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این نشریه رایگان و از طریق نمایندگی های 
سوپرپایپ در سراسر کشور قابل تهیه است

''توسعه و ایجاد تحول در صنعت تاسیسات مکانیکی ساختمان'' 
کنون  تا  سال 1376  در  فعالیت  آغاز  از  که  است  ماموریتی 
گام به گام برای تحقق آن پیش رفته ایم و به جرات می توانیم 
فرهنگ سازی  با  و  ارایه کرده ایم  که  با محصوالتی  کنیم  ادعا 
را  بزرگی  تحول  محصوالت،   این  از  استفاده  برای  آموزش  و 
به وجود آورده ایم. هدف نهایی این تحول،  فراهم آوردن آسایش 
انسان در محل زندگی و کار اوست. آسایشی که با مصرف کم تر 
انرژی، حفظ آب وبهداشت آن و حفظ بهداشت محیط همراه 

است. 
یکی از برنامه هایی که در طول این 19 سال اجرا کرده ایم  تا 
همیشه به روز و پیشرو باشیم، بازنگری مستمر محصوالت و 
بازنگری مستلزم  سیستم هایی است که عرضه می کنیم. این 
مطالعه، تحقیق و رصد کردن تکنولوژی روز جهان است که 
پیشرفت برای بهبود کیفیت و عملکرد محصول یا سیستم را 
ایجاد می کند و نتیجه  آن، افزایش اعتماد جامعه مهندسی و 
حفظ جایگاهی است که تا کنون با تالش و کار زیاد به دست 

آورده ایم. 
تهران  تاسیسات  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  درپانزدهمین 
محصوالتی معرفی شدند که حاصل این برنامه هستند و شما 

در این شماره از مجری با آن ها آشنا می شوید.
بازنگری مستمر محصوالت به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه، 
کاری است که متاسفانه بیش ترصنایع حتی صنایع بزرگ هم 
کم ترانجام می دهند؛ به ویژه اگر محصولی که عرضه  می کنند 

منحصر به فرد و مورد توجه بازار باشد. 
سوپرپایپ  اما براساس شعار سازمانی ''باز هم باالتر'' متعهد 
مسیر  در  بنابراین  کند؛  رقابت  نیز  خود  با  همیشه  که  است 
ایستادن  و  راضی شدن  برای  نقطه ای  حرکت پیش رونده اش 
وجود نخواهد داشت و متخصصان و کارشناسان  در هر رویداد 
با  تخصصی،  نمایشگاه های  یا  آموزشی  دوره  سمینار،  مانند 

نوآوری تازه ای از ما آشنا خواهند شد.

بهبود
تغییر

              
برای



اخبار

الزام اخذ تاییدیه مهندس مکانیک 
در ساختمان های زیر 1500 متر استان 

تهران

بزرگ ترین پارک سرپوشیده جهان 
در دوبی گشایش یافت 

موافقت نامه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت 
آب و فاضالب استان تهران، در خصوص اجرایی کردن مبحث 
الزامات شرکت آب و فاضالب  و  16 مقررات ملی ساختمان 
در خصوص صرفه جویی در مصرف آب، از یکم شهریور 139۵ 
اجرایی شد. به این ترتیب در همه پروژه هایی که از این تاریخ 
می رسد  آخر  سقف  مرحله  به  آن ها  اجرایی  عملیات  بعد  به 
آب  انشعاب  وصل  مترمربع-   1۵00 زیر  پروژه  های  حتی   -
تاسیسات  مهندس  از  تاییدیه  به  دریافت  منوط  فاضالب  و 
مکانیکی دارای صالحیت و ارایه آن به شرکت آبفای استان 
تهران است؛ در حالی که پیش از این، برای ساختمان های زیر 
مکانیک  مهندس  از  تایید  دریافت  به  نیازی  1۵00مترمربع 

نبود.
در پروژه های تک ناظره- زیر1۵00 مترمربع-، سازمان نظام 
به  نسبت  اول  مرحله  در  تهران  استان  ساختمان  مهندسی 
تکمیل پرونده و صدور فیش حق الزحمه نظارت مکانیک برای 

پارک IMG که بزرگ ترین پارک ماجراجویی سرپوشیده 
جهان است، در 2۵مرداد امسال در دوبی گشایش یافت.

پارک IMG در مجموعه City Of Arabia و بخشی از 
مجموعه Dubai Land  امارات متحده عربی و یکی از 

بزرگ ترین جاذبه های تفریحی در منطقه و جهان است.
برابر  دالری  میلیارد   1.۵ تفریحی  مجموعه  این  مساحت 
روزانه  می شود  پیش بینی  و  است  مترمربع   1۵0،000 با 

10،000 نفر از امکانات آن استفاده کنند. 

مهندس  به  پرونده  حق الزحمه،  واریز  از  پس  و  اقدام  مالک 
که  حقیقی  مکانیک  مهندس  حاضر  حال  )در  شرایط  واجد 
این  و  می شود  ارجاع  باشد(  گذرانده  را  آبفا  مخصوص  دوره 
مهندس، به مالک و تک ناظر اولیه پرونده )ناظر ماده 33 در 

رشته عمران یا معماری( معرفی می شود. 
ناظر مکانیک موظف است نسبت به نظارت بر اجرای عملیات 
کنترل  و  بررسی  و همچنین  ملی  مقررات  و  نقشه ها  مطابق 
چک لیست های مربوط و ارایه تاییدیه برای اخذ انشعاب اقدام 
موظف  نیز  ناظره  تک  پروژه های  در   33 ماده  ناظران  کند. 
هستند نسبت به اطالع رسانی الزم به مالک برای مراجعه به 
سازمان نظام مهندسی به منظور معرفی ناظر مکانیک برای 
عملیات  مراحل  ابتدای  همان  از  انشعاب  اخذ  تاییدیه  ارایه 

اجرایی اقدام کنند.
شامل  ماهه،  چند  زمانی  بازه  در  موافقت نامه  این  اول  فاز 
در  و  می شود  رسیده اند  اسکلت  مرحله  به  که  پروژه هایی 
انجام  آبفا  به  ارجاع  اجرایی،  عملیات  آغاز  از  بعدی،  فازهای 

خواهد شد.
بر  ناظره  چهار  پروژه های  در  مسوولیت  این  می شود  یادآور 

عهده ناظر مکانیک است.

این پارک که توسط گروه شرکت الیاس و مصطفی گله داری 
بنا شده دارای12 سالن سینما،  17 وسیله ی بازی متحرک 

و چهار بخش با مضمون  کارتون های تلویزیونی است.
برای سیستم های آبرسانی این پارک از لوله و اتصاالت 
در  سوپرپایپ(  تجاری  )شریک  یوپونور  و  سوپرپایپ 

سایزهای 16 تا110 میلیمتر استفاده شده است.
دارای گواهینامه  های  لوله های سوپرپایپ  گفتنی است 
اتحادیه  فنی  گواهینامه  جمله  از  معتبری  بین المللی 
 )ESMA( امارات  استاندارد  گواهینامه   ،)ETA( اروپا 
تاکنون  و  است  امارات  کیفیت  گواهینامه  همچنین  و 
ده ها پروژه در امارات متحده عربی به سیستم  لوله کشی 

سوپرپایپ مجهز شده است.
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استودور،  حامی دو کنفرانس بزرگ 
جهانی با مضمون آب و فاضالب 

تولید کننده  و  تجاری سوپرپایپ  )شریک  استودور  شرکت 
سوپرونت( حامی دو کنفرانس بزرگ جهانی در زمینه آب 

و فاضالب شد.

فاضالب  و  آب   -  CIB جهانی  سمپوزیوم  دومین  و  چهل 
ساختمان- از 8 تا 11شهریور با حمایت استودور در دانشکده 
این  شد.  برگزار  اسلواکی  فنی  دانشگاه  عمران  مهندسی 
شورای بین المللی تحقیق  سمپوزیوم از سال 1971 توسط »
و نوآوری در ساختمان و سازه« با حمایت سازمان ملل متحد 
برگزار می شود و پژوهشگران و متخصصان حوزه آب و فاضالب 
ساختمان به ارایه و تبادل دستاوردها و تحقیقات علمی خود 

می پردازند.
با توجه به کمبود جهانی آب، موضوع سمپوزیوم امسال، 
اعالم  آب«  زمینه  در  پربازده  و  پایدار  ساختمان های  «
توسط  مقاله   40 از  بیش  زمینه  این  در  که  بود  شده 
همچنین  استودور  شرکت  شد.  ارایه  شرکت کنندگان 
 CTBUH معتبر  و  بین المللی  کنفرانس  برگزاری  از 
تا 30 مهر به صورت همزمان در  از 2۵  حمایت کرد که 
صدها  حضور  با  شن زن  و  گوانجو  هنگ کنگ،   شهر  سه 
در  شد.  برگزار  جهان  سراسر  از  کارشناس  و  پژوهشگر 
با  خود  سخنرانی  در  استودور  فنی  مدیر  کنفرانس  این 

 PE-RT/AL/PE-RT 2+گواهی نامه فنی برای لوله های سوپرپایپ
با قطر 16 تا 32 میلیمتراز سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
شد.  تمدید  متوالی  سال  چهاردهمین  برای  شهرسازی  و 
افزایش  و  کیفیت  ارتقای  هدف  با  مرکز  این  گواهی نامه های 
قابلیت های علمی در گروه های مصالح و فرآورده های مربوط 
و  نخستین  سوپرپایپ  صادرمی شود.  ساز،  و  ساخت  به 
برای  مسکن  تحقیقات  مرکز  گواهی نامه  دارنده  قدیمی ترین 
لوله ی پوش فیت سیستم فاضالبی  محصوالت خود است که 

سوپردرین   V نیز یکی از آن هاست.

لوله سوپرپایپ+2 دوباره تاییدیه SKZ  آلمان را برای استفاده 
در لوله کشی سیستم های گرمایشی دریافت کرد.

بازدید  و  بین المللی  تحریم های  از  برخی  رفع  از  پس 
کارشناس SKZ از بخش های مختلف کارخانه سوپرپایپ در 
انبارهای مواد و محصوالت، خط تولید، کنترل  قشم، مانند 
سوپرپایپ  به  شرکت  این  تایید  نماد  آزمایشگاه،  و  کیفیت 

اهدا شد.

عنوان »تست سیستم فاضالبی در دو برج بلند انگلستان 
اهمیت  میلیمتری«،   1۵0 و   100 لوله های  با  چین  و 
مساله اثرات فشار منفی و مثبت در سیستم های فاضالبی 

برج های بلند به دلیل همزمانی مصرف را توضیح داد.
ساختمان های  محوریت  با  هرسال   CTBUH کنفرانس 
شورای ساختمان های بلند و سکونت گاه های  بلند توسط »
سال  تا  پیش بینی  ها  اساس  بر  می شود.  برگزار  شهری« 
مهاجرت  شهرها  به  جهان  جمعیت   %82 حدود   20۵0
می کنند و سکونت در ساختمان های بلند بیش از گذشته 
همه  به  پرداختن  دلیل  همین  به  شد.  خواهد  ضروری 
جوانب فنی ساختمان های بلند اهمیت زیادی در مطالعات 
CTBUH سال  است. کنفرانس  پیدا کرده  پژوهش ها  و 
گذشته در نیویورک و سال آینده در کشور هلند برگزار 

خواهد شد.

دریافت تاییدیه SKZتمدید شد

CIB استور اریکسون بنیانگذار شرکت استودور در حال اهدای تندیس در کنفرانس
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تاسیسات  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
نمایشگاه های  محل  در   139۵ مهر ماه   30 تا   27 از 
بین المللی تهران برگزار شد و سوپرپایپ در بزرگ ترین 
فضای نمایشگاهی این رویداد، میزبان بازدیدکنندگان 
زیادی بود که می دانند هر بار با راه حل های نوآورانه ای 
برای صنعت تاسیسات آشنا خواهند شد. در نمایشگاه 

پانزدهم نیز محصوالت جدیدی ارایه شد. 

سوپرپایپ خاورمیانه  در نمایشگاه 
 BIG 5 2016

که  امارات  در  دفتر جدید سوپرپایپ  سوپرپایپ خاورمیانه؛  
با    BIG5 2016 نمایشگاه  در  است،  تاسیس شده  به تازگی 
در  را  سوپرپایپ  پروژه های  دفتر  این  یافت.  حضور  قدرت 

امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس پیگیری خواهد کرد.
پیشین مجری خوانده اید، سوپرپایپ  در شماره های  چنانچه 
پروژه های زیادی را در آن منطقه اجرا کرده  است که از میان 
 Anantara هتل ،IMG park شاخص ترین آن ها می توان به
اشاره  راس الخیمه  در  النعیم  تجاری  مرکز  و  جمیرا  پالم  در 

کرد. 
نمایشگاه BIG5 بزرگ ترین نمایشگاه ساختمانی منطقه خاور 
میانه است که هر سال با حضور صدها شرکت از سراسر جهان 

در دبی برگزار می شود.
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شماره فنی طرح جدید شماره فنی طرح قدیم شرح ردیف

770042-I P770042-I مهره ماسوره '' 1/2- 16 1

770044-I P770044-I مهره ماسوره '' 3/4- 16 2

770040-I P770040-I مهره ماسوره '' 1/2- 20 3

770048-I P770048-I مهره ماسوره '' 3/4- 20 4

770047-I P770047-I مهره ماسوره '' 3/4- 2۵ 5

 شماره فنی طرح
جدید

 شماره فنی طرح
قدیم

شرح ردیف

770052-I P770052-I مغزی ''3/4 1

770052R-I P770052R-I مغزی رابط ''3/4 2

770057-I P770057-I تبدیل روپیچ ''3/4*''1 3

770062-I P770062-I روپیچ توپیچ  ''3/4 4

770351-I P770351-I تبدیل ''1 توپیچ  به''3/4 روپیچ 5
770355-I P770355-I تبدیل روپیچ ''3/4*''1/2 6
770356-I P770356-I  تبدیل ''1/2 توپیچ  به''3/4

روپیچ
7

770072-I P770072-I زانویی روپیچ ''3/4 8
770076-I P770076-I چپقی ''3/4 9
770092-I P770092-I سه راهی ''3/4 10

شرح و شماره فنی طرح های جدید و قدیمی اتصاالت روپیچ ''3/4 

شرح و شماره فنی طرح های جدید و قدیمی مهره ماسوره ها

سری جدید اتصاالت مهره ماسوره ای  
با تکنولوژی   RTS در نمایشـگاه 

تاسیسات معرفی شد
در مهره ماسوره های جدید رزوه های ''3/4 تغییر کرده است. 
می کند.  پیروی   Eurocone آلمانی  استاندارد  از  تغییر  این 
با  تطابق  در  ماسوره  مهره  نوع  این  آبکاری  برای  همچنین 
آخرین استانداردهای بهداشت آب آلمان، از قلع استفاده شده 

است.
در شماره بعدی اطالعات بیش تری از این محصول جدید در 

اختیار شما قرار خواهیم داد.

جدید
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سیفون موفه دار
اجرای راحت تر، سریع تر و مطمئن تر

 
سیفون موفه دار در سه سایز ۵0، 7۵ و 110 به لیست اقالم 
سوپردرین اضافه شد تا اجرای این سیستم  راحت تر،  سریع تر، 

مطمئن تر و همچنین کامل تر انجام شود.

سیفون موفه دار در کاربردهای زیر قابل  استفاده است؛

شیرهای سوپروالو
سایز جدید، مکانیزم جدید

در نمایشگاه تاسیسات تهران، سایز 32 شیرهای سوپروالو سری 
S1 و T1 معرفی و همچنین از طراحی جدید مکانیزم این شیرها 
رونمایی شد. با توجه به ممنوع شدن آبکاری کروم در آلمان، در 
مکانیزم جدید، توپی از نوعی پلیمر مهندسی ساخته شده است. 
همچنین واشرهای آب بندی نیز از تفلون به نوعی الستیک خاص 
تغییر کرده است. در نتیجه ی این تغییرات، شیرهای سوپروالو 
جدید نه تنها ضد رسوب هستند، بلکه حتی نرم تر از قبل باز و 

بسته می شوند.
یادآور می شود که اتصاالت سوپروالو نیز تغییر کرده است و بنابراین 

اتصاالت قدیمی با شیرهای جدید سازگار نیستند.

به صورت  ایرانی  توالت  کف خواب های  اتصال  که  زمانی 
مستقیم و بدون نیاز به اتصال واسط مانند بوشن به سیستم 

فاضالب صورت گیرد.
محل نصب مصرف  کننده  از محل نصب سیفون فاصله داشته 

باشد. 
به علمک  بلند تری نسبت به علمک سیفون یک تکه نیاز باشد. 

جدیدجدید

جدید

پمپ های دوقلو ویلو
یک میلیون تومان کاهش هزینه

سوپرپایپ برای نخستین بار پمپ دوقلو DPL ساخت شرکت 
آلمانی ویلو را در ایران عرضه  کرد. این پمپ در رده IE3 با 

مصرف انرژی کم تر قرار دارد.

DPI مزایای پمپ دوقلو

برای  جداگانه  سیفون  از  استفاده  به  الزام  که  زمانی 
و   ظرفشویی  و  لباسشویی  ماشین  مانند  مصرف کننده هایی 

وجود دارد.

حذف لوله کشی برای پمپ استندبای پمپ سیرکوالتور 
سیستم های گرمایشی و سرمایشی

کاهش چشمگیر هزینه اقالم مورد نیاز )حذف دو عدد شیر 
یکطرفه، دو عدد شیر قطع و وصل و دو عدد فلنج(  

افزایش سرعت نصب
صرفه جویی در فضای نصب

پوسته پمپ های سری DPL نیز مانند بیش تر پمپ های 
ویلو برای محافظت در برابر خوردگی و افزایش طول عمر  

پمپ، پوشش کاتافورتیک دارد. 

برای اطالعات بیش تر به صفحه 24 مراجعه کنید. 

پمپ سیرکوالتور دوقلو دو پمپ سیرکوالتور موازی
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سازنده پاسخگو باید کیفیت 
ساختمان خود را تضمین کند

تیم بسکتبال سوپرپایپ
3 بازی - 2 برد حبیب اله بیطرف در نشست تخصصی الزامات سازنده و تولید کننده 

نمایشگاه  شانزدهمین  برگزاری  با  همزمان  که  پاسخگو 
بین المللی ساختمان به میزبانی غرفه شرکت سوپرپایپ برگزار 
شد، سازنده پاسخگو را یکی از نیازهای مهم ساخت  و ساز با 
کیفیت در سطح جامعه دانست و اضافه کرد: سازنده پاسخگو 
کسی است که ضمن تسلط به جنبه های فنی، داشتن تجربه 
در  فنی  خوب  ظرفیت های  داشتن  کار،  انجام  در  مهارت  و 
شناسایی مصالح، تجهیزات و اکیپ های کاری، باید ساختمان 
خود را هم تضمین کند و به این ترتیب پاسخگوی کیفیت 

آن باشد.
سیستم های  کیفیت  نقش  بر  تاکید  با  همچنین  بیطرف 
مصرفی  لوله های  کیفیت  گفت:  ساختمان ها  در  تاسیساتی 
در ساختمان هم در افزایش عمر خود لوله ها و هم در عمر 
ساختمان بسیار تاثیرگذار است، چون ممکن است یک لوله 
تخریب  باعث  سال  چند  از  پس  نشتی  دلیل  به  بی کیفیت 

ساختمان شود.
و  بازاریابی  مدیر  یوسفی  مهدی  نشست،  این  ادامه  در 
فروش سوپرپایپ در تشریح یک تولیدکننده پاسخگو گفت: 
تاسیسات ساختمان از مهم ترین اجزا برای افزایش طول عمر 
ساختمان است و اگر تاسیسات با کیفیت در ساختمان به کار 
برود، طول عمر ساختمان بیش تر می شود. به همین دلیل ما 
لوله های کشور  پرمصرف ترین  از  پنج الیه که  لوله  تولید  در 
است، از موادی استفاده می کنیم که بتواند طول عمر ۵0 ساله 

لزوم  بر  تاکید  با  تهران  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
ساخت  به  حرفه ای  صالحیت  دارای  افراد  شدن  وارد 
ساختمان  ملی  مقررات  این که  علی رغم  گفت:  ساز،  و 
در  باصالحیت  افراد  ورود  برای  قانونی  الزامات  شامل 
حرفه  ساختمان است، اما در جامعه بسیاری از افراد فاقد 
صالحیت در حرفه ساختمان دخالت می کنند و این یکی 

از معضالت صنعت ساختمان امروز در سطح کشور است.

محصول را تامین کند و برای انجام تست های الزم، امکانات 
آزمایشگاه های موجود در سطح بین المللی را به کار می بندیم.

کیفیت  سطح  در  محصول  ارایه  ما  هدف  کرد:  اضافه  او 
فقط  دلیل  همین  به  و  است  بین المللی  استانداردهای  و 
سیستم لوله کشی ما، به عنوان یک برند غیر اروپایی توانسته 
سال   19 در  آورد.  به دست  را  اروپا  اتحادیه  فنی  گواهی نامه 
همیشه  و  کرده ایم  به روز  مرتب  را  تولید  تکنولوژی  گذشته 
پاسخگوی مشتریان بوده ایم. امیدواریم بتوانیم به عنوان تولید 

کننده پیشرو، جایگاه خود را همچنان حفظ کنیم.

از دیدارهای  تیم بسکتبال جوانان سوپرپایپ  در سه مسابقه 
جوانان صنعت  تیم های  برابر  در  تهران  باشگاه های  مقدماتی 
برق و اتحاد به پیروزی رسید و نتیجه بازی با جوانان مهرام 

را واگذار کرد.
طی تفاهم نامه ای  با باشگاه وحدت آفرین آریا، دو تیم جوانان 
و بزرگسال این باشگاه برای یک فصل ورزشی با حمایت مالی 

و نام سوپرپایپ به میدان می روند.
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آلمان  آب  سازمان  به وسیله  که  یک روزه ای  سمینار  در 
 wilo، و شرکت های آلمانی German Water Partnership
Dornier، Sewerin، Huber و LAR برگزار شد،  مدیران و 
کارشناسان ایرانی حوزه آب و فاضالب با امکانات شرکت های 
آلمانی در حوزه فناوری ها، راه حل های نوین و برنامه ریزی در 
زمینه بحران فراگیر آب برای توسعه پایدار جهان و ایران آشنا 

 German Water Partnership شدند. پیتر اشتام نماینده
با ابراز خرسندی از برقراری ارتباط گسترده تر با شرکت های 
اشاره  آب  جهانی  بحران  به  فاضالب،  و  آب  حوزه  در  ایرانی 
مصرف  میزان  افزایش  زمینه  در  آلمان  در  ما  گفت:  و  کرد 
از منابع  آب، تصفیه موثر و کارآمد فاضالب، استفاده مداوم 
با  باید  که  آورده ایم  به دست  ارزشمندی  تجربه های  پایان پذیر 
دیگران به اشتراک بگذاریم تا بتوانیم برای حفظ آب که یک منبع 

جهانی است،  برنامه ها و راه حل های جهانی پیدا کنیم.
 German Water Partnership شهروز مهاجری عضو هیات مدیره
نظر  از  آلمان  بودن  پیشرو  به  اشاره  با  سمینار  این  در  نیز 
باید  خود  تکنولوژیکی  فاصله  جبران  برای  گفت:  تکنولوژی 
برنامه مدون داشته باشیم و سیستم های هوشمندی را ایجاد 

کنیم که با انجام خودکار امور بهره برداری را ارتقا دهد.

سازمان آب آلمان -German Water Partnership- با همکاری شرکت ویلو برگزار کرد 
سمینار آشنایی با زیرساخت و سامانه هوشمند در صنعت آب در ایران 

در ادامه این سمینارکارستن کروم عضو هیات  مدیره شرکت 
ویلو با اشاره به ضرورت تلفیق فرهنگ غنی ایرانی با تکنولوژی 
ما  گفت:  ایران  آب  صنعت  بهبود  راستای  در  آلمانی  برتر 
همچون  بخش هایی  در  را  فناوری ها  از  گسترده ای  طیف 
کارخانه  راه اندازی  و  فاضالب  دفع  آب،  تصفیه  و  جمع آوری 
اختیار  ایران در  فاضالب  و  ارتقای آب  و  بهبود  برای  تصفیه 
داریم. کارخانه  تمام هوشمند  ویلو  در دورتموند برای همه 
اقلیم ها  راه حل هایی دارد و با استفاده از فناوری های دیجیتال 
کاربردی  به مشتریان خود خدمات  داده ها،  بزرگ  اساس  بر 
ارایه می کند. در این سمینار دکتر عامر مقبل مدیر منطقه ای 
ویلو نیز راهکارهای هوشمند این شرکت برای صنعت آب و 

فاضالب را برای حاضران تشریح کرد. 

در سمینار آشنایی با زیرساخت و سامانه هوشمند در صنعت 
آب در ایران که روز هشتم مهرماه در هتل اسپیناس تهران 
  Dornier، Huber، شرکت های  نمایندگان  شد،  برگزار 
Sewerin و LAR به ترتیب؛ راهکارهای مدیریت آب در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آشنایی با فناوری های 
نوین برای سیستم های تصفیه فاضالب در ایران، ارایه 
رویکرد نوآورانه برای بازیافت آب و معرفی راهکارهای 

فناورانه صنعت آب را مورد بررسی قرار دادند.
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ممتاز  خدمات  ارایه  و  بازار  در  حضور  تقویت  راستای  در 
سوپرپایپ(  تجاری  )شریک  ویلو  خاورمیانه،   منطقه  به 
سرمایه گذاری های گسترده ای برای دفتر جدید خود در دبی 

انجام داده است.
به گزارش ویلو آلمان، دفتر جدید خاورمیانه ای این شرکت 
در منطقه آزاد جبل علی شهر دوبی واقع شده و با مساحتی 
بالغ بر 8000 مترمربع دارای فضاهایی ازجمله دفاتر اداری، 
آکادمی  و  مونتاژ  کارگاه  انبار،  محصوالت،   دایمی  نمایشگاه 

ویلو است.
آکادمی ویلو یک مرکز آموزشی است که در آن نمایندگان، 
متنوعی  آموزش های  مصرف کنندگان،  و  مجریان  مهندسان، 
در مورد راه حل  های ویلو در تکنولوژی آب دریافت می کنند.

کارستن کروم مسئول اجرایی ویلو گفت: با سرمایه گذاری های 
بیش تر اعتقاد داریم تا سال 2017 بتوانیم خدمات بهتری به 

نمایندگان ویلو در منطقه بدهیم.
همچنین بیشارا خلیل مدیر ویلو خاورمیانه گفت که  انتخاب 
و  منطقه  کشورهای  به  خدمات  ارایه  مرکز  به عنوان  دبی 
سرمایه گذاری فراوان در این شهر، به دالیل مختلفی از جمله 
امکانات دریایی، زمینی و هوایی دبی و از همه مهم تر ثبات 

اقتصادی و تجاری این منطقه صورت گرفته است. 

فعالیت ویلو در دبی به 20 سال پیش و اولین حضور مستقیم 
این شرکت به 2006 و گشایش دفتر آن در تکنوپارک دبی باز 
می گردد. در سال 2008 و نقل مکان به منطقه آزاد جبل علی ، 
ایران  ارایه خدمات به کشورهای منطقه مانند یمن، مصر و 
برای  زمینه  جدید،  دفتر  این  گشایش  با  اکنون  و  شد  آغاز 
گسترش هرچه بیش تر بازار ویلو و ارایه خدمات بهتر به دیگر 

کشورهای منطقه فراهم شده است.
ویلو شریک تجاری آلمانی سوپرپایپ و یکی از رهبران بازار 
است  و مخترع پمپ های سیرکوالتور  پمپ در سطح جهان 
که با قدمتی 140 ساله  نام خود را به عنوان پیشگام در 

صنعت پمپ به ثبت رسانده است.

سرمایه گذاری درمسیر توسعه 
دفتر جدید ویلو در دبی 

باتری تاشو با انرژی حاصل از یک 
باکتری در پساب ها

پمپ های ویلو در زمره کم مصرف ترین و پربازده ترین پمپ ها 
محسوب می شوند و در بسیاری از پروژه های مرجع بین المللی 
از جمله موزه فوتبال آلمان و همچنین مترو دوبی؛ بزرگ ترین 

شبکه متروی بدون راننده جهان نصب شده اند.

محققان نوعی باتری کاغذی ساخته اند که قابلیت تا شدن 
دارد و انرژی آن از متابولیسم یک باکتری در پساب ها 
تامین می شود. به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس الرت، 
است،  ارزان قیمت  و  آسان  آن  باتری که ساخت  این  از 
حسگرهای  برای  انرژی  منبع  یک  به عنوان  می توان 
پزشکی در مناطق دورافتاده یا در حال توسعه استفاده 

 کرد.
این باتری کاغذی که قابل تا شدن است و انرژی آن از 
تامین می شود،  باکتری موجود در پساب ها  طریق یک 
انرژی  که  است  زیستی  باتری های  از  نمونه  تازه ترین 
حاصل از ترکیبات آلی را ذخیره می کنند. طراحی این 
باتری جدید که بخشی از یک حوزه تحقیقاتی جدید به 
نام papertronics به حساب می آید، تلفیقی از کاغذ و 

الکترونیک است.

دستیابی به اجزای ساده مورد نیاز برای ساخت این نوع 
لوازم الکترونیکی مبتنی بر کاغذ در بخش های دورافتاده 
جهان آسان است و در جاهایی که به شبکه های برق یا 
باتری های متعارف دسترسی ندارند، قابل استفاده است.
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سمینار آشنایی با ''یافته های جدید علمی در ارتقای صنعت 
تاسیسات مکانیکی ساختمان'' از سلسله سمینارهای تخصصی 
پتروشیمی  در سالن مجتمع  ماه  آذر  روز 22  در  سوپرپایپ 
بجنورد برگزار شد. در این سمینار بیش  از 200 نفر اعضای 
پروژه های  دست اندرکاران  و  مشاوران  نظام  مهندسی، 
ساختمانی استان حضور داشتند و با ویژگی ها و تفاوت های 

سیستم های نوین تاسیساتی سوپرپایپ آشنا شدند.

از 16  نمایشگاه صنعت ساختمان خوزستان  هفدهمین 
تا 19 آذر ماه در شهر اهواز برگزار شد و بازدیدکنندگان 
از نزدیک با دستاوردهای نوآورانه سوپرپایپ آشنا شدند.

سمینار تخصصی سوپرپایپ 
در بجنورد

نمایشگاه اهواز
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موزه گوگنهایم در نیویورک از عموم مردم دعوت کرد تا برای 
دیدن و استفاده از توالت طال به این موزه بروند.

ماریوزو کاتالن، مجسمه ساز و هنرمند ایتالیایی، سازنده این 
توالت طالی 18 عیار است که نام اثرش را آمریکا گذاشته و 
برای یک سال در معرض دید و استفاده بازدیدکنندگان قرار 

داده است.

هزینه ای که صرف ساخت این توالت شده مبلغ 2/۵میلیون 
مبلغ  که  گوگنهایم  موزه  بازدیدکنندگان  همه  و  است  دالر 
استفاده  آن  از  می توانند  بپردازند،  را  ورودی  پول  دالر   1۵
کنند. هرچند هر یک  از بازدیدکنندگان تنها ۵ دقیقه فرصت 
دارند تا از این توالت بازدید و یا از آن استفاده کنند. به گفته 
مسوالن موزه،  بازدیدکنندگان به طور معمول در حدود یک تا 

دو ساعت در صف انتظار می ایستند.

پس از خروج هر بازدید کننده، یک تیم حفاظتی با ورود به 
اتاقک توالت به بازرسی توالت 2/۵میلیون دالری می پردازند و 
هر بیست دقیقه یک تیم نظافت با مواد مخصوص، توالت طال 

را تمیز می  کنند.

این  ساخت  که  می گوید  ایتالیایی  هنرمند  کاتالن،  ماریوزو 
توالت طال در روزهای آغازین سال 2016 به دلیل نابرابری های 

اقتصادی در ذهن او شکل گرفته است.

مسابقه »چالش جامعه لوله کشی« 
در آفریقای جنوبی برگزار شد

آفریقای جنوبی  فقیرترین مناطق  از  منطقه دایپسلوت یکی 
در شمال شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی است. مردم این 
لوله کشی  سیستم  و  برق  نعمت  از  نفری  هزار   ۵00 منطقه 
در  را  خود  ظروف  و حتی شست وشوی  هستند  محروم  آب 
توالت  های عمومی منطقه انجام می دهند. استفاده بیش از حد 
و  لوله  سرقت  و  خرابکاری  عمومی،  توالت  سرویس  های  از 
اتصاالت فلزی باعث شده تا این سرویس ها به کلی فرسوده و 
غیرقابل استفاده شوند. تقریبا هیچ یک از خانه های این منطقه 
که بیش تر به کمپ پناه جویان شبیه است، توالت هم ندارد 
به کوچه و خیابان سرازیر  به همین دلیل فاضالب خانه ها  و 

می شود. 
موسسه بین المللی »برنامه ارتقای خدمات آب و فاضالب« با 
هدف بهبود وضع بهداشتی این منطقه، از 19تا 2۵ تیرماه، 
یک مسابقه لوله کشی به نام »چالش جامعه لوله کشی« برگزار 
و  استرالیا  آمریکا،  هند،   از  تیم هایی  مسابقه  این  در  کرد. 
آفریقای جنوبی حضور داشتند و هر یک از تیم ها به بازسازی 
این  اعضای  دایپسلوت  پرداختند.  منطقه  قدیمی  توالت   14
می دادند.  تشکیل  مختلف  تخصص های  با  افرادی  را  تیم ها 
لوله کش و جوشکار  برای مثال دو معمار زن و چهار مربی، 
اتحادیه  حمایت  با  که  بودند  هند  نفره  تیم شش  عضو  مرد 

لوله کشی هند در این مسابقه شرکت داشتند. 
در پایان یک هفته برگزاری این مسابقه که در آن خود اهالی 
هم به کمک آمده بودند با توجه به عملکرد مناسب تیم ها،  
همه تیم ها به عنوان برنده معرفی شدند و وضعیت بهداشتی 

منطقه نسبت به قبل بهبود پیدا کرد.
سطح  در  فعال  اتحادیه های  از  یکی  هند  لوله کشی  اتحادیه 
جهان و مبدع حرکت های نوآورانه و مفیدی همچون برگزاری 

کنفرانس  جهانی لوله کشی و کنفرانس لوله کشی هند است.

یک توالت از طالی 18 عیار
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روز  در  معمار  جایزه  دوره  شانزدهمین  پایانی  مراسم 
1۵ مهرماه  در فرهنگستان هنر برگزار شد و برترین طرح های 
در  که  معمار  جایزه  شدند.  معرفی  کشور  معماری  شده  اجرا 
سال 1380 توسط موسسه معمار نشر و زنده یاد سهیال بسکی 
بنیاد گذاشته شد، در طول شانزده دوره ی برگزاری، بسیاری از 
طراحان خالق و توانمند ایرانی را به جامعه معماری داخل و 
خارج از کشورمعرفی کرده  است. داوری جایزه معمار 9۵ را نگار 
حکیم، ایرج کالنتری، سام تهرانچی، علیرضا تغابنی از ایران و 

فرانسیسکو مانگادو از اسپانیا برعهده داشتند. 
پایدارکه  ساز  و  ساخت  ارتقای  به  کمک  هدف  با  سوپرپایپ 
تاسیسات خوب را از اجزای جدایی ناپذیر آن می داند، همچون 

سال های گذشته تنها حامی این دوره از جایزه معمار بود.

معرفی برترین های معماری کشور

مراسم اهدای جایزه معتبر معماری آقاخان در شهرالعین 
امارات برگزار شد و پل طبیعت تهران یکی از 6 پروژه ی 
برنده این جایزه بود که از بین 19 فینالیست به مرحله 

پایانی راه یافته بودند.
در  پل طبیعت،  بهزادی طراحان  علیرضا  و  عراقیان  لیال 
کنار معمارانی از کشورهای چین، بنگالدش، دانمارک و 
لبنان به این موفقیت دست یافتند و نام آن ها در فهرست 
فرانک  حدید،  زاها  همچون  آقاخان  جایزه  برندگان 
گری،  نورمن فاستر و... ثبت شد. جایزه آقاخان هر سه 
پروژه های  دنیا،  برتر  پروژه های معماری  به  سال یک بار  
نامزدهای  می شود.  اهدا  باستانی  آثار  حفظ  و  بازسازی 
مختلف  کشورهای  از  پروژه   348 بین  از  امسال  نهایی 

انتخاب شده بودند. 
یادآور می شود پل طبیعت تهران در سال 1394 به عنوان 
یکی از برندگان جایزه معتبر معمار معرفی شده بود که 
هر سال به وسیله مجله معمار و با حمایت سوپرپایپ در 

ایران برگزار می شود.   

پل طبیعت تهران در میان برندگان 
جایزه آقاخان



ت
سا

سی
 تا

ان
ری

مج
ي 

برا
پ 

پای
پر

سو
یه 

شر
ن

13
95

/ 4
ه 0

مار
ش

15

رتبه سوم
 مهندسان مشاور معماری موج نو، لیدا الماسیان و 

شاهین حیدری، سه منظر، یک خانه،  ویالی مشا

برندگان گروه مسکونی
تک واحدی

برندگان گروه بازسازی

برندگان گروه عمومی

برندگان گروه مسکونی-آپارتمانی

رتبه اول
کامران حیرتی،  

ویالی صفا دشت

رتبه اول
احسان  شهر،   رویداد،  فضا،  طراحی  گروه 
معین الدینی،   مینا  عرب ،  محمد  حاجی رسولی ها ، 

مهمانخانه قائلی

رتبه اول
گروه طراحی شیفت، رامبد ایلخانی  ، نشید نبیان ،

احسان کریمی، پرنیان قائمی، درنا مصرزاده،  گالری 
سفید

رتبه دوم
نمازخانه یادمان شهدای فکه،

محمدعلی دانشی راد

رتبه سوم
دفتر معماری بن سار ، محمد مجیدی،

 مجتمع تجاری فرهنگی چارسو

رتبه دوم
استودیو معماری آرخه، سید سعید هاشمی، 
فروشگاه کفش کودک آرتمن )آرتمن کیدز(

رتبه سوم
موسوی،  شبیر  آدمون،  ساخت  و  طرح  استودیو   
امیررضا فاضل و مهدی کالهی،  رستوران چوجی

رتبه اول
شرکت طراحی و ساخت ری را،  عباس ریاحی فرد  و 

فری ناز رضوی نیکو، ساختمان مسکونی روزن

رتبه دوم 
رضا حبیب زاده، ساختمان مسکونی گوشواره ها

رتبه سوم
دفتر معماری الگو، مهران خوشرو، 

 باغ زعفرانیه

رتبه دوم
گروه طراحی شیفت )مهندسان مشاور تغییر روند طرح(، 
رامبد ایلخانی، نشید نبیان، احسان کریمی، درنا مصرزاده، 

پرنیان قائمی،  در بیرون ؛  حیاطخانه فالحتیان
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برجسته  چهره  دو  دادن  دست  از 
صنعت تاسیسات

شهریور و مهرماه 1395 با از دست دادن دو چهره برجسته صنعت تاسیسات ایران همراه بود که جای 
آن ها همواره در جامعه مهندسی کشور خالی خواهد بود.

زنده یاد مهندس بیژن سپهرآرا

زنده یاد مهندس حشمت اله منصف زاده

 1321 سال  در  سپهرآرا  بیژن  مهندس  یاد  زنده 
رشته  در   1344 سال  در  و  متولد  همدان  شهر  در 
تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  از  تاسیسات   مهندسی 
خود،  حرفه ای  زندگی  طول  در  او  شد.  فارغ التحصیل 
طراحی، مشاوره و مدیریت اجرای تاسیسات بسیاری 
صدا  بالل  مسجد  کشورهمچون  بزرگ  پروژه های  از 
وسیما، دانشکده دندانپزشکی تبریز، دانشکده مدیریت 
ارج، کارخانه سایپا، کارخانه  دانشگاه شریف، کارخانه 
مرکز  و  اجتماعات  سالن  الله،  هتل  ایران خودرو، 
برج های مسکونی  بین المللی صداوسیما،  همایش های 
فرمانیه، برج های مسکونی همت و...  را برعهده داشت.

مهندسان  کانون  اعضای  از  که  سپهرآرا،  یاد  زنده 
بود،  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  فارغ التحصیل 
نیز  علمی  فعالیت های  به  خود  حرفه   ای  کار  کنار  در 
می پرداخت؛ ازجمله تدریس در دانشگاه شیراز، تدریس 
مقاله های  نگارش  تاسیسات،  تخصصی  دوره های  در 
برای  که  محاسباتی  دفترچه های  تدوین  و  علمی 
مورد  وهمچنان  است  شده  بومی سازی  ایران  اقلیم 

است. تاسیسات  مهندسان  مراجعه 

مجله مجری آرزو دارد از میراث علمی و تجربی این دو چهره ماندگار، برای افزایش رویکرد علمی و توانمندی 
حل مساله در صنعت تاسیسات کشوراستفاده شود.

سال  در  شده  زاده  منصف  حشمت اله  مهندس  یاد  زنده 
دانشگاه  فنی  دانشکده  فارغ التحصیل  و  کرمانشاه  در   1304
ماندگار  چهره  عنوان  به  که  الکترومکانیک،  رشته  در  تهران 
ماه  در 12 شهریور  است،  شناخته شده  ایران  در  تاسیسات 

بدرود حیات گفت.
و  کرد  فعالیت  خصوصی  بخش  در  سال  بیست  از  بیش  او 
طراحی تاسیسات مکانیکی بیش از 1۵0 بیمارستان از جمله 
 ۵4 برج  مانند  دیگری  بزرگ  پروژه های  و  میالد  بیمارستان 
طبقه تهران و طرح توسعه حرم امام رضا از آثار به یاد ماندنی 
تاسیسات  اجرای  و  طراحی  بر  عالوه  منصف  زنده یاد  اوست. 
بود  ساختمان  ملی  مقررات  کنندگان  تدوین  از  مکانیکی، 
یا  تالیف  را  و کتاب هایی  مقاله ها  پربار خود  و در طول عمر 
صنعت  در  مطالعاتی  مرجع  به عنوان  امروز  که  کرد  ترجمه 
جلد  چهار  تدوین  آن ها  بین  از  می روند؛  به شمار  تاسیسات 
بیمارستان در زمینه های  راهنمای طراحی بخش های  کتاب 
آشپزخانه استریل،  رخت شویی و گازهای طبیعی را می توان 

نام برد.
همچنین مشخصات فني عمومی تاسیسات مکانیکی، شرایط 
نگهداری  مهندسی  کشور،  شهرهای  تاسیسات  طراحی 
ملی  مقررات   16 و   14 مبحث های  تاسیسات،  و  ساختمان 
و  نگه داری  بادزن،  تست  آزمایشگاهی  روش های  ساختمان، 
زنده یاد  که  هستند  آثاری  نیز  بیمارستانی  تجهیزات  تعمیر 

منصف در نگارش یا ترجمه آن ها مشارکت داشته است.
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نظر من به عنوان کسی که معمار نیست اما با اکثریت معمارانی 
که در ایران هستند آشناست و یا با آن ها کار کرده  این است 
که معماران، تاسیسات را جدا از طراحی می دانند و آن را به 
چشم گدای مزاحمی می بینند که می خواهد وارد خانه  آن ها 
شود و چون مجبورند این گدا را به خانه راه دهند، آن را پنهان 
مشترکی  تاسیسات هدف  و  معماری  که  حالی  در  می کنند. 
دارند و هر دو به دنبال آنندکه فضای مناسبی برای سکونت، 

اقامت یا کار ایجاد کنند.
آن چه اکثر معماران به عنوان تاسیسات می شناسند، تجهیزات 
و تکنولوژی است نه خود تاسیسات. چون در واقع تاسیسات 
هم یک نوع طراحی است و از معماری جدا نیست. تاسیسات 

در  پیر  واژه ی  نامیده اند.  تاسیسات  خردمند  پیر  را  او 
قد  و  سپید  موی  دارنده  به معنای  تنها  پارسی  فرهنگ 
خمیده نیست، بلکه هم تراز سرد و گرم چشیده روزگار و 
صاحب دانایی و تجربه بسیار است  که آسان هم به دست 
تنها  نه  منصف  حشمت اله  مهندس  یاد  زنده  نمی آید. 
پیر خردمند تاسیسات که دررشته های گوناگون عرصه 
ساخت و ساز، دارای نظر و اندیشه بود. با گرامی داشت یاد 
چهره ماندگار صنعت تاسیسات، در این بخش چکیده ای 
جایزه  مراسم  در  داوران  از  یکی  به عنوان  سخنرانی   از 
معمار 1383 و مصاحبه با نشریه مرکز دانش تاسیسات، 
همچنین بخشی از دست نوشته های شادروان حشمت اله 

منصف را می خوانید.

کننده  سرد  و  کننده  گرم  وسایل  و  کانال  از  استفاده  تنها 
نیست. به عنوان مثال در یک ساختمان 40 طبقه مدت هاست 
که موضوع بازشو بودن یا نبودن پنجره ها مورد بحث است و 
من می خواهم سوال کنم که این مساله یک مساله تاسیساتی 
است یا معماری؟ مسایل زیادی به این شکل هستند و مشکل 
مسایلی  معماری.  یا  هستند  تاسیساتی  که  گفت  می توان 
و  طبیعی  تهویه  هوا،  رطوبت  مصنوعی،  و  طبیعی  نور  مثل 
مصنوعی، ایمنی از جمله آتش و دود، زمین لرزه، باد، تنوره 
اقلیم  انرژی،  مصرف  در  صرفه جویی  بلند،  ساختمان ها  در 
و  معماری  معتقدم  من  دلیل  همین  به  صوتی.  ناهنجاری  و 
تاسیسات به هم پیوسته است و نمی توان از هم جدای شان 

کرد.

در سطح جهانی نگه داری و راهبری یک پروژه به این شکل است 
که باید این فعالیت از فاز یک پروژه آغاز شود. در واقع تحویل 
 hand پروژه فقط آخرین دست به دست شدن است که به آن
over  می گویند. اما امروزه در ایران بعد از پایان پروژه  یک عده 
افرادی که بیش تر هم اداری و مالی هستند در هنگام تحویل 
در محل پروژه دور هم جمع می شوند و شیرینی می خورند و 
تحویل انجام می شود. شیرینی را هم پیمانکار تهیه می کند و 
صورت نواقص پروژه را هم خودش می نویسد! در چنین حالتی 
کارفرما با یک سیستم تاسیسات مواجه است که اصال از زیر و 
بم و زوایای اجرایی آن خبر ندارد. در چنین شرایطی بدترین 
حالت آن است که نگه داری این ساختمان تحویل شده را به 
مناقصه بگذارند. در حالی که در دنیا نگه داری از همان فاز اول 
اجرای پروژه آغاز می شود و نماینده کارفرما در همه مراحل 
اجرا حضور مستمر دارد و تا پایان در همان پروژه خواهد ماند. 
به نظر من باید انرژی بیش تری صرف گروه مهندسان مشاور و 
پیمانکاران تاسیسات مکانیکی کنید. کار اصلی تاسیسات که در 
روند کشور موثر است در دست آن هاست که به دلیل مشغله 
فکری که دارند کم تر به بازآموزی و مطالعه می پردازند. کسی 
که باید دانش تاسیسات را تبدیل به پروژه بکند همین مشاوران 

و مجری آن هم پیمانکاران هستند.

خوب است که انسان پیله تنهایی را بشکند، به دیگران نزدیک 
به  بدهد،  گوش  حوصله  با  آن ها  رنج های  و  به دردها  شود، 
زمزمه های درونی خود توجه کند، از چیزی نترسد جز خود 

ترس! دنیا آن قدرها هم تاریک نیست.

دنیا آن قدرها هم تاریک نیست
به بهانه درگذشت زنده یاد
مهندس حشمت اله منصف

***

***
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با همکاران
تسلیت

تسلیت

تسلیت

متاسفانه با خبر شدیم آقای حیدر احمدی مجری مجاز قدیمی 
تهران در غم از دست دادن برادرشان سوگوارند. این ضایعه را به 

ایشان و خانواده محترم  تسلیت می گوییم.

با نهایت تاسف با خبر شدیم که آقای نادر علیشاهی مجری مجاز 
تبریز، دو خواهر خود را در سانحه تصادف قطار تبریز-مشهد       
از دست داده اند. این سوگ بزرگ را تسلیت میگوییم و برای 

همکار گرامی و خانواده محترم ایشان شکیبایی آرزو می کنیم.

       نام نیکي گر بماند، ز آدمي
                                        به، کزو  ماند ، سراي زر نگار 

درآخرین روزهاي پاییز خبري تلخ و تکان دهنده ما را در اندوهی بزرگ 
فروبرد؛ مهدی )فرزاد( ذوالفقاري در سانحه رانندگی درگذشت.  همکار 
خوب ما در قزوین، از سال 68 وارد کار تاسیسات شد و در سال 82 
به عنوان اولین مجري مجاز سوپرپایپ، با به روز کردن آموخته هاي  
تاسیساتي خود درنمایندگي سوپرپایپ قزوین، همراه با برادر بزرگ تر، 
فریبرز ذوالفقاری، خدمت دیگري را به مردم  منطقه ارایه کرد که در 

عرصه تاسیسات، نوآورانه و مدرن بود. 
شادروان ذوالفقاري انسانی خوش نام،  خوش اخالق و  شوخ طبع بود. 
کسانی که در منطقه با او همکاري داشته اند می دانند که مشتري مداري 
و احترام به  حقوق دیگران از ویژگی های بارز اخالقی و حرفه ای او  بود 
و شعار همیشه حق با مشتري  است،  سر لوحه ي کارش. شاید برخی 
فکر کنند که انسان  نباید  داشته ها و دانسته هاي علمي و فني خود را 
به دیگران انتقال دهد که مبادا، رقیبی برای کارش پیدا شود؛ اما  او با 
در اختیار گذاشتن دانش و تجربه خود به دور از هر گونه  تنگ نظري  
و چشم داشت، بر این تفکر خط باطل کشید و استادکاران ورزیده و 
ماهری تربیت کرد که عالوه برآموختن  دانش فني تاسیسات،  اخالق 
حرفه ای و خوش رفتاري  را هم  از او یاد گرفته اند و امروز  مشغول 
خدمت رساني  هستند.گردش روزگار و آمدن و رفتن ها، پیام هاي 
زیادي براي ما دارد که باید از آن ها عبرت بگیریم و تجربه  بیاموزیم. 
سعادتمند  کساني هستند که چه در زمان زندگی یا پس از مرگ،  

مردم  به نیکی یادشان کنند.
فقدان  این  عزیز  همکار را به خانواده محترم، برادر ارجمند ایشان آقاي 
فریبرز ذوالفقاري، همچنین جامعه ي تاسیساتي به ویژه آقاي مهندس 
ابوالفضل صفاریان نماینده محترم سوپرپایپ در استان قزوین که این 
مجري توانمند را پرورش دادند  و همکاران استان  قزوین ، تسلیت  

می گویم  و برای آن ها صبر و بردباري آرزو می کنم. 
                                                                           سعید نوحی

در چهلمین اجالس کمیته ثبت میراث جهانی یونسکو، 11 
قنات ایرانی در فهرست میراث تاریخی - فرهنگی یونسکو به 

ثبت رسیدند.
قنات های ثبت شده شامل قصبه گناباد، بلده فردوس، زارچ 
کرمان،  جوپار  مهریز،  میرزانصراهلل  آبی  آسیاب  آباد،  حسن 
و  وزوان  اردستان،  در  مون  بم،  بروات  آباد  قاسم  و  اکبرآباد 
خراسان  استان   6 در  اراک  آباد  ابراهیم  و  اصفهان  مزدآباد 
اصفهان  و  مرکزی  کرمان،  یزد،  جنوبی،  خراسان  رضوی، 
ایرانی در فهرست  اثر  تا کنون 20  این موفقیت،  با  هستند. 

میراث جهانی یونسکو قرار گرفته اند. 
که  است  بین المللی  کنوانسیون  نام  یونسکو،  جهانی  میراث 
شانزدهم نوامبر 1972 میالدی به تصویب کنفرانس عمومی 
و  طبیعی  تاریخی،  آثار  حفظ  آن  موضوع  و  رسید  یونسکو 
فرهنگی بشر است که اهمیت جهانی دارند و متعلق به همه 
انسان های زمین، فارغ از نژاد، مذهب و ملیت خاص هستند.

می توانند  یونسکو  عضو  کشورهای  کنوانسیون،  این  برپایه 
آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور خود را نامزد ثبت در 
میراث جهانی کنند. حفاظت از این آثار پس از ثبت در عین 
باقی ماندن در حیطه حاکمیت کشور مربوطه، برعهده همه 

کشورهای عضو خواهد بود.
باستان؛  ایرانیان  آبرسانی  سیستم  کهریز،  یا  کاریز  قنات، 
می شد  حفر  زمین  درعمق  در  که  بود  تونلی شکل  مجرایی 
تا ارتباط رشته چاه هایی که از مادر چاه سرچشمه می گرفت 
را برای هدایت و مدیریت آب کشاورزی و استفاده های دیگر 
پیش  اول  هزاره  اوایل  در  قنات  فناوری ساخت  کند.  برقرار 
از میالد در مناطق خشک ایران گسترش یافت و کشاورزان 
آب سطحی  که  های طوالنی خشکی  دوره  در  می توانستند 
تدریج  به  قنات  ساخت  بپردازند.  کشت  به  نداشت،  وجود 
قنات های  اکنون  و  کرد  پیدا  رواج  نیز  دنیا  دیگر  درمناطق 

زیادی از چین تا مراکش و قاره آمریکا نیز وجود دارند.
 71 با  و  سال   3000 تا   2000 بین  قدمت  با  زارچ  قنات 
ایران  قنات های  بلندترین  از  یکی  به عنوان  طول  کیلومتر 
شناخته می شود. عمیق ترین مادر چاه نیز به نام قنات قصبه 
دوره  به  آن  حفر  تاریخ  که  دارد  قرار  گناباد  شهرستان  در 

هخامنشی می رسد.

ثبت جهانی قنات های ایران
در میراث جهانی یونسکو 

عزیزمان،  همکار  دادن  دست  از  اندوه  در  بسیار  تاسف  با 
شادروان مهدی ذوالفقاری سوگوار شدیم. شایسته دیدیم که 
تسلیت خود را به قلم آقای سعید نوحی مجری مجاز قزوین، 
دوست و همکار قدیمی شادروان ذوالفقاری، تقدیم کنیم که 

در سوگ ایشان مطلبی برای مجله فرستاده اند.
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با همکاران

تلگرام مجری

شادباش

آرزوی سالمتی

تقدیر

مجری پالس
با پیوستن به صفحه نشریه مجری در گوگل پالس، از 
جدیدترین اخبار و نکات فنی مورد نیازتان آگاه شوید، 

پرسش های  فنی خود را مطرح کنید و پاسخ بگیرید.
راه های دسترسی به مجری پالس

http://gplus.to/mojri آدرس •
• لینک مجری پالس در سایت سوپرپایپ

• جستجوی کلمه ی مجری پالس در گوگل

از زمان راه اندازی کانال تلگرام مجری تا کنون بیش از صدها 
مطلب آموزشی مرتبط  با دستاوردهای فنی و نکات نصب 
در  شده است.  بارگذاری  کانال  این  مخاطبان  برای  اجرا  و 
این کانال که محتوای آن در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
به روز رسانی می شود، خبرهای مربوط به دنیای تاسیسات و 
سوپرپایپ را هم می بینید. هدف این کانال به روز نگاه داشتن 
مفید  کانال  این  اگر هنوز عضو  است.  اطالعات مخاطبان 
نیستید می توانید از سه مسیر زیر عضو شوید و آن را به 

دوستان خود نیز پیشنهاد دهید ؛
1 - در سایت سوپرپایپ www.superpipe.ir/mojri گزینه 

عضویت را انتخاب کنید.
2- در مرورگر خود این آدرس را وارد کنید؛

 telegram.me/mojriplus 
@ mojriplus تلگرام خود عبارت search 3 - در قسمت

را وارد کنید.
پرسش های خود را با ما در میان بگذارید

شما می توانید پرسش های خود را از طریق ارتباط با 
ادمین MojriAdmin@ تلگرام یا پیامک به شماره 
کانال  در  را  پاسخ  و  بگذارید  درمیان   021-82118

مجری+ مشاهده کنید.

آقای جاوید صحنه مجری مجاز تهران به جمع متاهالن پیوستند 
و آغاز زندگی مشترک را جشن گرفتند. این پیوند خجسته را به 

ایشان و همسر محترم ایشان شادباش می گوییم.

با خبر شدیم آقای ابراهیم پوردنیا مجری مجاز اردبیل کسالتی 
آرزوی  ایشان  برای  بوده اند.  بستری  بیمارستان  در  و  داشته 

سالمتی داریم.

یکی از مشتریان سوپرپایپ از آقای اصغر منتشلو عضو اکیپ 
مجری مجاز آقای محمد سهرابی به  خاطر حسن انجام کار و نحوه 
برخورد به صورت کتبی تقدیر کرده اند. برای آقای منتشلو و همچنین 

آقای سهرابی موفقیت های بیش تر در ارایه خدمات آرزومندیم.



گزارش خبری

باغ خلیج سنگاپور یکی جاذبه  های کم  نظیر جهان است که هر سال میلیون ها بازدیدکننده را از گوشه کنار دنیا 
برای دیدن طبیعت و فناوری در کنار هم، به سنگاپور می کشاند. 

ژاپنی   پیمانکاران  و  انگلیسی  معماران  و  است  فوتبال  زمین   177 با  برابر  مترمربع  باغ20،000  این  مساحت 
عملیات اجرایی آن را در سال 2007 در خلیج مارینا شروع کردند. این باغ در سال 2011 به بهره برداری رسید.
با طراحی و  نیز  لوله های پنج الیه جهان(  تولیدکننده  شرکت یوپونور )شریک تجاری سوپرپایپ و نخستین 
اجرای سیستم سرمایش کفی، نقش مهمی در ایجاد آسایش و بهینه سازی مصرف انرژی این باغ داشته است.

سنگاپور کشوری است که بیش از ۵0 درصد از مساحت آن 
کشور  این  مسوالن  و  است  داده  تشکیل  گیاهی  پوشش  را 
برنامه های زیادی برای استفاده از این نعمت خدادادی دارند. 
ایجاد باغ فناوری خلیج نیز در راستای همین برنامه ریزی ها و 

با محور استفاده از انرژی   های پاک شکل گرفته است.
قرار  مارینا  مرطوب خلیج  و  گرم  منطقه  در  که  باغ  این  در 
گرفته است، دو محفظه بسیار بزرگ با انواع گیاهان و آبشارها 
و آب و هوای شبیه سازی شده وجود دارد که ایجاد سرمایش 
سیستم  اجرای  اهداف  از  یکی  محفظه ها  این  در  مطلوب 

سرمایش کفی یوپونور بوده است.
عالوه بر استفاده از سیستم سرمایش کفی یوپونور، تالش شده 

تا همه فعالیت ها در این باغ، با رویکرد حفظ محیط زیست و 
استفاده از انرژی های پاک صورت گیرد. 

بوته های  از خرده ریز درختان و  این پارک  به عنوان مثال در 
پارک به عنوان سوخت و از گرمای حاصل از سوختن این مواد 
استفاده می شود. همچنین خاکستر حاصل  برق  تولید  برای 
از این فرآیند به عنوان کود درختان و گیاهان به کار می رود و 
دود حاصل از احتراق نیز از طریق سازه های غول پیکری که 
باغ  از فضای  هم نقش دودکش و هم نقش درخت را دارند 

دور می شود.
از  دارند،  نام   Super tree که  غول پیکر  درختان  این 
جذابیت های فنی -  مهندسی باغ سنگاپور با ارتفاع  2۵ یا۵0 متر 

آسایش و صرفه جویی انرژی در باغ بزرگ سنگاپور
با سیستم سرمایش کفی یوپونور
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هستند که هر کدام یک باغ عمودی با طیف وسیعی از گیاهان 
از جمله سرخس، انگور، ارکیده به شمار می روند اما در واقع هم 
نوعی دودکش هستند و هم با سلول های فتوولتاییک انرژی تولید 
می کنند. همچنین در زمان بارش های سنگین و مکرر سنگاپور، 
آب باران را جمع آوری می کنند و آن را از طریق کانال  به سراسر 

پارک می فرستند. 

سرمایش کفی یوپونور
 7۵00 از  بیش  مساحت  با  پارک  این  پیاده روی  قسمت 
مترمربع، به سیستم سرمایش کفی یوپونور مجهز شده است. 
محفظه  دو  در  سرمایش  تولید  باغ،  این  طراحی  ابتدای  در 
مساله  یک  است،  مهمانان  بازدید  محل  که  شیشه ای  بزرگ 
اجرای  و  طرح  ارایه  با  توانست  یوپونور  که شرکت  بود  مهم 
سیستم  برآید.  آن  عهده  از  به خوبی  سرمایش کفی  سیستم 
سرمایش کفی یوپونور اشعه خورشید را جذب می کند و دمای 

محیط را به محدوده آسایش می رساند.

سیستم های سرمایش سطحی چه از نظر طرح و چه از نظر 
اجرا یکی از پیچیده ترین تکنیک های فنی-  مهندسی است و 
اگر بدون توجه به جزییات آن مانند کنترل دقیق دمای آب، 
رطوبت گیری و جلوگیری از کندانسینگ )تقطیر بخار آب و 
آسایش  نه تنها شرایط  اجرا شود،  روی سطوح(  ایجاد شبنم 

فراهم نمی شود، که خسارت های زیادی نیز به وجود می آید.

آسایش و صرفه جویی انرژی در باغ بزرگ سنگاپور
با سیستم سرمایش کفی یوپونور

روش  دو  به  معمول  به طور  سطحی  سرمایش  سیستم 
در هر  انجام می شود که  یا سرمایش ساز ه ای  سرمایش کفی 
دو روش، یوپونور یکی از شرکت های پیشرو با پیشینه ای قابل 

توجه است.
به طور معمول در سیستم های سرمایش کفی، دمای سطح به 
18 یا 19 درجه سانتیگراد و دمای محیط به 23 درجه می رسد 
که دمای احساس آسایش است. در فضای سرمایش کفی اگر 
دمای داخل از 2۵ هم پایین تر نرود، باز هم احساس آسایش 
بیش تر از شرایطی است که سیستم های دیگر مانند فن کویل 

با دمای 22 درجه تامین می کنند.

به  فقط  سرمایش کفی  سیستم  در  یوپونور  بزرگ  پروژه های 
بر آن می توان  بزرگ سنگاپور محدود نمی شود و عالوه  باغ 
به طراحی و اجرای سیستم  سرمایش در فرودگاه بانکوک به 
مساحت 1۵0،000 مترمربع، موزه BMW در آلمان و مجتمع 

تفریحی شیخ  زاید در العین امارات اشاره کرد.



فنی آموزشی

 

عملکرد  سری
و موازی پمپ ها

عملکرد موازی
زمانی که دو پمپ مشابه به صورت موازی با هم کار می کنند، 
مقدار هد و دبی تولیدی هر دو برابر است، بنابراین انتظار می رود 
که دیگر مشخصه های آن ها مانند آمپر مصرفی، لرزش و دما 
در  اختالفی  که  در صورتی  باشد.  هم  شبیه  کامل  به طور  نیز 
ایرادی  دهنده  نشان  باشد،  داشته  وجود  شده  یاد  پارامترهای 
است که باید پیدا و برطرف شود. برای آن که عملکرد هر کدام 

از پمپ ها اختاللی در کار دیگری به وجود نیاورد، استفاده از شیر 
یک طرفه بعد از خروجی پمپ ها الزامی است. در صورت استفاده 
از پمپ  های غیرمشابه در حالت موازی، ممکن است فشار تولیدی 
پمپ بزرگ تر منجر به بسته شدن کامل یا ناقص شیر یک طرفه 
پمپ دیگر شود و دبی آن را محدود کند؛ در نتیجه احتمال داغ 

شدن پمپ کوچک و خرابی آن را در پی خواهد داشت.

پمپ های مورد استفاده در ساختمان در بسیاری از موارد به تنهایی جوابگوی آبدهی درخواستی نیستند؛ به همین 
دلیل  استفاده از چند پمپ در کنار یکدیگر )مانند بوسترپمپ ها( با کارکرد موازی بسیار معمول است. در مواردی هم 
ممکن است مدار شامل چندین پمپ باشد )مانند مدارهای اولیه - ثانویه( که دبی عبوری از پمپ اول وارد پمپ دوم 

شده و به این ترتیب پمپ ها با هم سری می شوند. 
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نکته ای که باید در نظر داشت آن است که مقدار دبی دو پمپ، 
دو برابر دبی یک پمپ نیست. بسته به  شرایط مدار )طول و سایز 
لوله ها، ارتفاع و فشار پمپاژ(، با روشن شدن پمپ دوم مقدار دبی 
خط، بین صفر تا صد درصد افزایش می یابد. هر چه سایز لوله ها 
کوچک تر یا طول آن ها بیش تر باشد، تاثیر پمپ دوم در افزایش 
دبی کم تر خواهد بود. به این ترتیب هر چه قطر لوله ها بزرگ تر و 
طول کوتاه تر باشد می توان انتظار داشت با موازی کردن دو پمپ، 

دبی تولیدی به دو برابر دبی یک پمپ نزدیک تر شود.

به عنوان مثال منحنی باال نشان می دهد که در هنگام کارکرد یک 
پمپ، مقدار هد و دبی تولیدی برابر با 1۵ است. کارکرد همزمان 
دو پمپ موجب افزایش دبی مجموع به حدود 20 می شود که 
سهم هر کدام از پمپ ها برابر 10 خواهد بود. به این ترتیب چون 
با روشن شدن پمپ دوم دبی پمپ اول از 1۵ به 10 کاهش پیدا 
می کند، انتظار داریم مقدار آمپر مصرفی نیز کم تر شود. منحنی 
سبزرنگ که نقطه کار پمپ روی منحنی مشخصه آن را نشان 
می دهد، »منحنی سیستم« یا »مقاومت مدار« نامیده می شود. 
نکته جالب آن است که مقدار هد تولیدی نیز با روشن شدن پمپ 

دوم از 1۵ به بیش از 24 افزایش یافته است.  

در زمان طراحی سیستم های تاسیساتی ممکن است از هر دو نوع 
نصب موازی و سری استفاده شده باشد. در شکل زیر پمپ های 
HWG و HC که به ترتیب برای تولید آب گرم و غلبه بر افت 
مدار گرم کننده استفاده شده است با هم موازی اند و هر کدام 

به صورت سری با پمپ دیگ عمل می کند. 

عملکرد  سری
در صورت عملکرد پمپ ها به صورت سری، مقدار هد و دبی مدار 
باز هم افزایش خواهد داشت؛ در این حالت دبی عبوری از پمپ ها 
یکسان است و در صورتی که پمپ ها با یکدیگر مشابه باشند، 
مقدار هد تولیدی توسط هر کدام نیز مساوی هم خواهد بود. در 
این حالت مانند پمپ های طبقاتی، چندین پروانه به صورت سری 
پشت هم قرار گرفته و فشار را افزایش می دهند. در صورتی که 
پمپ ها یکسان نباشند، باید دقت کرد تا پمپ کوچک تر توانایی 
عبور دبی به اندازه پمپ بزرگ تر را داشته باشد؛ در غیر این صورت 

ممکن است به عنوان مقاومت سر راه پمپ بزرگ عمل کند.
شکل زیر نشان می دهد که با نصب دو پمپ به صورت سری مقدار 
دبی عبوری مدار از 1۵ به 18 افزایش پیدا کرده است. به این 
ترتیب چون این دبی از هر دو پمپ عبور می کند، انتظار داریم 
نسبت به حالت کارکرد تک پمپ، مقدار آمپر مصرفی هر کدام از 

پمپ ها بیش تر شود.
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پمپ های سیرکوالتور دوقلو
تاسیساتی،  پمپ های  بخش  در  ویلو  شرکت  تولید  از  بخشی 
به صورت پمپ های سیرکوالتور دوقلو است که شامل دو پمپ 
یکسان در یک پوسته مشترک است و توانایی کار در دو حالت 

زیر را دارد:

الف- یکی رزرو و دیگری پمپ اصلی
ب-کارکرد موازی هر دو پمپ

در شرایطی که به علت حساسیت شرایط نیاز است که در کنار 
پمپ سیرکوالتور اصلی، پمپی مشابه به صورت رزرو قرار گیرد، 
به جای دو پمپ می توان از یک پمپ سیرکوالتور دو قلو استفاده 

کرد که این مزیت ها را دارد: 
 • کاهش هزینه خرید پمپ

 • کاهش فضای مورد نیاز نصب
 • کاهش زمان و هزینه نصب

   • کاهش هزینه لوله کلکتور و اتصاالت )نصف شدن تعداد
   شیرهای قطع و وصل، صافی و فلنج(  و حذف دو عدد

   شیر یک طرفه ، به ارزش بیش از یک میلیون تومان  
به تعمیر یک پمپ، می توان کل پمپ به جز  نیاز  - درصورت 
پوسته را به صورت یک پارچه خارج کرد. پس از بستن درپوش 

مربوطه، پمپ اصلی به کار خود ادامه می دهد.

- در شرایط مشخص شده از نظر دما یا فشار هر دو پمپ می توانند 
به صورت موازی با هم نیز کار کنند. در این شرایط به خاطر تولید 

فشار باالتر، دبی بیش تری از آب در مدار سیرکوله می شود.
 از آن جا که پمپ های سیرکوالتور از آن گروه تجهیزات ساختمانی 
هستند که به علت کارکرد دایمی، مصرف برق زیاد دارند و از 
طرف دیگر با توجه به آن که بار حرارتی مورد نیاز ساختمان در 
شرایط مختلف سال یکسان نیست، در بسیاری از شرایط روشن 
بودن یکی از پمپ ها پاسخگوی نیاز سیستم است. به این ترتیب 
با  مصرف برق به نصف کاهش می یابد و از گردش آب اضافه 

سرعت زیاد در مدار و ایجاد صدای اضافه جلوگیری می شود.

- در خروجی این پمپ ها، شیر یک طرفه مخصوصی قرار دارد 
که قابلیت کارکرد یک یا هر دو پمپ را به وجود می آورد. در هنگام 
کار یکی از پمپ ها، این شیر دهانه پمپ دیگر را مسدود می کند 
تا آب وارد آن نشود و در صورت خاموش شدن هر دو پمپ نیز، 
دهانه خروجی هر دو را می بندد تا آب به درون پمپ ها برنگردد.

پمپ 2 در حال کارپمپ 1 در حال کار

هر دو پمپ خاموشهر دو پمپ در حال کار 

عرضه در نمایشگاه تاسیسات برای اولین بار
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باید- نبایدها 
           در پمپ
•  در پمپ های گلنددار که سیل مکانیکی کار آب بندی 
شفت را انجام می دهد، کارکرد پمپ به صورت خشک 
سیل  خرابی  می تواند  کوتاه،  بسیار  زمان  در  حتی 
مکانیکی و نشتی از آن را در پی داشته باشد. بنابراین 
هیچگاه حتی برای تست سالم بودن پیش از نصب هم، 

پمپ را به صورت خشک امتحان نکنید.

همیشه  باید  پمپ،  مکش  دهانه  در  موجود  شیر   •
ایزوله  برای  فقط  شیر  این  باشد.  باز  کامل  به صورت 
کردن پمپ در زمان تعمیرات تعبیه شده است و نیمه 
دبی،  تنظیم  برای  یا  اشتباه  به صورت  آن  ماندن  باز 

می تواند منجر به کاویتاسیون در پمپ شود.

افزایش دمای آب در سیستم های گرمایشی مشکلی   •
ایجاد  ویلو  سیرکوالتور  پمپ های  داخلی  قطعات  برای 
نمی کند. با این حال با توجه به آن که احتمال کاویتاسیون 
در این شرایط بیش تر می شود بایستی مقدار فشار ورودی 
آب به پمپ با مقدار مشخص شده در کاتالوگ همخوانی 

داشته باشد.

اردن یکی از کم آب ترین کشورهای جهان است که با مشکالت 
زیادی برای تامین آب شرب ساکنان روبروست. مناطق مسکونی 
این کشور بیش از 1000 متر باالتر از منابع آب شرب قرار دارند 
و از طرف دیگر فرسوده بودن خطوط و تجهیزات، باعث هدررفت 
زیادی در آب و انرژی شده است. با همکاری شرکت ویلو، پروژه 
این  در  آب  پمپاژ  ایستگاه های  راندمان  بهبود  برای  مشترکی 
کشور به مرحله اجرا در آمد. عالوه بر تامین پمپ، طراحی و 

تامین سیستم کنترل آن ها نیز بر عهده ویلو بوده است.

ابقوریه'' حاکی  بررسی مشخصات فنی ایستگاه پایلوت با نام ''
از فرسودگی و راندمان پایین پمپ های موجود در ایستگاه بوده 
است. در این ایستگاه پمپ های طبقاتی غالف دار ویلو جایگزین 

مدل های قبلی شد و نتایج زیربه دست آمد: 
• بیش از 34% افزایش راندمان پمپ ها

• امکان استفاده از الکتروموتور با توان پایین تر)2۵0 کیلو وات به  
  جای 32۵ کیلو وات(

• جلوگیری از هدررفت آب به میزان 23 هزار متر مکعب در ماه 
• کاهش هزینه و زمان سرویس و نگه داری پمپ در طرح جدید

• کاهش تولید گاز CO2 به میزان 90 هزار کیلوگرم در ماه
• کاهش هزینه های ایستگاه به میزان  127 هزار یورو در سال

کاهش مصرف انرژی موتور در ایستگاه های 
پمپاژ آب در کشور اردن توسط ویلو 

 

قدیم

جدید
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فاضالبی

آبرسانی

گرمایش کفی

سوپرونت 100 را باید مثل تصویر روی لوله بدون سوکت سوپردرین نصب کرد. سوپرونت 100 دارای هوادهی 32 
لیتر بر ثانیه است و باید همچون سوپرونت ۵0 به صورت عمود نصب شود. یکی از تفاوت های اجرای سوپرونت 
100 و سوپرونت ۵0 در این است که سوپرونت100 باید روی لوله بدون سوکت نصب شود اما سوپرونت۵0 
روی لوله سوکت دار ۵0 نصب می شود. هنگام نصب سوپرونت، چسباندن برچسب هشدار را نیز فراموش نکنید. 
سوپرونت های ۵0 و 100 دارای یک قطعه ارتباطی آکاردئونی نیز هستند و می توانند روی لوله هایی با سایزهای 
مختلف نصب شوند. سوپرونت 100 با قطعه ارتباطی آکاردئونی می تواند روی لوله  بدون سوکت 110یا 7۵ و با 
قطعه ارتباطی آکاردئونی می تواند روی لوله سایز 90 نیز نصب شود. همچنین سوپرونت ۵0  بدون قطعه ارتباطی 

آکاردئونی روی لوله سوکت دار ۵0 و بدون آن روی لوله های بدون سوکت 32،40 و 63 نصب می شود. 

در این اجرای درست ، پشت صفحه نصب سیمان کاری و صفحه نصب به صورت تراز در جای خود 
محکم شده است. همچنین درپوش های تست هم در جای خود نصب شده تا عالوه بر آماده تست 
بودن سیستم، از ورود اجسام خارجی به اتصال و ایجاد اشکال در آینده، جلوگیری شود. پین های 
نگه دارنده زانو دیواری نیز به صورت درست یعنی از باال به پایین وارد شده است و در جای خود قرار 
دارد. صفحه نصب سوپرپایپ اختراع مشترک سوپرپایپ و یوپونور، در ایران به نام شرکت سوپرپایپ 
ثبت شده است. با خالقیتی که در این صفحه به کار رفته است، اگر مجری یا مهندس تصمیم  بگیرد 

به جای زانو دیواری از زانو سه راهی استفاده کند، به بازکردن صفحه از روی دیوار نیاز نیست. 
اجرای نادرست

در این پروژه قبل از تیغه چینی، صفحه نصب اجرا شده و بدون بست و ساپورت مناسب به صورت 
ناتراز رها شده است. این شکل اجرا عالوه بر ایجاد اشکال در کاشی کاری، نصب لوازم بهداشتی و 
شیر پیسوار را هم سخت می کند. همچنین به جای صفحه نصب دوبل به  اشتباه از صفحه نصب 
دوبل قوس دار استفاده شده است. صفحه نصب دوبل قوس دار برای اجرا روی علمک روشویی یا 
از صفحه نصب  باید  یا شیر دوش  توالت  مانند شیر مخلوط  سینک طراحی شده و در مواردی 
دوبل استفاده کرد. در این موارد می توان از سوپرفیکس تخت یا M نیز برای فیکس کردن صفحه 

استفاده کرد.

اجرای نادرست
لوله سوکت دار نصب شده که اشتباه است و چون  نادرست، سوپرونت 100روی  این اجرای  در 
سوپرونت 100 به صورت کامل در سوکت، به اصطالح فیت نشده از کنار آن بو و گازهای سمی 
وارد فضا خواهد شد. همچنین بهتر است سوپرونت 100 از باالترین انشعاب حداقل 2 متر باالتر 
نصب شود که در این تصویر رعایت نشده است. عدم نصب برچسب هشدار سوپرونت روی لوله نیز 
از دیگر اشکاالت این اجراست. این اشکاالت هنگام بازدید ناظران فنی شرکت سوپرپایپ مشخص 
و اعالم شده است. همه ی پروژه  های سوپردرینv توسط پشتیبانی فنی سوپرپایپ نظارت می شود.

اجرای نادرست
این شکل اجرای کلکتور گرمایش کفی اشتباه است. سیم  ها بدون آرایش خاصی در جعبه کلکتور 
رها شده اند و شیربرقی ها نیز روی مدار خودشان نصب نشده اند. همچنین مدارها برچسب  ندارند 
این،  بر  بود. عالوه  آن مشکل خواهد  روی  نصب درست شیربرقی  و  اتاق  هر  مدار  پیداکردن  و 
شیرهای باالنسینگ کلکتور رفت از جای خود خارج و به جای آن درپوش گالوانیزه نصب شده 
که کار اشتباهی است، کلکتور رفت باید دارای شیرهای باالنسینگ باشد تا دبی ورودی هر کدام 
برای  از کلکتورهای معمولی نمی توان  استاندارد  بنابراین مطابق  بتوان تنظیم کرد.  را  از مدارها 

گرمایش کفی استفاده کرد.

اجرای درست آقای ناجی سلمان نژاد، مجری استان قم

اجرای درست گروه اجرایی آبشار، تهران

اجرای درست آقای مجید شمس درخشان، مجری استان گیالن
در این اجرای درست، شیربرقی ها روی مدار خود در کلکتور برگشت نصب شده و شیر تنظیم 
دبی نیز روی کلکتور رفت قابل مشاهده است. مطابق استانداردها وجود شیر تنظیم دبی جزو 
الزامات اقالم گرمایش کفی است. همچنین ترمینال ویژه در جعبه کلکتور نصب شده و کمک کرده 
تا سیم کشی ترموستات ها و شیربرقی ها دارای نظم خوبی باشد. در این تصویر کلکتور به صورت 
کامال تراز اجرا شده و برچسب شناسایی مدارها در جای خود نصب شده تا پیداکردن مدارها در 

صورت لزوم به راحتی امکان پذیر باشد.
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یک تجربه
آتش در کارگاه

مدتی پیش آتش سوزی مهیبی در انبار لوله و اتصاالت یکی از پروژه ها به وقوع پیوست که خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما 
خسارت های مادی زیادی به پروژه وارد کرد. با توجه به اینکه در پاییز و زمستان بازار آتش در پروژه ها داغ می شود! یک تجربه 

این شماره را به مرور این حادثه تلخ می پردازیم تا دوباره اهمیت رعایت نکات ایمنی را یادآوری کنیم. 

روزهای  از  یکی  عصر  در  می کرد  تعریف  مجریان  از  یکی 
زمستان که روز تعطیل هم بود،  عوامل کارگاه متوجه دود و 
بوی سوختگی شدیدی از انبار لوله و اتصاالت شدند و از آنجا 
که انباردار در محل انبار حضور نداشت و درب انبار نیز قفل 
بود،  مدتی طول  کشید تا بتوانند درب انبار را باز کنند، اما 
وقتی درب را باز کردند متوجه شدند کپسول اطفای حریق 
وارد  به سرعت  آتش نشانی  نیست. سرانجام  موجود  انبار  در 

عمل شد و آتش را خاموش کرد.
ریشه های  تا  آمد  پیش  فرصتی  آتش  خاموش شدن  از  پس 

این حادثه بررسی و از تکرار آن جلوگیری شود.
بررسی ها نشان می داد سوراخ های ایجادشده در طبقات برای 
عبور لوله های تاسیساتی مسیر رسیدن آتش به انبار شده بود.
اما پس از آن سوال دیگری مطرح شد و آن سوال این بود 

که منشا آتش چه بوده است؟
جوشکاری! جوشکاری علت اصلی ایجاد آتش در این پروژه 
برای  پروژه  مجریان  که  به این صورت  شد؛  داده  تشخیص 
اجرای بست و ساپورت از روش قدیمی و سنتی نبشی  کشی 
استفاده  کرده بودند که عملیات جوشکاری نیز به طور طبیعی 
هنگام  است.  سنتی  ساپورت  و  بست  نصب  مراحل  از  یکی 
سوراخ های  از  عملیات  این  از  حاصل  جرقه های  جوشکاری 
روی کف به پایین سرایت کرده و از آن جا که در انبار مقدار 
باعث  جرقه ها  این  بود،  شده  انباشته  یونولیت  زیادی  بسیار 

آتش گرفتن یونولیت ها شد.
متاسفانه در زمان وقوع حادثه انباردار نیز در محل کار حاضر 
نبود و به همین دلیل یونولیت ها به صورت کامل آتش گرفته 

و به لوله و اتصاالت و سایر اقالم نیز سرایت کرده بود.
و  بست  سیستم  با  و  حاضر  حال  در  که  می شود  یادآور 
اما در هر  نیست  به جوشکاری  نیازی  ساپورت سوپرفیکس 

حال رعایت اصول ایمنی،  اصل اول در هر کارگاه است.
پروفیل هایی  شامل  سوپرفیکس  تاسیسات  نصب  سیستم 
پایه ،  نصب،  صفحه های  همچنین   M و   U تخت،  انواع  در 
برای  بست   انواع  با  همراه  مهره،  و  پیچ  و  متری  پیچ    انواع 
سوپرفیکس  اقالم  مجموعه ی  است.  مختلف  کاربرد های 
گالوانیزه،  فوالد  جنس  از  ) تکیه گاه(   ساپورت  قسمت  در 
گونه ای طراحی  به  این سیستم  است.  منعطف  و  شکل پذیر 
عملیات  به  نیاز  بدون  و  به سادگی  مهره  و  پیچ  با  که  شده 
نصب می شود  و  نظر ساخته  مورد  مطابق طرح  جوشکاری، 
سنتی  سیستم های  برخالف  طراحی  در  تغییر  در صورت  و 

به راحتی باز و دوباره استفاده می شود.

گرم کردن  برای  سرما  فصل  در  مجریان  دیگر،  تجربه ای  در 
فضا، آتش روشن کرده بودند. با توجه به آن که به طور معمول 
ندارد،   وجود  کارگاه  محل  در  آتش  روشن کردن  بر  کنترلی 
این آتش باعث آسیب به سیستم های مکانیکال و الکتریکال 

پروژه شده بود.
ایمنی  نکات  توصیه می کنیم  به همه مجریان عزیز  بنابراین 
به ویژه مرتبط با آتش را جدی بگیرند و به خاطر داشته باشند 

که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.
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آشنایی با مقررات ملی ساختمان 
 قسمت بیست و هفتم 

 مبحث شانزدهم
 تاسیسات بهداشتی )22(

در ادامه توضیحات  مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، 
نکات  مورد  در  خواندید،  پیشین  شماره  در  چنانچه 
این  در  دادیم.  توضیحاتی  هواکش  و  فاضالب  لوله کشی 
شماره ادامه مطالب قبلی با محوریت اتصال هواکش به 
لوله فاضالب و نکته های مرتبط با آن را مورد بررسی قرار 

می دهیم.

اتصال لولة هواکش به لوله فاضالب و شیب آن
 

برای اتصال شاخه افقی هواکش )ونت شاخه( به لوله  قایم 
زیر  نکات  رعایت  فاضالب  قایم  لوله  هواکش  یا  و  هواکش 

ضروری است:

قایم  لوله   به  باید  هواکش  افقی  شاخه های  همه ی  الف( 
یا  و  متصل شوند  فاضالب  قایم  لوله  هواکش  یا  و  هواکش 
عصایی  صورت  به  جداگانه  اتصال،  امکان  عدم  صورت  در 
رسانی  هوا  بر  عالوه  تا  یابند  ادامه  ساختمان  از  خارج  تا 
گاز های  ورود  از  فاضالب  لوله کشی  شبکه  به  مناسب 
توجه  شود.  جلوگیری  ساختمان  داخل  فضای  به  نامطبوع 
داکت  داخل  در  آن ها  کردن  رها  از  باید  که  باشید  داشته 

کنید. خودداری 

سمت  به  باید  هواکش  لوله ی  افقي  شاخه ی  شیب  ب( 
به طوري  باشد،  فاضـالب  قایم  لوله  به  آن  اتصال  نقطه ی 
)ونت(  هواکش  لولـه ی  داخل  در  آب  بخار  تقطیر  که 

شود. تخلیه  فاضالب  لولـه ی  بـه  بـه آسـاني  بتوانـد 

از  باید  فاضالب  افقي  شاخه ی  به  ونت  لوله ی  اتصال  پ( 
قسمت باالی لوله افقی فاضالب و  با زاویه ای بیش از 4۵ 
فاضالب  تخلیه  هنگام  تا  باشد  افقی  تراز  به  نسبت  درجه 

لوله ی  به  اتصال  از  پس  کننده،  مصرف  هر  ونت  لوله ی 
باالتر  سانتي متر   1۵ حداقل  تا  ابتدا  باید  فاضالب،  افقي 
از تراز لبه ی سـرریز دسـتگاهي کـه ونت براي آن نصب 
شده است، باال رود و سپس می تواند افقی اجرا شود. علت 
آن هم عدم پر شدگی لوله ونت در هنگامی است که در 

لوله ی فاضالب گرفتگی ایجاد شده است. 

چنانچه در شکل زیر دیده می شود تراز لبه ی سرریز توالت 
فرنگی روی سطح کاسه آن است که باید محل اتصال ونت 

این سرویس به ونت افقی باالتر از این تراز باشد.

همان  در  نمی توانیم  را  ونت ها  که  می گیریم  نتیجه  پس 
ونت  اصلی  لوله  به  شده،  متصل  فاضالب  به  که  ترازی 

متصل کرد. 

پس توجه کنید

•

لوله ی  به  هوا رسانی  و  نشود  مسدود  ونت  لوله  مسیر 
که  بدانید  است  جالب  گیرد.  صورت  به درستی  فاضالب 
به همین دلیل هنگام نصب شیرهای سوپرونت ۵0 بر روی 
فاضالب  لوله  فوقانی  را در قسمت  آن ها  فاضالبی،  خطوط 

به صورت عمود نصب  کنند. و 
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همانند توضیحی که داده شد، اگر مجموعه ای از سرویس ها 
از بلندترین  باید در نقطه ای باالتر  را داشته باشیم باز هم 
قایم  لوله  به  افقی  ونت جمع   آوری  بهداشتی،  لوازم  سرریز 
 1۵ )حداقل  شود  متصل  قایم  لوله  هواکش  یا  هواکش 

سانتي متر(.

نباید  افقی فاضالب  به شاخه  لوله ی ونت  اتصال  ت( محل 
به  همین  باشد.  مصرفی  وسایل  سیفون  سرریز  از  پایین تر 
نزدیکی  در  باید  فاضالب  افقی  لوله  به  ونت  اتصال  دلیل 
سیفون باشد )در محدوده فاصله های داده شده در جدول 

روبه رو(. 
در  آن  سیفون  که  ایرانی  توالت  یک  مورد  در  مثال  برای 
زیر سقف کاذب اجرا می شود، طبق جدول یاد شده، لوله 
 4 حداکثر  فاصله  در  و  درصد   2 شیب  با  باید  فاضالب 
این حالت  لوله ی ونت وصل شود. در  به  از سیفون  متری 
در نقطه ی4 متری لوله فاضالب به اندازه ی 8 سانت پایین 
می آید که وقتی ونت را  از باالی لوله 110 بگیریم، باز هم 
خواهد  قرار  سیفون  سرریز  از  باالتر  سانت   3 تا   2 حدود 

داشت.
فاضالب( و  ونت  اتصال  )محل   A نقطه  باید  همیشه  پس 

B  )نقطه سرریز سیفون( قرار گیرد. از نقطه  باالتر 

شاخه ی  به  ونت  لوله ی  اتصال  نقطه ی  فاصله ی  حداکثر 
لوازم  سـیفون  سـرریز  نقطـه ی  تا  فاضالب،  افقي 

باشد.  زیر بیش تر  از عددهای جدول  نباید  بهداشتي، 

همچنین این فاصله همواره باید از دو برابر قطر نامي لوله ی 
 ۵0 سوپر درین  لوله  اگر  یعنی  باشد.  بیش تر  هم  فاضالب 
ونت  لوله ی  اتصال  محل  فاصله ی  حداقل  باشیم،  داشته 
میلی متر   100 از  بیش تر  باید  فاضالب  افقی  شاخه ی  به 
 10 بین  پس  است.  متر   1.8 هم  آن  حداکثر  و  باشد 
برای  مناسب  محل  سیفون،  از  بعد  سانتی متر   180 تا 

است. ونت  انشعاب گیری 

نیست. تاج سیفون مجاز  به  لوله ی هواکش  اتصال 

در شماره آینده مجله درباره ی هواکش های مشترک با ما 
باشید. همراه 

••

•



ایمنی
و بهداشت

مسمومیت با

 گازمنوکسید کربن 
 هر سال با شروع فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی، تعدادی ازهموطنان در اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن 
جان خود را از دست مي دهند. مسمومیت با منوکسید کربن یا گازگرفتگی به خاطر تنفس این گاز خطرناک ایجاد 

می شود.
منوکسیدکربن گازی است که در اثر سوختن ناقص نفت، گاز، بنزین،  گازوییل و ذغال چوب حاصل می شود و چون 
گازی بی رنگ، بی مزه و بی بو است، مسمومیت با آن به سادگی روی می دهد. میل ترکیبی منوکسید کربن با هموگلوبین 
بسیاربیش تر از اکسی ژن است و در خون با هموگلوبین ترکیب پایداری تشکیل می دهد. با زیاد شدن مونوکسیدکربن در 
خون، میزان هموگلوبین آزاد برای انتقال اکسیژن کاهش می یابد و در نتیجه کاهش اکسیژن رسانی به بدن، مسمومیت 

ایجاد و سیستم عصبی دچار اختالل می شود. در این  حالت فرد مسموم توانایی هرگونه اقدام را از دست می دهد.

چه نشانه هایی دارد؟

نشانه های اولیه
سردرد، سرگیجه، کرختی و سوزش چشم

)با سرماخوردگی اشتباه می شود.(

نشانه های مسمومیت حاد
سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، بیهوشی

تشنج و اغما

کارهای الزم برای کمک به فرد مسموم

• حفظ خونسردی
• بازکردن همه درها و پنجره ها

• بردن فرد به فضای باز 
• بازکردن کمربند، کراوات و دگمه لباس های تنگ فرد مسموم برای تنفس راحت تر 

• در صورت هشیاری قراردادن فرد در وضعیت نشسته یا نیمه نشسته
•  در صورت بیهوشی به پهلو خواباندن فرد 

• گرم نگاه داشتن بدن فرد
• جلوگیری از تجمع در اطراف فرد

• تماس فوری با اورژانس 

CO2

گازمنوکسیدکربن در وسایل گرمایشی مانند بخاری، آبگرمکن، 
گازپیک نیکی، ذغال و حتی خروجی اگزوز اتومبیل وجود دارد 
و اگر دودکش و یا راه های تهویه در یک مکان بسته باشد، 
سبب  و  پخش  محیط  در  شده  تولید  مونوکسیدکربن  گاز 

مسمومیت  و در نهایت مرگ خاموش افراد می شود.

CO2CO2
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دانستنی ها

همدلی چیست؟
درک  برای  دیگر  فردی  دنیای  به  ورود  توانایی  یعنی  همدلی 
احساسات او در آن لحظه وتوانایی برقراری ارتباط به نحوی که 
بداند احساس او از طرف شما درک شده است. ما زمانی مهارت 
همدلی داریم که فرد دیگر، در شرایطی سالم و غیر تهدید کننده 
بتواند فکر و احساس  خود را برای ما بیان کند.  بنابراین همدلي 
یعني توجه  و پذیرش احساسات، نیازها و تقاضاهای دیگری و 
توان فهم عقیده و باور دیگران. به بیان ساده تر زمانی که از همدلی 
صحبت می کنیم منظور این است که بتوانیم دنیا را از چشم فرد 
مقابل ببینیم و خود را تا حد ممکن جای او بگذاریم. فقط به 
آن چه برای ما مهم است، فکر نکنیم و نیاز و خواسته فرد مقابل 

را هم در نظر بگیریم. 
 همدلي می کنیم اگر؛

•    از قضاوت و ارزیابي افراد بپرهیزیم.
•    به سخنان فرد مقابل به طور کامل گوش دهیم.

•    نیازها و توانمندي هاي او را درک کنیم.
•    افراد مختلف با عقاید مختلف را بپذیریم.

•    خود را به جاي دیگران بگذاریم.
•    به دیگران احترام بگذاریم.

•    دیگران را بدون قید و شرط دوست بداریم.
•    تمرکز ما بر خود افراد باشد نه موقعیت آن ها.

اشتباه های رایج
•    برچسب زدن 

•    قضاوت و پیشداوري کردن 
•    نصیحت کردن 

•    سرزنش کردن 
•    بی توجهی به موقعیت فرد مقابل

•    به رخ کشیدن اشتباهات
نمونه هایی آشنا از شرایطی که همدلی وجود ندارد 

•   پدر و مادری که هیچ کتاب نمی خوانند اما توقع دارند که
     فرزندان همیشه در حال مطالعه باشند.

•   فردی که با همسرش رفتار احترام آمیز ندارد اما توقع دارد که
     دامادش با دختر او برخورد محترمانه داشته باشد!

•    مردی که از سرکار به خانه بازمی گردد و فکر می کند همسرش
    در خانه فقط استراحت می کند.

•    زنی که از بام تا شام در خانه کار می کند و فکر می کند در محل 
       کار که بیرون از خانه است، به همسرش خیلی خوش می گذرد. 
مهمانی      یک شب  و صدای  سر  تحمل  که  •   همسایه ای 

    همسایه را ندارد.
•   مدیر مدرسه ای که هیچ درکی از شرایط سنی و روحی

    دانش آموزان ندارد و از آن ها انتظار دارد مانند بزرگساالن
    رفتار کنند.

همدلی کردن چه فایده ای دارد؟
شاید فکر کنید که همدلی کردن فقط برای فرد مقابل ما خوب 
نزد  افراد  اعتبار  باعث می شود که  است در صورتی که همدلی 
و  تقابل  از  دوری  و  متقابل  درک  زمینه  و  برود  باالتر  یکدیگر 

دشمنی فراهم شود. بنابراین همدلی سبب می شود تا؛
•    ارتباط بین افراد تقویت  شود. 

•    افراد احساس  کنند درک می شوند و از حمایت اجتماعي
     برخوردارند.

•    احترام، اعتماد، مسئولیت پذیري و فداکاری افزایش  یابد.
•    احساس تنهایی و بیماري هاي روان تني مانند  افسردگي  

     و عوارض آن کاهش  یابد.
•    توانمندي جامعه افزایش پیدا کند.

همدلی
 

در دو شماره پیش خواندید؛ بر اساس تعریف سازمان 
بهداشت جهانی مهارت های زندگی اصول دهگانه ای 

دارد . در این شماره به مهارت همدلی می پردازیم.

مهارت های دهگانه زندگی
قسمت سوم

آموزگار و دانش آموزان مریوانی 
برای همدلی با همکالسی بیمار خود، 

موهای سرشان را تراشیدند
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محیط  زیست و انرژی

بیست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سالروز جهانی غذا 
به افتخار تاسیس سازمان فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد،  نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می شود.
فائو در سال 194۵ به وسیله 44 کشور عضو سازمان ملل متحد 
تاسیس شد. این سازمان وظیفه دارد از طریق شبکه جهانی خود 
به کشورهای در حال توسعه کمک  کند تا بتوانند برای  گسترش 
و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیالت و تامین غذای 

مناسب برای مردم اقدام کنند.
با توجه به آسیب های وارد شده به محیط زیست، تغییرات آب و 
هوایی  و رشد فزاینده جمعیت جهان، امنیت غذایی انسان ها بیش 
از گذشته  به خطر افتاده است؛ بنابراین کشاورزی و سیستم های 
غذایی باید با تغییرات اقلیمی منطبق و انعطاف پذیرتر شوند. این 
تنها راهی است که می توان سالمت اکوسیستم ها وجمعیت های 
روستایی را تامین و ازمهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کرد.

به همین دلیل شعار روز جهانی غذا در سال 2016 این است: 
''آب و هوا در حال تغییر است، مواد غذایی و کشاورزی 

نیز باید تغییر کند''
جلوگیری از دور ریز مواد  غذا یی= تولید پایدار مواد  غذایی

فائو گزارش می دهد در جهانی که 900 میلیون نفر از جمعیت 
آن از گرسنگی رنج می برند، یک سوم از مواد غذایی تولید شده 
- بر مبنای محتوای کالریک آن - به هدر می رود. برای تولید 
این حجم از غذای هدر رفته در هر سال درحدود 198 میلیون 
کیلومترمربع از اراضی کشاورزی کره زمین ) معادل مساحت 
کشور مکزیک(، 173 میلیارد مترمکعب آب شیرین، 28 میلیون 
تن کود شیمیایی مصرف و به میزان 3300 تا ۵600 میلیون 
مترمکعب گازهای گلخانه ای تولید می شود. بر این اساس 30 

غذاهای  و  ماهی  درصد  لبنیات، 3۵  درصد  غالت، 20  درصد 
دریایی، 4۵ درصد میوه و سبزی، 20 درصد دانه های روغنی 
و 20 درصد گوشت تولیدی جهان به هدر می رود. سهم ایران 
از دور ریز مواد غذایی در جهان، 2.7 درصد است که بر اساس 
گزارش های غیررسمی 3۵ درصد محصوالت کشاورزی تولیدی 
کشور را شامل می شود که این رقم می تواند 1۵ میلیون نفر را 

سیر کند.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس  ابتکار  معصومه  دکتر 
دور  یا  می دهیم  هدر  به  را  غذایی  ما  وقتی  می گوید:  ایران 
میریزیم، فقط خود آن غذا نیست که دور ریخته می شود، بلکه 
باید صدها لیتر آبی را که برای کشت و پخت آن غذا صرف 
شده، انرژی را که تا رسیدن آن به ظرف غذای ما مصرف شده 
و آسیب هایی که دفن زباله های این غذا به محیط زیست ما 
وارد می کند را نیز به حساب آوریم. یعنی وقتی غذایی هدر 
می رود، فقط در مقابل چهره گرسنه و فقیر میلیون ها انسان، 
آب شیرین،  تاالب های  و  رودها  قبال  در  ما  نیستیم.  مسئول 
انرژی که مصرف می شود، کره  فرسایش می یابد،  خاکی که 
زمینی که تحت تأثیر گازهای گلخانه ای، هر روز گرم تر شده 
و شاهد خشکسالی های بیش تر است و زباله هایی که طبیعت 

و سالمت ما را از بین می برد، مسئولیم.

16 اکتبر؛ روز

نان ...................... 30- %25

میوه و سبزی...... 50 -30 %

برنج ...................  %10

دورریز مواد غذایی در ایران

غذاجهانی

@mojriplus
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مادختساولیو1

ریبدورینون2

دهاگپوشپت3

اودرشو4

نمنماشوپنت5

گهدایپهلول6

یبدیکسیررگ7

هاشنیببر8

ایوکناتا9

یراطفابکترم10

کشنیردرپوس11

سکعجسکمور12

افقی

1- شــیر یک طرفه ورود هوا که توسط ســوپرپایپ عرضه می شود و تحولی 
در سیســتم ونت به وجود آورده است- موجودی وهم انگیز به معنای پوشیده 

همچنین نام سوره ای در قرآن
2- غذایی خوشمزه در لرستان که از جگر پرچرب طبخ می شود- نام خانم  ها 
به معنی جاویــد و بی مرگ همچنین نام بانوی ایرانی متولد مشــهد که با 

فضاپیمای سایوز به فضا سفر کرد
3- فخر علمی ایران و چهره شناخته شده جراحی مغز و اعصاب که بیمارستان 

ایشان در تهران به سیستم های سوپرپایپ مجهز شده است
4- حرف ربط- پیامبر فرمود: »نعمتان مجهولتان،  الصحه و ال....« 

- بله به روسی
۵- تکنولوژی منحصر به فرد اتصاالت سوپرپایپ که اگر مجری فراموش کند 
اتصالی را پرس کند با کمترین فشار تست نشتی مشخص شده و مجری را 

متوجه خطای خود می نماید- من و تو
6- گویش التین یوسف- راست نیست

7- شــرکت معروف خودروســازی کره ای که در ایران مشهور است- عربی 
گوهر

8- حافظ: »...... از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان 
کرد« - ماه کوتاه شده- به عربی یعنی شمشیرها

9- روســتایی در جزیره زیبای قشم )خاستگاه سوپرپایپ( که تخم گذاری و 
تولد الک پشت  ها یکی از جذابیت های آن است- در قدیم خوراک اغنیا بود

10- یکی از رشته های ورزشــی تیمی که اخیرا مقام سوم جهان )به عنوان 
برترین عنوان تیمی جهانی ایران( را از آن خود کردیم

11- یکی از شهرهای خوزستان که مردم مقاوم آن 8 سال در برابر نیروهای 
بعثی مقاومت کردند و اکنون با گردوخاک شدید دست و پنجه  نرم می کنند- 

پایتخت کانادا
12- خالق ترین آدمی که روزگار به خود دیده است او در ایتالیا به دنیا آمد و 
در فرانسه به خاک سپرده شد- کیمیاگران می خواستند این فلز را طال کنند 

اما تا این لحظه نتوانسته  اند!

عمودی

1- سیســتم نصب تاسیسات که سوپرپایپ آن را عرضه کرده است - از 
انرژی های پاک و تجدیدپذیر

2- جمع وزیر و نام قدیم خیابانی در تهران که ســینما آزادی )مجهز به 
سیستم سوپرپایپ( در آن قرار دارد- او- بله ی خودمانی

3- نیاز روحی هر انســان که در حوزه های مختلف مطرح اســت- تکرار 
حرف سی ام الفبای فارسی

4- برآمدگی و ســکویی اســت که قدیم بر در خانه ها برای نشســتن 
می ساختند- عضوی در صورت - حرف ندا

۵- به چشم انداز خانه می گویند - کسی که ساز دف می نوازد
6- چیزی که رواج داشــته باشد - شهری معروف در ترکمنستان که در 

قدیم متعلق به ایران بود
7- آسمان عربی- جهت ها

8- بیماری عصبی فلج کننده - ساز در هم شکسته
9- نوزاد در شــکم مادر- آزمون مکعب های... بــرای اندازه گیری هوش 
عملی در کودکان ۵ تا1۵ ســاله - ریزترین بخــش ماده که از الکترون 

نوترون و پروتون تشکیل شده است
10- جمع آن انواع است - نشریه مجری در گوگل پالس و تلگرام

11- عاشق- بیکار و عالف!
12- روســتا - پدیده ای به  معنای خالی شــدن سیفون از آب هوابند که 

سیستم ونت جدید سوپردرینV مانع از انجام آن می شود
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