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اخبار

استان هرمزگان در سال 95 ، در این مراسم معرفی و تجلیل 
استان  برتر  کارآفرینان  از  تجلیل  جشنواره  یازدهمین  شد. 
کارآفرینی  فرهنگ  توسعه  نوآوری،  خالقیت،  ترویج  باهدف 
و ایجاد فضای تعامل برگزار شد که نوآوری ، ضریب کاهش 
خطرپذیری ، آینده نگری و میزان اشتغال از مهم ترین مالک 

های معرفی کارآفرینان برتر بود.
• منبع: سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان

در  تاسیس  1376و  سال  از  سوپرپایپ  می شود  یادآور 
عنوان  به   بار  دو  کنون  تا  قشم،  طوالی  صنعتی  شهرک 
بار  دو   ،90 و   84 سال های  در  استانی  نمونه  کارآفرین 
 93 و   89 سال های  در  استانی  برتر  کارفرمای  عنوان  به 
و همزمان در سال 89 به  عنوان کارفرمای برتر ملی نیز 

معرفی گردید.

برای سومین بار
استان  برتر  کارآفرین  سوپرپایپ 

هرمزگان شد

سمینار تخصصی سوپرپایپ در مشهد

هرمزگان،  استاندار  جادری  دکتر  حضور  با  که  مراسمی  در 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  مدیرکل  سلیمی  مهندس 
هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، شرکت ها و 
کارخانه ها و کارآفرینان استان در هتل هما بندرعباس برگزار 
خدمات،  صنعت،  بخش های  در  استان  برتر  کارآفرینان  شد، 

کشاورزی و هنر معرفی و تجلیل شدند.
در این مراسم مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان 
مشکالت  رفع  مسیر  در  ارزشمند  اقدامی  کارآفرینی  گفت: 
مخاطرات  پذیرش  با  کارآفرینان  و  است  جامعه  اقتصادی 
کارآفرینی و برخی مشکالت آن، وارد میدان سرمایه گذاری و 
تالش می شوند و بدون شک کارآفرینی از بزرگ ترین کارهای 

خیر بشمار می رود.
مدیرعامل شرکت  میانجی  یوسفی  مهرداد  از  مراسم  این  در 
بزرگ رودان، محمد  امین مدیر گلخانه  پایپ، عزیزاله  سوپر 
بهزاد  دهونگ،  شیر  صنایع  شرکت  مدیرعامل  محمدی  نور 
تبلیغاتی ریتون، مجتبی دلگشایی مدیر  عزیزی مدیر کانون 
شرکت بندری و دریایی سینا، سید حامد واحدی مدیرعامل 
مدیرعامل  خواجه ای  مهدی  و  گامرون  پتروصنعت  شرکت 
شرکت فیلمسازی ایرانیان فیلم خلیج فارس به عنوان هفت 

شرکت برتر کارآفرین در هرمزگان تقدیر شد.
کارگاه عودسازی  نیز که یک  اشعری  رفیع  همچنین محمد 
در جزیره قشم راه اندازی کرده، به عنوان هنرمند کارآفرین 

از  تاسیسات  در صنعت  نوین  راه  حل های  با  آشنایی  سمینار 
سلسله سمینارهای تخصصی سوپرپایپ در روز 15 بهمن ماه 

در سالن آمفی تاتر هتل پارسیان مشهد برگزار شد.

نظام  اعضای  نفر   230 از  بیش  که  سمینار  این  در 
مهندسی، مشاوران و دست اندرکاران پروژه های ساختمانی 
و  مزیت ها  سوپرپایپ  کارشناسان  داشتند،  حضور  استان 
برای  را  سوپرپایپ  تاسیساتی  نوین  سیسـتم های  عملکرد 

کردند.  تشریح  شرکت کنندگان 
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صادرات 30 میلیون دالری سوپر پایپ 

افتخاری دیگر برای فعاالن صنعتی 
منطقه آزاد قشم 

دیدار با آتش نشانان

آزاد  منطقه  سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
میلیون   30 با حدود  قشم  سوپرپایپ  گفت: شرکت  قشم 
دالر صادرات صنعتی و کسب عنوان کارآفرین برتر استان 
هرمزگان، افتخار دیگری را برای حوزه صنعت جزیره رقم 

زد.
به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم، جهانگیر مجیدی 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم  
روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: 
در آیین انتخاب کارآفرینان برتراستان هرمزگان، سوپرپایپ 
تولیدکننده لوله های پلیمری 5 الیه موفق به کسب  عنوان 

کارآفرین برتر استان هرمزگان برای سومین بار شد.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه 
پنج  لوله  تولیدکننده  نخستین  این شرکت که  آزاد قشم، 
این محصوالت  تولیدکننده  پنجمین  و  در خاورمیانه  الیه 
با پشتکار مهندسان و کارکنان خود در  در جهان است،  
آستانه 20 سال فعالیت در این صنعت، سیستم های متنوع 
امسال  و  می کند  عرضه  کشور  در  را  مکانیکی  تاسیسات 
مناطق  به  را  خود  محصوالت  از  دالر  میلیون   30 حدود 

چادثه دلخراش آتش گرفتن و فرو ریختن ساختمان پالسکو  
و از دست دادن گروهی از آتش نشانان  فداکار و شهروندان،  
درباره  شد.  نخواهد  زدوده  ما  جمعی  خاطره  از  هیچگاه 
آن،  ناپذیر  جبران  پی آمدهای  و  حادثه  این  بروز  چگونگی 
سخن، اظهار نظر و تحلیل های بسیاری شنیدیم و خواندیم؛ 
است،  مطرح  عمومی شهروندان  به عنوان خواست  آن چه  اما 
اجرایی کردن برنامه های نوسازی و ایمن سازی ساختمان ها 
از  تهران  به مختصات  توجه  با  که  است  کلی شهر  به طور  و 
غیرمترقبه،  حوادث  احتمال  و  جمعیت  شهری،  بافت  نظر 

به هیچ وجه تاخیر بردار نیست.

 کارکنان سوپرپایپ مانند دیگر همشهریان خود به پاس احترام 
به آتش نشانانی که در فاجعه پالسکو  برای نجات شهروندان 
از جان مایه گذاشتند و به شهادت رسیدند در ایستگاه شماره 
53  تهران حضور یافتند و  با اهدای گل و  ابراز همدردی از 
کوشش های بی دریغ همه آتش نشانان کشور قدردانی کردند.

از  سوپرپایپ  گفت:  مجیدی  است.  کرده  صادر  مختلف 
جمله شرکت هایی است که خدمات مهمی هم در حوزه 
مسئولیت اجتماعی در جزیره قشم انجام داده که حمایت 
فنی  هنرستان  ساخت  الفت،  بندر  روستا  معماری  از 
پسرانه، حمایت از هیات کشتی قشم و حمایت از برگزاری 

جشن نوروز صیاد در روستای سلخ از جمله آن هاست.
جزیره قشم با یک هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت به 
عنوان بزرگ ترین جزیره خلیج فارس دارای چهار شهرک 
صنعتی است که 140 کارخانه در این شهرک ها مشغول 

فعالیت در حوزه های مختلف تولید و صنعت هستند.
• منبع: سایت منطقه آزاد قشم
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کلنگ زنی مجموعه جدید
 ویلو در دبی 

در راستای توسعه بازار ویلو در منطقه خاورمیانه 
صورت پذیرفت

کلنگ مجموعه بزرگ ویلو - شریک تجاری آلمانی سوپرپایپ 
به زمین   - تولیدکنندگان پمپ جهان  بزرگ ترین  از  و یکی 
زده شد. در این مراسم جمعی از مقامات دولتی دبی از جمله 
و  جبل علی  آزاد  منطقه  رییس  و  گمرکات  و  بنادر  رییس 

همچنین کارستن کروم مسئول اجرایی ویلو، در منطقه آزاد 
جبل علی شهر دبی حضور داشتند.

خبر برنامه ریزی برای سرمایه گذاری وسیع ویلو در دبی را در 
عملیات  آغاز رسمی  با  نشریه مجری خواندید؛  پیش  شماره 
احداث،  تا حدود یک سال دیگر یعنی اوایل سال 2018 این 

مجموعه بزرگ به بهره برداری خواهد رسید.
 8000 از  بیش  مساحتی  با  ویلو  خاورمیانه ای  جدید  دفتر 
بخش های  مونتاژ،  کارگاه  جمله  از  فضاهایی  دارای  مترمربع 
اداری، نمایشگاه دایمی محصوالت،  انبار، و آکادمی ویلو است.

در کارگاه مونتاژ، پمپ هایی با باالترین رده بازده انرژی تولید 
خواهد شد.  نه تنها این محصوالت خود دارای باالترین بازده 
هستند؛ بلکه روش ها و مکان تولید آن ها نیز در سطح بسیار 

باالیی قرار دارد.
بخش دیگر این مجموعه آکادمی ویلو  است که به عنوان یک 
نمایندگان، مهندسان،  تا  استفاده خواهد شد  مرکز آموزشی 
مجریان و مصرف کنندگان، بتوانند درباره راه حل  های ویلو در 

تکنولوژی آب، آموزش های مورد نیاز را دریافت کنند.
کرد  آغاز  دبی  در  را  فعالیت   خود  پیش  سال  بیست  از  ویلو 
دفتر  و گشایش  به سال 2006  آن  اولین حضور مستقیم   و 
تکنوپارک دبی باز می گردد. فعالیت این شرکت با نقل مکان 
به منطقه جبل علی در سال 2008 وارد مرحله جدیدی شد.
ویلو شریک تجاری آلمانی سوپرپایپ و یکی از رهبران بازار 
پمپ در سطح جهان و مخترع پمپ های سیرکوالتور است که 
با قدمتی 140 ساله  نام خود را به عنوان پیشگام در صنعت 

پمپ به ثبت رسانده است.
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   بزرگترین 

شبکه متروی بدون راننده جهان -  نصب شده است.
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پمپ های ویلو در موزه فوتبال آلمان
در این موزه شرکت های معتبر دیگری مثل بنز

و آدیداس نیز مشارکت کرده  اند

یکی  ویلو(  )خاستگاه  دورتموند  شهر  در  آلمان  فوتبال  موزه 
از پروژه های شاخص از نظر معماری و تاسیسات است که به 
معرفی تاریخ و افتخارات تیم ملی فوتبال آلمان پرداخته است.

 30 مربعی،  متر   7700 مجموعه  این  راه اندازی  و  ساخت 
برداشته  هزینه  آلمان  فوتبال  فدراسیون  برای  یورو  میلیون 
و در آن حدود 1500 شی همچون توپ اصلی جام جهانی 
1954، همچنین تعداد زیادی عکس مربوط به قهرمانی  آلمان 
در جام های جهانی 1954، 1974، 1990 و 2014 در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

پمپ های ویلو در تاسیسات موزه فوتبال آلمان
مدرن ترین  از  موزه  این  گرمایشی سرمایشی  تاسیسات  برای 
از جمله پمپ های سیرکوالتور  تکنولوژی حال حاضر جهان 

ویلو )شریک تجاری سوپرپایپ( استفاده شده است.

موزه فوتبال آلمان دارای چند طبقه با کاربری های متفاوت 
است. در این موزه، قسمت هایی برای بازی فوتبال،  محل دیدن 
اشیای قدیمی فوتبال،  آشپزخانه و همچنین مکان هایی برای 
صرف غذا وجود دارد و چون بازدیدکنندگان به صورت همزمان 
بار حرارتی برودتی  نیاز  به کارهای مختلفی مشغول هستند، 

این ساختمان بسیار متفاوت است.
برای تامین دقیق نیازهای حرارتی و برودتی این موزه از یک 
مفهوم تاکتیکی جدید حاصل تلفیق پمپ های ویلو و سیستم 

مدیریت ساختمان BMS، استفاده شده است.
انرژی گرمایی 400 کیلوواتی مورد نیاز این موزه توسط سیستم 
گرمایش منطقه و نیاز سرمایشی موزه توسط دو دستگاه چیلر 
300کیلوواتی تامین  و مقدار دقیق بار حرارتی برودتی در هر 

لحظه با توجه به میزان دمای بیرون کنترل می شود.
اجرا  نیز  گرمایش کفی  سیستم  موزه  این  از  قسمت هایی  در 
استفاده  هم  سرمایش کفی  برای  تابستان  در  آن  از  که  شده 

می شود.
سیستم  با  زمستان  در  مجموعه  این  فرعی  اتاق های  اگرچه 
گرمایی سرمایی  نیاز  تامین  اما  می شود،  گرم  رادیاتور  سنتی 
طبقه اول و دوم با سیستم تهویه مطبوع )هوای گرم و سرد( 
ساختمان،   شیشه ای  نمای  به  توجه  با  البته  می شود.  انجام 
که  می شود  ساختمان  وارد  زیادی  گرمای  تابستان  در 
بار  تامین  به  برای کمک  فن کویل های سقفی  به همین خاطر 

سرمایش نصب شده است.

در این موزه 21 پمپ سیرکوالتور ویلو از مدل Stratos که 
راندمان بسیار باالیی دارد، نصب شده است. از این تعداد 15 
پمپ مربوط به توزیع بار گرمایشی و 6 پمپ برای سرمایش 
مطابق  که  دارند  را  قابلیت  این   Stratos پمپ های  است. 
تنظیمات سیستم BMS عمل کنند و با تغییر اتوماتیک دور 

موتور دبی های مختلف را فراهم سازند.
باعث   Stratos پربازده  پمپ های  در  به کاررفته  تکنولوژی 
شده در دبی های پایین تر از نقطه عملکرد نیز راندمان باالیی 
داشته باشد و در مقایسه با سایرمدل ها تا 90% در مصرف برق 
صرفه جویی کند. شاخص راندمان و مصرف انرژی این پمپ ها 

مطابق با الزامات سختگیرانه اتحادیه اروپاست. 
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به مناسبت پنجم اسفند؛ روز مهندسی

خواجه نصیر الدین طوسی دانشمند پیشگام در علم مهندسی
دستیابی به توسعه پایدار و مطرح شدن به عنوان قطب علمی- اقتصادی در جهان بدون پیشرفت فناوری و علم مهندسی 
دشوار و حتی غیرممکن است. در این میان جایگاه علمی رشته مهندسی در ایران، مرهون تالش های دانشمندانی به شمار 
از بزرگ ترین پایه گذاران علم مهندسی خواجه نصیرالدین  بنا نهادند. یکی  می رود که سده ها پیش پایه های این علم را 
طوسی است و به این مناسبت روز بزرگداشت او روز مهندسی نام گذاری شده تا توجه مردم به این حوزه مهم و چگونگی 

فعالیت و توسعه آن جلب شود.

کشور بهره برد اما در مقام اجرایی متاسفانه زمینه های مناسبی 
وجود ندارد. به عبارت دیگر از توان و پتانسیل حرفه مهندسی 
به طور شایسته استفاده نمی شود. او درباره به روز بودن آموزش 
مهندسی گفت: آموزش های دوره مهندسی در همه رشته ها با 
دانش روز همخوانی دارد اما با توجه به اهمیت دوره کارآموزی 
به عنوان مکمل امر یادگیری و برقرار کننده پیوند میان دانشگاه 
و محیط کار، دانشجویان باید بتوانند آموزش های تئوری خود 
را در عرصه عمل پیاده سازند و توانایی های خویش را شکوفا 
کنند. از طرف دیگر بیش از آن که پیشرفت تکنولوژی اهمیت 
داشته باشد، دانش فنی مهم است. بنابراین افرادی که بتوانند 
از دانش فنی به شکل مطلوبی بهره ببرند، بیش تر می توانند به 
گسترش و تعمیق علم مهندسی یاری دهند. او درباره چالش ها 
و راهکارهای برون رفت از مشکالت حوزه علوم مهندسی گفت: 
تولید،  به  و  باشد  محور  دانش  کشور  باید  نخست  مرحله  در 

صنعت و دانش بیش از پیش اهمیت دهد. 
عباس ریاضت نیز درباره اقدام های مناسب برای بهبود شرایط 
از کارهای درست  بیان داشت: یکی  علم مهندسی در کشور 
نظام  سازمان  تاسیس  مهندسان،  از  کاربردی  استفاده  برای 
مهندسی و ساختمان کشور بود که مهندسان می توانستند در 
آزمون مربوط به رشته خود شرکت کنند و پس از قبولی، پروانه 
کسب بگیرند اما این سازمان به قوانین و مقررات نظارتی نیاز 
دارد تا از رانت اجتماعی جلوگیری و طرح ها با رعایت عدالت 
میان اعضای آن تقسیم شود. یکی از مشکل های دیگر این است 
که سازمان نظام مهندسی اختیار و قدرت اجرایی الزم را برای 
پیگیری و کنترل مقررات ندارد. می دانیم که خواجه نصیر با 
علم و دانش خود توانست تاثیر مثبتی بر فرهنگ و تمدن ایران 
بگذارد و شاید یکی از دلیل هایی که روز مهندس به نام این 
دانشمند بزرگ نامیده  شده، لزوم توجه و الگو گرفتن از او برای 

تاثیرگذاری بر جامعه است.
                                                                             برگرفته از سایت ایرنا

آوازه شهرت و اعتبار خواجه نصرالدین طوسی از مرزهای ایران فراتر 
رفته است به طوری که در سال 1979 میالدی یک دهانه آتشفشانی 
60 کیلومتری در نیم کره جنوبی ماه و یک خرده سیاره کشف شده 
به وسیله ستاره شناس روسی نیکالی استفانویچ چرنیخ، به نام او ثبت 
نام  نیز  آذربایجان  جمهوری  در  شامخای  رصدخانه  همچنین  شد. 

خواجه نصیرالدین طوسی را برخود دارد.

 - آنکتاد   - ملل  سازمان  تجارت  و  توسعه  کنفرانس  سازمان 
از رشد  در گزارشی که در سال 2014 میالدی منتشر کرد، 
تعداد دانش آموختگان علوم پایه و مهندسی خبر داد. بر پایه 
گزارش این نهاد، دانشجویان فنی و مهندسی و علوم پایه در 
حدود نیمی از تحصیل کردگان دانشگاهی را در ایران به خود 
اختصاص داده اند. این نهاد در گزارش دیگری در سال 2016 
میالدی اعالم کرد که ایران در زمینه سهم دانش آموختگان این 

حوزه، رتبه دوم را در جهان کسب کرده است.
کانون  مدیره  هیات  پیشین  رییس  هاشم زاده  مهرداد 
مهندسان معمار دانشگاه تهران و عضو کنونی گروه شهرسازی 
جامعه مهندسان مشاور درباره علت همزمانی روز مهندسی و 
بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی می گوید: وی در نجوم، 
ریاضیات و فلسفه صاحب اثر بود، اما زمینه فعالیت او در علم 
مهندسی و ساخت رصدخانه مراغه سبب شد تا به عنوان نماد 
مهندسی شناخته شود. تجربه فراوان و کارهای ارزشمند این 
ریاضیدان در علم مهندسی، زمینه ساز نامگذاری روز بزرگداشت 

وی به عنوان روز مهندسی شد. 
عباس ریاضت مهندس شهرسازی و مدیریت شهری، مدیر 
کل پرتال شهرسازی ایران و موسس نخستین سایت شهرسازی 
در ایران نیز درباره اهمیت کارهای این دانشمند نامی می گوید: 
خواجه نصیر نه تنها در زمینه  کالم ، حکمت، ریاضیات ، الهیات ، 
که  است،  مهمی  آثار  دارای  نجوم  و  اخالق   تربیت ،  و  تعلیم  
از 40 هزار  با بیش  با تاسیس رصدخانه مراغه و کتابخانه ای 
جلد کتاب، ادامه دهنده فرهنگ و تمدن ایرانی پس از حمله 
مغول بود.هاشم زاده در ادامه با بررسی نقش و جایگاه رشته 
مهندسی در کشور اظهار داشت: از نظر دانش، رشته مهندسی 
وجود  در کشور  بسیاری   متخصصان  و  است  کرده  پیشرفت 
دارند که می توان از دانش و تجربه آن ها برای پیشرفت و توسعه 
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با همکاران

تلگرام مجری

تسلیت

تسلیت

زیارت قبول

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.

متاسفانه با خبر شدیم آقای ماشااهلل عامری مجری مجاز 
سوگوارند.  گرامی شان  مادر  دست دادن  از  غم  در  کرمان 
این مصیبت را به این همکار عزیز و خانواده ایشان تسلیت 

می گوییم و برای بازماندگان صبر آرزو می کنیم.

محمد قراگوزلو مجری مجاز  با خبر شدیم آقای  متاسفانه 
این  از دست دادن مادر گرامی شان سوگوارند.  تهران در غم 
تسلیت  ایشان  خانواده  و  عزیز  همکار  این  به  را  مصیبت 

می گوییم و برای بازماندگان صبر آرزو می کنیم.

آقای سید سجاد حسینی، مجری مجاز میانه به سفر زیارتی 
کربال مشرف شده  است. برای این مجری عزیز آرزوی قبولی 

طاعات و عبادات داریم.



گزارش خبری

باالتربردن سطح استانداردها و بهبود کیفیت زندگی  انسان  های بزرگ همواره در فکر  شرکت های پیشرو و 
هستند. استودور )شریک تجاری سوپرپایپ و تولیدکننده سوپرونت( یکی از همین شرکت های دانش بنیان 
است که ارتباط نزدیکش با جوامع دانشگاهی از جمله دانشگاه هریوت وات اسکاتلند منجر به تحوالت بزرگی 

مثل اختراع سوپرونتp و حل قطعی مساله فشار مثبت شده است.
 BS 5572:1994 استیو وایت مدیر فنی استودور به عنوان یکی از مهندسان مطرح جهان معتقد است استاندارد
که هم اکنون برای لوله کشی استفاده می شود بر اطالعاتی تکیه دارد که از تست در یک ساختمان 5 طبقه 
در شهر گارستون بدست آمده و مشخص است که این اطالعات پاسخگوی نیاز همه ساختمان  ها به خصوص 
ساختمان های بلندمرتبه نیست، به همین دلیل تعداد زیادی ساختمان بلند و مشهور در دنیا وجود دارد که از 

مشکل عدم عملکرد درست سیستم های ونت و فاضالب رنج می برد. 
شرکت استودور در تابستان 2015 که مقارن با 40 مین سال افتتاح آن بود، اقدام به برنامه ریزی و اجرای یک 
تست بسیار جالب در بلندترین برج تست جهان کرد تا تفاوت سیستم ونت سنتی و سوپرونت مخصوصا در 

ساختمان   های بلندمرتبه بیشتر روشن شود.
با ما همراه باشید تا شما را با این تست جالب و نتایج آن آشنا کنیم. برای دیدن عکس  ها و فیلم  های مرتبط نیز 

می توانید به صفحه نشریه مجری در گوگل پالس به آدرس gplus.to/mojri  مراجعه کنید.

مقایسه عملکرد سوپرونت
و  سیستم ونت سنتی

این تست کجا انجام شد؟
National Lift Tower یک برج 127متری 40 طبقه در شهر 
نورث  همپتون انگلستان است. شرکت آسانسور اکسپرس که 
زیرمجموعه جنرال الکتریک است در اوایل دهه 1980 شروع 
به ساخت این برج تحقیقاتی با هدف تست و راه اندازی آسانسور 
نمود و در نهایت این برج در تاریخ 2نوامبر1982 توسط ملکه 
الیزابت افتتاح شد. در حال حاضر انستیتو استاندارد انگلیس 

BSI از این برج برای تست آسانسور استفاده می کند.
National Lift Tower پس از مدت کوتاهی عالوه بر کارکرد 
استفاده  مورد  نیز  تفریحی  مقاصد  برای  آسانسور،  تحقیقاتی 
قرار گرفت و هم اکنون برای تفریح هیجان انگیز پایین آمدن با 
طناب از آن استفاده می شود.  هرکدام از بازدیدکنندگان که 
بیش از 14 سال سن و کمتر از 135 کیلو گرم وزن داشته 
امکان  این  از  95پوندی  بلیط  یک  خرید  با  می توانند  باشند 

جذاب استفاده کنند.
در  بلیت فروشی  این  از  حاصل  درآمد  بدانید  است  جالب 
سال2011 و 2012 مبلغ 140هزار پوند بوده که به مصارف 

خیریه اختصاص داده شده است.
اما در سال 2015 نام National Lift Tower  بار دیگر بر سر 
افتاد و این بار شرکت استودور این برج را به عنوان  زبان ها 

»بلندترین برج تست فاضالب« به جهان معرفی کرد.
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تست شروع می شود
قدیمی  تونی  هیل مهندس  تا  حدود یک هفته طول کشید 
به  قطر 100میلیمتر  به  فاضالبی  استک های  بتواند  استودور 
همراه سینک ها و توالت ها همچنین سوپرونت ها را در پله فرار 
یکی از شفت های برج  نصب کند. به این استک که ارتفاعش 
به 100متر رسیده بود 10 توالت در طبقات مختلف و تعدادی 
سینک وصل و برای اندازه گیری و ثبت دقیق داده ها تعدادی 

مانومتر و ابزار الکترونیکی درمحل های مورد نظر نصب شد.

لوله های فاضالب که در این شبیه سازی استفاده شد از نوع 
شفاف بود تا بازدیدکنندگان به راحتی بتوانند حرکت سیال 
را )که آن هم یک مایع رنگی بود( تماشا کنند. سوپرونت های 
 pسوپرونت های و  کالهک  شفاف  نوع  از  هم  و100   50
به صورت برش خورده انتخاب شده بود تا عملکرد سوپرونت ها 
مقدای  به  کامل  شبیه  سازی  برای  اما  نماند.  پنهان  دید  از 
بیف برگر،  سوسیس،  مقداری  بود!  نیاز  هم  سنگین  فاضالب 
دستمال مرطوب و دستمال توالت نقش فاضالب سنگین را 
پیمانکار  مشاور،  طراح،  مهندس   70 از  بیش  می کرد!  بازی 
این  شاهد  4روز  در  بریتانیا  سراسر  از  بهداشت  وکارشناس 
مقایسه  غیرقابل  توانمندی  نزدیک  از  و  بودند  بی نظیر  تست 

سوپرونت در حفظ تعادل تله آب را مشاهده کردند.
روش تست به این صورت بود که تونی هیل به ناگاه از باالی 
استک 100 متری حدود 60 لیتر آب را در کمتر از 15 ثانیه 
گاه  و  جالب  تاثیر  فوری  تخلیه  این  و  می کرد  سیستم  وارد 

نگران کننده ای روی سیفون وسایل بهداشتی می گذاشت.
برای آن که بتوان بین سیستم ونت سنتی و همچنین سوپرونت 

مقایسه ای انجام داد، در چندین جا شیرهایی نصب شده بود 
از  یا خارج کردن سوپرونت  وارد  آن،  و بست کردن  باز  با  تا 

سیستم فاضالبی امکان پذیر باشد.

نقاط  در  هم  رث  دانیل  و  وایت  استیو  هیل،  تونی  بر  عالوه 
را  الزم  توضیح  بتوانند  تا  بودند  مستقر شده  برج  از  دیگری 

به طورکامل برای بازدیدکنندگان ارایه کنند.
آنچه بازدیدکنندگان در هر تست مشاهده می کردند این بود 
خطر  در  همواره  سیفون ها  سنتی،  ونت  سیستم های  با  که 
از  یا کم شدن سطح آب هوابند بود و حتی در بعضی  خالی  
از  فاضالب  پایین،  توالت های طبقات  سیفون ها مثل سیفون 
 ،50 سوپرونت های  وقتی  اما  می پاشید.  هم  بیرون  به  توالت 
هوابند سیفون ها  آب  می شد، سطح  وارد سیستم   p و   100

حتی در زمان تخلیه همزمان تغییری نمی کرد.

خطر در کمین است
یا  فاضالب  چاه  و  زندگی  محیط  بین  حایل  تنها  سیفون 
سیستم فاضالب شهری است و اگر به هر دلیل آب هوابند 
آن کم شود یا از بین برود، بو و گازهای بیماری زا وارد فضا 
سال  چند  که  فاجعه  ای  می کند.  بیماری  ایجاد  و  می شود 
تعدادی  آن  در  و  پیوست  به وقوع  برج هنگ کنگ  در  پیش 
خالی شدن  به دلیل  دادند  از دست  را  خود  جان  ساکنان  از 
به  سارس  ویروس  ورود  نتیجه  در  و  سیفون  هوابند  آب 
از آب  برای حفاظت  در حال حاضر  بود.  آپارتمان ها  داخل 
هوابند سیفون از سیستم سنتی ونت و یا سیستم مدرن و 
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ماهیت فشار منفی و مثبت و راه حل آن چیست؟
فشار منفی 

هنگامی که فاضالب یک وسیله بهداشتی مثل توالت،  سینک، 
روشویی یا...  شروع به حرکت در لوله فاضالب می کند، در آن 
لوله فشار منفی )کمتر از فشار اتمسفر( شکل می گیرد که اگر 
این فشار منفی در زمان درست از بین نرود، باعث خالی شدن 
یا  خودبه خودی  سیفوناژ  پدیده  این  به  می شود.  سیفون 
فشار  این  گاهی  همچنین  میگویند.   self siphonage
آن سیفوناژ  به  که  اثر می گذارد  روی سایر سیفون ها  منفی 
القایی یا Induced siphonage گفته می شود که البته در 
اگر فشار  ساختمان های چند طبقه بیشتر دیده شده است. 
منفی کمتر از  250- پاسکال شود باعث کم شدن سطح آب 
سیفون و اگر به 500- پاسکال برسد، در کمتر از یک ثانیه 

موجب خالی شدن آب سیفون وسایل بهداشتی می شود.

راه  حل فشار منفی
راه حل قطعی و تایید شده برای این مساله سوپرونت است. 
انواع سوپرونت  در  یکطرفه هواست که  سوپرونت یک شیر 
50 و سوپرونت 100 موجود است. سوپرونت در زمان درست 
یعنی زمانی که فشار به 70- پاسکال )7میلیمتر ستون آب( 
بر  غلبه  با  تا  فاضالب می رساند  به سیستم  را  می رسد، هوا 
فشار منفی از پدیده سیفوناژ جلوگیری کند. سوپرونت 50 
قابلیت هوادهی 7/5 لیتر بر ثانیه و سوپرونت 100 قابلیت 
هوادهی 32 لیتر بر ثانیه را دارد. در سوپرونت هیچ قطعه 
خراب  احتمال  بنابراین  نرفته  به کار  فنر  جمله  از  مکانیکی 
شدن آن صفر و طول عمرش به اندازه طول عمر ساختمان 
از  خروج  از  پیش  سوپرونت  ها  از  کدام  هر  همچنین  است. 
کارخانه استودور، دو بار تست می شود و عملکرد آن مورد 

بررسی و تایید قرار می  گیرد.
 

بدانید  است  جالب  می شود.  استفاده  سوپرونت  قابل اعتماد 
مساله  با حل  مرتبط  فقط  ونت  از  استفاده  تفکر  مدت ها  تا 
فشار منفی و آن هم به لطف مطالعات هانتر )منحنی هانتر( 
در سال 1920 بود. در واقع درباره مساله مهم فشار مثبت 
گذرا، تاثیر آن همچنین حل آن تحقیق چندانی نشده بود 
از  سوافیلد  پروفسور  تحقیق  و  مطالعه  با  سرانجام  آن که  تا 

دانشگاه هریوت وات، سوپرونتp اختراع شد. 

به وجود  بدانید سوپرونت هنگامیکه فشار منفی  جالب است 
می آید، در کمتر از 0.5ثانیه به کار می افتد در صورتیکه ونت 
سنتی در 1.5 ثانیه واکنش نشان می دهد؛ یعنی زمانی که 

تقریبا کار از کار گذشته است!

فشار مثبت 
زمانی که فاضالب از لوله عمودی پایین می آید، در نقطه ای 
که تغییر مسیر می دهد- مثال پایین ترین نقطه استک-ریزش 
فاضالب یک پرده آب ایجاد می کند و باعث می شود هوایی 
که همراه فاضالب به پایین کشیده شده به این پرده برخورد 
کند و موجی برگشتی با سرعت صوت ایجاد شود. این موج  
می رود  باال  به  عمودی  لوله  از  ثانیه  بر  متر   320 با سرعت 
تا  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  مسیر  سیفون های  آن قدر  و 
مستهلک شود. در لوله کشی های سنتی برای دمپ این موج 
یک لوله عمودی به موازات استک فاضالب نصب می شود که 
چون  همچنین  ندارد،  را  الزم  تاثیر  و  نیست  قطعی  راه حل 
انتخاب می شود همان  لوله فاضالب  از سایز  سایز آن کمتر 

تاثیر اندک نیز بسیار کمتر می شود.

راه حل فشار مثبت
حل  برای  جهان  در  شده  شناخته  راه حل  تنها   pسوپرونت
مساله فشار مثبت است که توسط پروفسور سوافیلد اختراع 
و  جذب  با   pسوپرونت شد.  ارایه  استودور  شرکت  توسط  و 
از  موج  سرعت  گذرا)کم کردن  مثبت  فشار  موج  استهالک 
آب  آسیب دیدن  از  برثانیه(  12متر  به  ثانیه  بر  320متر 

هوابند سیفون ها، جلوگیری می کند.
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بازدیدکنندگان چه گفتند؟
ونت  عملکرد  بین  مقایسه ای  شبیه سازی شده،  تست  این 
تونی  پرتالش  کار  هفته  یک  نتیجه   و  سوپرونت  و  سنتی 
 هیل و سایر همکاران شرکت استودور بود. در پایان هر روز 
از این نمایش چهار روزه، بازدیدکنندگان پیشنهادهایی هم 
هم  آنها  از  خیلی  شود.  استفاده  بعد  روز  برای  تا  می دادند 
تست  این  از  بتوانند  همکارانشان  که  می دادند  درخواست 

بازدید کنند.

البته کارکنان برج هم میزبانی خوبی به عمل آوردند و اجازه 
دادند بازدیدکنندگان تا باالترین نقطه برج بروند و سیستم 

را مورد بررسی قرار دهند.
تست  جالب  نتایج  دیدن  از  پس  بازدیدکنندگان  از  برخی 
سیستم  طراحی  در  گذشته  در  می کنم  »فکر  می گفتند: 
گفته  نیز  مهندسان  از  دیگر  یکی  کردم.«  اشتباه  فاضالبی 

بود:»به طراحی هایم نگاه دقیق تری خواهم کرد.«

استیو وایت مدیر فنی استودور در یکی از سخنرانی هایش با 
اشاره به چند ساختمان بلند گفته بود:»متاسفانه مهندسان 
حرکت  به  فقط  فاضالبی  سیستم  اجرای  و  طراحی  هنگام 
غافل  آن  اثر  و  هوا  حرکت  از  و  می کنند  توجه  فاضالب 
هستند.« شاید اهمیت این جمله در آن زمان برای خیلی ها 
روشن نبود، اما امروز با این تست شبیه سازی شده تردیدی 
به  باید  و مثبت  فشار منفی  برای حل مساله  باقی نماند که 
را ه حل های نهایی که برخاسته از تحقیقات علمی است تکیه 

کرد.

در  گذرا  مثبت  فشار  اثر  که  پیمانکاران  از  یکی  همچنین 
گفت:  بود  دیده  را  سنتی  ونت  سیستم  پایین  طبقه  توالت 
هم  با  باال  طبقات  توالت   10 وقتی  ندارم  دوست  »واقعا 
فالش می کنند روی این توالت  که فاضالب را پخش می  کند 

بنشینم!«



فنی آموزشی

 

پمپ های آبرسانی ویلو
در بسیاری از ساختمان ها، با توجه به کمبود فشار در شبکه آب شهری استفاده از سیستم تقویت فشار در 
اهالی ساختمان به خصوص ساکنان طبقات  به  با فشار و دبی مناسب  تا آب  ناگزیر است  ورودی ساختمان 
باالیی برسد. در ساختمان های با تعداد واحد کم به طور معمول از یک پمپ )به صورت دور ثابت یا متغیر( و در 
مجتمع های مسکونی بزرگ از بوستر پمپ های دور متغیر استفاده می شود. در این قسمت، نحوه کار یک پمپ 

دور ثابت آبرسانی مورد بحث قرار می گیرد.

انتخاب پمپ آبرسانی

است  کم  آن ها  در  واحدها  تعداد  که  ساختمان هایی  در 
)کم تر از 8 واحد( معموال از یک پمپ آبرسانی به صورت دور 
ثابت به همراه منبع دیافراگمی و یک سوییچ فشار استفاده 
می شود. این ترکیب ممکن است تا ساختمان هایی با 20 واحد 
مسکونی هم به کار گرفته شود؛ هر چند استفاده از پمپ با 

موتور دورمتغیر در این شرایط ترجیح دارد. 
کل  در  آب  مصرف  مقدار  باید  پمپ،  دبی  محاسبه  برای 
ساختمان را در نظر داشت و سپس با در نظر گرفتن ضریب 
همزمانی مناسب، دبی پمپ را به دست آورد. چندین روش در 
این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد که منجر به پاسخ های 
مدل  به  که   SFU مثال روش  عنوان  به  متفاوتی می شود. 
مصرف در کشور امریکا نزدیک است،  مصرف وسایل بهداشتی 
را بسیار زیاد برآورد می کند و در نتیجه باعث انتخاب پمپ 
بزرگ تر از حد نیاز می شود. استاندارد DIN 1988  نیز روشی 
برای تعیین ضریب همزمانی در آب مصرفی ساختمان ارایه 
می کند که بر اساس تجربه،  نتیجه آن به واقعیت مصرف در 

کشور ما نزدیک تر است.
برای محاسبه هد مورد نیاز پمپ باید در نظر داشته باشید 
که در پیک مصرف، باالترین وسیله بهداشتی در ساختمان 
دست کم یک بار فشار داشته باشد. این مقدار باید با فاصله 
قائم این مصرف کننده از پمپ و افت فشار خط لوله جمع 

شود.
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مخزن ذخیره آب

طبق الزامات نظام مهندسی ساختمان، پمپ آبرسانی نمی تواند 
به طور مستقیم به خط آب شهری وصل شود و الزم است یک 
مخزن ذخیره مناسب قبل از پمپ قرار داده شود. این کار باعث 
کمک به حفاظت شبکه در برابر آلودگی های احتمالی و نیز 
دسترسی یکسان شهروندان به شبکه خواهد شد. نکته منفی آن 
است که با قرار دادن مخزن ذخیره، در عمل، فشار آب شبکه 
کمکی به آبرسانی در ساختمان نمی کند و فشار آب در  ورودی 
پمپ صفر خواهد بود. برای بدست آوردن حجم مخزن ذخیره 

معموال به ازای هر نفر 50 تا 75 لیتر در نظر گرفته می شود.  

منبع دیافراگمی

برای آن که باز شدن هر شیر بهداشتی باعث به کار افتادن پمپ 
نشود و پمپ فرصت کافی برای خاموش ماندن و استراحت داشته 
باشد، الزم است بعد از پمپ از یک منبع دیافراگمی استفاده شود. 
فشار هوا در حالتی که منبع بدون آب است باید به اندازه %10 
)کم تر از نیم بار( پایین تر از فشار روشن شدن پمپ باشد. سایز 
منبع باید به اندازه ای باشد که پمپ دست کم یک دقیقه برای پر 
کردن آن روشن بماند. در صورتی که سایز منبع مورد استفاده 
کوچک یا هوای داخل آن تخلیه شده باشد، تعداد دفعات خاموش 
و روشن شدن پمپ، به شدت افزایش می یابد و پمپ و موتور به 

سرعت مستهلک می شوند.

سوییچ فشار

برای خاموش و روشن کردن پمپ در فشار مناسب از سوییچ فشار 
استفاده می شود. کم ترین فشار که در آن پمپ روشن می شود 
برابر با فشاری است که دورترین مصرف کننده نیز در حالت پیک 
مصرف یک بار فشار داشته باشد. برای جلوگیری از خاموش و 
روشن شدن مکرر پمپ، بهتر است اختالف بین فشار روشن و 
خاموش شدن پمپ بین 1.5 تا 2 بار در نظر گرفته شود.  توجه 
کنید که بیش ترین فشار پمپ )هنگام خاموش شدن( منجر به 

فشار بیش از 4 بار پشت شیرها نشود.

ست کنترل

در ساختمان هایی که تعداد واحدها کم است )یک تا چهار(، گاهی 
به جای سوییچ فشار و منبع دیافراگمی از ست کنترل استفاده 
می شود. این ست کنترل بر مبنای عبور جریان کار می کند و به 
محض باز شدن شیر آب در واحدها، پمپ روشن شده و تا زمانی 
که دبی عبوری به اندازه کافی کم نشود، روشن می ماند. این امر 
باعث می شود علیرغم قیمت پایین و نصب آسان ست کنترل، 

فرسایش پمپ بیش تر شود.
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کاویتاسیون و لوله کشی پمپ ها 
پمپ های سانتریفوژ دارای قابلیت مناسب در تولید فشار و ایجاد 
جریان آب در خط لوله هستند. با این حال توانایی این پمپ ها 
در مکش سیال محدود است و نمی توانند بیش از چند متر آب را 
از مخزن ورودی باال بکشند. به این دلیل همیشه بهتر است این 
پمپ ها پایین تر از سطح آب در مخزن مکش نصب شده باشند 
تا عالوه بر حل مشکل هواگیری پمپ، آب به صورت مناسب به 

پمپ وارد شود. 

کاویتاسیون محدودیتی است که در خط مکش پمپ ها وجود 
دارد. در صورتی که فشار آب در ورودی پمپ از حد مشخصی 
کم تر شود، بخشی از آب پس از ورود به پمپ دچار تبخیر موقت 
شده و دوباره به سرعت به مایع تبدیل می شود. اگر پمپی به این 
عارضه دچار شود، عملکرد آن همراه با لرزش و سر و صدا خواهد 
بود و فشار و دبی تولیدی آن کاهش می یابد. عالوه بر آن بسته به 
جنس پروانه ممکن است آثار خوردگی هم روی آن دیده شود. 
برای جلوگیری از این مشکل همیشه باید فشار ورودی پمپ را به 
اندازه کافی باال نگه داشت. محاسبات مربوط به مقدار فشار الزم 
در ورودی پمپ با پارامتر NPSH توسط سازنده اعالم می شود. 

در شرایطی که امکان نصب پمپ در ارتفاعی پایین تر از مخزن 
وجود ندارد و به اصطالح پمپ دارای مکش منفی است، الزم است 
برای آن که هواگیری پمپ امکان پذیر شود، در ابتدای خط لوله 
مکش )در مخزن ذخیره( شیر یکطرفه )سوپاپ( مناسب نصب 
شده باشد. به این ترتیب بعد از هر بار خاموش شدن پمپ، آب 
داخل خط مکش و پوسته پمپ تخلیه نمی شود و در نتیجه نیاز 
به هواگیری مجدد وجود ندارد. البته در صورت خاموش ماندن 
طوالنی مدت و نشتی از سوپاپ باید دوباره پمپ را از طریق پیچ 

هواگیری تعبیه شده روی پوسته پر شود. 

بهترین انتخاب برای نصب پمپ در چنین شرایطی که مکش 
منفی وجود دارد، استفاده از پمپ های خودمکش است. ساختار 
داخلی این پمپ ها به گونه ای است که تا حدی توانایی تخلیه 
خودکار هوا را دارند. به این ترتیب در خطوط مکشی که طوالنی 
نباشد، اگر سوپاپ خط مکش وجود نداشت یا درست عمل نکرد، 
این پمپ ها می توانند کار کنند. هرچند باید در نظر داشته باشید 
که ارتفاع مکش این پمپ ها نیز مانند دیگر پمپ های سانتریفوژ 
محدود است و تابع NPSH  اعالم شده توسط سازنده خواهد 
بود. پمپ های سری Initial JET شرکت ویلو از جمله پمپ های 

خودمکش هستند.
جهت چرخش

تشکیل حباب ها

ترکیدن حباب ها

سوپاپ
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اینترنت  جستجوی  موتور  قوی ترین  عنوان  به  که  گوگل 
 40000 از  بیش  پاسخ گوی  ثانیه  هر  در  می شود،  شناخته 
خود  عظیم  دیتاسنترهای  طریق  از  اینترنتی  جست وجوی 
است. تجهیزات به کار رفته که بدون توقف مشغول کار هستند، 
گرمای فراوانی تولید می کنند. بدین خاطر سیستم های تهویه 
مطبوع و خنک کاری این مراکز ظرفیت بسیار باالیی داشته 
مصرفی  برق  مقدار  می کنند.  مصرف  فراوانی  الکتریسیته  و 
دیتاسنترهای اینترنت در سال 2011 به میزان بیش از 684 
برق  مصرف  کل  از  تر  بیش   %10 ساعت،  کیلووات  میلیارد 
افزون  روز  گسترش  به  توجه  با  است!  بوده  آلمان  کشور  در 
بسیار  مراکز  این  در  انرژی  به کاهش مصرف  نیاز  اینترنت،  

حیاتی است.
گوگل جدیدترین دیتاسنتر خود را در شهر هامینا در کشور 
فنالند - شهری با آب و هوای بسیار سرد و در مجاورت دریا 
- بنا کرده و برای کاهش مصرف الکتریسیته در این مرکز از 
یک سیستم پمپاژ مدرن با راندمان بسیار باال برای چرخش 

آب دریا در سیستم خنک کن آن استفاده شده  است. 

با  اینچ  ویلو در سایز 6 و 8   IL پمپ های نصب شده، سری 
راندمان در حد 80% و راندمان موتور در محدوده 95% است 
تا مصرف برق را تا حد امکان پایین آورد. دمای قابل قبول 
هردلیل  به   اگر  و  است  درجه   35 مرکز  این  تجهیزات  برای 
زیادی  افزایش  دما  متوقف شود،  آن  سیستم خنک کاری در 
بنابراین  می شود.  مختل  مرکز  عملیات  کل  و  می کند  پیدا 
عالوه بر راندمان، سیستم کنترلی و حفاظتی تجهیزات پمپاژ 
نیز توسط ویلو با قابلیت اطمینان باال و به صورت ویژه طراحی 

و اجرا شده است.

باید- نبایدها 
           در پمپ

•  نصب شیر یک طرفه
در خروجی پمپ های سانتریفوژ 
باید از شیر یک طرفه استفاده 
باعث  شیر  این  وجود  شود. 
می شود در حالت خاموش بودن 
تانک  به  و  برنگردد  پمپ، آب 

ذخیره تخلیه نشود.

•  شیر قطع و وصل
سیرکوالتور،   پمپ های  مانند 
برای ایزوله کردن راحت پمپ از 
مدار در زمان تعمیر، باید قبل و 
بعد از پمپ،  شیر قطع و وصل 

مناسب نصب کنید.

•  نصب فشارسنج
خروجی  در  فشارسنج  وجود 
با  می کند  کمک  پمپ ها 
پمپ  تولیدی  هد  محاسبه 
وضعیت عملکرد آن را کنترل 
باید  پمپ  تولیدی  هد  کنیم. 
همیشه در محدوده درج شده 
روی پالک مشخصات آن قرار 

داشته باشد.

• محافظت در برابر
کارکرد خشک

خرابی  موردهای  از  بسیاری 
پمپ ها ناشی از قطع شدن 
پمپ  خشک  کارکرد  و  آب 
است. برای جلوگیری از این 
مشکل می توان از فلوسوییچ  
در مسیر جریان آب یا فلوتر 
مخزن  داخل  سوییچ(  )لول 

ذخیره استفاده کرد.

پمپ های ویلو در دیتاسنتر گوگل
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فاضالبی

آبرسانی

گرمایش کفی

مطابق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان زاویه اتصال لوله افقی ونت به لوله فاضالب نباید کوچکتر از 45 درجه نسبت 
به سطح افق باشد. این قانون بدین منظور وضع شده است که فاضالب هنگام عبور از لوله فاضالب وارد سیستم ونت 
نشود و عملکرد ونت را دچار اختالل نکند. همانطور که می دانید اگر سیستم ونت دچار اختالل شود پدیده سیفوناژ 
)خالی شدن سیفون از آب هوابند( اتفاق می افتد و بو و گازهای سمی وارد فضا می شود. در این اجرا لوله ونت با زاویه 

مناسب به لوله فاضالب توالت ایرانی وصل شده است.

لوله های سوپرپایپ انعطاف پذیر هستند و به راحتی خم می شوند به همین خاطر هنگام اجرای سوپرپایپ در مصرف اتصاالت 
صرفه جویی می شود. اما خم  کردن لوله باید مطابق دستورالعمل سوپرپایپ انجام شود در غیر اینصورت عالوه بر آسیب رسیدن 
به لوله ممکن است محل عبور آب نیز محدود شود. خم لوله را می توان با دست یا با ابزاری مثل فنر یا خم کن انجام داد. 
هنگام خم کردن لوله در محل خم، دایره ای فرضی شکل می گیرد که اگر با دست عملیات خم  کردن را انجام می دهید حداقل 
شعاع خم مساوی با پنج برابر قطر خارجی لوله و اگر از فنر استفاده می کنید چهار برابر قطر خارجی لوله می باشد.برای مثال 
اگر بخواهید لوله سایز16 را با دست خم کنید باید بگونه ای این کار را انجام دهید که شعاع  خم کمتر از 80 میلی متر نشود. 
در صورت استفاده از فنر این شعاع 64 میلی متر خواهد بود. اگر از دستگاه خم کن استفاده شود شعاع خم می تواند از این هم 

کمتر شود که چون فرمول خاصی ندارد برای هر سایز لوله متفاوت خواهد بود. 
در این اجرا خم ها مناسب است و عالوه بر آن صفحه دیواری کامال در جای خود با پیچ و رولپالک محکم شده و لوله های سرد 

و گرم نیز از هم فاصله دارد. 

اجرای نادرست
خم لوله در این تصویر کمتر از میزان استاندارد است. خم سمت راست تند است و خم سمت چپ آنقدر تند شده که حتی 
لوله نیز آسیب دیده و دوپهن شده است. اگر مجری می خواست از فنر برای این خم ها استفاده کند می توانست از دو مدل 
فنر که به فنر رو و فنر تو مشهور است استفاده نماید. ناگفته نماند که در این اجرا، محکم بودن صفحه نصب روی دیوار و 

نصب درپوش های تست که باعث عدم ورود اجسام خارجی به لوله می شود از نکات درست می باشد.

اجرای نادرست
در این اجرای نادرست لوله افقی ونت در محل اتصال به لوله فاضالب با زاویه کمتر از 45 درجه به لوله فاضالب وصل 
ملی  مقررات  است، طبق  وارد  اجرا  این  به  دیگری هم  ایراد  ونت شود.اما  وارد سیستم  فاضالب  است  و ممکن  شده 
ساختمان اتصال شاخه افقی ونت به لوله عمودی ونت باید حداقل 15 سانتیمتر باالتر از سرریز آن لوازم بهداشتی باشد. 
دلیلش هم این است که اگر سیستم فاضالبی دچار گرفتگی شد قبل از اینکه فاضالب وارد لوله عمودی ونت شود از 
سرریز وسیله بهداشتی خارج شود. در این تصویر لوله ونت مستقیما در داکت به لوله عمودی ونت وصل شده است در 
صورتی که باید لوله در داکت باال برود و مثال زیر سقف طبقه باال به خط عمودی ونت وصل شود. عدم بست کاری و 
ساپورت کشی هم از دیگر ایرادات این  اجرا است. مجری می توانست با سیستم بست و ساپورت سوپرفیکس که یکی از 

راه حل های سوپرپایپ است، خیلی راحت و بدون نیاز به جوشکاری اقدام به اجرای بست و ساپورت کند.

اجرای نادرست

اجرای درست آقای سهرابی مجری تهران

اجرای درست آقای حاجی زاده مجری تهران

اجرای درست آقای اسدی مجری ابهر
در این اجرا، لوله ها با فواصل مشخص که در نقشه گرمایش کفی ارائه شده اجرا گردیده و مجری از بست خاردار و 
بست ریلی نیز به درستی استفاده کرده است. همچنین در ورودی کلکتور جایی که لوله ها فشرده تر اجرا شده اند لوله 

خرطومی روی لوله اجرا شده تا گرمای کف آن منطقه بیشتر از حد مورد نیاز نباشد.
اجرای مناسب ورق حبابدار متاالیز و باالآوردن آن تا روی عایق کناری نیز به صورت درست اجرا شده است. مطابق 
استاندارد گرمایش کفی ورق متاالیز باید تا روی عایق کناری باال بیاید و همچنین در کف به اندازه 8 سانتی متر با ورق 

متاالیز کناری همپوشانی داشته باشد.

در این اجرای نادرست، سیستم گرمایش کفی به علت وجود ابزار بنایی، بشکه و نخاله های بنایی در معرض آسیب است. 
لوله  ها آسیب  از اجرای گرمایش کفی مراقب باشند به علت تردد عوامل کارگاه  توصیه می شود مجری و کارفرما پس 
نبینند. همچنین آرایش لوله ها نامنظم است و فواصل لوله ها به صورت درست اجرا نشده است. بست های خاردار هم 
از جای خود خارج شده اند و چون خم لوله ها از جای خود برخاسته است هنگام بتن ریزی مشکالتی ایجاد خواهد کرد.
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یک تجربه
وقتی مجری، تست سیستم فاضالب را نمی  تواند  تحویل دهد

مدتی پیش کارفرمای یکی از پروژه ها تماس گرفت و از نحوه تست کردن سیستم فاضالبی توسط مجری گالیه داشت. این کارفرما 
می گفت چند روز است پروسه اجرا به اتمام رسیده اما مجری هنوز نتوانسته است مرحله تست را پشت سر بگذارد و به مهندس ناظر 

تحویل دهد. لطفا یکی از کارشناسان سوپرپایپ موضوع را بررسی کند.

فردای آن روز کارشناس سوپرپایپ در محل پروژه حاضر بود. از 
قبل با مجری نیز هماهنگ شده بود تا به اتفاق کارفرما و مهندس 

ناظر حضور داشته باشد و موارد را توضیح دهد.
مجری موضوع را اینگونه تعریف کرد: »پس از اجرای کامل سیستم 
فاضالبی سوپردرین، اقدام به تست کردن نمودم اما متاسفانه تالشم 
بی ثمر بود و از چند جا نشتی مشاهده شد. هرچقدر سعی کردم 
نشتی را از بین ببرم و تست را تحویل دهم متاسفانه موفق نشدم. 
برای همین از شما کمک خواستم.« کارشناس سوپرپایپ پس 
از شنیدن توضیحات مجری،  همچنین مهندس ناظر و کارفرما، 
بازدیدی از کارگاه نمود تا دریابد اشکال کار کجاست. اشکال کار 

خیلی زودتر از آنچه تصور می شد مشخص گردید.

بست کاری نادرست
انجام  درست  صورت  به  بست  کاری  مجری،  این  لوله کشی  در 
نشده بود. یعنی هم در تعداد بست و هم در مکان اجرای بست 
اشکاالتی وجود داشت.در سیستم های فاضالبی پوش فیت ازجمله 
سوپردرین باید پشت همه سوکت ها نه روی آن ها بست اجرا شود 
و همچنین روی لوله ها در فواصل مشخصی که در جداول فنی 
سوپردرین آمده نیز بست  کاری شود. پیچ بست های پشت سوکت 
باید کامال محکم شود که به این بست اصطالحا بست ثابت گفته 
می شود. در بست های روی لوله نیز که به بست راهنما معروف 
است باید پیچ کمی شل باشد تا امکان انقباض و انبساط برای 
لوله فراهم شود. البته گذشته از اینکه از یک بست به عنوان بست 
ثابت یا بست راهنما استفاده می شود،  شرکت سوپرپایپ دارای 
دو مدل بست »روکش دار« و »دوپایه« است که توضیحات کامل 
آن در دفترچه »دستورالعمل نصب سیستم فاضالبی سوپردرین« 

آمده است.

در جاهایی که امکان اجرای بست های مرسوم وجود ندارد )مثل 
وقتی چندین اتصال پشت سر هم اجرا می شود( شرکت سوپرپایپ 
یک راه حل جالب به اسم »بست سوکت« معرفی کرده است. بست 
سوکت، سیستم سوپردرین را در برابر فشار 20متر ستون آب یا 

2 بار مقاوم می کند.
مطابق  که  بگوییم  هم  را  این  شد  بست  از  صحبت  که  حاال 
استانداردهای آلمان، استفاده از بست های با روکش PVC نرم با 
لوله  های پلی پروپیلن )مثل سوپردرین( ممنوع است چون به تدریج 

باعث تحلیل رفتن لوله می شود.

کثیف بودن حلقه های آب بندی و اجرای نادرست لوله ها
با بازدیدی که از محل انبارش لوله ها صورت گرفت مشخص شد 
لوله ها روی زمین رها شده  بودند و حلقه های آب بندی کثیف بوده 
است. از مجری خواسته شد تا یکی از لوله های اجراشده را از 
اتصال خارج کند تا وضعیت حلقه آب بندی بررسی شود. متاسفانه 
به خاطر  بلکه  بود  کثیف  نه تنها  آب بندی  حلقه  شد  مشاهده 

کونیک نکردن لوله از جای خود نیز جابجا شده بود.
برای مجری توضیح کامل داده شد که هنگام اجرای لوله کشی 
سوپردرین باید حلقه  های آب بندی کامال تمیز باشد و همچنین 
پس از برش لوله حتما عملیات کونیک  کردن لوله و ایجاد پخ روی 
قسمت خارجی لوله انجام شود. اگر لوله کونیک نشود وقتی وارد 
اتصال می شود حلقه آب بندی اتصال را جابجا می کند و تست پاس 

نخواهد شد.
در چند قسمت دیگر از پروژه نیزلوله ها در راستای درست وارد 
اتصال نشده بود و همین موضوع باعث اشکال در تست شده بود.

در نهایت کارشناس سوپرپایپ پس از شرح اشکاالتی که در این 
فشار  با  که تست سوپردرین  کرد  یادآوری  داشت  پروژه وجود 
حداقل 3متر و حداکثر 6متر در زمان 15 دقیقه انجام می شود. 
همچنین باید دقت شود که زمان تست طوالنی نشود چون ممکن 

است سیستم آسیب ببیند.
برای تست درست الزم است که هنگام لوله کشی در همه طبقات 
و روی لوله های عمودی )استک( سه راه بازدید نصب شده باشد تا 
از آن طریق بتوان بالن تست سوپردرین را وارد نمود و عملیات 
تست را انجام داد.چند روز بعد کارفرما با سوپرپایپ مجددا تماس 
گرفت و از انجام درست تست خبر داد. او گفت مجری اشکاالتی 
که در اجرایش بوده و در بازدید کارشناسی به ایشان گفته شد را 
رفع کرده و موفق شده است سیستم فاضالبی را به صورت کامل 

تست و فرم آن را امضا کند و تحویل دهد.
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آشنایی با مقررات ملی ساختمان 

 مبحث شانزدهم
 تاسیسات بهداشتی )23(

ادامه مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، چنانچه در  در 
شماره پیش خواندید، درباره نحوه اتصال لوله هواکش به 
فاضالب توضیح دادیم. در این شماره و در ادامه مطالب 
تهویه  لوله کشی  مختلف  روش های  بررسی  به  قبلی 

فاضالب خواهیم پرداخت. 

هواکش مشترک
 

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

ضروری است:

سطح  هم  بهداشتی  وسایل  از  عدد  دو  برای  اگر  الف( 
به دلیل  شود،)  نصب  مشترک  هواکش   ،)1 شماره  )تصویر 
باالدستی  لوله فاضالب مصرف کننده  احتمال گرفتگی در 
دست(،  پایین  مصرف کننده  به  هوارسانی  در  اختالل  و 
تالقی  نقطه  در  باید  لوله ی  هواکش مشترک،  اتصال  محل 
پایین  در  یا  بهداشتی،  وسیله  دو  این  فاضالب  لوله های 
وسایل  این  سیفون  فاصله ی  و  باشد  نقطه  آن  دست 
شاخه  به  مشترک  هواکش  لوله  اتصال  نقطه  تا  بهداشتی 
از عددهای جدول شماره )1( بیش تر  نباید  افقی فاضالب 

باشد.

جدول شماره )1(

تصویر شماره )1(

لوله فاضالب

لوله  هواکش
مشترک

لوله هواکش مشترک

محل تالقی فاضالب مصرف کننده ها

به سمت 
لوله قائم 
فاضالب

قسمت بیست و هشتم
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هواکش تر
 

در  که  طبقه،  یک  در  بهداشتی  لوازم  از  گروه  یک  برای 
فرنگی(  توالت  و  دوش  روشویی،  کامل)شامل  حمام  یک 
مجاور  کامل  حمام  دو  در  حداکثر  یا  و  مشابه  فضای  یا 
کرد.  نصب  افقی  تر  هواکش  می توان  گرفته اند،  قرار  هم، 
لوله ی  به عنوان  دست  باال  لوازم  برای  زمان  هم  هواکش تر 
عمل  هواکش  به عنوان  دست  پایین  لوازم  برای  و  فاضالب 

می کند.
بهداشتی  لوازم  از  هریک  بهداشتی،  لوازم  از  گروه  این  در 
لوله  یا  فاضالب  افقی  شاخه  به  جداگانه  به صورت  باید 
هواکش  تر متصل شود. هواکش خشک می تواند مستقیما 
به لوله افقی هواکش تر و یا به لوله فاضالب یکی از لوازم 

شود. متصل  بهداشتی 

 
نکته: چند 

فاضالب،  افقی  از شاخه  بهداشتی  لوازم  فاصله سیفون   -1
از  نباید  که درعین حال هواکش تر نیز محسوب می شود، 

باشد. 1 بیش تر  عددهای جدول شماره 
نباید  شرایطی  هیچ  تحت  تر  هواکش  لوله  نامی  قطر   -2
بهداشتی  وسایل  فاضالب  لوله  نامی  قطر  از  کوچک تر 
متصل به لوله هواکش تر باشد. یعنی اگر برای مثال توالت 
تر  هواکش  لوله  قطر  کم ترین  باشیم،  داشته   110 قطر  با 

باشد. بیش تر  یا  میلیمتر   110 باید 
3- برای سایز زنی لوله هواکش تر می توانیم از جدول زیر 

کنیم. استفاده 

 

در  دیگری  بهداشتی  لوازم  فاضالب  لوله   که  صورتی  در 
الزم  شود،  متصل  تر  هواکش  افقی  شاخه  به  دست  پایین 

برای آن هواکش جداگانه پیش بینی شود. است 
اجرایی  قوانین  همه  این   از  رهایی  برای  آخر:  نکته 
دارد،  وجود  آن  در  نیز  خطا  احتمال  که  ونت  لوله کشی 
به  مجهز  که   v سوپردرین لوله کشی  سیستم  از  می توانید 

کنید. استفاده  است،  سوپرونت 

لوازم بهداشتی که در یک سطح  از  برای دو عدد  اگر  ب( 
شاخه  شود،  نصب  مشترک  هواکش  باشند،  نشده  واقع 
به عنوان  گرفته  قرار  باالتر  که  بهداشتی  وسیله  فاضالب 
و  قرار گرفته عمل می کند  پایین تر  هواکش دستگاهی که 
قطر نامی آن باید یک اندازه بزرگ تر از قطر لوله فاضالب 

اینچ( باشد. )دست کم2  باالتر در حالت عادی  دستگاه 

وسیله  دو  این  فاضالب  تخلیه  حالت  این  در  نکته: 
باید تنها از طریق لوله قایم فاضالب باشد و نیز  بهداشتی 
به دلیل تخلیه سریع حجم زیادی از فاضالب و اختالل در 
باالتر  دستگاه  پایین دست،  بهداشتی  وسیله  به  هوارسانی 

)تصویرشماره2( باشد.  توالت  نمی تواند 

تصویر شماره )2(

لوله قائم فاضالب

لوله هواکش مشترک

توالت فرنگی )پایین دست(

روشویی )باال دست(

شیب

توالت

روشویی

هواکش خشک
لوله قایم هواکش

لوله قائم فاضالب



ایمنی
و بهداشت

تغذیه در نوروز
از مهم ترین آداب نوروزی دید و بازدید و مهمانی های مکرر است. در این مهمانی ها شیریني، آجیل، شکالت و با توجه به 
مهمان نوازی و تعارف صاحبخانه، گاه به طور بی رویه مصرف می شوند و به هم خوردن برنامه غذایی و پرخوری احتمالی نه 
تنها اضافه وزن در پی دارد که گاهی باعث بیماری و تلخ شدن روزهای تعطیل نیز می شود. با رعایت چند نکته ساده در 

مصرف غذا،  از تعطیالت خود لذت ببریم.

صبحانه را فراموش نکنید
 صبحانه از مهمترین وعده هاي غذایي است که براي سالمت تندرستي اهمیت زیادی دارد. است. در روزهای تعطیل به دلیل تغییر ساعات 
خواب و  دیر از خواب بیدار  شدن، وعده صبحانه حذف می شود. با تنظیم خواب و خوردن صبحانه  شامل کمی نان، شیر، پنیر، گردو یا 

تخم مرغ، خیار، گوجه فرنگي و میوه   و پرهیز از کره، خامه و سرشیر روز را به خوبی آغاز کنید. 

احتیاط در خوردن آجیل
خوردن بیش از حد آجیل  مي تواند عوارض و پیامدهایي به خصوص در کودکان به دنبال داشته باشد.

متخصصان تغذیه  می گویند مصرف هر نوع ماده غذایي باید با رعایت اصل تعادل همراه باشد در غیر این صورت هر ماده غذایي و مغذي 
مي تواند مضر باشد

نتایج مطالعات اخیر نشان مي دهد که مصرف آجیل تاثیر مثبتي بر سالمت بدن دارد. چربي موجود در انواع آجیل باعث کاهش اختالالت 
قلبي - عروقي مي شود؛ اما باید توجه داشت که مصرف بي رویه آجیل به خصوص آجیل شور، سبب بروز مشکالتي مانند باال رفتن  فشار 

خون  می شود. 
همچنین برخي از ترکیبات موجود در آجیل مانند بادام زمیني در برخی افراد آلرژی زاست و آن ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

دوری کردن از شیریني  
زیاده روي در مصرف شیریني ها عوارض بیش تري در مقایسه با مصرف زیاد آجیل دارد.

کارشناسان می گویند مصرف شکر در دنیا بیش از  میزان مورد نیاز آن است و ایرانیان این ماده را 6 برابر بیش تر هم مصرف می کنند.  
بنابراین در مهمانی ها به یاد داشته باشید که بهتر است خوردن شیرینی را افزایش ندهید  چون از بین بردن عوارض آن مانند چاقی و 

دیابت به آسانی میسر نیست. 

همچنین مصرف بي رویه شیریني درکودکان با توجه به کاهش اشتها و ایجاد سیري کاذب، باعث کمبود مواد مغذي مورد نیاز آن ها 
می شود.

مراقبت از دندان ها
پوسیدگی دندان ها از جمله مشکالتي است که در نتیجه مصرف زیاد شیریني و شکالت در به ویژه کودکان ایجاد مي شود. توصیه مي شود 
در این روزها به بهداشت دهان و دندان  توجه بیش تري شود و عالوه بر وعده های غذایی،  بعد از مصرف آجیل و شیریني هم مسواک 

زدن را فراموش نکنیم تا دچار دندان درد و هزینه های دندانپزشکی در روزهای تعطیل نشویم.
 

آب بنوشید
تغییر دیگري که در روزهای تعطیل سال نو روی مي دهد، کاهش چشمگیر نوشیدن آب است.

با توجه به گذراندن زمان طوالني بیرون از خانه، میزان نوشیدن آب کم می شود. که مي تواند مشکالتي براي سالمتي ایجاد کند که 
مهم ترین آن ها، مشکالت گوارشی است. بنابراین براي نوشیدن آب برنامه ریزي منظم داشته باشیم و این ماده زندگی بخش را در روزهای 

تعطیل فراموش نکنیم.
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دانستنی ها

ارتباط بین فردي چیست؟
و  اطالعات  آن  به وسیله  که  است  فرایندي  فردي  بین  ارتباط 
احساسات خود را از طریق پیام هاي کالمي و غیرکالمي با دیگران 
در میان مي گذاریم. این توانایي با ایجاد پشتگرمی و شرایط سالم 
روانی باعث می شود که افراد با دیگران به ویژه اعضاي خانواده 
باشند و به سمت روابط  خود رابطه ای گرم و صمیمي داشته 

ناسالم کشیده نشوند. 
مهارت هاي ارتباطي ریشه در نظام ارتباطی خانواده دارد. بنابراین 
نوع ارتباط اعضاي خانواده با یکدیگر از مهم ترین  عواملی است 
که باعث می شود فرزندان در برقراری ارتباط با اعتماد به نفس و 
موفق بار بیایند یا کمرو، خجالتي و انزوا طلب بار باشند.  کسانی 
که از مهارت ایجاد ارتباط بین فردی برخوردار نیستند، کم تر 

مورد پذیرش دیگران قرار می گیرند و آسیب پذیرترند.
انسان ها با برقراري ارتباط صمیمانه می توانند احساسات و عواطف 
خود را به اعضاي خانواده، دوستان و نزدیکان ابراز کنند و باعث 
تقویت ارتباط عاطفي خود با آن ها شوند. در این صورت است 
که در زمان بروز مشکالت،  به جای احساس تنهایي و ناتوانی،  
می توانند به موقع از دیگران کمک بخواهند و برای رویارویی با 

گرفتاری پیش  آمده، راه حل هاي جدیدي را کشف کنند.

آیا مهارت ارتباط بین فردی آموختنی است؟
پاسخ این پرسش مثبت است. کسانی که به هر دلیل از مهارت 

ارتباط بین فردی برخوردار نیستند، می توانند روش های
آن را یاد بگیرند؛ به شرط آن که از ضعف خود آگاه باشند و برای 

رفع آن کوشش کنند.

عوامل موثر بر ارتباط بین فردی
کودکانی که در خانواده هایی با ارتباط بین فردی صمیمانه همراه 
این  از  بزرگ می شوند  اعضای خانواده  نفس  و عزت  احترام  با 
مهارت بهره مند می شوند و در بزرگسالی به طور خودکار از آن 
استفاده می کنند؛ اما کسانی که احساس می کنند در ایجاد ارتباط 
بین فردی با دیگران ضعف دارند باید به این تکته ها توجه کنند؛

گوش دادن فعال  با شنیدن تفاوت دارد زیرا شنیدن به صورت 
از  که  است  همه صداهایي  شامل  و  می شود  انجام  ارادي  غیر 
پیرامون دریافت مي کنیم؛ در حالی که گوش  دادن فعال مهارتي 
است که فرد با داشتن آن مي آموزد چگونه به پیام هاي کالمي 
و غیرکالمي گوینده توجه کند تا به طور دقیق معنای سخن و 
احساس او را بفهمد. این امر زمینه تقویت روابط بین فردي را 

فراهم مي آورد.
اهمیت دادن یعني بتوانیم به احساسات، نیازها و خواسته های 
فرد مقابل توجه نشان دهیم و با توجه به توان و ظرفیت خود در 

برابر آن ها واکنش مناسبي داشته باشیم.

ارتباط بین فردی
در شماره های پیش خواندید؛ بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی مهارت های زندگی اصول دهگانه ای دارد. در این  

شماره به مهارت ارتباط بین فردی می پردازیم.

مهارت های دهگانه زندگی
قسمت چهارم

سوال کردن ساده ترین مهارتی است که عالوه برشفاف سازي 
پیام،، باعث برانگیختن تفکر افراد مي شود؛ اما به خاطر داشته 
باشیم طرح سوا ل هاي مکرر، به قصد تفتیش، دخالت در زندگی 
شخصی یا مچ گیري، نه تنها به تقویت رابطه بین فردي کمک 

نمي کند، که باعث ضعیف و مختل شدن آن هم مي شود.

احترام گذاشتن یعني پذیرفتن وگرامي داشتن دیگران بدون 
توجه به سن، جنسیت، نژاد، موقعیت اجتماعی و اقتصادی آن ها. 
با دیگران به گونه اي رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود 
تا آن ها احساس کنند براي شان ارزش و احترام قایل هستیم. 
یکي از نشانه هاي احترام گذاشتن به دیگران، رعایت قواعد و 

مقررات موقعیتي است که درآن قرار مي گیریم .

ابراز وجود از ارکان مهم در مهارت ارتباط بین فردی است که 
شامل بیان افکار، احساسات،  اعتقادات و حقوق ماست به گونه اي 
افراد  نکند.  ایجاد  ناراحتي  احساس  و  مقاومت  دیگران  در  که 
خجالتي و کم رو در ابراز وجود بیش از هر چیز دیگر، نیاز به 

تمرین دارند.

نه گفتن مهارتي است که فرد بتواند در برابر درخواست نابه جاي 
دیگران از کلمه " نه" استفاده کند. کساني که در نه گفتن ناتوان 
باشند، از ارتباط با دیگران احساس امنیت و خرسندي نمي کنند 
نابه جای  درخواست های  که  می دهند  عادت  هم  را  دیگران  و 

بیش تری داشته باشند.

کار گروهي همکاري، همفکري، همدلي و هماهنگي بیش تر بین 
اعضاي گروه را تقویت می کند و باعث استحکام روابط بین فردي 

اعضاي گروه مي شود.

در نتیجه بهبود ارتباط بین فردی 
افراد به درستي و نادرستي عملکرد خود و دیگران بیش تر پي 

مي برند.
زندگي  و مشکالت  ها  ناسازگاري  با  مقابله  براي  افراد  توانایي 

بیش تر می شود.
آرامش روحي و امنیت رواني بیش تر فراهم مي آ ید.

افق دید وسعت پیدا می کند و فرصت یادگیری چیزهاي جدید 
ایجاد می شود.

احساس مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر افزایش می یابد.
احساس همدلي، همکاري ، هماهنگي و همفکري افراد با دیگران 

بیش تر مي شود.
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اقامت گاه های بوم گردی  ایجاد  آنان معرفی می شود.  به  منطقه 
بوم  برای شناخت و معرفی  فعالیت ها و خدماتی که  با  همراه 
انجام می شود، در مناطق روستایی و بکر طبیعی یا بافت های 
تاریخی شکل گرفته است. این اقامت گاه ها توسط خانواده های 
کارآفرین و جامعه محلی عالقه مند به گردشگری اداره می  شوند. 
این شیوه میهمان پذیری و پذیرایی در روستاها از یک سو برای 
روستاییان امکان حفاظت منابع و توسعه و بهره برداری پایدار و 
بدون تخریب از جاذبه های طبیعی را فراهم  و از سوی دیگر با 
ایجاد درآمد مکمل، از مهاجرت مردم روستایی جلوگیری می کند. 
همچنین برای شهرنشینان، امکان گذران تعطیالت با خانواده را 

با هزینه های قابل تحمل در محیط های بکر را فراهم می سازد.

اقامت گاه های بوم گردی در بسیاری از استان های ایران از گیالن 
و مازندران تا اصفهان، لرستان، قشم و... وجود دارند و در کنار 
خانه های سنتی  در برخی سایت ها معرفی می شوند. یکی از این 
سایت ها که امکان جستجوی اقامت گاه ها در کنار اقامت گاه های 

معمولی را می دهد سایت www.tripbama.com است. 

در صورت تمایل به دریافت اشتراک رایگان» نشریه مجري« لطفا فرم زیر را تکمیل و از یکی از راه های زیر برای مجله ارسال کنید؛
پست:  تهران، صندوق پستی4191-15875     دورنگار: 88731159 -021   تلگرام: 

نام:...........................................            نام خانوادگي:...................................            
تاریخ تولد:.............................            شهر محل تولد:................................

نوع فعالیت:  مجري تاسیسات              مهندس-پیمانکار تاسیسات    
                مهندس-ناظر تاسیسات      سایر:......................................................................................................................................................................

میزان تحصیالت:.............................................................................................
با کدامیک از محصوالت سوپرپایپ آشنایي دارید؟    سوپرفیکس   سوپردرین    سوپرپایپ     گرمایش کفی    پمپ های ویلو

آیا تاکنون از محصوالت سوپرپایپ استفاده کرده اید؟  خیر             بلي 
شهر محل فعالیت:...................................................................................................................................................................................................................................
نشاني:.....................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
کدپستي:.....................................................  تلفن:.................................................................پست الکترونیک: ................................................................................. 

محیط  زیست و انرژی

زیبایی  و  شدن  تازه  است.  سفر  برای  خوبی  فصل  بهار 
طبیعت در بهار، سفر را به فرصتی بی نظیر برای بازیابی 
نشاط و شادی پس از یک  سال کار تبدیل می کند و به 
مناطق مهمان پذیر نیز فرصتی برای کسب درآمد بیش تر 
و انگیزه اقتصادی برای ترک نکردن شهرها و روستاهای 
خود می دهد. به ویژه اگر مهمان و میزبان مراقب باشند 
که در  محیط زیست منطقه تخریبی صورت نگیرد و به 
اصطالح فعاالن محیط زیست، جز رد پای گردشگر چیزی 
گردشگری  کردن،  سفر  نوع  این  نماند.  برجا  منطقه  در 
پایدار نام دارد. یکی از بسترهای گردشگری پایدار که از 
چند سال پیش در کشور ما به دست مردم بومی و نوآور 
به وجود آمد، و مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری قرار گرفت، راه انداری اقامت گاه های 

بوم گردی است.
اقامت گاه بوم گردی اقامت گاهی برای گردشگران است که داشتن 
گردشگری،  فعالیت های  و  محصوالت  خدمات،  بومی  ساختار 
ساختار محیطی بوم گرا، ساختار مالکیت و مدیریت خانوادگی 
و مشارکت جامعه بومی و مهم تر از همه ساختارهای مناسب 
زیربنایی گردشگری آن را از دیگر الگوهای اقامتی مانند هتل ها و 

مهمان پذیرها متمایز می کند.
اقامت گاه بوم گردی خانه یا سیاه چادری  بومی است که معماری 
داخلی محلی ساده ای دارد و در آن جا با غذای محلی از گردشگران 
و موسیقی خاص  آیین ها، پوشاک، صنایع دستی  و  پذیرایی  

سفر و گردشگری پایدار 

@mojriplus

کلبه آقامیر-سعادت شهر-استان فارس

خونه نقلی-کاشان



سرگرمی

حل جدول مجری شماره 40 جدول مجری شماره 41

جدول

1- اولین تولیدکننده لوله های تلفیقی در خاورمیانه که 20 سال پیش در 
منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد- آزاد 

2- غذای گیالنی که معموال قسمت اصلی آن جگر است - پرنده ای شبیه 
قرقاول که در شعر حافظ آمده است

3- همان فیل است اما به پارسی- ابزار شستشوی دندان- باالپوش مردان
4- بدن بی سر! - خدای در گویش دراویش- هم به معنی لحظه است و 

هم ضمیر اشاره
5- آنسوی چیزی- خودرویی بزرگ تر از سواری و کوچک تر از مینی بوس- 

کسی که کتابت می کند
6-  نشریه ای که 15 سال است توسط سوپرپایپ برای مجریان تاسیسات 

منتشر می شود
7- وسیله ای برای شستن کف و دیوار- میوه ای دارای گوشت خشک و کرکی

 که طعمی ترش و تقریباً گس دارد - لیوان دسته دار به انگلیسی
8- از چهره های علمی ایران که دانشگاه تهران از یادگارهای ایشان است

9- وقار بی انتها! - معرب تلخ
لوله های  تولیدکننده  بزرگ ترین  و  سوپرپایپ  آلمانی  تجاری  10- شریک 
تلفیقی در جهان- جزیره ای زیبا در خلیج فارس که سعدی هم برای تفریح 

به آن رفته است!
11- آن که دل از مجنون برد- سرزمین

12- رها - نام صفحه مجری در گوگل پالس و تلگرام

  

1- شیر یکطرفه هوا که توسط سوپرپایپ عرضه شده و از پدیده سیفوناژ 
جلوگیری می کند- پمپ معروف آلمانی که سوپرپایپ نماینده آن در 

ایران است
2- حرف یکی مانده به آخر در الفبای انگلیسی- آدم خوش قد و قامت- 

چاه معروف
3- شوهری چنین آرزوست!- دو نیروی هم اندازه را گویند که موازی 

ولی خالف جهت باشند
تهران متصل است-  به  امروز  تهران که  4- شهری قدیمی در جنوب 

گاه شمار
5- موی گوسفند - واژه احساسی و ادبی- عضله باالی زانو 

6- در فرهنگ مهندسی وسط چیزی را گویند- خیسی خفیف
7- حرف بیهوده - معرب سنگ گچ - فلز معروف

8- وی- نامی برای پسران که در شاهنامه، پهلوانی از فرزندان گودرز بوده 
است - باال به انگلیسی

9-یکدانه - سوالی برای پرسیدن زمان اتفاق افتادن چیزی- به معنای 
خشکی و معموال با بیابان می آید- در قدیم حس دوست داشتن را مرتبط 

با مغز نمی دانستند و به این عضو تفویض کرده بودند!
10- شراب- خودروساز معروف کره  ای

11- جمع حرکت- ماه دهم
12- بزرگ ترین تولیدکننده ابزار تاسیساتی در جهان و شریک تجاری 
آلمانی سوپرپایپ که 6000 قلم ابزار تاسیساتی تولید می کند - ماه که 

بیاید

عمودی افقی
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دنجتنورپوس1

هشونایزو2

یعیمسروسفرپ3

ادناماار4

امسایتراف5

سجکجفزوی6

یرهوجایک7

فویسهملدس8

ولپزاردبیش9

نلاستوفب10

اواتازاوها11

ژسمیچنیواد12



• سیستم لوله  کشی سوپرپایپ+ 2
• سیستم فاضالبی سوپردرین 

مراکز تجاری 

ارگ جهان نما - اصفهان 

بازار بزرگ بین المللی ستاره قشم-  قشم  برج آلتون - مشهد

مجتمع تجاری ویالژ - مشهدمجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس -  شیراز 

مرکز تجاری مگا مال - تهران  مرکز تجاری نگین شرق - مشهدمجتمع تجاری اقدسیه - تهران

مجتمع تجاری الله - تبریز مرکز تجاری تیراژه 2 - تهران مرکز تجاری شاپرک - تهران

مرکز تجاری پاالدیوم - تهران 

سیتی سنتر 1 و 2 - قشم




