســؤال ایــن اســت کــه اصــواًل چــرا خدمــات مهندســان جداگانــه 

ــود؟ ــام می ش انج
ــتن  ــه داش ــت نگ ــرای ثاب ــالش ب ــفانه ت ــت، متأس ــاده اس ــیار س ــخ بس پاس
ضریــب خدمــات رشــته مهندســی تاسیســات در کل خدمات ســاختمان، ســنبه 
ــود.  ــال می ش ــا اعم ــازه م ــار و س ــکاران معم ــوی هم ــه از س ــر زوری دارد ک پ
همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه مهندســان تاسیســات بــرای خدماتــی کــه 
ــه ای  ــای جداگان ــود هزینه ه ــزوده می ش ــف آن هااف ــه وظای ــان ب ــذر زم در گ
دریافــت کننــد تــا بــا ایــن حربــه بحــث پــر چالــش ضریــب خدمــات را دور 

بزننــد.
ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه حــرف حســاب هریــک از موافقــان و مدافعــان 

چیســت؟ 
گروهــی اعتقــاد دارنــد تمــام خدمــات مهندســی ماننــد نظــارت بــر تاسیســات 
ســاختمان ها)موضوع مــاده 33( و نظــارت بــر گاز بایــد توســط یــک شــخص 
انجــام شــود و ســپردن آن بــه دو نفــر در یــک ســاختمان درســت نیســت و 
باعــث مشــکالتی می شــود. ایــن کار در برخــی از شــهرها انجــام شــده اســت 
ــر  ــاختمان کمت ــه س ــان ب ــد مهندس ــای رفت وآم ــود هزینه ه ــث می ش و باع
ــه  ــاوت انجــام شــود ک ــن کار متف ــار حضــور شــخص چندی شــود و در هــر ب
ــی  ــی نگران ــاع اســت؛ ول ــل دف ــی قاب ــی و فن ــدگاه از نظــر مال ــه ایــن دی البت
ــه  ــت. چنان ک ــات اس ــای خدم ــتن از هزینه ه ــع، کاس ــن تجمی ــزرگ از ای ب
ــتفاده از  ــا سوءاس ــی ب ــی برخ ــن وضعیت ــت در چنی ــان داده اس ــه نش تجرب
ــای  ــتن از نرخ ه ــرای کاس ــو ب ــه تکاپ ــروع ب ــده ش ــاد ش ــت ایج ــن مزی همی
خدمــات و اعمــال ضرایــب کاهشــی، بــدون توجــه بــه حجــم کاری یکســان 
و مســئولیت بیشــتر، می کننــد. بنابرایــن درنهایــت مهنــدس تاسیســات 
ــرای  ــه ای ب ــه کســی حاضــر نیســت هزین ــا کوهــی از وظایفــی ک ــد ب می مان

ــردازد. آن بپ
ــود کار و  ــن وانفســای کمب ــد در ای ــاد دارن ــروه دیگــر اعتق ــل گ در نقطــه مقاب
ــدای ایــن  ــه ضریــب مــورد اشــاره در ابت ــا توجــه ب هزینه هــای کمرشــکن، ب
نوشــتار بایــد وظایــف متعــدد ایجــاد کــرد و بــرای هریــک حق الزحمــه جــدا 
ــل  ــی قاب ــای قبل ــه صحبت ه ــه ب ــا توج ــز ب ــن پیشــنهاد نی ــه ای ــت. البت گرف
دفــاع اســت ولــی در ســال های گذشــته تــالش خاصــی بــرای ایجــاد وظایــف 
متعــدد صــورت نگرفتــه اســت. تنهــا گاز و تاسیســات وجــود دارد و طراحــی 
ــی  ــا بی عرضگ ــاد ب ــس از ایج ــاء پ ــالم و اطف ــتم های اع ــر سیس ــارت ب و نظ
قهرمانانــه مدیــران بــه ثمــن بخــس و حتــی هبــه بــه دیگرانــی بخشــیده شــد 
ــور،  ــد. آسانس ــاختمان بخندن ــی س ــازمان نظام مهندس ــش کل س ــه ری ــا ب ت
نگهــداری، کنتــرل مــواد اولیــه و... مــوارد مغفولــی اســت کــه کســی منفعتــی 

ــد. ــا نمی بین ــردن آن ه ــال ک در دنب
ــه ایــن دو گــروه معطــوف نیســت و گــروه ســومی هــم  ایــن بحــث تنهــا ب

ــود دارد. وج
 این بحث را در شما بعد ادامه می دهیم.

تجمیع خدمات آری یا خیر؟
سخن سردبیر

روی جلد مربوط به مصاحبه )صفحه 18(

آغاز مهندسی
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تولید برق توسط راکتورهای هسته ای کوچک در انگلیس

انگلیــس تصمیــم دارد بــا ســاخت ناوگانــی از راکتورهــای هســته ای مــاژوالر کوچــک بــرق خــود را بــه شــیوه ای حافــظ 
محیــط زیســت تامیــن کنــد. قــرار اســت ســاخت نخســتین واحــد در ۲۰۲۸ میــالدی آغــاز شــود. فرآینــد ســاخت ۳۲ 

راکتــور SMR بــا ظرفیــت تولیــد ۵.۱ گیــگاوات بــرق تــا ۲۰۵۰ تکمیــل می شــود.
در همیــن راســتا شــرکت انگلیســی بالفوربیتــی اعــالم کــرد بــا هیونــدای انجینرینــگ و شــرکت آمریکایــی هولتــک 

اینترنشــنال بــه توافــق دســت یافتــه اســت.
ایــن توافــق بــرای پشــتیبانی از مهندســی و ســاخت راکتورهــای آب تحــت فشــار SMR-۱۶۰ ایــن شــرکت در انگلیــس 
انجــام شــده اســت. راکتــور مذکــور می توانــد ۱۶۰ مــگاوات بــرق تولیــد کنــد و بــه ایــن ترتیــب بالفوربیتــی بــه یکــی 

از نخســتین پیمانــکاران انگلیســی تبدیــل می شــود کــه راکتــور SMR را در انگلیــس می ســازد.

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

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

طراحی و تولید ساخت دو دستگاه با کاربرد در صنعت برق

ــیار« دو  ــی س ــه جزئ ــری تخلی ــتگاه اندازه گی ــفورمر« و »دس ــت ترانس ــال حفاظ ــیل دیجیت ــه دیفرانس ــتگاه رل »دس
محصــول دانــش بنیــان بســیار مهــم بــرای صنعــت بــرق کشــور، بــا تالش هــای موفقیت آمیــز پژوهشــگران دانشــکده 

مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی شــریف و بــا همــکاری صنعــت، طراحــی و ســاخته شــد.

قابل توجه تکنیسین های تاسیساتی:
دستگاه برش ایران ساخت به کمک صنایع آمد

سیســتم بــرش اره نــواری از اصلی تریــن تجهیــزات مــورد نیــاز در انجــام کارهــای 
ــرار  ــرد ق ــای س ــروه برش ه ــه در گ ــت ک ــک اس ــای کوچ ــی و صنعت ه کارگاه
ــتگاه در  ــن دس ــه در ای ــی ک ــت راحت ــه عل ــت ب ــوان گف ــود و می ت داده می ش
زمــان کار وجــود دارد و همچنیــن داشــتن ســرعت بــاال در انجــام برش هــا از پــر 
ــح  ــواع مصال ــرش در ان اســتفاده ترین دســتگاه هایی اســت کــه جهــت ایجــاد ب

ــود. ــرده می ش ــه کار ب ب
ــزات ســنگین  ــواع فل ــرای ان ــق و آســان ب ــرش دقی ــاال جهــت ب ــا قابلیــت و کیفیــت ب ــواری ب ــرش اره ن دســتگاه ب

ــه مربوطــه مناســب اســت. ــه انتخــاب تیغ ــه ب ــا توج ــا و ب ــواع پروفیل ه ــوم، ان ــس، آهــن، آلومینی همچــون م
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رشد ۶۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی

معــاون برنامه ریــزی وزارت راه و شهرســازی بــا بیــان این کــه بودجــه تخصیصــی دولــت بــرای صنــدوق ملــی مســکن 
“نســیه” اســت، گفت:مصالــح اصلــی ســاختمانی ۶۰ درصــد رشــد قیمــت داشــته اســت.

ــات ســفر ریاســت جمهــوری  ــان این کــه مصوب ــا بی ــع وزارت راه و شهرســازی ب معــاون برنامه ریــزی و مدیریــت مناب
در حــوزه حمــل و نقــل بــرای ســال آینــده تقریبــا ۱۷  هــزار میلیــارد تومــان تعهــد ایجــاد کــرده اســت. بودجــه فعلــی 
فصــل حمل و نقــل در ســال جــاری ۲۲ همــت )۲۲ هــزار میلیــارد تومــان( اســت کــه بایســتی حداقــل بــه ۵۰ همــت 

افزایــش یابــد تــا ۵۰ درصــد هزینه هــا تأمیــن شــود.
ــارد  ــر ۲۰ هــزار میلی ــود:  حداکث ــه ب ــی مســکن گفت ــدوق مل ــا مدیرعامــل صن ــاه امســال رهنم ــی اســت ۱۴ آذرم گفتن
تومــان تســهیالت پرداخــت شــده اســت. در مجمــوع حداکثــر ۲۷ هــزار میلیــارد تومــان در ایــن دوره نهضــت ملــی 

مســکن هزینــه شــده کــه رقمــی زیــادی نیســت.

پاناسونیک فعال، خانه منفعل می سازد

پمپ هــای حرارتــی هوایــی Aquarea  پاناســونیک، تهویــه مطبــوع VRF و سیســتم بازیابــی گرمــا بــه رســیدن یــک 
خانــه 5 خاوبــه بــه اســتانداردهای انــرژی خانــه منفعــل )پســیو( کمــک کــرده اســت. 

در طراحــی ایــن خانــه از تیــم پاناســونیک اســتفاده شــده تــا اطمینــان حاصــل شــود خانــه جدیــد آســایش را در تمــام 
ــت هــوای داخــل  ــه پســیو برســد و کیفی ــرژی خان ــد ان ــه اســتانداردهای کارآم ــد ب ــد و می توان ــن می کن ســال تامی

بــرای آن یــک اولویــت بــه شــمار می آیــد. 
هــدف ایــن پــروژه ســاخت یــک خانــه بــا انــرژی پاییــن و بــا عایق بنــدی خــوب و پایــدار بــا بهتریــن محیــط داخلــی 
ــان حاصــل  ــا از هوابنــدی کامــل اطمین ــا اســتفاده از روش هــای ســاخت SIP طراحــی شــده ت اســت. ایــن ســازه ب
شــود. ایــن امــر همــراه بــا پمــپ حرارتــی هوایــی پاناســونیک و سیتســم بازیابــی گرمــا یــک خانــه بســیار کارآمــد، 

آســوده و پایــدار ایجــاد کــرده اســت.
.................................................................................................
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اخبار مهندسی

قطع انشعاب ساختمان های نا ایمن تهران

ــدام  ــدم اق ــورت ع ــت: در ص ــران گف ــهر ته ــورای ش ــران ش ــت بح ــی و مدیری ــه ایمن ــس کمیت ــی، رئی ــدی بابای مه
صاحبــان ســاختمان های ناایمــن بــه ایمن ســازی، انشــعاب ایــن ســاختمان ها قطــع می شــود.

وی بــا اعــالم اینکــه تــا کنــون مــوارد متعــددی مشــمول قطــع انشــعاب شــدند، خاطرنشــان کــرد:  نمونــه مشــهود 
ایــن اقــدام، ســاختمانی در منطقــه ۱۱ بــوده کــه اخیــرًا قطــع انشــعاب آن انجــام شــده اســت.

واگذاری پروژه هوشمندسازی شبکه توزیع گاز مشهد به محققان کشور

پــروژه هوشمندســازی شــبکه توزیــع گاز مشــهد بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای پژوهشــی صنعــت گاز بــه 
ــاوری خراســان  ــم و فن ــارک عل ــاوران پ ــه فن ــر مصــرف، ب ــود مدیریــت ب ــوت کشــوری جهــت بهب ــه پایل ــوان نمون عن
ــره دینامیکــی هیدرولیــک  ــار در کشــور انجــام می شــود مــدل کالیب ــرای اولیــن ب ــروژه کــه ب واگــذار شــد. در ایــن پ
شــبکه بــه همــراه مدل هــای پیش بینــی ســاعتی مصــرف بــر اســاس شــبکه عصبــی و هــوش مصنوعــی بــرای شــهر 
توســعه داده می شــود تــا بهره بــرداری از شــبکه از حالــت غیرفعــال )passive( بــه حالــت فعــال )active( ارتقــا یابــد.

سفر دریایی مرگ بار

شش خدمه کشتی در دریای بالی در نتیجه نشت مبرد در کشتی جان خود را از دست دادند. 
گزارشــات تاییــد نشــده مــرگ ایــن خدمــه را بــه علــت نشــتی مبــرد از یــک یخچــال عنــوان کردنــد. دو نفــر هــم کــه 
در حــال تمیزکــردن آشــغال های روی عرشــه بودنــد، بــا گاز فرئــون مســموم شــدند. چهــار نفــر دیگــر در زمــان تــالش 

بــرای نجــات جــان همــکاران خــود جــان خــود را از دســت دادنــد. همــه مــردان اهــل اندونــزی بودنــد. 
فرئــون یــک نشــان تجــاری بــرای مبردهــای هیدروکربنــی فلوئــوره اســت ولــی بــه عنــوان یــک اصــالح عمومــی بــرای 
مبردهــا در بســیاری از کشــورها پذیرفتــه شــده اســت. بــا ایــن وجــود، هیچ کــس آن را بــه عنــوان یــک مــاده ســمی 
ــن  ــز در ای ــی نی ــا حــوادث مشــابه قبل ــوز مشــخص نشــده ام ــورد هن ــن م ــرگ در ای ــی م ــت واقع نمی شناســد. عل
زمینــه رخ داده اســت. در ســال 2018، یــک خدمــه در نتیجــه استنشــاق مبــرد روی یــک کشــتی در اســکاتلند در زمــان 

تمیزکــردن مخــزن آب نمــک بــه علــت نشــتی R22 فــوت کــرد. 

R134a و R32 هم صعودی شدند

پایــان  در  اروپــا  در   R32 و  R134a قیمت هــای مبردهــای
ــش 11  ــن افزای ــت. میانگی ــش یاف ــالدی 2022 افزای ــال می س
ــی  ــد در حال ــالم ش ــا اع ــن در اروپ ــره تامی ــدی در زنجی درص
کــه قیمت هــای ایــن دو محصــول در چیــن کاهــش یافــت. 
قیمــت R32 در ســطح پیمانــکاری تــا 18 درصــد رشــد داشــته 
 R134a  بــاال و ترکیــب GWP اســت. قیمت هــای گازهــای بــا
ــد  ــب 42 و 16 درص ــه ترتی ــال 2021 ب ــه س ــبت ب و R410A نس
ــد  ــی مانن ــای جایگزین های ــت. قیمت ه ــته اس ــش داش افزای
ترکیبــات HFC/HFO اغلــب در مقایســه بــا فصــل قبــل کاهش 

 R410A یــک افزایــش 6 برابــری داشــته در حالــی کــه R134a داشــته اســت. در مقایســه بــا ســال 2014، قیمــت هــای
ــرای R134a ســه  ــروش اروپایی هــا ب ــی، قیمــت ف ــدگان چین ــا تولیدکنن ــر شــده اســت. در مقایســه ب ــر گران ت 4 براب

برابــر بیشــتر اســت.

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

.................................................................................................
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ــون تملــک آپارتمان هــا مصــوب  براســاس مــاده 4 قان
ــای  ــکان از هزینه ه ــک از مال ــر ی ــهم ه ــال 1343 س س

مشــترک دو قســم اســت:
نخســت، هزینه هایــی کــه بــه مســاحت زیربنــای 
قســمت اختصاصــی مرتبــط اســت. نظیــر هزینه هــای 
ــرای شــوفاژخانه، آســفالت پشــت  ــل ب آب، گاز، گازوئی
ــد  ــر واح ــهم ه ــا، س ــن هزینه ه ــوص ای ــام. در خص ب
آپارتمــان بــه نســبت مســاحت آن واحــد بــه مجمــوع 
ــاختمان  ــام س ــی تم ــمت های اختصاص ــاحت قس مس

ــود. ــبه می ش محاس
دوم، ســایر مخارجــی کــه ارتباطــی بــه مســاحت 
زیربنــا نــدارد. نظیــر هزینه هــای مربــوط بــه ســرایدار، 
نگهبــان، متصــدی آسانســور، هزینــه نگهــداری شــوفاژ 
ــازی  ــات و زیباس ــات، تزیین ــداری تاسیس ــه و نگه خان
ــه  ــت محوط ــاختمان، نظاف ــترک س ــمت های مش قس
ــان  ــاوی می ــور مس ــه ط ــا ب ــن هزینه ه ــان. ای آپارتم

تمامــی  واحد هــا تقســیم می شــود.

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

حق شارژ آپارتمان چگونه محاسبه می شود؟ 
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نظام مهندسی کرمانشاه:

ــا شــرکت کنندگان آزمــون نظام مهندســی کــه  ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان در خصــوص مســاعدت ب
ــه ای صــادر کــرد. ــه نشــده اند اطالعی در آزمــون پذیرفت

نظام مهندسی یزد:

ــور  ــا حض ــزی ب ــورای مرک ــات ش ــالن جلس ــل س ــالح در مح ــازندگان ذیص ــری س ــه سراس ــه دبیرخان ــن جلس اولی
ــد. ــکیل ش ــزی( تش ــته مرک ــب )هس ــدگان منتخ نماین

نظام مهندسی آذربایجان غربی:

ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان، اطالعیــه ای در خصــوص آمــوزش اســتعالم گواهــی مــاده 186 
توســط متقاضــی حقیقــی منتشــر کــرد.

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

ــد و  ــاختمان های جدی ــی در س ــات ایمن ــی و مالحظ ــط فن ــی ضواب ــی بررس ــار تخصص ــام در وبین ــه ثبت ن اطالعی
موجــود شــهری منتشــر شــد. 

نظام مهندسی البرز:

ــاری  ــرد معم ــا رویک ــرژی ب ــرف ان ــی در مص ــط صرفه جوی ــث ۱۹ و ضواب ــارم مبح ــش چه ــی ویرای ــش آموزش همای
برگــزار خواهــد شــد.

نظام مهندسی اصفهان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، فراخوان استخدام مهندسان در رشته های مختلف را منتشر کرد.

نظام مهندسی تهران:

آقــای غالمــی، مســئول گاز فشــار قــوی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان برکنــار شــد و واحــد گاز فشــار 
قــوی و ضعیــف تجمیــع شــد.

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

ــد و  ــاختمان های جدی ــی در س ــات ایمن ــی و مالحظ ــط فن ــی ضواب ــی بررس ــار تخصص ــام در وبین ــه ثبت ن اطالعی
موجــود شــهری منتشــر شــد.

نظام مهندسی

http://kshceo.ir/kshnezam/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/ctl/ArticleView/mid/422/articleId/10329/-------48-49----1401
http://kshceo.ir/kshnezam/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/ctl/ArticleView/mid/422/articleId/10329/-------48-49----1401
https://www.yazdnezam.ir/node/1900
https://www.yazdnezam.ir/node/1900
http://www.wa-nezam.org/news/469d996474
http://www.wa-nezam.org/news/469d996474
http://www.wa-nezam.org/news/469d996474
https://azarnezam.ir/fa/news/2285/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88
https://azarnezam.ir/fa/news/2285/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88
https://alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=18901&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%2069
https://alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=18901&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%2069
https://alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=18901&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%2069
https://www.esfceo.ir/NezamNewsItem/15442
http://آقای غلامی، مسئول گاز فشار قوی سازمان نظاممهندسی ساحتمان استان برکنار شد و واحد گاز فشار قوی و ضعیف
http://آقای غلامی، مسئول گاز فشار قوی سازمان نظاممهندسی ساحتمان استان برکنار شد و واحد گاز فشار قوی و ضعیف
https://azarnezam.ir/fa/news/2285/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88
https://azarnezam.ir/fa/news/2285/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88
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نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

یک عکس، یک درس



www.Tasisatnews.com 11هفته نامه شماره 405

گردهمایی مهندسی

• هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم کامپیوتر، برق و مکانیک ایران
این همایش در تاریخ پنجشنبه، 15 دیماه 1401 در تهران برگزار می شود.

• اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی 
این همایش روز شنبه، 17 دیماه 1401 توسط دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار می شود.

• هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری  
این نمایشگاه از تاریخ 19 دیماه 1401 تا 22 دیماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

• بیست وسومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطالعات و راه حل های نوآورانه
این نمایشگاه از تاریخ 19 دیماه 1401 تا 22 دیماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

 )ICS۲۰۰( سامانه فرماندهی حادثه •
ایــن دوره آموزشــی روز دوشــنبه، 19 دیمــاه 1401 لغایــت سه شــنبه، 20 دیمــاه 1401 توســط کیمیــا خــرد پــارس در شــهر 

تهــران برگــزار می شــود. 

• هجدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست 
ایــن کنفرانــس روز ســه شــنبه، 20 دیمــاه 1401 توســط موسســه پژوهشــی رهجویــان پایــا شــهر اتــرک, مجلــه علمــی 

تخصصــی پایاشــهر در شــهر شــیروان برگــزار می شــود.
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قیمت انواع رادیاتور 

قیمت )تومان( شرح کاال ردیف

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 100 سانتی متری ۱,۳۰۰,۰۰۰ 1

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 120 سانتی متری ۱,۵۶۰,۰۰۰ 2

۱,۵۰۰,۰۰۰ 100-PKKP22 رادیاتور پنلی لورچ پربازده 100 سانتی متر 3

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 80 سانتی متری ۱,۰۴۰,۰۰۰ 4

رادیاتور پنلی ایران نوین 140 سانتی متری ۱,۸۲۰,۰۰۰ 5

 ۷۸۰,۰۰۰ رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 60 سانتی متری 6

۱۶۰,۰۰۰ رادیاتور ایران رادیاتور مدل اکو 500 7

رادیاتور پنلی لورچ پر بازده 80 سانتی متر ۱,۱۹۶,۹۸۰ 8

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 140 سانتی متری ۱,۸۹۰,۰۰۰ 9

رادیاتور آلومینیومی 11 پره آنیت مدل پایونیر مشکی ۳,۹۸۹,۷۰۰ 10

رادیاتور پنلی لورچ پربازده 60 سانتی متر ۷۶۲,۰۰۰ 11

۳۱,۰۲۰,۰۰۰ 5-as300 پکیج زمینی 5 پره شوفاژکار آذرخش بلند 12

شوفاژ برقی آدیسان 12 پره ۵,۲۳۸,۱۵۸ 13

رادیاتور پنلی ایران نوین 120 سانتی متری ۱,۵۶۰,۰۰۰ 14

رادیاتور شیشه ای آنیت مدل سوپرلوکس لیزرکات ۳,۰۹۲,۷۰۰ 15

۲,۳۰۰,۰۰۰ 500 Il Primo رادیاتور بوتان 10 پره مدل 16

رادیاتور پنلی ایران نوین 80 سانت ۲,۰۰۰,۰۰۰ 17

رادیاتور آلومینیومی آنیت مدل پایونر ورتیکال 7 پره ۶,۶۹۶,۰۰۰ 18

رادیاتور پنلی 120 سانتی لورچ مدل افروز ۱,۶۱۸,۰۰۰ 19

۲,۱۱۰,۰۰۰ 140-PKKP22 رادیاتور پنلی لورچ پربازده 140 سانتی متر مدل 20

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 پنجم - قسمت اول

دادیار محترم .....
موضوع: گزارش کارشناسی

احترامــًا بــه اســتحضار می رســاند 
ــا  ــادره ب ــرار ص ــاد ق ــب مف حس
حضــور در دادســرا، کالنتری شــهر 
مربوطــه و همچنین محــل حادثه 
ــات در  ــب اطالع ــه کس ــبت ب نس
ــده  ــف پرون ــت مختل ــورد جه م
اقــدام و ســپس بــا بررســی دقیق 
مندرجــات پرونــده و اطالعــات 
تحصیــل شــده و مطالعــه مراجــع 
علمــی فنــی و محاســبات مختلف 
ــده  ــه ش ــی تهی ــزارش کارشناس گ
کارشناســی  قــرار  اســاس  بــر 
ذيــل  بشــرح   ۰۰/۰۰/۰۰ مــورخ 

ــی دارد. ــم م تقدی

۱- قرار کارشناسی
در  کارشناســان  حضــور  بــا 
مطالعــه  و  مربوطــه  کالنتــری 
دقیــق پرونــده و بررســی اســناد و 
مــدارک ابــرازی طرفین و اســتماع 

ــه  ــل متنازع فی ــه مح ــت ب ــا مراجع ــا ب ــارات آن ه اظه
ــه  ــد و معاین ــن بازدی ــده ضم ــن پرون ــت طرفی در معی
دقیــق محــل وقــوع حادثــه و ترســیم کروکــی منطقــه 
و بــا در نظــر گرفتــن ابعــاد قضیــه و جهــات اعتــراض 
شــاکی نظریــه کارشناســی خــود را ظــرف یــک هفتــه در 

ــد: ــالن نمای ــل اع ــات ذی ــوص موضوع خص
علــت و عوامــل تخریــب لولــه گاز متصــل بــه علمــک 
ــب  ــده و متعاق ــادث ش ــار ح ــت گاز آن و انفج و نش

ــزان آن ــارت وارده و می ــت خس ــت گاز و عل نش

2- اقدامات انجام شده توسط هیئت
ــده شــده  1-2- حضــور در دادســرا و بررســی قطعــه بری
ــه  ــتماع خالص ــوراخ اس ــاوی س ــعاب ح ــه انش از لول

ــده. پرون
کالنتــری  در  حضــور   -۲-۲
اوراق  از  تصویربــرداری  و 

پرونــده.
ــوع  ــد از محــل وق 3-2- بازدی
ــن  ــور طرفی ــا حض ــه ب حادث
ــالع از  ــب اط ــده و کس پرون
دســترس  قابــل  مطلعیــن 
ــی  ــی و حقوق ــدگان فن نماین
ســاکن  مربوطــه  شــرکت 

ــل.  مح
4-2- حفــاری محــل انشــعاب 
آســیب دیده  منــازل  گاز 
پوشــش،  لولــه  معاینــه  و 
فواصــل  و  جوش هــا 
و  کوچــه  ابعــاد  و  لوله هــا 

دیــده. آســیب  منــازل 

بــه  مربــوط  اطالعــات   -3
از  مکتســبه  و  پرونــده 

مطلعیــن
1-3- حادثــه در ســال ۱۳۹۲ 
ــکونی  ــک مس ــوع آن مل ــل وق ــاده و مح ــاق افت اتف
واقــع در پشــت علمــک گاز شــامل دو ردیــف اطــاق در 
دو ســمت چــپ و راســت و حیــاط باریکــی در وســط 
ــمت  ــه در س ــاور آن ک ــاق مج ــپزخانه و اط ــقف آش س
چــپ واقــع شــده در اثــر انفجــار و آتش ســوزی 
ــد  ــپزخانه مانن ــل آش ــایل داخ ــده و وس ــب ش تخری
ــر ایــن، ملــک آتــش  یخچــال منهــدم شــده. عــالوه ب
ــوده  ــابهی ب ــک مش ــه مل ــپ ک ــمت چ ــک س ــه مل ب
ــی از  ــقف و بخش های ــب س ــب تخری ــرایت و موج س

ایمنی مهندسی



www.Tasisatnews.com 15هفته نامه شماره 405

ــه انشــعاب  آن گردیــده علــت حادثــه نشــت گاز از لول
ــوده.  ــک ب ــن مل ــار ای ــت کن ــه بن بس ــع در کوچ واق

2-3- انفجــار در حــدود ســاعت ۶ صبــح اتفــاق افتــاده 
و منجــر بــه فــوت فــردی کــه در شــب حادثــه در ایــن 

ملــک ســاکن بــوده گردیــده.
عوامــل  حضــور  و  حادثــه  وقــوع  از  بعــد   -۳-۳
ــرد  ــال ف ــش و انتق ــردن آت ــوش ک آتش نشــانی و خام
مصــدوم مالحظــه می شــود در اطــراف درب منــزل 
واقــع در انتهــای کوچــه نشــت گاز همــراه شــعله وجــود 
دارد لــذا اقــدام بــه حفــاری بــرای تعییــن مبــدأ نشــت 
ــه می شــود نشــت از ســوراخ  می گــردد کــه مالحظ
ــک  ــعاب گاز مل ــواب انش ــف خ ــه ک ــی روی لول کوچک
ــوران گاز  ــع ف ــت قط ــه جه ــد ک ــده می باش ــه دی حادث
از ایــن ســوراخ عوامــل شــرکت گاز اقــدام بــه قطــع گاز 
ــیر در  ــن ش ــد. ای ــت می نماین ــاال دس ــیر ورودی ب از ش
ابتــدای خــط انشــعاب ۶۰ پانــد لولــه تغذیــه چندیــن 
ــزل  ــه من ــده پاییــن دســت از جمل مشــترک مصرف کنن
ــا بــرش حــدود ۳ ســانتی متر از  ــوده ب حادثــه دیــده ب
ــی  ــاوی ســوراخ و جوشــکاری دو قســمت باق ــه ح لول
انشــعاب ســوراخ حــذف و جریــان گاز برقــرار می شــود.

ــرار  ــد ق ــورد بازدی ــده م ــده ش ــه بری ــه لول 4-3- قطع
ــور در ســمت داخــل  گرفــت در کناره هــای ســوراخ مزب
ــوراخ  ــه س ــن تعبی ــه مبی ــک ک ــه های کوچ ــه پلیس لول
بــا ســرمته بــود دیــده می شــد رنــگ ســطوح داخلــی 
ــی  ــه داخل ــه های لب ــگ پلیس ــد رن ــز همانن ــوراخ نی س
ســوراخ قهــوه ای تیــره همرنــگ ســطح داخلــی قطعــه 
ــک  ــره باری ــک دای ــه ی ــی لول ــه خارج ــود در لب ــه ب لول

ــود. ــگ آهــن مشــهود ب ــه رن ــراق ب ب
5-3- روش عایــق کاری لوله هــای انشــعاب و مــواد 
مصرفــی علمک هــای گاز خانگــی بــر طبــق نقشــه های 
اجرائــی مربوطــه از لوله هــای فــوالدی درزدار اســتاندارد 
بــه قطــر ۴/۳ اینــچ و طــول ۶ متــر ســاخته می شــوند 
بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا در کارگاه لولــه را بــا اســتفاده 
و  تمیــزکاری  شــن زنی  یــا  سندبالســت  روش  از 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــپس ب ــد و س ــی می کنن زنگ زدائ
ــام پرایمــر آن را رنگ آمیــزی  ــوع رنــگ مخصــوص بن ن
نمــوده و قبــل از خشــک شــدن کامــل، رنــگ، لولــه را با 
اســتفاده از یــک نــوار پالســتیکی چســب دار مخصــوص 
ــت  ــوده و دارای ضخام ــکی ب ــگ مش ــه رن ــه ب ــه ک لول
ــدودا  ــی ح ــم پیچ ــا روی ه ــد ب ــر می باش ۵/۰ میلیمت
ــددا  ــپس مج ــد و س ــی می نماین ــدی نوارپیچ ۲۰ درص
لولــه را بــا یــک نــوار مخصــوص پالســتیکی دیگــر کــه 
ــک  ــن علم ــی در ای ــگ می باشــد ول ــواًل ســفید رن معم
ــی  ــی م ــوار پیچ ــوار اول ن ــا ن ــابه ب ــوده مش ــیاه ب س
ــی  ــورد محافظــت مکانیک ــه را م ــوار اولی ــا ن ــد ت نماین

قــرار دهــد.
6-3- بررســی انشــعاب باقیمانــده و لولــه بریــده شــده 
ــوب و در  ــق مطل ــبندگی عای ــت چس ــان داد کیفی نش
انشــعاب محــل حادثــه چســبندگی عایــق بســیار زیــاد 
ــد. ــده می ش ــه کن ــوار از روی لول ــه ســختی ن ــود و ب ب

ــی  ــت و چگونگ ــوع نش ــزم وق ــد، مکانی ــماره بع در ش
ــد.  ــه را بخوانی ــوع حادث وق

ادامه دارد...

ایمنی مهندسی
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دکتــر جــواد جوهــری مدیرعامــل شــرکت تهویــه 
ــی از  ــیم یک ــه آذر نس ــرکت تهوی ــت: ش ــیم گف آذر نس
ــه  ــن در زمین ــدی و کارآفری ــرکت های تولی ــن ش بزرگتری
طراحــی، تولیــد، نصــب و راه انــدازی  سیســتم های 
تهویــه مطبــوع )سرمایشــی، گرمایشــی و هــوای پــاک( 
ــا  ــعار م ــر ش ــه ب ــا تکی ــال ۱۳۸۰ ب ــه از س ــد ک می باش

ــود. ــاز نم ــود را آغ ــمی خ ــت رس ــم فعالی می توانی
ــی و  ــم فن ــش تی ــر دان ــه ب ــا  تکی ــه ب ــه ای ک مجموع
ــا  ــود و ب ــد خ ــص و متعه ــرب، متخص ــین مج مهندس
ــوژی  ــین آالت و تکنول ــرفته ترین ماش ــری از پیش بهره گی
روز دنیــا، موفــق بــه اخــذ انــواع گواهینامه هــا و 
ــه گواهــی  ــی از جمل ــی و بین الملل ــتانداردهای داخل اس
اســتاندارد ملــی ایــران، ISO ،9001 ISO 14001 ، گواهینامه 
VDI 6022 آلمــان پــارت ۲،۱ و۳، گواهینامــه GMP و 
ــن  ــرار گرفت ــس از ق ــده و پ ــه EN1886  گردی گواهینام
ــار در  ــا افتخ ــور  ب ــر کش ــدگان معتب ــف تولیدکنن در ردی

بســیاری از پروژه هــای بــزرگ عمرانــی و صنعتــی کشــور 
ــته و دارد. ــر داش ــارکت موث مش

دولت مانع تراشی نکند
وی افــزود: بــا توجــه بــه ســابقه دیرینــه تولیــد 
محصــوالت در صنعــت سرمایشــی و گرمایشــی و هــوای 
ــته ایم  ــه را داش ــن مطالب ــئوالن ای ــواره از مس ــاک هم پ
کــه بــه درددل هــای فعــاالن صنعتــی گــوش کننــد هــر 
چنــد اکثــر تولیدکننــدگان در حوزه هــای مختلــف هنــوز 
ــت  ــه کشــور و حمای ــرت ب ــا عشــق و غی ــه ب غیرتمندان
ــا  ــع م ــا توق ــیده اند ام ــد نکش ــت از تولی ــور دس از کش
ــد و  ــی نکنن ــه؛ مانع تراش از مســئوالن ایــن اســت ک
ــد در  ــد تولی ــه رون ــقانه ب ــدگان عاش ــد تولیدکنن بگذارن
راســتای تامیــن نیازهــای داخلــی ادامــه دهنــد و ســهم 

ــند.  ــته باش ــت داش ــتری در صنع بیش

افتخار آفرینی یک شرکت ایرانی در پروژه اقتصادی - امنیتی عراق

صدیقه بهزادپور
دبیر سرویس خبر

شــرکت آذر نســیم بــا ســابقه ای دیرینــه در سیســتم هــای تهویــه مطبــوع صنایــع سرمایشــی، گرمایشــی و هــوای پــاک بــا بیــان اینکــه 
بــا حضــور در پــروژه ای اقتصــادی امنیتــی در کشــور عــراق رضایــت تــام ایــن مســئوالن ایــن کشــور را در مقایســه بــا محصــوالت نصــب 

شــده آمریکایــی جلــب کــرد و افتخــاری بــرای ایــران در ایــن حــوزه را از آِن خــود کــرد. 
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رقابت صنعتکاران ایرانی و آمریکایی در عراق
مدیرعامــل شــرکت تهویــه آذر نســیم ادامــه داد: یکــی 
ــت  ــا فعالی ــرًا ب ــرکت اخی ــن ش ــای ای از زیرمجموعه ه
ــه  ــیدن ب ــت بخش ــا محوری ــان ب ــب دانش بنی در قال
ــه  ــکاء ب ــا ات ــش و ب ــوزه دان ــود در ح ــای خ فعالیت ه
مهندســان و نخبــگان داخلــی بــه خصــوص در در زمینــه 
ــن  ــازی ای ــتر بومی س ــه بیش ــر چ ــالش ه ــا در ت چیلره
ــه  ــم در عرص ــم ه ــا بتوانی ــم ت ــور داری ــت در کش صنع
ــد محصــوالت  ــه تولی ــدام ب ــم خارجــی اق ــی و ه داخل
بــا کیفیــت کــه قــادر بــه رقابــت بــا محصــوالت مشــابه 

خارجــی خــود اســت نماییــم. 
ــی از  ــرای یک ــح داد: اج ــادی توضی ــال اقتص ــن فع ای
پروژه هــای در حــوزه صنعــت تاسیســات و ... در یکــی 
ــی  ــراق یک ــی ع ــادی امنیت ــم اقتص ــای مه از بخش ه
ــه  ــه گفت ــه ب ــد ک ــمار می آی ــه ش ــا ب ــارات م از افتخ
ــب  ــزات نص ــا تجهی ــدید ب ــت ش ــل رقاب ــئوالن قاب مس
شــده آمریکایــی در ایــن بخــش بــوده اســت و عــالوه بر 
آن رضایــت مســئوالن عراقــی ذیربــط از مشــتری مداری 
ــام  ــت ت ــراز رضای ــروژه اب ــن پ ــی در ای ــکاران ایران پیمان
ــه و  ــران در منطق ــه باعــث غــرور و افتخــار ای ــد ک کردن

ــد.  ــل ش بین المل

گوش شنوایی برای مشکالت نیست
دکتــر جوهــری یــادآور شــد: امــا آنچه کــه مــا را آزار می 
دهــد بی مهــری مســئوالن بــه تولیدکننــدگان و فعــاالن 
صنعتــی اســت، در حقیقــت ما خواســته ای از مســئوالن 
نداریــم امــا گویــا گــوش شــنوایی بــرای اســتماع 

تشــویق ها  انتقادهــا، 
نــدارد  وجــود  مــا   ... و 
ــروه  ــا جــزو گ ــد م هــر چن
فدائیــان ایــران و مــردم 
ــای  ــا قطعی ه ــتیم  ام هس
مکــرر بــرق در دولــت اقــای 
ــدن  ــو ش ــی و همس روحان
ــیما  ــدا و س ــدن ص ــا نش ی
بــا هــر رئیــس دولتــی 
چالش هایــی  از  بیــان 
فراتــر از آنچــه کــه بــه 

دارد.  می بینیــم  ظاهــر 
پایــان خاطرنشــان  در  او 
کــرد: تهویــه آذر نســیم، بــا 
ــل  ــول، تحوی ــد محص ــل از خری ــی قب ــاوره تخصص مش
ــه خدمــات پــس از  فــروش  ــه موقــع ســفارش و ارائ ب
شایســته، بارهــا و بارهــا  از طــرف خریداران و مشــتریان 
ارگان هــای خصوصــی و  از شــرکت ها و  و بســیاری 
دولتــی مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه اســت کــه از آن جملــه 
ــه  ــه تندیــس رضایتمنــدی مشــتریان از خان می تــوان ب
صنعــت، معــدن و تجــارت و نشــان افتخــار خالقیــت در 
صنعــت بهــره وری ســاختمان از ســازمان نظــام کاردانــی 
ســاختمان اشــاره کــرد. اکنــون شــرکت تهویــه آذر نســیم 
ــن  ــر تامی ــا در گام نخســت، عــالوه ب ــد ت تــالش می کن
نیازهــای داخلــی، وابســتگی کشــور بــه تولیدکننده هــای 
خارجــی را برطــرف و از خــروج ارز جلوگیــری نمایــد و در 
گام بلندتــر بعــدی بــا توســعه ورود بــه بازارهــای بــزرگ 
ــا برندهــای مطــرح  جهانــی و رقابــت کمــی و کیفــی ب
ــی   ــی و ارز آوری نقش ــر نفت ــادرات غی ــی در ص بین الملل

بــزرگ و اساســی  ایفــا نمایــد.
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خودتان را معرفی بفرمایید.
ــایل  ــد وس ــال در تولی ــتم فع ــی هس ــن زاره انجرقل م
ــرمایش و  ــای س ــه، کویل ه ــردخانه، تهوی ــی، س برودت
گرمایــش و کمــی هــم در حــوزه آمــوزش فعالیــت دارم. 

تاریخ تولد؟
27 شهریور 1349

محل تولد؟
تهران

چرا صنعت برودت و تولید؟
پــدر مــن  از اول تــو کار تاسیســات بــود بعدهــا ایشــون 
ــود  ــوکار ب ــمش کی ــال اس ــه قب ــادل کار رو ک ــرکت تب ش
تولیــد  و  بــود  کارگاه کوچکــی  کردنــد.  پایه گــذاری 
ــد.  ــروع کردن ــش رو ش ــرمایش و گرمای ــای س کویل ه
بعــد  بــرج خنک کننــده می ســاختند.  فقــط  ابتــدا 
ــش.  ــرمایش گرمای ــای س ــد روی کویل ه ــعه دادن توس

فیــن پــرس آوردن از ایتالیــا. خــب مــن هــم از بچگــی 
ــه  ــه مدرس ــی ک ــه زمان ــودم دیگ ــن کارگاه ب ــو همی ت
نداشــتم می رفتــم اونجــا و خیلــی عالقه منــد شــدم بــه 
ســرمایش نمی دونــم چــرا ولــی عالقه منــد شــدم. بعــد 
تــو دوره لیســانس تــرم رو یعنی پــروژه م رو انجــام دادم. 
ــه  ــران ن ــو ای ــود ت ــده ب ــر اوم ــازه کامپیوت ــع ت اون موق
ــی  ــه زور برنامه نویس ــود ب ــگاه ب ــه آموزش ــود ن کالس ب
یــاد گرفتــم از کتاب هــا و پــروژه لیسانســم رو روی 
ــتم  ــزار نوش ــی نرم اف ــردخونه دادم یعن ــار س ــبه ب محاس
کــه خــودش محاســبه کنــه از اینجــا عالقــه مــن شــروع 
ــانس  ــوق لیس ــوی ف ــد ت ــرودت. بع ــته ب ــه رش ــد ب ش
ــی  ــم وقت ــوع رو گرفت ــه مطب ــرودت و تهوی ــص ب تخص
هــم برگشــتم ایــران دیگــه وارد همیــن کارخانــه شــدم و 

ــا االن مشــغولم. ــه کارو ت ــردم ب شــروع ک

دانشگاه کارشناسی کدوم دانشگاه بود؟
لیســانس مــن دانشــگاه آزاد کــرج بــود و بعــد از  فــارغ 

التحصیلــی رفتــم انگلیــس.

آقای تبرید!

ــر  ــراد موث ــه اف ــت. زندگی نام ــی درس ــرای زندگ ــار ب ــک ب ــه و ی ــرای تجرب ــار ب ــک ب ــم. ی ــی می کردی ــار زندگ ــد ای کاش دوب می گوین
می توانــد تجربــه مفیــدی بــرای ادامــه زندگــی مــا باشــد. راه رفتــه دیگــران و دانســتن آن باعــث می شــود کــه نیــاز بــه دوبــار زندگــی 

ــاز دارد. ــه نی ــک زندگی نام ــدس و ی ــاب مق ــک کت ــه ی ــی ب ــد هرکس ــد. می گوی نباش
مهنــدس انجرقلــی صنعتگــری برآمــده از دانشــگاه اســت کــه بــر تجربــه پــدر نامــدار خــود ســوار شــد و امــروز نامــی آشــنا در صنعــت 

ــد.  ــده را منتقــل می کن ــار می شناســند کــه اطالعاتــی ارزن ــوان مدرســی قه ــه عن ــد همــه او را ب ــه جــز تولی ــرودت اســت. ب ب
در ادامه سلسله مصاحبه های تاسیسات نیوز این بار با او هم صحبت شده ایم.

راس ســاعت وشــاید چنــد دقیقــه زودتــر وارد دفتــر مــا شــد. مثــل همیشــه منظــم، رســمی و اتوکشــیده. بــا کســی تعــارف 
نــدارد. جــدی اســت و زمــان برایــش مهــم. در پــس ظاهــر خشــکی کــه دارد بســیار مهربــان اســت و پیشــنهاد شــما را در هــر 
مــوردی می شــنود، بحــث می کنــد، زوایــای مختلــف را می ســنجد و در نهایــت هــر نظــری را کــه درســت اســت می پذیــرد. 
در مــورد مصاحبــه هــم وقتــی مطمئــن شــد کــه می توانــد بــرای دیگــران فایــده داشــته باشــد پذیرفــت. یــک پــازل دیگــر در 

تاریــخ صنعــت تاسیســات ایــران. پــازل آقــای تبریــد!
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چه سالی؟
ــم و فوق لیســانس را در رشــته  ــام شــد رفت ســال 71 تم

بــرودت و تهویــه مطبــوع گرفتــم. 

کجا؟
ــگاه  ــا دانش ــد ت ــدن چن ــگاه لن ــدن. دانش ــگاه لن دانش
اســت کــه مجموعــه اینــارو میگــن دانشــگاه لنــدن. چند 
تــا کالــج، کالــج کــه نــه در واقــع دانشــگاه هســتند. از 
ــی  ــدرک اصل ــن م ــل میش ــه فارغ التحصی ــدام ک ــر ک ه
از دانشــگاه لنــدن صــادر میشــه. مــن هــم تــوی 
 UCL ــام ــا ن ــه ب ــودم ک University College London ب
ــوی اون  ــتم ت ــن می خواس ــه م ــته ای ک ــه. رش معروف
مجموعــه بــود. تــو رشــته تاسیســات یــا تهویــه مطبــوع 
فعالیــت نکــردم. فقــط در حــد ســاخت دســتگاه ولــی 
ــر .  ــرودت ســردخانه و چیل ــو کار ب ــم ت تخصصــی رفت

انتخاب دانشگاهتان در انگلستان آگاهانه بود؟
واقعیتــش مــن با پذیــرش MBA رفتــم یعنــی مدیریت. 
ــی  ــگاهی وقت ــک دانش ــم از ی ــرش گرفت ــن پذی ــا ای ب
ــردم  ــه ک ــم مطالع ــان می رفت ــم اونجــا و مدرســه زب رفت
و دیــدم عالقــه مــن و بــرادرم بیشــتر روی مــوارد فنــی 
ــه ای و  ــه کتاب خون ــم ی ــتیم رفتی ــنایی نداش ــت. آش اس
ــه  ــا ک ــال در اونج ــر س ــد ه ــاپ می ش ــی چ ــک کتاب ی
تمــام دانشــگاه ها رشته هاشــون رو می نوشــتند. اون 
کتــاب رو مطالعــه کردیــم اون موقــع هــم اینترنــت نبــود 
اصــال ســی دی نبــود ایــن کتــاب رو کــه مطالعــه کردیــم 
متوجــه شــدیم کــه یکــی از شــعبه های دانشــگاه لنــدن 
بــه نــام کینگــز کالــج کــه جــزو دانشــگاه لنــدن هســت؛ 
ــه  ــوان فوق لیســانس دارد. مراجع ــه عن ــن رشــته را ب ای
کردیــم اونجــا و گفتــن نــه رفتــه امپریــال کالــج. رفتیــم 
ــو  ــت ش ــال پش ــه UCL. بهرح ــه رفت ــن ن ــا گفت اونج
گرفتیــم و پیــدا کردیــم کــه تــو کــدوم دانشــگاه اســت. 
 .MBA تغییــر رشــته دادیــم یعنــی دیگــه نرفتیــم دنبــال
ــتون  ــه  لیسانس ــن ک ــا گفت ــه م ــم ب ــگاه ه ــن دانش ای
در حــد مــا نیســت نگفتــن نمی پذیریــم گفتــن در 
ــم از  ــا درس می دهی ــما 6 ت ــه ش ــت. ب ــا نیس ــد م ح
دروس لیســانس اگــر در عــرض یــک ســال ایــن 6 
تــا درس را امتحــان دادیــن و معدلتــان A شــد اجــازه 
ــه  ــرای اینک ــانس. ب ــته فوق لیس ــد رش ــم بروی می دهی
ــری از  ــه س ــه دارن ی ــاال نگ ــون رو ب ــطح دانشگاهش س
ایــن چیــزا رو دارن. یعنــی مــدرک زبــان خواســتن کــه 
امتحــان دادیــم و بــه اضافــه ایــن 6 تــا درس. یک ســال 

ــان  ــم کالس و امتح ــون رفتی ــای خودش ــا بچه ه ــا ب م
دادیــم قبــول شــدیم و وارد دوره فوق لیســانس شــدیم. 
فوق لیسانســم اونجــا یکســاله اســت یعنــی شــش مــاه 
کالســه و شــش مــاه پــروژه. ایــن را گذرونیدیــم. خیلــی 
فشــرده بــود ولــی چــون عالقــه شــدید داشــتیم موفــق  

شــدیم و بعــد برگشــتیم ایــران. 

ــات  ــبت امکان ــه نس ــا را ب ــگاهی آن ج ــات دانش امکان
ــد؟ ــور دیدی ــا چط ــگاهی م دانش

ــه  ــات؟ ب ــم امکان ــزی می گویی ــه چی ــه چ ــد ب ــد دی بای
ــه رو  ــوم پای ــا دانشــگاه ها عل نظــر مــن هــر جــای دنی
ــه  ــگاه ها ک ــری از دانش ــه س ــاال ی ــدن. ح ــوزش می آم
ــرای  ــن ب ــته باش ــی داش ــی باالی ــطح علم ــوان س می خ
دروس تخصصیشــان اســاتیدی رو می آورنــد کــه تجربــه 
ــا  ــه همــه جــای دنی ــوم پای ــی عل ــد ول در صنعــت دارن
ــران  ــرون از ای ــر بی ــگاه های معتب ــت. دانش ــان اس هم
ــوی  ــط ت ــی پایشــون فق ــدن یعن ــات انجــام می تحقیق
ــه  ــوی تحقیقات ــون ت ــه اصلیش ــت. پای ــوزش نیس آم
یعنــی هــر جایــی کــه صنعــت گیــر می کنــه میــاد و بــه 
کمــک دانشــگاه نیــاز داره اینجاســت کــه فــرق داریــم. 
ــن  ــی کار می کن ــن پروژه های ــه روی همچی ــاتیدی ک اس
خــوب طبیعتــا تجربــه بیشــتری پیــدا می کنــن و 
بعــد  کنــن  تربیــت  می تونــن  بهتــری  دانشــجوی 
دانشــجوهای دوره فوق لیســانس، دکتــرا روی ایــن 
ــش رو  ــن بخ ــران ای ــا در ای ــن. م ــا کار می کن پروژه ه
ــه نظــرم  ــل. ب ــدم حداق ــی مــن ندی ــم عمــال. یعن نداری
ــادی  ــی زی ــه خیل ــک فاصل ــن صنعــت و دانشــگاه ی بی
هســت. شــایداز لحاظ درســی دروســی کــه در دوره های 
ــتر  ــی بیش ــن خیل ــس می کن ــران تدری ــگاه های ای دانش
باشــه ولــی فایــده عملیــش خیلــی پایینــه. مثــال مــن 
ــه  ــک ک ــانس ترموداینامی ــوی دوره لیس ــا ت ــه م یادم
ــه  ــاید 500 صفح ــی ش ــرارت یعن ــال ح ــم و انتق خوندی
مــا تــو هــر کدومــش مطالعــه کردیــم امتحــان دادیــم 
ولــی کاربــردی نبــوده فقــط علمشــو یــاد گرفتیــم. اونجــا 
در کار ایــن علــم شــاید از ترمودینامیــک 4 فصلشــو 
آمــوزش بــده در ســطح لیســانس ولــی در کنــارش یــک 
ــال درســی  ــوری هــم هســت مث ــن تئ اســتفاده ای از ای
داشــتیم بــه نــام دیزایــن در ســطح دوره لیسانسشــون 
بــود جــزء اون 6 تــا درســی بــود کــه بــه مــا دادن گفتــن 
بایــد پــاس کنیــن ایــن درس دیزایــن 3 تــا درس تــوش 

ــود! ــود کــه یکــی طراحــی گیربکــس ماشــین ب ب
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یعنی یک درس بود؟
ــارش  ــود و در کن ــاد داده می ش ــا ی ــدا الفب ــد ابت ببینی
پروژه هــای دانشــگاهی رو انجــام میــدن و میــرن 
ــن  ــوی همی ــرن. یکــی دیگــه ت ــاد بگی ــه ی ــش ک دنبال

ــانس.  ــطح لیس ــود در س ــر ب ــی چیل ــن طراح دیزای

چی آموزش می داد در سطح لیسانس؟ 
mc∆t ولــی در کنــارش خوانــدن کاتالــوگ یــاد مــی داد.  
ــت  ــه. اینجاس ــورد اون ــه در م ــی ک ــر چ ــم ه نمی دون
فــرق اصلــی مــا. اگر نــه درتئــوری شــاید دانشــجوهای 
ــازی  ــل پیاده س ــی در عم ــن ول ــر باش ــی جلوت ــا خیل م
ــرن. در دوره فوق لیســانس مــا یــک  ــا از مــا جلوت اینه
درس تخصصــی داشــتیم بــه نــام سیســتم های تهویــه 
ــود  ــت ب ــود از صنع ــک نب ــا آکادمی ــتاد م ــوع اس مطب
خــودش مشــاور تهویــه بــود دو تــا کتــاب هــم نوشــته 
بــود. خــودش طــراح بــود یعنــی در مهندســین مشــاور 
کار می کــرد. ولــی دروس علــوم پایــه مثل ســایکرومتری 
ــگاه  ــتاد دانش ــه. اس ــا آکادمی ــرم این ه ــال ج ــا انتق ی
ــه  ــی ک ــرق اصل ــال ف ــه اص ــس می کن ــه تدری کار میکن
ــن دســت  ــال می کن ــا خی ــدم دانشــجوهای م مــن دی
بــه آچــار بایــد بشــن نــه، هیــچ جــای دنیــا مهنــدس 
دســت بــه آچــار نمیشــه. بــه آن میگــن اســکیل اگــه 
ــد.  ــارو می بینن ــد اون آموزش ه ــد می رون ــه دارن عالق
ــاد  ــی ی ــا لوله کش ــره ی ــاد می گی ــکاری ی ــال جوش مث
ــا  ــت. اینج ــز دیگس ــه چی ــدس کارش ی ــره. مهن می گی
ــر  ــن فک ــی می کن ــم قاط ــا ه ــا ب ــجوهای م رو دانش
می کنــه کســی کــه از MIT آمریــکا فارغ التحصیــل 
ــده.  ــاد تــوی صنعــت همــه چــی بل میشــه وقتــی می

هیــچ جــای دنیــا ایــن نیســت. در صنعــت هــم 
ــه  ــتخدام می کن ــه اس ــی ک ــا وقت ــه اونج ــون این فرقم
یــک دانشــجو تــازه فارغ التحصیــل شــده رو بــه 
ــوزش  ــن آم ــده. ای ــوزش می ــش آم ــبت کارش به نس
ــه باشــه شــاید دو ســال باشــه شــاید  شــاید دو دقیق
ــجو  ــت دانش ــی صنع ــه. وقت ــا ن ــه. اینج ــاه باش 6 م
ــه  ــتخدام می کن ــل اس ــه فارغ التحصی ــتخدام میکن اس
انتظــار داره همــه چــی بلــد باشــه ایــن انتظــار هســت 
ــتخدام  ــه اس ــی ک ــا خانم ــا ی ــن آق ــه ای ــد ب ــه بع ک
کــردن میگــن شــما بــی ســوادین. ایــن صفــر کیلومتــر 
ــن  ــا همی ــه م ــده، هم ــل ش ــگاه فارغ التحصی از دانش
ــه  ــت رو می کن ــن صحب ــه ای ــون کســی ک ــم. هم بودی
خــودش هــم همین جــوری بــوده منتهــا یــادش 
رفتــه االن. ایــن فــرق اساســی اســت کــه مــن دیــدم 
چــون خیلــی از آشــناهای مــا رفتــن در کانــادا و 
ــه کار شــدن  ــه مشــغول ب ــا کشــورهای دیگ ــکا ی آمری
وقتــی صحبــت کــردم بــا اینــا متوجــه شــدم اینهــا را 
ــاال  ــان. ح ــه کارش ــبت ب ــا نس ــد ام ــتخدام می کنن اس
ــا  ــه اینه ــد ماهــی ب ــا طراحــه، چن فروشــنده اســت ی
آمــوزش دادنــد یــا  6 تــا هنــد بــوک دادن گفتــن اینهــا 
ــی  ــادا در کار برودت ــا در کشــور کان ــد. ی را مطالعــه کنی
ــه  ــد مطالع ــا رو بای ــن این ــری Pdf دادن گفت ــک س ی
کنــی تــا بتونــی فروشــنده ایــن قطعــات باشــی. حــاال 
در کنــار ایــن مطالعــه خودشــونم آمــوزش میــدن ولــی 
پایــه رو در دانشــگاه آموختــن. ولــی تــو ایــران توقــع 
ــد.  ــد باش ــی بل ــه چ ــل هم ــک فارغ التحصی ــم ی داری

ادامه دارد...

مصاحبه
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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 محمدحسن جالل الدین ابیانه )مدیرعامل شرکت تهویه ویونا(

- مهندس مسعود ملکی )مدیرعامل کمپانی تهویه مطبوع گرین(

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-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%84/
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-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9/
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این هفته قصد داریم یک مکان تاریخی جذاب را به همراه دیدن
 یک فیلم ایرانی اجتماعی بهتون معرفی کنیم:

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

خانه و موزه مقدم:
خانــه مــوزه مقــدم تهــران یکــی از آن خانه هایــی اســت کــه 
بــا اینکــه یــک طبقــه بیشــتر نــدارد؛ امــا در میــان برج هــای 
ســربه فلک  کشــیده تهــران و آپارتمان هــای چنــد طبقــه، یــک 
ــا،  ــی قصه ه ــه تاریخ ــن خان ــت. ای ــر اس ــردن باالت ــر و گ س
ــرده  ــان ک ــود پنه ــیاری را در دل خ ــای بس ــا و ماجراه رازه
اســت. محمدتقــی احتســاب الملک دو پســر داشــت کــه هــر 
ــود. یکــی  ــا فرســتاده ب ــه اروپ ــرای ادامــه تحصیــل ب دو را ب
ــر  ــر دیگ ــت و پس ــا رف ــی، از دنی ــان جوان ــران در هم از پس
ــران بازگشــت. او محســن  ــه ای ــا مــدرک باستان شناســی ب ب

ــی بســیاری انجــام داد.  ــی و فرهنگ ــات علم ــران شــد و تحقیق ــاز دانشــگاه ته ــام داشــت. وی اســتاد ممت ــدم ن مق
بســیاری از کاشــی های زیبــا، ســنگ های تراشــیده ارزشــمند و اشــیاء و وســایل مختلــف را کنــار هــم جمــع کــرد و در 
بخش هــای مختلــف خانــه قــرار داد. رفته رفتــه خانــه بــه یــک مــوزه زیبــا تبدیــل شــد. ارزش معنــوی خانــه بســیار 
زیــاد بــود؛ بنابرایــن دکتــر مقــدم آن را وقــف دانشــگاه تهــران کــرد. آدرس ایــن مــکان زیبــا خیابــان امــام خمینــی، 

ــت، پــالک ۲۵۱ می باشــد. ــار بانــک مل ــان شــیخ هــادی، کن بعــد از خیاب

فیلم سینمایی قهرمان:
ــال ۱۴۰۰  ــه در س ــت ک ــادی اس ــر فره ــی اصغ ــندگی و کارگردان ــه نویس ــی ب ــان فیلم قهرم
منتشــر شــد. در تهیه کنندگــی ایــن فیلــم الکســاندر ماله گــی همــکاری داشته اســت. ایــن 
ــان  ــد. قهرم ــت می کن ــی را روای ــی اجتماع ــده  و موضوع ــرداری ش ــیراز، فیلم ب ــم در ش فیل
ــه نمایــش درآمــد  ــم کــن ۲۰۲۱ ب ــٔه ۲۰۲۱ در جشــنوارٔه فیل ــار در ۱۳ ژوئی ــرای نخســتین ب ب
ــزرگ هیئــت داوران  ــزه ب ــه کســب جای ــق ب ــه شــماره ۶ موف ــا کوپ و در آن جــا مشــترکًا ب
از جشــنواره کــن شــد. داســتان فیلــم در مــورد رحیــم )امیــر جدیــدی( خطــاط و نقــاش 
اســت کــه بــه علــت عــدم پرداخــت بدهــی اش بــه بهــرام )محســن تنابنــده( بــه زنــدان 
ــود را  ــی خ ــد بده ــال می توان ــکه های ط ــاوی س ــی ح ــف پول ــا کی ــم ب ــت. رحی افتاده اس

ــد. ــدا کن ــف را پی ــی کی ــه صاحــب اصل ــرد ک ــم می گی ــا تصمی بدهــد ام
نمره این فیلم در IMDB 7.5 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

http://www.bostanchi.com
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