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تفاوت و تمایز

ویژگی برندهای جهانی

از خرداد ماه  1376که سوپرپایپ در راه " ایجاد تحول در
صنعت تاسیسات" گام نهاد ،تالش کرد تا با ایجاد آسایش بیشتر
انسان در زندگی به کمک تکنولوژی روز جهان ،ارزشی را خلق
کندکه امروز سرمایهای بزرگ را برایش به ارمغان آوردهاست؛
اعتماد مشتریان!
این سرمایه بزرگ آسان بهدست نیامده است؛  20سال نوآوری،
انتقال تکنولوژی و دانش فنی ،پافشاری بر کیفیت حتی در
سختترین شرایط ،آموزش ،ارایه خدمات و ایجاد ارتباط قوی
و ماندگار با مشتریان که سوپرپایپ آنها را تفاوت و تمایز خود
با دیگران میداند.
در این  20سال ثابت کردهایم که هیچگاه خود را تکرار نمیکنیم.
مشتریان ما میدانند که همواره با دست پر در عرصه حضور
داریم و آنها همگام با کشورهای پیشرفته و گاه جلوتر از برخی
از این کشورها ،میتوانند جدیدترین محصوالت و خدمات حوزه
تاسیسات مکانیکی را از سوپرپایپ بخواهند.
و امروز پس از  20سال سوپرپایپ در جایگاهی ایستاده است که
در فراتر از مرزهای کشور عزیزمان ایران نیز شناخته میشود.
همکاری با برندهای معتبر جهانی و حضور چندین ساله در
بازارهای خارجی و پروژههای مطرح بینالمللی ،ویژگیهای برند
سوپرپایپ را بیش از هر زمان دیگر نشان میدهد.
اما این شرایط بار مسئولیت ما را سنگینتر کرده است چه در
برابر مشتریان داخلی ،چه در انتخاب شرکای تجاری خارجی و
چه در بازارهای جهانی که مسئولیتی ملی را بر دوش سوپرپایپ
به عنوان تولیدکننده صنعتی ایرانی قرار میدهد.

اخبار

برایسوپرپایپ
یکنشانکیفیتدیگر

سوپرپایپدوبارهتاییدیهWRAS

سومین کنفرانس بینالمللی کیفیت ،با حضور تنی چند از
مسئوالن دولتی ،رییس کمیسیون اصل  44مجلس ،رییس
سازمان ملی بهرهوری،
مدیرانی از سازمان استاندارد
و صنعت ،همچنین گروهی از
مدیران ارشد بخش دولتی و
خصوصی در مرکز همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار
شد و سوپرپایپ در کنار
چندین شرکت صنعتی و نهاد
علمی و اقتصادی صاحب نام
کشور ،نشان کیفیت دریافت
کرد .از هدفهای این کنفرانس افزایش آگاهی جامعه در مصرف
محصوالت با کیفیت ،بهبود فضای کسب و کار ،توسعه و تحقق
اقتصاد دانایی محور ،همچنین استقرار رویکرد نوین استاندارد
سازی اعالم شده بود .در حاشیه سومین کنفرانس بینالمللی
کیفیت ،مهندس مهرداد یوسفی مدیر عامل سوپرپایپ در
مصاحبهای با باشگاه خبرنگاران جوان گفت" :کیفیت تنها یک
واژه نیست .کیفیت یک باور جداییناپذیر در فعالیت سوپرپایپ
از زمان تاسیس در  20سال پیش تا کنون بوده است و ما
همواره در جهت ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات خود ،گام
برداشتهایم".
مهندس یوسفی جلب اعتماد جامعه مهندسی و حضور
سوپرپایپ در پروژههای ملی و مرجع کشور ،بهعنوان اولین
انتخاب متخصصان صنعت ساختمان و تاسیسات را نتیجه
کوشش  20ساله سوپرپایپ در این راه دانست .یادآور میشود
بانک ملی ،همراه اول ،سیمان صوفیان ،شرکت فناوری بن
یاختههای رویان و بیمه پاسارگاد نیز از جمله برگزیدگان
سومین کنفرانس کیفیت بودند.

سوپرپایپ دوباره تاییدیه  WRASانگلستان را دریافت کرد.
 WRASیکی از معتبرترین موسسات آزمون در سطح جهان
است که استفاده از مواد و محصوالت پلیمری و تاثیر آنها را از
نظر بهداشت آب مصرفی و شرب مورد بررسی و آزمایش قرار
میدهد .تاییدیه دریافت شده بر اساس استاندارد 6920 BS
انگلستان در پی آزمونهای بررسی اثر مواد مورد استفاده در
لولههای سوپرپایپ برکیفیت آب صادر شده است و نشان
میدهد که استفاده این لولهها از نظر بهداشت آب مصرفی و
شرب همچنان مورد تایید است.
دریافت این تاییدیه عالوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در مصرف
کنندگان ایرانی ،خریداران خارجی را نیز مطمئن میکند که
این کاالی ایرانی با کیفیت جهانی تولید و عرضه میشود.
یادآور میشود که سوپرپایپ در حال حاضر تنها دارنده این
تاییدیه در ایران است.

در روز ملی صنعت و معدن

ک بار دیگر صنعتگر برتر قشم
ی 
در مراسم تجلیل از صنعتگران برتر قشم ،یک بار
دیگر سوپرپایپ با دریافت لوح و تندیس مورد تقدیر
قرار گرفت .جهانگیر مجیدی مدیرکل صنعت ،معدن و
تجارت سازمان منطقه آزاد قشم ،در حاشیه این مراسم
که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن در قشم برگزار
شد ،به افزایش  88.8درصدی صادرات از منطقه آزاد
قشم به خارج از کشور در سال  95نسبت به سال 94

انگلستانرادریافتکرد

Approval Number: 1707533
Test Report: LGC-WAT-2017-019/1

Water Regulations Advisory Scheme Ltd.
Unit 13,
Willow Road,
Pen y Fan Industrial Estate,
Crumlin,
Gwent,
NP11 4EG

31st July 2017
SuperPipe International
Tola Industrial Park,
Qeshm Free Area,
P. O. Box 79515-1363,
Iran

)WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME LTD. (WRAS
MATERIAL APPROVAL
The material referred to in this letter is suitable for contact with wholesome water for domestic purposes having met the
requirements of BS6920-1:2000 and/or 2014 'Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human
consumption with regard to their effect on the quality of the water'.
The reference relates solely to its effect on the quality of the water with which it may come into contact and does not signify the
approval of its mechanical or physical properties for any use.
5240

POLYETHYLENE - COMPONENTS.

& ‘SuperPipe 2+ Yellow’. Triple layered, extruded pipe consisting of a colourless polyethylene inner layer, aluminium middle layer
yellow coloured polyethylene outer layer. For use with water up to 85°C.
APPROVAL NUMBER: 1707533
APPROVAL HOLDER: SUPERPIPE INTERNATIONAL
The Scheme reserves the right to review approval.
Approval 1707533 is valid between July 2017 and July 2022
An entry, as above, will accordingly be included in the Water Fittings Directory on-line under the section headed, “Materials which
have passed full tests of effect on water quality”.
The Directory may be found at: www.wras.co.uk/directory
Yours faithfully

Jason Furnival
Approvals & Enquiries Manager
Water Regulations Advisory Scheme

The Water Regulations Advisory Scheme Ltd. Registered in England No, 06663930 Registered office: 6D Lowick Close, Hazel Grove, Stockport, SK7 5ED
Tel:+44(0)333 207 9030 Fax:+44(0)1495 248 540 Email:info@wras.co.uk website:www.wras.co.uk

گفت :میزان صادرات از  16.9به  32میلیون دالر افزایش
یافته و سهم اشتغال صنعتی منطقه آزاد قشم با  85درصد
رشد از  2هزار و  108نفر در سال  94به  3هزار و  909نفر
در سال  95رسیده است .در این مراسم چند شرکت دیگر نیز
بهعنوان صنعتگر برتر معرفی شدند .این چهارمین باریاست
که سوپرپایپ تندیس صنعتگر برتر قشم را دریافت میکند.

 L90جایزه ویژه سوپرپایپ برای
مجریانمجاز
در روز  22خرداد ماه مراسم تمدید کارت مجریان مجاز تهران در دفتر هماهنگی سوپرپایپ
برگزار شد .در پایان این مراسم مجریان شرکت کننده با خبر غافلگیرکنندهای روبهرو شدند؛
قرار بود یکدستگاه خودرو  L90بین مجریان مجازی که پمپ ویلو نصب کرده و بر اساس
فراخوان سوپرپایپ مشخصات الزم را ثبت کرده بودند ،قرعهکشی شود.
در این قرعهکشی نام آقای علی جهاندیده مجری مجاز شیراز بهعنوان برنده از گوی بلورین
بیرون آمد که با تلفن مهندس رضا پیکانی سرپرست نظارت شرکت ،از آن آگاه شد.
این مجری خوششانس از سال  1385بهعنوان مجری مجاز با سوپرپایپ همکاری میکند.
آقای علی جهاندیده

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

5

به ویرایش سوم رسید
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی اعالم کرد ویرایش
سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با موضوع حفاظت
ساختمان ها در مقابل حریق توسط وزارت راه و شهرسازی
تهیه ،تدوین و تصویب شده و از تاریخ  1396/4/1اجرایی
میشود .زمان انقضای ویرایش سال  1392مبحث سوم
مقررات ملی ساختمان ،یک سال پس از تاریخ این ابالغ
خواهد بود .بنابراین از تاریخ  1396/4/1تا 1396/11/30
استفاده از هر دو ویرایش مجاز شمرده میشود.
شرکت سوپرپایپ با نگاه حفاظت ساختمان در برابر انتقال
حریق ،محصول حلقه ضد آتش را عرضه کرده است .با نصب
این قطعه ،تا مدت زمان  4ساعت از انتقال آتش ،دود و
گازهای سمی جلوگیری و نجات ساکنان آسانتر میشود.

شماره 1396/ 42

مبحثسوممقرراتملیساختمان

بررسی و کنترل نحوه فعالیت اشخاص
دارای پروانه اشتغال به کار

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

6

معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در
نامهای به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها اعالم
کرد که هر زمان در خصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال
به کار مهندسی یا کاردانی برای وزارت راه و شهرسازی
محرز شود که:
 .1اسامی یا فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و
شاغالن در شخص حقوقی ،صوری است.
 .2پذیرش تعهد یا کارها یا تاییدیهها به صورت صوری
انجام شده است.
 .3برگههای تعهد ،صورت جلسات یا تاییدیهها به صورت
سفید امضا یا غیر واقعی بوده است.
 .4مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر
واگذار شده است.
 .5پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت

اردوی آماده سازی مسابقات
جهانی مهارت

واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجاره داده شده یا
فروخته شده است.
 .6شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مهلت مقرر در این
شیوه نامه به مراجع مربوط اعالم نکرده است.
 .7شخص حقوقی یا حقیقی بدون دلیل موجه از ارایه
خدمات خودداری می کند.
 .8شخص حقوقی یا حقیقی به هر دلیل شرایط احراز
صالحیت را از دست داده است.
 .9ارایه خدمات طراحی ،نظارت یا پیمانکاری یا سایر
خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا
واسطه شدن در انجام این خدمات برای سایر مهندسان و
اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقیقی یا حقوقی
یا اشخاص امتیازآور شخص حقوقی صورت گرفته است.
شخص خاطی اعم از حقوقی یا حقیقی به شورای انتظامی
معرفی یا بندهای «ج» و «ح» ماده  23آیین نامه اجرایی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375
درباره وی اجرا خواهد شد .با تعلیق پروانه اشتغال به کار،
دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت براساس پروانه
نخواهد بود.

سوپرپایپ در راه کسب مقام اول!
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نتایج مرحله دوم اردوی آمادهسازی مسابقات جهانی مهارت که
 15تا  18اکتبر  23 -26( 2017مهر )1396در ابوظبی برگزار
خواهد شد مشخص شد و در رشته لولهکشی و گرمایشی نیما
حسینپور از مازندران و در رشته تهویه و تبرید ایمان علیرضا
نژاد از گیالن بهعنوان نفرات برتر معرفی شدند .نحوه انتخاب
افراد اعزامي به مسابقات جهاني مهارت بدین صورت است که
اردوهاي آمادهسازي در رشتههاي تعيين شده از طرف ستاد
اجرایی مسابقات ،بين برگزيدگان تشكيل ميشود و مدالآوران
دو دوره پياپي مسابقات ملي مهارت (با توجه به آنکه مسابقات
جهانی هر دو سال یکبار برگزار میشود) مجاز به حضور در اين
اردوها میشوند .پس از برگزاري مسابقات انتخابي بين برگزيدگان
حاضر در اردوها ،نفر برتر از نظر علمي ،مهارتي ،روانشناختي و
ديگر صالحيتهاي اجتماعي به مسابقات جهاني مهارت اعزام
خواهد شد .مسابقه جهانی مهارت  2015در برزیل برگزار شده
بود .یادآور میشود که در مسابقات جهانی  ۲۰۱۷از محصوالت
سوپرپایپ استفاده خواهد شد.

تیم بسکتبال سوپرپایپ در بازیهای مرحله مقدماتی لیگ
باشگاههای برتر تهران ،با تیمهای پارسه ،شکلی ،رافی ،کنکو،
رافی ،سایرس ،آریاک و دانشگاه شریف بازی کرد و به مرحله
حذفی راه یافت و در این دور نیز با  2برد در برابر تیم آریاک
به مرحله نهایی صعود کرد.
از سوی دیگر تیم شکلی نیز با شکست تیم کنکو ،به مرحله
نهایی رسید .دیدار نهایی برای مشخص شدن قهرمان لیگ
باشگاههای برتر تهران بین سوپرپایپ و شکلی در نیمه مرداد
ماه برگزار خواهد شد .یادآور میشود سوپرپایپ در قالب
مسئولیت اجتماعی و برای کمک به ترویج ورزش ،در چندین
دوره حامی تیمهای ورزشی مختلف مانند کشتی ،کاراته و
فوتبال نیز بوده است.

زمین را دوست داریم
در نخستین روز هفته بدون پالستیک که از  21تیرماه آغاز
میشود ،سوپرپایپ به روال چندین سال گذشته ،ساک خرید
پارچهای رایگان و بروشور "زمین را دوست داریم" را در بین
مردم توزیع کرد .این کار که در راستای مسئولیت اجتماعی
سوپرپایپ انجام میشود ،هرسال عالقمندان بیشتری پیدا
میکند و مخاطبان از نگرانیهای خود درباره محیط زیست و
لزوم مراقبت از آن ،سخن میگویند.

به استناد آمارهای منتشر شده ،در تهران روزانه هفت هزار و
 500تن زباله تولید میشود که فقط  200تن زباله بازیافتی
(معادل  2.6درصد) برای تولید سه مگاوات برق مورد استفاده
قرار میگیرد .محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران
گفت :تفکیک زباله از مبدا در این کالن شهر نزدیک به صفر
است و در  12سال گذشته هیچ فعالیت عملیاتی در اینباره
انجام نشده است.
او اضافه کرد :در یک دوره کوتاه مدت ،مردم تفکیک زباله در
مبدا را شروع کردند اما به دلیل آماده نبودن زیرساختهای
سازمان پسماند ،این طرح اجرایی نشد .متاسفانه کارخانه
زبالهسوز موجود تکنولوژی قدیمی و آالیندگی زیست
محیطی دارد که با هزینه باالیی هم از چین وارد شده است.
این کارخانه تا امروز حتی یک ریال درآمد نداشته یا اگر هم
داشته به شورای شهر اعالم نشده است.
وی تاکید کرد :درصورت وجود درآمد ،سازمان پسماند نه تنها
نباید بودجه دریافت کند که باید برای شهرداری درآمد پایدار
نیز داشته باشد.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

 7500تن زباله در تهران
فقط  200تن بازیافت

7
شماره 1396/ 42

امروزه یکی از مشکالت بسیار مهم در حوزه محیط زیست،
انباشت زبالههای پالستیکی در کوهها ،دشتها ،دریاها
و اقیانوسهاست که زندگی گونههای مختلف جانوری را
بهخطر انداخته است .کارشناسان میگویند که در کشور ما
ساالنه نزدیک به  ۲,۴میلیون تُن پالستیک مصرف میشود.
که این میزان مصرف در ماههای محرم و رمضان تا  ۳۰درصد
افزایش هم مییابد .به اینترتیب متاسفانه بهدلیل فراگیر
نبودن فرهنگ استفاده نکردن از پالستیک و ظرفهای
یکبار مصرف در کشور ،میزان آلودگی در شهرها ،روستاها
و طبیعت ایران بسیار زیاد است و برای مهار این مشکل
بزرگ؛ تدوین یک برنامه ملی ،فرهنگسازی و کار همگانی
ضروری است .سوپرپایپ بهعنوان دارنده استاندارد مدیریت
 ISO14000-1نه تنها در اجرای الزامات محیط زیستی این
استاندارد بسیار جدی است ،که اقدامات داوطلبانهای را نیز
در کارخانه و بخشهای اداری خود انجام میدهد .توزیع
رایگان ساکهای خرید پارچهای که با صرف وقت و هزینه
تهیه میشوند ،گامی در راستای فرهنگسازی عمومی برای
استفاده نکردن از پالستیک یکبار مصرف خرید است که
سوپرپایپ اطمینان دارد با استمرار آن ،مردم از تاثیر زیانبار

حتی یک عدد پالستیک یکبار مصرف در چرخه زیست خود
و دیگران آگاه میشوند و فراموش نمیکنند که همراه داشتن
ساک خرید و گفتن " نه! کیسه پالستیک الزم نیست"چه
تاثیر شگرفی در ادامه زندگی بر روی زمین دارد.

حمایت بیل گیتس از برنامه هند برای
نصب75میلیونتوالت

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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هست ،بهصورت جدی و نزدیک با دولت هند روی این موضوع
در حال کار هستیم .اما برای رسیدن به هدف باید به دو نکته
توجه کنیم؛ نکته اول دسترسی افراد به توالت بهداشتی است.
این کار به یک مدیریت قوی نیاز دارد چون دسترسی به توالت
بهداشتی ،به یک زنجیره شامل جمعآوری فاضالب ،انتقال آن و
تصفیه فاضالب نیاز دارد .اما در بسیاری از جاها انجام لولهکشی
و نصب تجهیزات تصفیه فاضالب چندان امکانپذیر نیست.
بههمین خاطر محققان هندی در حال تست گونههای مختلفی
از ابزار جدید و طراحی دوباره توالتی هستند که به سیستم
انتقال فاضالب احتیاج نداشته باشد.

بیل گیتس مالک مایکروسافت و بنیانگذار بزرگترین
بنیاد خیریه جهان در اردیبهشت ماه گذشته ،در
مقالهای حمایت خود را از برنام ه ملی هند برای نصب
 75میلیون توالت عمومی اعالم کرد .او نوشت؛
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"نزدیک به سه سال پیش ،نخستوزیر هند مطلبی بسیار مهم
در مورد بهداشت عمومی مطرح کرد که تا آن زمان کمتر از
یک مقام رسمی شنیده بودیم .نارندرا مودی نخستوزیر هند
ی خود در روز ملی هند گفت" :ما در قرن
در اولین سخنران 
 21زندگی میکنیم .آیا دسترسی نداشتن مادران و خواهران
ما به توالت و قضای حاجت مردم در فضای باز برای ما دردآور
نیست؟ زنان ما باید تا شب منتظر بمانند تا هوا تاریک شود
و بتوانند این کار را انجام دهند ،آیا این شکنجه نیست؟ این
مردم چهقدر بهخاطر این موضوع دچار بیماری میشوند .آیا ما
نمیتوانیم برنامهای داشته باشیم تا برای حفظ کرامت مادران
و خواهران خود توالتهایی در هند بسازیم؟"
فکر نمیکنم هیچ زمان دیگری یک رهبر هند این موضوع
مهم و حساس را اینقدر رک و به صورت عمومی مطرح کرده
باشد و مهمتر آنکه نخستوزیر حرف خود را با عمل نیز همراه
کرد .او دو ماه پس از آن سخنرانی یک کمپین با عنوان هند
را پاکیزه کنید ،بهراه انداخت .مطابق این برنامه قرار است
قضای حاجت در محیطهای باز ،تا سال  2019در همهجای
هندوستان متوقف شود .برای رسیدن به این هدف 75میلیون
توالت در کشور نصب میشود و اطمینان پیدا میکنیم که هیچ
فاضالبی وارد محیط نخواهد شد.
اگر شما هم تعجب کردهاید که چرا نخستوزیر هند چنین
برنامهای را هدفگذاری کرده خوب است نگاهی به آمارها
بیندازید .از  1/7میلیون نفر انسانی که همه ساله در جهان
به خاطر نبود آب بهداشتی و نقص بهداشت عمومی میمیرند،
 600هزار نفرشان در هند هستند .همچنین یک چهارم
دختران جوان دانشآموز در هند به خاطر نبود توالت در
مدرسه ترک تحصیل میکنند.از آنجا که بهبود بهداشت
یک هدف اصلی برای بنیاد ما؛ بنیاد خیریه بیل اند ملیندا نیز

نارندرا مودی  -نخست وزیر هند

تا این لحظه کمپین هند را پاکیزه کنید پیشرفت چشمگیری
داشته است .از شروع این کمپین در سال  ،2014فقط %42
هندیها به بهداشت مناسب دسترسی داشتند .امروز این عدد
به  %63رسیده و دولت برنامهریزی کرده است که کار را تا 2
اکتبر 2019که 150مین سالروز تولد مهاتما گاندی است ،به
پایان برساند .همچنین بیش از  %30از روستاهای هند از معضل
دفع در فضای باز رها شده است که این عدد در سال 2015
تنها  %8بوده است.
اما نکته دوم آنکه باید مردم را به استفاده از آن ترغیب کنید.
این دومی از اولی که نصب  75میلیون توالت بود نیز مهمتر
است! چون تغییر یک عادت قدیمی کار سختی است.
کمپین هند را پاکیزه کنید یک برنامه هوشمندانه برای حل این
مساله دارد .مشارکت داوطلبان برای تشویق مردم به استفاده از
توالت ،نصب بیلبوردهای تبلیغاتی ،استفاده از کمک ستارههای
بالیوود و قهرمانان کریکت ،همکاری گوگل در راهنمایی آنالین
مردم برای پیدا کردن نزدیکترین توالت و چاپ لوگوی کمپین
روی اسکناسهای هند از اجزای این برنامه هستند.
آنچه که برای خود من در این کمپین بسیار اهمیت دارد،
شناسایی یک مساله بزرگ،همکاری همه برای حل آن و
اندازهگیری موفقیت آن است .مردم هند به دنبال تغییر هستند
و تالش میکنند تا این تغییر صورت پذیرد .این یک مثال
مهم برای سایر کشورهاست و الهامبخش همه ما تا بدانیم هر
انسانی شایستگی دارد تا در سالمتی کامل زندگی سازندهای
داشته باشد".

برج  70طبقه ترامپ در کشور پاناما متعلق به رییس
جمهور آمریکا به محصوالت شرکت استودور (شریک تجاری
سوپرپایپ و تولیدکننده شیرهای سوپرونت) مجهز شده است.
این برج که یک هتل  5ستاره است ،با 284متر ارتفاع
بلندترین و بزرگترین سازه آمریکای التین شناخته میشود.
این سازه که خواهرخوانده هتل برجالعرب در دبی است،
بهشکل بادبان کشتی ساخته شده و به علت شکل خاص
م فاضالبی آن از همان ابتدا مورد
معماریاش مساله سیست 
توجه بوده است.
جالب است بدانید با استفاده از محصوالت شرکت استودور در
این پروژه از مصرف  40،000متر لوله فاضالبی و اتصاالتش
جلوگیری شد و همچنین در مدتزمان اجرا و هزینههای
مربوط به دستمزد و هزینههای مربوط به حمل و نقل نیز
صرفهجویی زیادی صورت گرفت.
بهعالوه در تعداد و سایز لولههای عمودی فاضالبی نیز کاهش
زیادی به وجود آمد و این موضوع باعث شد در داکتها از
فضای بسیار کمی استفاده شود .با توجه به شکل بادبانی
سازه ،کمبود فضا در داکت یکی از چالشهای این پروژه بوده
است.
در این پروژه از180سوپرونت pاستفاه شده است .سوپرونتp
ن بردن فشار مثبت
تنها راهحل شناخته شده جهان برای از بی 
است .همچنین  2000سوپرونت 50و 100نیز برای از بین بردن
فشار منفی در این پروژه نصب شده است .در ازای هر سوپرونت
نصبشده در این پروژه در مصرف حدود 19متر لوله صرفهجویی
شده است.

کارکنان شرکت استودور با هدف کمک به بنیاد قلب
انگلستان اقدام به برگزاری یک برنامه دوچرخهسواری 90
کیلومتری و جمعآوری کمکهای خیریه کردند.
در این برنامه ،هشت نفر از کارکنان شناختهشده این شرکت
از جمله دانیل رث از مدیرانفنی استودور که مدرس چندین
سمینار در کشور ما نیز بوده است ،شرکت داشتند و توانستد
تا لحظه ثبت این خبر 550پوند جمعآوری کنند .این در
حالی است که پیشبینی شده بود این گروه بتوانند 500
ع کنند.
پوند پول برای کمک به بنیاد قلب جم 
شرکت استودور یکی از شرکای تجاری سوپرپایپ است که با
عرضه شیرهای یکطرفه هوا (سوپرونت) توانسته است تحول
بزرگی در زمینه سیستم ونت لولهکشی فاضالب ایجاد کند.
پروژههای زیادی در ایران توسط شرکت سوپرپایپ به سیستم
ونت مدرن سوپرونت مجهز شدهاند.
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شرکت یوپونور شریک تجاری سوپرپایپ و بزرگترین عرضهکننده
سیستمهای گرمایشکفی جهان ،موفق شد مقام اول گرمایشکفی
از نظر محصول و خدمات را از آن خود کند .این رتبه پس از
نظرسنجیاز 20،000نفرازفعاالنحوزهسیستمهایگرمایشکفی
توسط موسسه  markt internانجام شد و شرکت یوپونور در 9
زمینه مورد بررسی و نظرخواهی قرار گرفت.
جالب است بدانید گروه مجریان بیشترین امتیاز را به یوپونور
دادند و اعالم کردند در زمینه اجرای راحت و تکنولوژی بهکاررفته،
همچنین تامین قطعات یدکی رضایت زیادی دارند.
گفتنی است گرمایشکفی سوپرپایپ که مطابق با استاندارد یوپونور
آلمان و همچنین استاندارد ملی ایران عرضه میشود نیز توانسته
است اعتماد جامعه مهندسی و اجرای کشور را جلب کند .گواه این
اعتماد پروژههای زیادی در کشور از جمله گرمایش چمن استادیوم
آزادی ،رواقهای صحن حرم امام رضا (ع) و آشیانه هواپیمایی
ماهان در فرودگاه امام خمینی و صدها پروژه کوچک و بزرگ
دیگری است که به سیستم گرمایشکفی سوپرپایپ مجهز شدهاند.
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یوپونور مقام اول گرمایشکفی در
آلمان را کسب کرد

قائم مقام یوپونور،
عضو هیات مدیره شورای جهانی
ساختمان سبز شد
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ایالری آهو قائم مقام یوپونور -شریک تجاری سوپرپایپ و
بزرگترین تولیدکننده لولههای غیرفلزی جهان -به سمت عضو
ن سبز برگزیده شد.
هیات مدیره شورای جهانی ساختما 
شورای جهانی ساختمان سبز یا  WorldGBCیک نهاد جهانی
است که از سال 2002با مشارکت 100کشور و با هدف حفظ
محیط زیست و ساختن جای بهتر برای زندگی بنیاد گذاشته و
هیات مدیره آن از روسای این نهاد در  15کشور جهان تشکیل
شده است.
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تری ویلز مدیرعامل شورای جهانی ساختمان سبز گفت":ایالری
یک رهبری فوقالعاده در زمینه توسعه پایدار ایجاد کرده است.
هیات مدیره شورای جهانی ساختمان سبز که اکنون ایالری
عضوی از آن است یک گروه تاثیرگذار از رهبران جهانی
ت این شورا را
هستند که وظیفه نظارت برای تحقق ماموری 
دارد .برای تحقق ماموریتمان ،کار کنیم".
قائم مقام یوپونور نیز پس از این انتصاب گفته است " :شورای
جهانی ساختمان سبز برای تحول در صنعت ساختمان به وجود
آمده است .صنعت ساختمان تاثیری بزرگ بر کیفیت زندگی
انسانها و آینده سیاره زمین دارد و ما بهعنوان عضوی از این
صنعت باید از مثبت بودن این اثر اطمینان یابیم".
ایالری یکی از بنیانگذاران شورای جهانی ساختمان سبز در
فنالند نیز بوده و از سال  2011تا  2014ریاست آن را به عهده
داشته است .او بهخاطر رهبری در جنبش ساختمان سبز و
تعهد و فداکاریاش در بهبود توسعه پایدار در ساختمانها -
چه در زادگاهش فنالند و چه در سطح جهان -به این سمت
برگزیده شده است.
گفتنی است همانطور که در شمارههای قبلی مجری خواندید،
یوپونور پیش از این اسپانسر شورای جهانی ساختمان سبز شده
بود و دلیل آنرا تعهد به بهبود آسایش ،سالمت و توسعه پایدار
در محیط ساختمان و پاسخ دادن به تقاضای ساختمانهای
سبزتر و سالمتر عنوان کرده بود.

حمام من
ISH 2017

نمایشگاه  ISH 2017از  23تا  27اسفند  95برگزار شد.
حمام من موضوع اصلی امسال این نمایشگاه بین المللی بود
که هر دو سال در فرانکفورت آلمان برگزار میشود تا آخرین
دستاوردهای تکنولوژیک را در عرصه آب ،تهویه مطبوع و
انرژیهای نو در ساختمان به نمایش بگذارد .از نظر مدیران
این نمایشگاه موضوع حمام من با توجه به امکان شخصی
سازی حمام از نظر معماری و تجهیزات برای ثروتمندان ،از
نظر توجه به ویژگی های محیط زیستی با توجه به اقلیم
و مصرف پایدار منابع مانند آب و انرژی نیز اهمیت داشت.

امسال  198810نفر از این نمایشگاه بازدید کردند که
 120506نفر از شهرهای مختلف آلمان بودند.
ترکیب بازدیدکنندگان عبارت بود از %72 :اروپایی%21 ،
آسیایی %4 ،آمریکایی %2 ،آفریقایی و  %1استرالیایی
بدون محاسبه بازدید کنندگان آلمانی ،بیشترین تعداد
بازدید کننده از کشور چین و کمترین بازدید کننده از
کشور اسپانیا به نمایشگاه آمده بودند .همچنین از 2482
شرکت کننده در  889 ،ISH 2017شرکت آلمانی و
بقیه شرکتهای خارجی بودند .نمایشگاه بعدی در سال
 2019برگزار خواهد شد .در این نمایشگاه شرکای تجاری
سوپرپایپ مانند هرسال با عرضه محصوالت و خدمات خود
حضور چشمگیری را به نمایش گذاشتند.

شرکای تجاری سوپرپایپ در
ISH 2017

فکهای جدید لیزری
فکهای جدید لیزری روتنبرگر که برای پرس اتصاالت
بهکار میرود تا  %40استحکام ،دوام و مقاومت پوششی
بیشتر دارد .در این نوع فک که با تکنولوژی Laser
 Hardeningساخته شده طول عمر و همچنین ایمنی
استفاده از آن افزایش پیدا کرده است.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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در نمایشگاه  2017 ISHآلمان ،شرکت روتنبرگر شریک
تجاری سوپرپایپ و بزرگترین تولیدکننده ابزار تاسیسات
جهان با شعار ما ارتباط انسانها با آب و انرژی را ایمن و
پایدار میکنیم ،شرکت کرد و جدیدترین ابزار خود را برای
مجریان و صنعتگران به نمایش گذاشت.
روتنبرگر بار دیگر در این نمایشگاه نشان داد که چگونه
میتوان باالتر از قواعد و قوانین موجود ،ابزار بادوام مبتنی بر
خدمات مناسب عرضه کرد که نتیجه آن صرفهجویی در زمان
و هزینه مجریان است.
فکهای جدید لیزری ،دستگاه پرس ،دوربین بازرسی لوله،
لوله بازکن ،باتریهای جدید ،حدیدهها ،لولهبر و جعبه ابزار از
جمله ابزار ارتقایافتهای بود که در این نمایشگاه عرضه شد .در
ادامه به معرفی تعدادی از این ابزارها میپردازیم.

دستگاه پرس رومکس4000
دستگاه پرس رومکس  4000یک دستگاه قوی و سریع
است که بهصورت الکتروهیدرولیکی میتواند نیروی ثابت
و محوری 32کیلونیوتن را تولید کند .گفتنی است تنها
دستگاه پرسهای روتنبرگر و یوپونور میتوانند نیروی
ثابت و محوری  32کیلونیوتن را تولید کنند .بنابراین فقط
همین دو برند مورد تایید هستند.
دستگاه پرس رومکس  4000میتوفاند با یک بار شارژ
باتری تا  %41بیشتر از رومکس  3000پرس کند.
این دستگاه کمی بلندتر و باریکتر و بهاصطالح میلهایتر
شده و کار با آن برای مجریان راحتتر شده است .دهانه آن
با چرخش 180درجه ،برای جاهای بددست کاربرد زیادی
دارد .وزن آن  3.6کیلوگرم و زمان پرس اتصال کمتر از
 5ثانیه است؛ بههمین دلیل خستگی دست مجری کمتر
خواهد شد.

تالش ما برای باالتر رفتن است
گفتوگو با مهندس مهرداد یوسفی مدیرعامل

سوپرپایپ اینترناشنال

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

در سال  1376سوپرپایپ در شهرک صنعتی توال -
منطقه آزاد قشم ،فعالیت خود را با  18نفر در حالی آغاز
کرد که ماموریت مهمی را برای خود تعیین کرده بود؛
ایجاد تحول در صنعت تاسیسات کشور .این شرکت
با کسانی کار خود را شروع کرد که هدفهای بزرگی
داشتند و از همان روزها تاثیرگذاری ،بزرگشدن و
ماندگاری سوپرپایپ را به طور روشن میدیدند و برای
آن برنامهریزی کرده بودند .امروز  220نفر کارکنان
مستقیم شرکت هستند اما خانواده بزرگ سوپرپایپ
را صدها نفر شامل شبکه نمایندگان ،عوامل فروش و
مجریان مجاز در سراسر کشور تشکیل دادهاند.
مهندس مهرداد یوسفی مدیرعامل سوپرپایپ،
گفتنیهای زیادی از روزهای گذشته و چشمانداز آینده
این شرکت دارند .با ایشان به گفتوگو نشستیم.
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آقای مهندس یوسفی  20سال پیش سوپرپایپ کار
تولید را شروع کرد؛ آنهم در زمانی و در منطقهای از
کشور که هنوز زیرساختهای الزم برای اینکار آماده
نبود .چه شد که سوپرپایپ بهسراغ تولید رفت؟
میدانیدکه تولید بهخصوص تولید صنعتی چه پیامدهای
مثبت و مهمی در پیشرفت اقتصادی هر کشور دارد .بهحرکت
درآمدن چرخ تولید ایجاد اشتغال میکند و اگر کاالی مورد
نیاز و با کیفیت ،تولید و عرضه شود ،هم به تقاضای داخل

پاسخ داده میشود و هم امکان صادرات بهوجود میآید که
در هر دو حالت بهنفع کشور و جامعه است .دهه  70دهه
امید به آینده بود و پس از جنگ و خرابیها و مشکالت ناشی
از آن ،روحیه کار و تالش در کشور فراگیر بود .گروهی که
سوپرپایپ را بنیان نهاد میخواست که کارهای بزرگی انجام
دهد .توانمندی فنی و روحی آن را هم در خود سراغ داشت.
بنابراین کار آغاز شد.
در آنزمان سیاست رونق مناطق آزاد در پیش گرفتهشدهبود
و سوپرپایپ در منطقه آزاد قشم تاسیس شد .اما هنوز
زیرساختی در منطقه وجود نداشت .کار خیلی سخت بود؛
اسکله استاندارد ،امکانات اولیه الزم مانند تلفن ،آب ،برق و
گاز وجود نداشت و محدودیتهای حملونقل هزینه زیادی
را به ما تحمیل میکرد .اما پا پس نکشیدیم و پیش رفتیم
تا امروز.

چرا با تولید لولههای پنج الیه پلیمری فلزی شروع
کردید؟
بنیانگذاران سوپرپایپ از کارشناسان صنعت نفت کشور
بودند و با پدیده خوردگی ،رسوبپذیری و بروز نشتی در
لولههای فلزی بهخوبی آشنا بودند .همچنین از فناوریهای
نو در جهان برای حل این مشکل نیز آگاهی داشتند .با توجه
به آنکه در صنعت تاسیسات هم از لولههای آهنی و گالوانیزه
استفاده میشد و پیآمدهای آن ساالنه میلیاردها تومان
خسارت به صنعت ساختمان وارد میکرد ،بنابراین تصمیم
گرفته شد که پیشرفتهترین فناوری روز در این زمینه به
ایران وارد شود.

شما تکنولوژی و مواد اولیه آلمانی را برای تولید لوله
انتخاب کردید؟ برایتان آسانتر نبود مواد اولیه و
ماشینآالت ارزانتر برای مثال از چین وارد میکردید؟
ورود ما به صنعت تاسیسات برای تاثیرگذاری و ایجاد تحول
بود و یکی از اصول و اعتقادات اصلی ما ،کیفیت بوده و هست.
بنابراین برای تولید لوله پلیمری فلزی پنج الیه با مخترع آن
یعنی شرکت آلمانی -یوپونور یونیکور آنزمان -وارد مذاکره
شدیم .شاید استفاده از تکنولوژی غیر اصل و تولید جنس
بدون کیفیت و بهسبک کپی کردن ،آسان و سودآورتر باشد؛
اما در دراز مدت برندی ماندگار میشود که بتواند رضایت و
اعتماد مشتری را جلب کند .امروز مشتریان به ما اعتماد دارند

ل گذشته و در شرایط تحریم ،چگونه کیفیت
در چند سا 
لولههای تولیدی را حفظ کردید؟ باید خیلی سخت بوده
باشد.
بله ،بسیار سخت و پیچیده بود! یکی از ویژگیهای سوپرپایپ
داشتن برنامهریزی کوتاه مدت  ،میان مدت و استراتژیک
است .بههمین دلیل برای شرایط غافلگیرکنندهای که در
سالهای گذشته مثل باال و پایین شدن لحظهای نرخ ارز یا
ش آمد ،آماده بودیم .در آن شرایط هزینه و صرف
تحریم پی 
وقت و انرژی زیادی به ما تحمیل شد اما به هیچروی راضی
به کاهش کیفیت نشدیم ،همان مواد اولیه را با تمهیدات
مختلفی وارد کردیم و از کیفیت تولید کاسته نشد.
سوپرپایپ میگوید که برای توسعه و تحول در صنعت
تاسیسات کشور ،راهحل ارایه میکند .این راهحلها
کدام هستند؟
در این  20سال سعی کردیم با استفاده از دانش و تکنولوژی
روز دنیا برای مشکالت تاسیساتی کشور ،راهحلهای
سیستمی ارایه کنیم .صنعت ساخت و ساز روز به روز مدرن
میشود و ساختمانهای مدرن به مصالح و تجهیزات مدرن
هم نیاز دارند .ما به این نیازها توجه نشان دادیم ،درباره آنها
مطالعه و تحقیق کردیم و با صرف هزینه زیاد وارد تولید
و عرضه سیستمهای کامل تاسیساتی شدیم .این سیستمها
درحالحاضر عبارتند از :سیستم بست و ساپورت سوپرفیکس،
سیستم لولهکشی فاضالبی سوپردرین ،سیستم آبرسانی
سوپرپایپ ،2+سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ ،ابزار نصب
تاسیسات روتنبرگر ،و پمپهای ویلو.
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افتتاح کارخانه سوپرپایپ اینترناشنال -قشم -سال 1376

چون میدانند سوپرپایپ ماشینآالت ،دانش فنی و لیسانس
تولید را از آلمانیها که صاحب صنعت برتر جهان هستند،
تهیه و همیشه از بهروزترین مواد اولیه اروپایی همگام با
معتبرترین تولیدکنندگان جهانی این صنعت استفاده میکند.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

 20سال پیش این محصول حتی در کشورهای اروپایی
هم جدید بود ،چرا فکر میکردید صنعت ساختمان و
تاسیسات کشور آماده پذیرش آن است؟
ما مشکل لولههای فلزی را میشناختیم و راهحل آن را
هم پیدا کرده بودیم اما میدانستیم برای جا انداختن آن
در کشور با چالشهای بزرگی روبهرو خواهیم بود .بههمین
دلیل انرژی خود را روی گفتوگو ،آموزش و انتقال تکنولوژی
متمرکز کردیم .میدانستیم جامعه مهندسی و سپس مردم
با مزیتهای این محصول آشنا میشوند و به آن اعتماد
میکنند .ما موفق شدیم و کشور ما در کنار سوییس و آلمان
از نخستین کشورهایی بود که از لوله پنجالیه در صنعت
تاسیسات مکانیکی ساختمان استفاده کرد.

اولین دفتر هماهنگی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال در طبقه دوم  -خیابان آپادانا  -سال 1382

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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به این ترتیب سبد محصوالت و سیستمهای سوپرپایپ
تنوع زیادی پیدا کرده است ،فکر میکنید چهقدر
به هدف اولیه نزدیک شدهاید و این تنوع سیستم و
محصول تا کجا ادامه دارد؟
برای نوآوری حد و مرزی وجود ندارد .محصوالتی که ما
عرضه میکنیم ،همگی در نوع خود برای اولین بار در ایران
عرضه می شوند و از نظر بین المللی هم آخرین تکنولوژی به
حساب میآیند و دارای باالترین کیفیت هستند .هر کدام از
این محصوالت مشکلی را در صنعت تاسیسات حل میکنند
بهشرطی که دانش فنی آنها را کسب کنیم و انتقال بدهیم.
این کاری است که از همان آغاز انجام دادهایم و هنوز هم ادامه
میدهیم .برای مجریان تاسیسات دورههای آموزشی مختلفی
را برگزار میکنیم .همچنین برای آشنایی مهندسان تاسیسات
و مهندسان معمار با سیستمها و محصوالت و ویژگیهای
فنی آنها ،سمینار و کارگاههای آموزشی برگزار میکنیم.
در موضوع بست و ساپورت هنوز هم ،در ابتداییترین شکل
ممکن و با استفاده از میل گرد و نبشی به صورت جوشی
کار میشود .بنابراین همراه با عرضه سیستم بست و ساپورت
سوپرفیکس ،انرژی زیادی را برای آموزش و معرفی آن صرف
میکنیم .بعد هم برای اطمینان از اجرای درست ،در کنار این
سیستم آموزشی یک سیستم نظارتی گذاشتهایم .میدانید که
آخرین رده محصوالتی که عرضه کردهایم ،پمپ آلمانی ویلو
است و میدانید اولین شرکتی هستیم که در کنار برگزاری
سمینارهای آموزشی متعدد ،کتاب و جزوههای آموزشی و
محصوالت نرمافزاری بهزبان فارسی برای ارتقای دانش فنی
مخاطبان در این زمینه منتشر و ارایه کردهایم .بنابراین
مجموعه فعالیتهای سوپرپایپ از عرضه محصول گرفته تا
آموزش و خدمات ،ما را در مسیر ماموریتی که برای خودمان
پیشبینی کردهایم یعنی تحول در صنعت تاسیسات ،پیش
میبرند.

شرکت سوپرپایپ اینترناشنال برگزار کننده سمینار ویلو  -سال 1394

سوپرپایپ همیشه تاکید دارد که مجریان آموزش
دیده با نصب و اجرای درست ،نقش بسیار مهمی
درحفظ کیفیت کارکرد محصول و سیستم دارند .چه
برنامههایی برای ارتقای مهارت و دانش فنی آنها انجام
میشود؟

ما استانداردهای محصوالت تاسیساتی را باال بردهایم و
بههمین دلیل باید برای ارتقای استانداردهای نصب و اجرا
هم تالش کنیم .از آغاز باور داشتیم تضمین عملکرد سیستم
تاسیساتی به نصب و اجرای درست آن وابسته است و کسی
که سیستم را نصب میکند باید آموزش ببیند و ابزار مدرن
هم در اختیار داشته باشد.
بنابراین شروع به آموزش مجریان کردیم و با ضوابط مشخص،
شبکه مجریان مجاز سوپرپایپ را ایجاد کردیم .همین مجله
مجری که تنها نشریه موجود فارسی در زمینه اجرای تاسیسات
برای مجریان است را منتشر و در تیراژ باال بهرایگان توزیع
میکنیم که در کنار دورههای آموزشی ،به افزایش مهارت
وبهروز کردن دانش آنها کمک میکند .از سال گذشته کانال
تلگرام مجریان هم راهاندازی شد که بیش از  1000عضو
دارد و هر روز چندین مطلب آموزشی و عمومی برای آنها
منتشر میکند .همچنین ابزار خوب و با کیفیت آلمانی را هم
در اختیارشان قرار می دهیم .اعتقاد داریم که نصب و اجرای
درست ،مهمترین حلقه اتصال ما به مشتری است.
واژههایی مانند تفاوت و تمایز را در اطالعرسانیهای
سوپرپایپ زیاد میبینیم .اهمیت متفاوت و متمایز
بودن سوپرپایپ برای مشتری چیست؟
تعریف ما از تفاوت و تمایز شامل نوآوری ،کیفیت ،تکنولوژی و
خدمات است که در طول  ۲۰سال گذشته به مشتریان عرضه
کردهایم .آنها میدانند که در ایران کاالیی با کیفیت اروپایی
میخرند .بهاینترتیب دستاورد متفاوت و متمایز بودن برای ما
اعتماد مشتریان است که خود سرمایه بزرگی برای سوپرپایپ
است .روشن است که با اتکا به این سرمایه بزرگ میتوانیم
هدفهای خود را با سرعت بیشتری عملی کنیم.
و شعار "باز هم باالتر" چه پیامی برای مخاطب دارد؟
این شعار نشان میدهد که به وضعیت کنونی خود وابسته و
قانع نیستیم و تالش ما برای باالتر رفتن است .مشتریان ما
میدانند که سوپرپایپ هیچگاه محصول تکراری به بازار عرضه
نمیکند و همیشه محصوالت جدیدی برای عرضه دارد که
نوآوری و خالقیت و کیفیت از اجزای جدا نشدنی آنهاست؛
چون تحقیق و توسعه از فعالیتهایی است که به شکل بسیار
قوی در شرکت ما انجام میشود.
شما در جایی تاسیسات را به شریانهای حیاتی
ساختمان تشبیه کردهاید .بفرمایید اهمیت این
شریانها در افزایش یا کاهش عمر مفید ساختمان
چیست و سیستمها و محصوالت سوپرپایپ چگونه
کارکرد آن را تضمین میکنند؟
وقتی به یک ساختمان نگاه میکنید ظاهر آن را میبینید اما
سیستم آبرسانی و فاضالب آنرا نمیبینید تا وقتی که اشکالی
پیش بیاید .درست مثل شریانها که نمیبینیم اما برپا بودن

بدن ما به کارکرد درست آنها وابسته است .آنچه که عمر
یک ساختمان را افزایش میدهد ،کیفیت باالی تجهیزات
تاسیساتی است که در آن بهکار میرود.
بهخاطر همین است که متوسط عمر مفید ساختمان در
کشورهای اروپایی باالتر از  50سال و در کشور ما  15تا 20
سال است .برای مثال لولههای پنج الیه ما دوام بسیار زیادی
دارد .همچنین سیستم لولهکشی سوپرپایپ  2+ما RTS
است .یعنی در زمان نصب ،خطای انسانی را به صفر نزدیک
میکند و امکان نشتی و خرابی از درون ساختمان یا نیاز
به تخریب برای رفع پوسیدگی و نشتی وجود نخواهدداشت.
بنابراین عمر مفید ساختمان افزایش مییابد.

کدام بخشها را جذابتر میدانید؟
تمام بخشهای مجله مجری را مفید میدانم .اخبار درباره
اقدامات و دستاوردهای سوپرپایپ و شرکای تجاری شرکت
و مطالب مربوط به معرفی راهحلها و سیستمهای سوپرپایپ
را برای آگاهی و بهرهبرداری مخاطبان ضروری میدانم.
بهنظرم اخبار و مقاالت آموزشی در زمینههای فنی ،ایمنی،
بهداشت و محیط زیست نیز از اهمیت بسیار زیادی دارند
و از رسالتهای اصلی انتشار نشریه مجری به شمار میروند؛
اما برای من بخشهای "بایدها و نبایدها"" ،اجرای درست
و نادرست" ،و بهویژه "یک تجربه" از جذابیت بیشتری
برخوردار است.
از فرصتی که به ما دادید سپاسگزاریم.
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از نظر ما همه پروژهها مهم ارزیابی میشوند و استاندارد
خدماترسانی در آنها یکسان است.اگر محصوالت بهوسیله
مجریان مجاز سوپرپایپ نصب شوند ،نظارت الزامی است
وگرنه در صورت درخواست مشتری ،نظارت انجام میشود.
نکته مهم آناست که محصوالت و خدمات در سراسر کشور
بهوسیله شبکه نمایندگان ما با استاندارد یکسان عرضه
میشود که از همگی آنان سپاسگزارم.

دفتر شرکت سوپرپایپ میدل ایست  -دبی -سال 1395
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نصب و اجرای محصوالت و سیستمهای سوپرپایپ
در هزاران پروژه ملی و مرجع کشور ،کار بزرگ و
پیچیدهای بوده است ،بدون تردید هر چه پروژه
بزرگتر و شاخصتر باشد ،بیشتر مورد توجه و دقت
است و تالش میشود کار در آنها بدون عیب و نقص
انجام شود .اما پرسش این است که آیا فرآیند ارایه
خدمات مهندسی و نظارت سوپرپایپ در همه پروژهها
بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن آنها وجود دارد؟

مجله مجری را میخوانید؟
به طور کامل در روز اول انتشار.

برنام ه شما برای حضور بیشتر سوپرپایپ در بازارهای
خارج از کشور چیست؟
تمرکز بر بازارهای خارجی از برنامههای بسیار مهم ماست .نگاه
و هدف سوپرپایپ همیشه این بوده و هست که بهعنوان یک
برند بینالمللی مطرح باشد .استاندارد محصوالت سوپرپایپ
با دریافت استانداردهای مختلفی از انگلستان ،هلند و آلمان،
با محصوالت کشورهای اروپایی برابری میکند و در بسیاری
موارد برتر از آنهاست .ما گواهینامه فنی اتحادیه اروپا را
بهعنوان اولین شرکت ایرانی و غیراروپایی دریافت کردیم؛
یعنی 27کشور اروپایی این گواهینامه و کیفیت سوپرپایپ
را تایید کردند.
عالوه بر این ،دفاتر سوپرپایپ در امارات فعال است و تاکنون
توانستهایم پروژههای مرجع بسیار خوبی را در منطقه هدف
داشته باشیم .در مجموع حضور پررنگ در عرصه بینالمللی
یکی از چشماندازهای اصلی شرکت است و در این جهت نیز
گام برمیدارد.
دفتر هماهنگی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال  -خیابان مطهری -سال 1396

کارگاههایآموزشیسوپرپایپ
در کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در
ساخت و ساز شهری
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در کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک درساخت و ساز
شهری که در روزهای سوم و چهارم مرداد ماه از سوی سازمان
نظام مهندسی تهران در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد،
نزدیک به  1000نفر اعضای نظام مهندسی از سراسر کشور
شرکت کردند .هدف از برگزاری این کنفرانس بهگفته دکتر
بهنام عابدی ترکی ،دبیر اجرایی آن ،اهمیت صنعت تاسیسات
بهخصوص سیستم آب و فاضالب و سیستم تهویه درساخت و
ساز عنوان شده بود که با آرامش و ایمنی ،بهداشت و بهرهوری
ساختمانها ارتباط مستقیم دارد.
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در آغاز این کنفرانس مهندس رامین کرمی دبیر کنفرانس
با اشاره به اهمیت استراتژیک صنعت ساختمان و مهندسی
مکانیک اظهار کرد :سازمان نظام مهندسی با توجه به
صیانت از سرمایه های ملی ،افزایش سطح ایمنی و آرامش
شهر ،اقداماتی را در حوزه ساختمان به کار بسته است و
ما در اینجا میخواهیم با مشارکت صاحبنظران ،زمینههای
شکوفایی اقتصاد ملی ،خالقیت و نوآوری ،آینده پژوهی و
تحقیقاتی برای ارتقای سطح دانش ملی در این حوزه را عرضه
کنیم.

مهندس فرجاله رجبی

رجبی همچنین درباره اهمیت حضور مجریان با صالحیت
در پروسه ساخت و ساز گفت :افزایش یک سال عمر مفید
ساختمانها  4هزار میلیارد تومان صرفه جویی به دنبال دارد
و تاسیسات برقی و مکانیکی برای افزایش عمر ساختمان حکم
قلب ساختمان را دارند که اگر خوب کار نکنند ،سایر بخشها
نیز دچار مشکل میشوند.
در ادامه مهندس اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور
موفقیتهای سازمان نظام مهندسی را یادآور شد و با توجه به
مصرف زیاد انرژی در کشور ،به دو دلیل عادتهای مصرف و
عقب بودن از تکنولوژی روز دنیا گفت :تولید انرژی در ترکیه
 ۲برابر ایران اما متاسفانه مصرف ایران  ۵برابر ترکیه است.
ترکان اظهار امیدواری کرد که همانند موفقیت در سازه و
پی و مقابله با زلزله ،سازمان نظام مهندسی ساختمان در
تاسیسات مکانیکی و رعایت مقررات ملی ساختمان بهویژه
مبحث  ١٩هم نقش موثر خود را ایفا کند.

مهندس حسن قربانخانی
مهندس رامین کرمی

سپس مهندس فرجاله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی
ساختمان در سخنان خود با اشاره به اهمیت نگاه مهندسی
ن در شهرها گفت :در بخش مصرف
در کیفیت زندگی انسا 
آب ،کاهش مصرف انرژی ،ایجاد شهرهای مقاوم و پایدار و
ریزگردها مشکالتی داریم که مهندسان در صف اول برای
عبور کشور از آنها قرار دارند.

مهندس حسن قربانخانی رییس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان تهران ،دیگر سخنران مراسم گشایش
کنفرانس بود که وضعیت مصرف انرژی در ایران را اسفبار
دانست و گفت :ما  ۵برابر میانگین جهانی مصرف انرژی داریم
که  %40منابع انرژی در بخش ساختمان مسکونی و تجاری
مصرف میشود .او اضافه کرد :در شهرهای پرجمعیت اگر
ساخت و سازها براساس قوانین و مقررات صورت گیرد ،اتالف
انرژی به حداقل خواهد رسید.

سیستمهایتقویتفشارآبدرساختمان
و
تهویه در شبکه فاضالب ساختمان
عنوان دو کارگاه آموزشی سوپرپایپ در کنفرانس ملی
نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری با
استقبال زیاد مهندسان شرکت کننده قرار گرفت.

تحقیقات اداره آماری"استاتیستا" روی موضوع بررسی
محبوبیت محصوالت ساخت هر کشور ( )MICIدر
سال  2017نشان داد که کاالهای "ساخت آلمان"
محبوبترین محصوالت نزد مردم سراسر دنیاست  .در
این تحقیق آماری ،کاالهای تولیدی  49کشور فعال در
عرصه انواع تولید (اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور
در نظر گرفته شده است ) ،شهرت محصوالتی با لیبل
" "Made in Germanyدر صدر جدول قرار گرفت.
این در حالی است که انتظار میرفت با توجه به رسوایی
کمپانی سرشناس فولکس واگن کمی شهرت کیفیت و
مطمئن بودن محصوالت آلمانی خدشهدار شود؛ اما این
کشور با امتیاز  ،100گوی سبقت را از سوییس ،بریتانیا
و سوئد ربود.
در سوی دیگر با این که شاید " "Made in Chinaیا
به قول ایرانیها "جنس چینی" پرتعدادترین و حتی
پرفروشترین کاالهای دنیا باشد ،نزد مردم با  28امتیاز
در رده چهل و هشتم از بین  49کشور قرار دارد.

در کارگاه تهویه در شبکه فاضالب ساختمان نیز با مرور
اجزای مهم شبکه ونت و نقش و عملکرد آنها در سیستم
فاضالب ،عوامل مختل کننده عملکرد شبکه توضیح داده شد
و حاضران با راهحلهای نوآورانه سوپرپایپ برای تقویت نگاه
مهندسی به شبکه فاضالب و رفع مشکالت ساختمانهای
امروزی مانند احتمال انتشار بوی نامطبوع و آلودگی در
محیط داخلی ساختمان ،آشنا شدند.

سیستم فاضالبی سوپردرینV

نشریه اقتصاد ایران و آلمان شماره 95
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بوستر پمپ ویلو

در قرن نوزدهم بود که اصطالح " "Made inتوسط
بریتانیاییها برای تشخیص محل تولد محصول روی
کاالهای مختلف درج شد .آن زمان شاید کسی فکر
نمیکرد کاالهای دارای لیبل""Made in Germanyبه
محبوبترین کاالها تبدیل شود.
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در کارگاه سیستمهای تقویت فشار آب در ساختمان
روش درست انتخاب سیستم تقویت فشار با استفاده از
استانداردهای بینالمللی و ملی ،مزایای استفاده از تجهیزات
کنترل دور ،معرفی برخی اقالم جانبی مانند منابع تحت فشار
و مهمترین اشکاالت ناشی از طراحی یا بهرهبرداری نادرست
تشریح شد .معرفی سیستم پمپ ویلو جدیدترین سیستم
معرفی شده سوپرپایپ به صنعت تاسیسات ،فرآیند انتخاب
درست پمپ ،نحوه عملکرد سیستمهای دور ثابت و دور
متغیر ،روش درست نصب و لولهکشی پمپها و عیبیابی
سیستم تقویت فشار از دیگر مبحثهای مطرح شده در این
کارگاه بود.

مردم دنیا دوستدار
Made in Germany

منتشر شد

فراخوان هفدهمین جایزه معمار

در اطالعیه منتشر شده از سوی مجله معمار،
درهفدهمین دوره جایزه معمار آثار شرکت کننده در
سه بخش مسکونی (آپارتمانی -ویالیی) ،بازسازی و
عمومی بررسی و مورد داوری قرار خواهند گرفت .جایزه
معمار بههمت زندهیاد سهیال بسکی بنیاد گذاشته شد و
هدف آن معرفی برترین طراحان معماری ساختمانهای
کشور به لحاظ خالقیت و نحوه به کارگیری فضا در
خدمت کاربری است .این جایزه هر سال با حمایت مالی
سوپرپایپ برگزار میشود.
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جایزه معمار تا کنون با معرفی طرحها و ساختمانهای
برتر موجب شکوفایی مفهوم معماری ایرانی بوده است
وبا توجه به انتخاب هیات داوران از میان معماران
برجسته ایرانی و بینالمللی ،در بین جامعه معماری
کشور اعتبار ویژهای دارد.
امسال حسين شيخ زينالدين ،رضا دانشمير ،علي
کرمانيان ،رامبد ايلخاني معماران ایرانی و جي ونژن
از کشور چین ،داوری این جایزه معتبر را برعهده دارند.
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حسين شيخ زينالدين

رضا دانشمير

رامبد ایلخانی

علی کرمانیان

از سوی یونسکو

ثبت جهانی یزد
شهر تاریخی یزد به عنوان یکی از نخستین شهرهای
خشتی دنیا در چهل و یکمین اجالس کمیته میراث
جهانی یونسکو در کراکوف لهستان به ثبت رسید.
روز یکشنبه  ۱۸تیرماه ،اعضای کمیته میراث جهانی
یونسکو پس از گذشت  ۹سال از مطرح شدن پرونده
شهر یزد ،به ثبت جهانی آن رای دادند.
هرچند پیش از آغاز این اجالس درباره ایرادهای
یونسکو نسبت به برخی ساختوسازها در بافت
تاریخی یزد ،نگرانیهایی وجود داشت .سازمان
یونسکو برای رد شدن این پرونده احتمالهایی درباره
ساختوسازهای غیراصولی درسالهای گذشته مطرح
کرده بود که مانع ثبت جهانی یزد بودند و این شهر
تاریخی را نیازمند مدیریت یکپارچه ،برنامهریزی
گسترده شهری ،رعایت اصول معماری و تجدیدنظر
در ضوابط نظام مهندسی و ساخت و ساز میکرد.
در اجالس کراکوف ،سفیر جمهوری آذربایجان که
کشور او عضو کمیته میراث جهانی یونسکو است،
نخستین سخنران این نشست بود که با برشمردن
ویژگیهای تاریخی و منحصر بهفرد یزد و حیات
اجتماعی و فرهنگی آن ،از ثبت این شهر در فهرست
جهانی دفاع کرد.
سفیر کویت نیز دومین سفیر حامی ثبت یزد بود.
وی نیز با اشاره به ساختار تاریخی و بناهای خشتی
شکوهمند این شهر ،ثبت آن را در فهرست جهانی
یونسکو ضروری دانست.
سفیر ترکیه دیگر سخنران اجالس ،به ویژگی چند
فرهنگی یزد و همزیستی مسالمت آمیز و غنا بخش
ادیان اسالم ،زرتشتی و کلیمی اشاره کرد و یزد را
دارای شرایط یک اثر بزرگ میراث ارزشمند جهانی
دانست.

اطالعات بیشتر را در

memar-award.com

ببینید.

جی ونژن Zhi Wenju

در همین چارچوب ،کشورهای ویتنام ،تونس و لبنان
نیز با تاکید بر ارزش جهانی شهر یزد ،ثبت این شهر
را تایید کردند .به این ترتیب با رای همه اعضای این
کمیته ،شهر یزد در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.
یزد نخستین شهر و بیست و دومین اثر تاریخی ثبت
شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است.

با همکاران

شادباش
ی مجاز تهران آغاز زندگی مشترکشان
آقای محمد تاجیک مجر 
را جشن گرفتند .این پیوند خجسته را به ایشان و همسر محترم
شادباش میگوییم.
آرزوی سالمتی
آقای اکبر علیمحمدی مجریمجاز اردبیل دوره نقاهت پس از
جراحی کلیه را سپری میکنند .برای ایشان آرزوی سالمتی داریم.
آرزوی موفقیت
آقای سیدعبداهلل احمدی مجریمجاز شهرکرد در مقطع کاردانی
رشته تاسیسات پذیرفته شدند .برای ایشان موفقیت بیشتر در
عرصههای گوناگون زندگی آرزو داریم.

تلگرام مجری

telegram.me/mojriplus

 - 3در قسمت  searchتلگرام خود عبارت
را وارد کنید.
پرسشهای خود را با ما در میان بگذارید

@mojriplus

شما میتوانید پرسشهای خود را از طریق ارتباط با
ادمین  @MojriAdminتلگرام یا پیامک به شماره
 021-82118درمیان بگذارید و پاسخ را در کانال
مجری +مشاهده کنید.
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از زمان راهاندازی کانال تلگرام مجری تا کنون بیش از صدها
مطلب آموزشی مرتبط با دستاوردهای فنی و نکات نصب
و اجرا برای مخاطبان این کانال بارگذاری شدهاست .در
این کانال که محتوای آن در روزهای شنبه تا چهارشنبه
بهروز رسانی میشود ،خبرهای مربوط به دنیای تاسیسات و
سوپرپایپ را هم میبینید .هدف این کانال بهروز نگاهداشتن
اطالعات مخاطبان است .اگر هنوز عضو این کانال مفید
نیستید میتوانید از سه مسیر زیر عضو شوید و آن را به
دوستان خود نیز پیشنهاد دهید ؛
 - 1در سایت سوپرپایپ  www.superpipe.ir/mojriگزینه
عضویت را انتخاب کنید.
 -2در مرورگر خود این آدرس را وارد کنید؛

با پیوستن به صفحه نشریه مجری در گوگل پالس ،از
جدیدترین اخبار و نکات فنی مورد نیازتان آگاه شوید،
پرسشهای فنی خود را مطرح کنید و پاسخ بگیرید.
راههای دسترسی به مجری پالس
• آدرس http://gplus.to/mojri
• لینک مجری پالس در سایت سوپرپایپ
• جستجوی کلمهی مجری پالس در گوگل

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

عرض تسلیت
متاسفانه با خبر شدیم همکاران گرامی ما علی ابراهیمی مجری مجاز
تهران ،احمد اسکندری مجری مجاز تهران ،محمدحسین باقرینژاد
مجری مجاز کرمان  ،علی جهاندیده مجری مجاز شیراز ،مسعود
رستمی مجری مجاز کرمانشاه و محمد قراگوزلو مجریمجاز تهران
سوگوار عزیزان خود شدهاند .برای این همکاران گرامی و خانوادههای
محترم ایشان شکیبایی و سالمتی آرزو میکنیم.

مجری پالس

از سراسر ایران

بیست مجری  20خاطره!

از بیست سال پیش که سوپرپایپ محصوالت خود را به بازار عرضه کرده است ،این مجریان مجاز هستند که همیشه
در خط مقدم تماس با مشتریان قرار داشتهاند .مجریان مجاز هستند که شعار "تاسیسات خوب ،مجری خوب
میخواهد" سوپرپایپ را محقق کردهاند .این همکاران سختکوش از زندگی حرفهای خود ،یک سینه سخن دارند که
بخش بزرگی از آن مربوط به همکاری با سوپرپایپ است .از  20مجری مجاز خواستیم که از خاطرات خود بگویند که
در ادامه میخوانید .نام این عزیزان بهترتیب الفبا ردیف شده است .در ضمن اگر عالقمندید خاطرهای از شما نیز در
شماره بعدی نشریه چاپ شود ،به شماره تلگرام  09358211800پیام بفرستید تا با شما تماس بگیریم.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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رضا اسدی از ابهر
خاطره من مربوط به حضور در دوره
آموزشی سوپرپایپ است .زمانی که
خواستم کارت مجری مجاز بگیرم ،اعالم
شد که باید برای حضور در دوره آموزش
ماهیانه سوپرپایپ به تهران بیایم .چون
میدانستم لولههای سوپرپایپ خیلی
با کیفیت و با کالس است با خودم فکر کردم همکاران
سوپرپایپ ممکن است ما را به قول معروف خیلی تحویل
نگیرند ،اما وقتی به دفتر هماهنگی سوپرپایپ مراجعه کردم
و با استقبال گرمی روبهرو شدم ،تا مدتی شوکه بودم .خالصه
کالس به پایان رسید و در امتحان نیز قبول شدم و با احراز
سایر شرایط موفق شدم کارت مجریمجاز سوپرپایپ بگیرم.
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علی جهاندیده از شیراز
خاطره من مربوط به اولین پروژهای
است که سوپرفیکس کار کردم .تا آن
زمان همه در شهر شیراز نبشی اجرا
میکردند و مجریان و مهندسان با
سوپرفیکس آشنا نبودند.
در اجرای اولین پروژهام سوپرفیکس به
نظرم خیلی زیبا و کارآمد بود و تالش کردم تا اجرای جالبی را
ارایه کنم .بعد از ساپورتکشی و اجرای لولههای سوپردرین،
یک روز قرار شد مهندس ناظر پروژه بیاید و کار را بازدید
کند ،وقتی مهندس ناظر لولههای زیرسقف را با ساپورت
سوپرفیکس دید ،در حالی که خیلی شگفتزده شده بود گفت:
با دیدن این لولهها و سوپرفیکسها یاد فیلمهای فرار از زندان
آمریکایی افتادم! خوب بود که روی کار پوشیده نشود تا همه
کیفیت و اجرای زیبای سوپرفیکس و سوپردرین را ببیند!
شهرام حدادی از اراک
پروژه  20واحدی آقای حسینآبادی
را اجرا میکردم و در مرحله اجرای
سوپردرین بودم .یک روز کارفرما وارد
پروژه شد و با دیدن سیستم اجرای
سوپردرین خیلی خوشحال و شگفتزده

شد و گفت ":با این دستگاه برش لوله سوپردرین که هم لوله
را برش میزند و هم کونیک میکند احتمال خطای اجرا کم
میشود ".همچنین با دیدن مایعروانکننده گفت ":شرکتی
که تا این حد به فکر اجراست و بهجای مایع ظرفشویی
زدن که بعضی مجریان انجام میدهند ،مایع روانکننده
میدهد ،مشخص است که در بقیه چیزها هم به جزییات
توجه میکند".
یک خاطره دیگر هم از سیستم فاضالبی سوپردرین دارم و
آن این است که در کالس آموزش همکاران قسمت نظارت
سوپرپایپ ،تجربهای را یاد گرفتم که نمونه آن درست چندی
بعد در پروژه خودم اتفاق افتاد و توانستم مساله را بهسرعت
حل کنم .موضوع از این قرار است که مجری رابیتس سقفها،
میلگردهایش را به سیستم بست و ساپورت سیفونهای
توالت جوش داده بود و گاهی وقتها صدای سیفون از طریق
رابیتس در سقف میپیچید .این موضوع را من فوری تشخیص
دادم و موضوع حل شد.
سیدسجاد حسینی از میانه
روستای توشمانلو یکی از مناطق بکر
آذربایجان است که به طبیعت بینظیر
و سیبهای خوشمزهاش معروف است.
این روستای چشمنواز در  65کیلومتری
میانه واقع شده است .من مدتی
پیش موفق شدم سیستمهای شرکت
سوپرپایپ را به یکی از ساکنان آن معرفی و در خانهاش اجرا
کنم .البته ناگفته نماند که هنوز اجرای آن تمام نشده و در
حال اجرای گرمایشکفیاش هستم .شاید برایتان جالب باشد
م میلیارد
که هزینه سنگ نمای این پروژه حدود یک و نی 
تومان شده است! در این پروژه سیستم بست و ساپورت
سوپرفیکس ،سیستم فاضالبی سوپردرین ،سیستم آبرسانی
سوپرپایپ و سیستم گرمایشکفی سوپرپایپ را اجرا کردم.
زمانی که مهندسان فنی پروژه از تهران برای نظارت آمده
بودند ،خیلی از کیفیت محصول و اجرا راضی بودند .البته من
فکر میکنم باید تبلیغات محصول بیشتر شود تا مهندسان
آشنایی بیشتری با سیستمهای سوپرپایپ داشته باشند.

حسینعلی حیدری از اراک
مالک یک ساختمان در محله
پارک جنت اراک یکی از پروژههای
گرمایشکفی من در شهرک مهاجران را
دیده بود و به شدت شیفته گرمایشکفی
سوپرپایپ شده بود؛ به خاطر همین با
آنکه سرامیککاری ساختمانش هم
بهپایان رسیده بود ،حاضر شد همه سرامیکها را بردارد و من
برایش گرمایشکفی سوپرپایپ اجرا کنم .هزینه سرامیکها
حدود  50میلیون تومان شد اما مشتری حاضر شد این هزینه
را متقبل شود .برایش گرمایشکفی سوپرپایپ را اجرا کردم و
االن مشتری بسیار راضی است.

افشار دالنپور از ارومیه
یادم میآید اولین پروژهای که
سوپرونت نصب کردم در شهر مهاباد
بود .این پروژه که پروژه بزرگی هم
بود 168 ،واحدی روناس نام داشت
و مهندسان و تصمیمگیران پروژه از
عملکرد سوپرونت اطالع نداشتند .وقتی
لولهکشی سوپردرین مرا دیدند که بدون ونت اجرا شده
تعجب کردند که چرا ونت اجرا نکردهام .اولش فکر کردند
کار را بلد نیستم .خالصه این پروژه را اجرا کردم و شیرهای
سوپرونت را نیز نصب کردم .چند بار از دفتر هماهنگی تهران
هم برای نظارت آمدند و کار را تایید کردند .خدا را شکر
اکنون سه چهار سال است که ساکنان در این پروژه حضور
دارند و کوچکترین مشکلی هم وجود نداشته است.
تا فراموش نکردهام این را هم بگویم که جوشکاری را
گذاشتهام کنار! یعنی از زمانی که با سوپرفیکس آشنا شدهام
همه پروژههایم را سوپرفیکس میکنم و دیگر از نبشیکشی و
جوشکاری استفاده نمیکنم .با سوپرفیکس کارم هم تمیزتر
و سریعتر و هم اصولیتر شده است.
حجت دهدشتی از کرمان
سال  1388یکی از کارفرمایان به
من معرفی شد تا برایش کار کنم .به
ساختمان که مراجعه کردم ایشان
جلوی ساختمان ایستاده بود .وقتی من
را دید گفت ":با چه کسی کار داری؟"
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رئوف خانزادی از بانه
در بانه هنوز سیستمهای جدید
نتوانسته جای خود را باز کند برای
همین وقتی پروژهای را با سیستمهای
شرکت سوپرپایپ اجرا میکنم ،همواره
مورد توجه است .االن مدتی است
که در حال اجرای سیستم فاضالبی
سوپردرین در دانشگاه آزاد بانه هستم .این ساختمان چهار
طبقه است .روزی که مهندسان که خودشان هم اهل بانه
هستند ،برای نظارت آمدند ،شگفتزده شدند و به من گفتند
برایشان خیلی جالب است که من توانستهام در بانه سیستم
فاضالبی جدید را با این کیفیت اجرا کنم .این را هم بگویم
که در بانه گرمایشکفی سوپرپایپ زیاد اجرا کردهام .حتی
خانه خودم را هم گرمایشکفی کردهام .یادم میآید مشتریانی
بودند که قبل از اجرا میگفتند مگر میشود با خواباندن لوله
در کف بتوانید خانه را گرم کنید ،اما بعد از دیدن کارکرد

حبیب دریاییان از مشهد
سالها پیش قرار بود لولههای سرد
وگرم پروژهای را بهصورت زیر سقفی
اجرا کنیم .تصمیم داشتم بهترین
اجرا و ساپورتکشی را انجام دهم به
این منظور با اندازهگیری دقیق ،محل
بستها را مشخص و ساپورتکشی را
انجام دادم .از شانس ما روزی که قرار
بود آقای احمد دولتآبادی نماینده سوپرپایپ ،برای بازدید
بیاید ،کارگاه اعالم کرد یکی از ستونها قرار است یک سانت
جابهجا شود و در نهایت باعث شد بست آن قسمت یک سانت
عقبتر کشیده شود ،احمد آقا هم که با دقت کار را بازدید
کرد متوجه یک سانت تغییر محل بستها شد و از همراستا
نبودن بستها ایراد گرفت .من موضوع را توضیح دادم اما
ایشان گفت ":هر چند کار خیلی عالی اجرا شده است ولی
دقت را باید در کار خودتان به باالترین درجه برسانید".
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فرهود خاکزاد از تبریز
قبل از اینکه سوپرپایپ بیاید من هم
مثل خیلی از لولهکشهای دیگر لوله
فلزی کار میکردم .دهه اول بعد از
انقالب کیفیت لولههای فلزی بد نبود
چون از آلمان و فرانسه میآمد .اما
بعدها که واردات قطع شد ،کیفیت
خیلی افت پیدا کرد تا جایی که
لولههای روکار فلزی هم دچار اشکال میشدند .وقتی از
طریق آقای کرامتی نماینده سوپرپایپ خبردار شدم لولهای
به اسم سوپرپایپ آمده که  5الیه است و مشکالت لوله فلزی
را ندارد ،خیلی سریع جذبش شدم .عالوه بر کیفیت باالیی
که داشت راحتی اجرایش هم برایم خیلی جالب بود .دیگر آن
برشکاری و حدیدهکاری سخت لولهکشی فلزی در لولهکشی
سوپرپایپ جایی نداشت .از آن زمان تا این لحظه از کیفیت
سوپرپایپ هم خیلی راضی هستم.

این سیستم ،خودشان از من میخواستند پروژهشان را
گرمایشکفی کنم.

من هم گفتم برای اجرای تاسیسات پروژه شما آمدهام .ایشان
نگاهی به چهره جوان من انداخت و گفت ":مطمئنی میتوانی
این پروژه را کار کنی؟ این پروژه  8طبقه و  17واحد است!"
من پاسخ مثبت دادم .کارفرما گفت ":اگر نتوانی اجرا کنی
روزی  100هزار تومان باید جریمه بدهی ".سه پروژهای که
کنار ساختمان او بود نشان دادم و گفتم اینها را هم من کار
کردهام .خالصه راضی شد و آبرسانی را شروع کردم .چند روز
بعد ایشان به مسافرت رفت و زمانی که برگشت همه آبرسانی
تمام شده بود و داشتم گرمایشکفی را اجرا میکردم .مشتری
خیلی اظهار رضایت کرد و این یکی از بهترین خاطرات من
است .باید بگویم که اجرای سوپرپایپ سرعت باالیی دارد.
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جمشید رضانژاد از رشت
یک مشتری قدیمی داشتم که سالها
پیش برایش لوله فلزی کار کرده بودم.
او چندماه پیش مرا دید و گفت یک
پروژه در بندرانزلی دارم بیا برایم کار
کن .من هم سوپرپایپ و سوپردرین را
به ایشان معرفی کردم تا ساختمانش
را با این لولهها کار کنم .این مشتری اول قبول نکرد چون
اطالعات زیادی از تکنولوژی سوپرپایپ نداشت و همچنین
لولههای پنجالیه متفرقه با اجرای بد را در رشت دیده بود و
ترسیده بود .اما من به ایشان اطمینان دادم که با سوپرپایپ
و با من که مجری مجاز هستم ،هیچ مشکلی نخواهی داشت.
خالصه کار را با سوپرپایپ و سوپردرین تمام کردم .وقتی
مشتری نتیجه را دید خیلی از انتخابش راضی شد و همین
مشتری االن در انزلی برای من مشتری جدید پیدا میکند؛
اما من گفتهام که فقط در رشت میتوانم کار کنم و پروژههای
انزلی را همکاران دیگر اجرا میکنند.
علیرضا ساطعی از تهران
• سال  79در بندرعباس ساکن بودم و
قرار شد یک پروژه در عسلویه را اجرا
کنم .برای همین یک خاور از اتصاالت
سایز باالی سوپرپایپ را بار زدم و به
سمت عسلویه راه افتادم .نیمه شب
به آنجا رسیدم .به محض رسیدن به
عسلویه ،پلیس جلوی ما را گرفت و به جرم قاچاق به پاسگاه
هدایتمان کرد! دلیلش هم این بود که جنس آلمانی است.
ناگفته نماند که سایز باالی سوپرپرپایپ در آن زمان با سایز
باالی االن که رایزرسیستم است خیلی تفاوت داشت! خالصه
باک ماشینمان را خالی کردند و مدتی مهمانشان بودیم!
• در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی قرار شد کاخ مادر
شاه در سعدآباد را لولهکشی کنیم .به دلیل آنکه قرار بود

رییسجمهور اتریش در کاخ اقامت کند ،تحت فشار قرار
گرفتیم که بهسرعت کار را تمام کنیم .من هم به همراه دو
مجری مجاز دیگری آقایان شریفی و آزادپور توانستیم در
مدت  4شبانه روز موتورخانه را با سایزباال لولهکشی کنیم و
هر طور بود از کاخ به سالمت خارج شویم!
سیدمهدی صدر ارحامی از اصفهان
زمین فوتبال ورزشگاه نقش جهان
اصفهان را گرمایش چمن میکردیم و
فرصت زیادی هم نداشتیم چون لیگ
برتر به زودی شروع میشد؛ به خاطر
همین تعداد اکیپ را افزایش دادیم و
با نصب چند پروژکتور شبها هم کار
میکردیم .اما در کنار این سرعت باال
به اکیپ گفته بودم کیفیت اجرا را حفظ کنید .خدا را شکر
موفق شدیم اجرای این پروژه را در زمان مورد نظر کارفرما به
پایان ببریم و بهدلیل رضایت باالیی که از کار ما داشتند یک
لوح تقدیر هم به ما دادند .سرعت اجرای باالی سوپرپایپ در
کنار کیفیت آن باعث شد در این پروژه سربلند بیرون بیاییم.
محمد عبدوسی از تهران
• یک بار در جزیره خارک مشغول بهکار
بودم ،وقتی لولهکشی تمام شد از مهندس
پرسیدم 15بار تست بزنم کافیه؟ مهندس
فکری کرد و گفت نه همان یک بار کافیه!
• بیست سال پیش که سوپرپایپ وارد
بازار شده بود به نسبت لولههای فلزی
خیلی گران بود بهطوری که لوله سایز 16حدودا متری 1000
تومان در میآمد .یادم میآید بهاتفاق یکی از دوستان برای برآورد
یک پروژه به دفتر هماهنگی سوپرپایپ رفتم و درخواست کردم
که مقایسه قیمتی بین سوپرپایپ و فلزی بدهند .وقتی برآورد
آماده شد دیدم سوپرپایپ  6میلیون تومان شده اما برآورد فلزی
حدود 600هزار تومان است!
اکبر علیمحمدی از اردبیل
سال  1381گرمایشکفی پروژه دکتر
اناری را اجرا میکردیم که از اولین
گرمایشکفیهای اردبیل بود .ما هم
اوایل کارمان بود و دوست داشتیم
کاری با کیفیت عالی تحویل دهیم.
یکی از مراحل اجرای گرمایشکفی
خطکشی روی نایلون حبابدار متاالیز است که در حال
انجام آن بودیم اما هرکار میکردیم اول لوپ را که خطکشی
میکردیم با آخرش جور در نمیآمد! خالصه خط میکشیدیم
و با بنزین پاک میکردیم تا باالخره روش انجام کار دستمان
آمد .لولهگذاری را شروع کردیم و کار با کیفیت خوبی انجام
شد .االن که حدود 15سال میگذرد هر کس بخواهد خانهاش

سعید نوحی از خرمدره
پدر من عالوه بر اینکه نظامی پیش از
انقالب بود و در شهربانی کار میکرد،
شغل دومی هم داشت و آن اجرای
تاسیسات بود .من هم از بین برادرانم
به تاسیسات عالقمند شدم و از همان
آغاز با پدر کار میکردم .آن روزها با
لولههای فلزی کار میکردم تا آنکه در
سال  1378به دالیلی به تهران آمده بودم و یکی از پروژههای
محله قیطریه را که سوپرپایپ شده بود را دیدم .خیلی خوشم
آمد و به خاطر استعدادی که خدا به من داده خیلی زود

محمد کامجو از مشهد
در سال  92برای اجرای گرمایشکفی
پروژهای در شهر هرات ازمشهد به
افغانستان رفتیم.
یادم میآید هنگام ظهر در حال صرف
ناهار و استراحت بودیم که ناگهان صدای
بلندی بههمراه شعلههای آتش نظر ما را
به بیرون کارگاه جلب کرد ،اول فکر کردیم کپسول گاز منفجر
شده اما وقتی به بیرون کارگاه رفتیم کارگران افغان گفتند گروه
طالبان در حال بمباران منطقه است ،خالصه به همراه تیم اجرا
بهسرعت به پناهگاه رفتیم و همچنان که میرفتیم مثل فیلمهای
جنگی پشت سر ما راکتهای نیروهای طالبان بود که اصابت
میکرد.
بعد از آرام شدن منطقه به صورت شبانهروز کار را تمام و تست
کردیم و تحویل دادیم .اجرای گرمایش کفی در شهر هرات با
مخاطراتش خاطرهای به یاد ماندنی برای من و اکیپم شد و ما
توانستیم گرمایشکفی سوپرپایپ را به کشور همسایه هم ببریم.
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سامان ناظری از تهران
مدتی پیش قرار شد در شهر جدید پرند
واحد نمونهای از یک پروژه بزرگ را
لولهکشی سوپرپایپ کنیم تا اگر تایید
شد بقیه پروژه را هم به ما بدهند.
عالوه بر ما که مجری سوپرپایپ بودیم،
تعدادی از مجریان لولههای دیگری هم
در حال اجرای واحد نمونه بودند.
یادم است آن روز که با تیم خود وارد کارگاه شدیم تا کار
را شروع کنیم همه مجریان لولههای دیگر که پیشتر از
کیفیت لوله واجرای سوپرپایپ شنیده بودند ،ما را به هم
نشان میدادند و به هم میگفتند اینها سوپرپایپی هستند!

وحید فرهنگی از تبریز
مدتی پیش در پروژه آقای مهری در تبریز
در حال اجرای سیستم بست و ساپورت
سوپرفیکس و لولهکشی سوپردرین بودم
که یک روز پدر خانم ایشان آمد و از
کار بازدید کرد .ایشان وقتی اجرای این
سیستمها را دید به من گفت ":به این
میگن لولهکشی .با دیدن این لولهکشی
من استرس گرفتهام که خانهای که در آن زندگی میکنم و
خبر دارم چگونه لولهکشی شده ممکن است هر روز لولههایش
نشتی پیدا کند!"در همین پروژه زمانی که سوپرفیکس  Uاجرا
میکردم دستم به لبه برشخورده سوپرفیکس خورد و خراشیده
شد .به خاطر همین ،روزی که سرپوش سوپرفیکس آمد خیلی
خوشحال شدم که شرکت سوپرپایپ تا این حد به فکر ایمنی
مجریانش است و از همان زمان مشتری پروپا قرص سرپوش
سوپرفیکس نیز شدهام.
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را سیستم گرمایشکفی کند ،میگوییم به دکتر اناری مراجعه
کند و از کیفیت کار بپرسد .مشتری راضی بهترین تبلیغ کار
ماست.
بهنام عیوضی از اردبیل
در سال  90قرار بود خوابگاه دخترانه
فاطمیه در شهر سراب را سوپردرین اجرا
کنیم .این خوابگاه 3000مترمربعی سه
سال قبل به بهرهبرداری رسیده بود اما
بهخاطر کیفیت پایین لولههای فاضالب
دچار نشتی شده بود .مطابق قرارداد
باید در ظرف 12روز سیستم فاضالب قدیمی را جمعآوری
و سوپردرین را اجرا میکردیم و در صورت تاخیر ،به ازای هر
روز باید  500هزار تومان خسارت میدادیم .یادم میآید که
ماه رمضان بود و حتی روز شهادت امام علی را نیز کار کردیم.
روز دهم قراردادمان بود که نماینده سوپرپایپ در اردبیل به
پروژه آمد و به من گفت فکر نکنم بتوانید این پروژه را تمام
کنید .من هم به قدری ناراحت بودم که نزدیک بود به گریه
بیفتم! خالصه ما با همه توان کار کردیم و به خاطر سرعت
باالی اجرای سوپردرین موفق شدیم در روز یازدهم کار را
تمام کنیم و در نصف روز هم تست کنیم و تحویل دهیم.
راستش را بخواهید هنوز هم که به این خاطره فکر میکنم
پشتم میلرزد!

توانستم کار با سوپرپایپ را یاد بگیرم .از آن زمان به بعد هر
چقدر سوپرپایپ جلو رفته من هم سعی کردم با آن همراه
شوم .بعضی وقتها از خالقیت خود استفاده میکنم؛ برای
مثال در پروژههایی که بههر دلیل نمیخواهند گرمایشکفی
اجرا کنند ،پیشنهاد میکنم یک گوشهای از سالن حدود
 2*1متر مربع را گرمایشکفی کنم و اسمش را هم کرسی
گذاشتهام .از خط اصلی لوله رادیاتور یک انشعاب میگیرم و
توی زمین میچرخانم .یکی از مشتریانم آنقدر لذت برده
بود که میگفت کاش همه خانه را گرمایشکفی سوپرپایپ
میکردم .راستی تا یادم نرفته این را هم بگویم که سر راه
این کرسی یک سوپروالو سایز  16هم میگذارم تا اگر الزم
نداشتند بتوانند سیستم را قطع کنند.

گزارشخبری

جایزه بزرگ سوپرپایپ قرعهکشی شد

ماشین خوب آلمانی برای پمپ خوب آلمانی

عصر پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه  96تاالر آینه باشگاه
دیپلماتیک در اقدسیه تهران میزبان  700نفر از مشتریان،
نمایندگان و مجریان محصوالت سوپرپایپ در مراسم میهمانی
سوپرپایپ با عنوان شب ویلو بود .قرار بود در این میهمانی
که در آستانه بیست سالگی سوپرپایپ برگزار میشد ،یک
دستگاه بنز  E 200قرعهکشی شود .این مراسم با سخنان
مهندس مهرداد یوسفی مدیرعامل سوپرپایپ آغاز شد که
با اشاره به ماموریت سوپرپایپ برای ایجاد تحول در صنعت
تاسیسات کشور گفت :حرکت ما در  20سال گذشته همواره
در مسیر کیفیت پیش رفته است .ما کار خود را با تولید لوله

شروع کردیم اما در طول سالها ،سیستمهایی را به صنعت
تاسیسات معرفی کردهایم که ویژگی مهم آنها نوآورانه بودن
و نگاه مهندسی داشتن به حل مشکالت تاسیسات مکانیکی
است.
مهندس یوسفی درباره انتخاب شرکت ویلو برای همکاری و
کارهای زیر بنایی سوپرپایپ برای انتقال دانش فنی صنعت
پمپ در کشور گفت :شرکت ویلو  140سال سابقه دارد و
یکی از برترین تولیدکنندگان پمپهای متنوع ،کم مصرف و
پربازده در جهان است .ما به عنوان شریک تجاری ،خود را
متعهد به انجام کارهای زیر بنایی برای ارتقای صنعت پمپ
در کشور از طریق انتقال دانش فنی آن دیدیم .بههمین دلیل
اولین کتاب فنی در زمینه پمپ را منتشر کردیم و کتابهای
دیگری نیز در دست انتشار داریم.
برگزاری دورههای آموزشی حضوری و از راه دور ،انتشار
مطالب فنی و آموزشی در نشریه مجری و کانال تلگرام مجری
نیز از این دست اقدامات هستند.
خلیل بشارا مدیر خاورمیانه ویلو نیز که برای حضور در این
مراسم به ایران آمده بود ،با آرزوی تداوم همکاری دو شرکت،
از فعالیت سوپرپایپ بهعنوان یک شریک تجاری خوشنام،

گفتو گو با مهندسان تاسیسات پروژههای بزرگی بود که
در آنها از پمپهای ویلو استفاده شدهاست .همچنین فیلم
آموزشی کوتاهی درباره ویژگیهای پمپهای سیرکوالتور
ویلو برای حاضران بهنمایش درآمد.
در این مراسم سه نفر از حاضران نیز به قید قرع ه برنده 3
جایزه سفر به آلمان و بازدید از کارخانه ویلو در شهر دورتموند
شدند.
این میهمانی خاطرهانگیز با کنسرت رضا صادقی ،هنرمند
موسیقی پاپ به پایان رسید که مورد استقبال بسیار زیاد
حاضران قرار گرفت.
مراسم شب ویلو در طول برگزاری از سایتهای سوپرپایپ و
کانال تلگرام مجری پخش شد و عالقمندان در سراسر کشور
بهطور زنده آنرا تماشا کردند.
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قرعهکشی انجام شد و نام مهندس امیرحسین امینی از
مشتریان قدیمی محصوالت سوپرپایپ و خریدار  36دستگاه
پمپ ویلو بهعنوان برنده یک دستگاه بنز  E 200اعالم شد.
یادآور میشود که این پمپها در پروژه گلسا در تهران نصب
شدهاند.
از دیگر بخشهای این مراسم پخش مستندهای کوتاه از
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قابل اعتماد و اتکا برای این شرکت آلمانی قدردانی کرد.
مهندس محمد میانجی مدیر دفتر ویلو در تهران نیز با
اشاره به سابقه  140ساله ویلو ،خانوادگی بودن این شرکت
را نشانهای از اعتباری دانست که شرکتهای خانوادگی و
قدرتمند آلمانی از آن بهرهمند هستند .او تالش ویلو و هزینه
زیاد این شرکت برای تحقیق و توسعه برای تولید و عرضه
پمپهای بادوام و کم مصرف را از مزیتهای این برند دانست.
در ادامه مراسم میهمانان آماده شدند تا شاهد یک قرعهکشی
هیجانانگیز باشند .پیش از انجام قرعهکشی مهدی یوسفی
مدیر بازاریابی و فروش سوپرپایپ چگونگی انتخاب خودروی
بنز بهعنوان جایزه خریداران پمپهای ویلو را توضیح داد و
گفت" :از آنجا که این پمپ بینظیر و با کیفیت ،محصول
تکنولوژی آلمان است ،پس از انجام یک نظرسنجی ،بنز را
بهعنوان نماد کیفیت صنعتی آلمان ،انتخاب و به مشتریان
اعالم کردیم که شماره سریال پمپهایی که خریداری و نصب
کردهاند را برای ما ارسال کنند".
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خدمات مهندسی حتی پس از فروش!
گفت و گو با مهندس امیر حسین امینی
برنده جـایزه سـوپرپایپ برای خریداران
پمپهای ویلو
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در روز  14اردیبهشت  96تاالر آینه باشگاه دیپلماتیک
تهران ،میزبان  600نفر میهمانان عزیزی از سراسر
کشور بود که در آستانه  20سالگی سوپرپایپ در جشن
"شب ویلو" حضور یافتند تا شاهد تحقق یک وعده
باشند؛ "قرعهکشی ماشین خوب آلمانی برای پمپ
خوب آلمانی".
آقای مهندس امینی چندسال است که کار ساخت و
ساز انجام میدهید ؟
از سال  1379تا حاال در کار ساخت و ساز هستم.
رشته تحصیلی شما چیست؟
من رشته عمران خواندهام.
چه نوع پروژههایی در کارنامه فعالیت شما از سال 79
تا حاال وجود دارد؟
بیشتر پروژههای ما مسکونی است و تعدادی هم اداری کار
کردهایم .بعضی از آنها بزرگ هستند مثل پروژه گلسا یا
برلیان که  48واحدی است .پروژههای کوچک هم داشتهایم
و کمترین متراژ زمین پروژههای ما  600متر بوده است.

چه تعداد و در کجا بودهاند؟
بیشتر از  400واحد در تهران
از کی با محصوالت سوپرپایپ آشنا شدید ؟
از سال  82-83و پروژه الهیه.
از چه طریقی این آشنایی بهوجود آمد؟
من از پیش با سوپرپایپ آشنا بودم؛ از طریق نشریات
تخصصی ساختمان و مجله معمار که مشترک آن هستم.
تعدادی از همکارانم از محصوالت سوپرپایپ استفاده کرده
و راضی بودند .اما شروع همکاری من از طریق شرکت آبشار
اتفاق افتاد.
فرمودید اولین پروژهای که از محصوالت سوپرپایپ
استفاده کردید ،در سال  82و پروژه الهیه بود .در آن
پروژه از کدام محصول استفاده کردید؟
از سیستم لولهکشی سوپرپایپ استفاده شد.
آیا از کارکرد این سیستم در این  14سال هیچ
بازخوردی دارید؟
سیستم بهخوبی کار میکند و هیچ گزارشی از اشکال به ما
نرسیده است.
اگر موردی بود به شما گزارش میشد؟
بله! حتما! چون هنوز در موارد دیگر با ما تماس میگیرند؛ اما
در مورد لولهکشی هیچ شکایتی نداشتهایم.
استفاده از محصوالت سوپرپایپ تا کنون چه مزیتی
برای پروژههای شما داشته است؟
محصوالت شرکت شما را یک مجموعه میبینم؛ شامل کیفیت،
قیمت و مهمتر از همه خدمات مهندسی ،که پس از فروش
هم ادامه پیدا میکند .هیچوقت این احساس را نداشتم که
محصولی به ما فروخته میشود و همین! دیگر کاری به کار ما
ندارید و ارتباط تمام میشود .مشاوره و خدمات مهندسی که
از طریق شرکت مهندسی آبشار به ما داده میشد از عواملی
است که اعتماد ما را جلب کرده است.
درباره مشخصات پروژه گلسا بفرمایید.
گلسا از دو بلوک  110واحدی مسکونی تشکیل شده که 800
متر تجاری و سه طبقه پارکینگ دارد.
بهجز پمپ از کدام محصوالت سوپرپایپ در این پروژه
استفاده شده؟
از سیستم لولهکشی ،2+سیستم لولهکشی فاضالب سوپردرین
با سوپرونت و سیستم بست و ساپورت سوپرفیکس هم
استفاده شده است.
چرا در این پروژه از پمپهای ویلو استفاده کردید؟ چه
بررسیهای کارشناسانه در این باره انجام شد؟
گروه آبشار این پمپ را پیشنهاد داد .ما آنرا بررسی کردیم؛
پیش از هر چیز از نظر ابعاد پمپها با توجه به مساحت
موتورخانه مناسب بود .دیگر این که به برند سوپرپایپ اعتماد
داشتیم و مهمترین موضوع میزان مصرف برق این پمپها
بود.
با توجه به اینکه میخواستیم پست برق بگذاریم ،حساب
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"تاسیسات خوب ،مجری خوب میخواهد" از شعارهای
سوپرپایپ است و یکی از کارهایی که سوپرپایپ برای
ارتقای مجریان انجام میدهد ،چاپ و انتشار همین
مجله مجری است که از سال  81در بین مشترکان و
عالقمندان بهرایگان توزیع میشود؛ هرچند مخاطبان
آن اکنون در بین مهندسان تاسیسات و پیمانکاران هم
هستند .نظر شما که اهل خواندن نشریات تخصصی
هستید ،درباره مجری چیست؟
رشته تحصیلی من عمران است .درست است از تاسیسات
هم میدانم اما نه بهاندازه یک مهندس مکانیک .بنابراین فکر
میکنم تنوع مطالب در مجری که هم به مطالب تخصصی و
فنی میپردازد و هم به مطالب کلی و عمومیتر ،باعث جذب
مخاطب میشود.
اگر مایل هستید به نکته دیگری اشاره کنید ،بفرمایید.
همانطور که گفتم خیلی خوشحالم که برنده جایزه سوپرپایپ
شدهام ،اما همکاری با این شرکت و اعتماد به محصوالت و
خدمات آن از سالها پیش ادامه داشته و در آینده هم ادامه
خواهد یافت و ربطی به این جایزه ندارد.
ما هم آرزو میکنیم پرنده شانس همیشه دور و بر شما
پرواز کند.
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و کتاب کردیم و دیدیم با توجه به درخواستی که به اداره
برق دادهایم ،مصرف برق ما روی مرز بود؛ اگر از پمپ ویلو
استفاده میکردیم مصرف پایین میآمد و اگر هر پمپ
دیگری میگذاشتیم باالتر میرفت و به این دلیل پروسه
گرفتن کنتورها متفاوت میشد .بنابراین دلیل ویلو را انتخاب
کردیم.
به این ترتیب خرید و نصب  37دستگاه پمپ ویلو برای
این پروژه چقدر برای شما صرف ه اقتصادی داشته است ؟
بر اساس برآوردهای ما حدود  700- 800میلیون بهنفع ما
شد.
یکی از دستاوردهای سوپرپایپ جلب اعتماد جامعه
مهندسی است .بهنظر شما که یک عضو جامعه
مهندسی هستید و به برند سوپرپایپ اعتماد دارید،
اهمیت انتخاب درست تاسیسات در ساخت و ساز
چیست؟
از نظر ما که در کار اجرا هستیم و بعد از بهرهبرداری ساختمان
هم باز هم با آن ارتباط داریم ،مهمترین اجزای ساختمان
عبارتند از اسکلت ،نقشه و تاسیسات.
چرا تاسیسات را اینقدر مهم میدانید.
هرچند در برخی موارد مثل زلزله ،اسکلت خیلی مهم
است؛ اما در بهرهبرداری از ساختمان همیشه با تاسیسات
درگیر هستید .تاسیسات چیزی هم نیست که اگر بهمشکل
برخوردید ،بهآسانی اصالح یا تعویض کنید .اگر وارد یک
ساختمان بشوید و کاشی آن را نپسندید ،یا رنگ آن را
دوست نداشته باشید ،با مقداری زحمت قابل تغییر است .اما
اگر سیستم خوبی برای تاسیسات انتخاب نشده یا نصب آن
اشکال داشته باشد ،تغییر و رفع اشکال یا امکان پذیر نیست
و یا خیلی سخت و هزینهبر است.
زندگی ساکنان هم تحت تاثیر قرار میگیرد.
همینطور است .ببینید از نظر فنی و ایمنی اسکلت اهمیت
خیلی زیادی دارد ،اما از نظر بهرهبردار شاید تاسیسات مهمتر
باشد؛ چون بهطور مستقیم اسکلت را حس نمیکند اما
کوچکترین اشکالی در لولهکشی آب و فاضالب ،زندگیاش
را تحت تاثیر قرار میدهد و رفع آن هم با هزینه و تخریب
همراه است و هم خیلی سخت است.

شما برنده یک جایزه بزرگ شدید .فکر میکنید فرد
خوش شانسی هستید؟
دیگران همیشه میگویند که هستم .اگر شانس را انتخابهای
درست و بهموقع تعریف کنیم؛ بله خودم را خوششانس
میدانم و یکی از این انتخابها همکاری با سوپرپایپ است.
چند درصد فکر میکردید برنده این جایزه باشید؟
هیچ فکر نمیکردم؛ چون خرید پمپ ویلو بهدلیل شرکت
در قرعهکشی انجام نشد .ما بررسیهای فنی خودمان را
انجام داده بودیم و خرید کردیم .چه خوب که برنده هم
شدیم( با خنده).
وقتی اسمتان بهعنوان برنده اعالم شد ،چندان هیجان زده
نشدید .غافلگیر شدید یا ...؟
اول که باور نکردم فکر میکردم شوخی است اما بهطور کلی
آدم خونسردی هستم و واکنشهای هیجانی ندارم.

فنی آموزشی

بوسترپمپ های آبرسانی ویلو
سیستم تقویت فشار آب در مجتمعهای مسکونی بزرگ عالوه بر آنکه باید بهطور کامل قابل اطمینان باشد،
باید مالحظات مربوط به بیشترین میزان آسایش ساکنان و کمترین مقدار مصرف انرژی را برآورده کند .برای
برآورده کردن این نیازها در سالهای اخیر استفاده از بوستر پمپهای آبرسانی مجهز به سیستم کنترل دور
(درایو) گسترش چشمگیری داشته است .انتخاب درست پمپها و قطعات جانبی در کنار طراحی درست
سیستم کنترلی الزمه عملکرد مطمئن و بهینه بوسترپمپها است .در این بخش به بررسی ساختمان و نحوه کار
این مجموعه می پردازیم.

معرفی بوسترپمپ
در ساختمانهایی با تعداد واحد محدود استفاده از یک
پمپ زمینی برای آبرسانی به همه ساکنان کافی است؛ اما
با افزایش تعداد واحدها و بزرگتر شدن ابعاد ساختمان،
دبی و هد مورد نیاز بیشتر میشود و پمپ مورد نیاز
بسیار بزرگ خواهد بود .برای کاهش استهالک و مدیریت
هزینههای انرژی بهتر است بهجای یک پمپ بزرگ از
چندین پمپ کوچکتر موازی با هم استفاده شود.
مجموعه این پمپها به همراه تجهیزات جانبی و سیستم
کنترل الکترونیکی تشکیل یک بوستر پمپ را میدهد.
بوستر پمپها به روشهای مختلف دستهبندی شدهاند.
برای مثال بر مبنای تعداد پمپ به دو پمپه ،سه پمپه یا
بیشتر و یا بر مبنای قابلیت تغییر دور موتور به بوستر دور
ثابت (بیشتر برای آتش نشانی) و بوستر دور متغیر تقسیم
میشوند .بخشهای معمول یک بوسترپمپ عبارتند از:
 .1الکتروپمپها
 .2تابلوی کنترل
 .3شاسی
 .4کلکتور مکش
 .5کلکتور خروجی
 .6شیر قطع و وصل
 .7شیر یکطرفه
 .8منبع دیافراگمی
 .9سنسور فشار
 .10پایه تابلو

با توجه به آن که مقدار مصرف آب در یک مجتمع مسکونی
در ساعتهای مختلف شبانهروز متفاوت است ،تعداد پمپهای
در حال کار نیز تغییر میکند .بهطور معمول در ساعتهای
عادی که مصرف محدود است یکی از پمپها کار میکند
و در ساعت پیک مصرف انتظار میرود که همه پمپها به
کار افتند .برای کاهش مصرف انرژی و ثابت نگهداشتن فشار
خروجی پمپها ،سیستم کنترلی پمپها به درایو مجهز شده
است تا سرعت چرخش موتور را تنظیم کند .به این ترتیب
برخالف پمپهای دور ثابت که با استفاده از سوییچ فشار،
تغییر مقدار فشار خروجی پمپ ،بین دو مقدار مشخص انجام
میشود ،در بوستر پمپهای دور متغیر ،مقدار فشار خروجی
در هر شرایطی ثابت میماند .به این ترتیب ساکنان هر واحد
چه در شرایط پیک مصرف و چه در زمانی که هیچ واحد
دیگری آب مصرف نمیکند ،فشار آب یکسان خواهند داشت.

نقش منبع دیافراگمی
در صورت مصرف بسیار کم مانند نشتی از فالش تانک و غیره

نصب بوستر پمپ
برای نصب بوستر پمپ باید یک مخزن ذخیره در ورودی
آن نصب شده باشد تا مکش پمپها بهصورت مطمئن
انجام شود و اختاللی در فشار شبکه آب شهری نیز رخ
ندهد .فاصله این مخزن تا محل نصب بوستر پمپ باید
کمترین مقدار باشد و از لولههایی با قطر مناسب برای
اتصال استفاده شود .داخل این مخزن میتوان از فلوتری
استفاده کرد تا در شرایط قطع آب ،از روشن شدن پمپها و
خشک کار کردن آنها جلوگیری شود .وجود شیر یکطرفه
در خروجی همه پمپها باعث میشود در هنگام کار یکی
از پمپها از چرخش آب در پمپهای خاموش جلوگیری
شود .شیر قطع و وصل نصب شده در قبل و بعد از هر پمپ
امکان تعمیر هر کدام را بدون اخالل در کار دیگر پمپها
امکانپذیر میسازد .برای عدم برخورد با مشکل هوا گرفتن
پمپها ،توصیه میشود ارتفاع نصب بوستر پمپ پایینتر
از سطح آب مخزن مکش باشد و برای کاهش ارتعاشات
و انتقال آن به دیگر نقاط نیز باید از لرزهگیرهای مناسب
استفاده شود.
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تابلو برق
تابلو برق بوستر پمپها عالوه بر مدار فرمان که از  PLCو
درایو بهره میبرد ،شامل مدار قدرت نیز میشود .کلید اصلی
برای قطع و وصل برق ورودی تابلو ،کنتاکتورها برای قطع
و وصل اتوماتيك جريان برق پمپها از طریق مدار فرمان،
بیمتال جهت فرمان قطع در اثر عبور جریان زیاد ،انواع رلهها
جهت ارسال فرمان قطع یا وصل در اثر عوامل مختلف و
خطاهای گوناگون ،تجهیزات اندازه گیری پارامترهای مختلف
و  ...از اجزای معمول مدار قدرت هستند.

نیاز به روشن شدن پمپ حتی در دور کم هم نیست و دبی
مورد نیاز از منبع دیافراگمی تامین میشود .به این ترتیب
از آنجا که منبع دیافراگمی نقشی در تامین دبی اصلی
مصرفی ساکنان ساختمان ندارد ،حجم آن بسیار کوچکتر از
منبع در بوستر پمپهای دور ثابت خواهد بود .فشار مناسب
هوای داخل منبع همچنان نقش کلیدی در عملکرد درست
آن دارد .منابع دیافراگمی معمول ،هر سه ماه یک بار نیاز
به بازرسی دارند تا از فشار کافی هوای داخل آن اطمینان
حاصل شود.
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تثبیت فشار به کمک درایو
با توجه به مشخصات ساختمان ،فشار خروجی بوستر پمپ
روی مقدار مشخصی تنظیم میشود .در صورتی که مصرف
آب در ساختمان افزایش یابد و در نتیجه فشار به سمت
کاهش برود ،درایو شروع به افزایش دور موتور میکند تا دبی
اضافی مورد نیاز تامین شود و فشار ثابت بماند .در صورتیکه
دور چرخش پمپ اول به بیشترین میزان رسید ،پمپ دوم
با دور پایین روشن میشود تا به کمک آن دبی تامین شود.
بهاین ترتیب درایو با تغییر دادن فرکانس ،دور یکی از موتورها
را آنقدر افزایش میدهد تا فشار کاهش پیدا نکند .بههمین
ترتیب با کاهش یافتن مصرف آب در ساختمان ،فشار آب
تمایل به افزایش دارد که در این مرحله نیز کاهش دور موتور
باعث کاهش دبی و ثابت ماندن فشار میشود .در برخی از
بوستر پمپها تنها یک درایو وجود دارد اما در برخی دیگر به
تعداد پمپها درایو وجود دارد و در هر لحظه دور همه پمپها
کنترل میشود.

توانایی پمپها در مکش منفی آب
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پمپهای سانتریفوژ با آنکه توانایی اندکی در مکش آب
دارند اما میتوانند دهش بسیار زیادی داشته باشند .به
هنگام نصب پمپهای آبرسانی برای آنکه پمپ همیشه
پر از آب باشد و نیاز به هواگیری بهوجود نیاید ،پمپ را
نباید باالتر از منبع مکش نصب کرد (مکش منفی) .هرچند
در شرایط اضطراری میتوان این کار را انجام داد؛ اما در
این صورت ارتفاع مکش آب محدود خواهد بود .در شرایط
مکش منفی ،از آنجا که فشار اتمسفریک مخزن مکش
صفر است ،فشار آب ورودی به پمپ ،منفی خواهد بود .به
عبارت دیگر انتظار میرود در صورت شل شدن اتصاالت
لوله مکش ،بهجای نشتی آب ،هوا کشیدن خط لوله بهوجود
آید.

البته باید در نظر داشت برخی پارامترها توانایی پمپها در
مکش منفی را ضعیف میکنند ،از جمله:
• دمای زیاد :برای مثال اگر دمای آب  60درجه باشد،
توانایی مکش پمپ  2متر کم میشود و در دمای باالتر از
 90درجه ،پمپ نمیتواند آب را به سمت باال مکش کند و
الزم است در ورودی پمپ ،فشار مثبت ایجاد شود.
• افزایش ارتفاع از سطح دریا :برای مثال در شهرکرد
توانایی مکش پمپها  2متر کمتر از شهرهای ساحلی است.
• افزایش تلفات فشار در لوله مکش :تا حد ممکن سایز لوله
مکش باید بزرگ و طول آن کوتاه باشد .استفاده از اتصاالت
زیاد و گرفتگی صافی منجر به کم شدن مکش آب توسط
پمپ میشود.

30

با افزایش ارتفاع مکش ،ورود آب به پمپ با تبخیر بخشی از
آن و تشکیل حبابهای بخار همراه میشود (کاویتاسیون).
برای تعیین بیشترین ارتفاع مکش پمپها بدون بروز
کاویتاسیون ،باید از منحنی  NPSHاستفاده شود .این
منحنی به همراه دیگر اطالعات پمپ ،توسط سازنده ارایه
میشود.
به عنوان یک تخمین ،هنگامی که آب در دمای محیط
پمپ میشود ،بیشترین ارتفاع مکش را میتوان با
کم کردن مقدار  NPSHپمپ از عدد  8بهدست آورد.
بهعنوان مثال در مورد پمپ CronoBloc-BL 40/140-4/2
پس از مراجعه به وبسایت  www.wilo.superpipe.irدر
صفحه مربوط به این پمپ منحنی  NPSHپمپ را مشاهده
میکنیم .بیشترین مقدار  NPSHمورد نیاز این پمپ ،سمت

راست منحنی و برابر  2.5متر است .به این ترتیب طبق رابطه
گفته شده انتظار داریم این پمپ توانایی مکش آب به مقدار
 5.5متر را داشته باشد.

8 - NPSH
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فشار منفی

باید -نبایدها

در پمپ

• فشار منبع دیافراگمی
اغلب منابع دیافراگمی ،کمی نشتی هوا دارند که
منجر به افزایش تعداد دفعات خاموش و روشن
شدن پمپ آبرسانی میشود .بنابراین الزم است هر
 3ماه یک بار فشار هوا در آنها کنترل شود.

برای تامین آب مصرفی و آب مورد نیاز آتشنشانی هتل،
بوستر پمپهای سری  MVIویلو مورد استفاده قرار گرفته
و بهتازگی در سیستم سرمایش و گرمایش هتل نیز 83
پمپ سیرکوالتور کممصرف و هوشمند جایگزین مدلهای
استاندارد قبلی شدهاند .پس از جایگزین کردن پمپهای کم
مصرف ،اولین ممیزی انرژی که توسط دانشگاه برونشویگ
آلمان صورت گرفت ،نتایج جالبی را نشان داد .در ازای
جایگزینی هر کدام از پمپهای سیرکوالتور استاندارد با مدل
کم مصرف ،مصرف انرژی  %65کاهش یافته و با استفاده از
سیستم کنترلی  ∆P-Vدر آنها ،مصرف انرژی باز هم %15
کمتر شده است.
بررسی یاد شده تاکید میکند ،مهمترین پتانسیل در کاهش
مصرف انرژی ،کنترل دمای آب در خط رفت و برگشت است
که نشان میدهد در بیشتر روزهای سال یا ساعتهای
شبانهروز استفاده از دور پایینتر در سیرکوالتورهای هوشمند،
بهطور کامل جوابگوی سیستم است.
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• شیر ورودی پمپ
شیر تعبیه شده در ورودی پمپ ،فقط برای ایزوله
کردن پمپ در زمان تعمیرات است؛ از این رو
هنگام کارکرد عادی پمپ ،این شیر باید بهطور
کامل باز باشد .بسته ماندن شیر خروجی پمپ نیز،
باعث افزایش دمای آب داخل پمپ میشود.

هتل مجلل ماریتیم ( )Maritimدر کنار فرودگاه هانوفر آلمان
از پرمسافرترین هتلهای کشور آلمان است که ساالنه بیش از
 90هزار شب اقامت در آن ثبت میشود.
مصرف برق در این هتل بیش از چهارهزار مگاوات ساعت در
سال است که شامل بخش بزرگی از هزینههای هتل میشود؛
بنابراین توجه به مصرف انرژی ،از معیارهای اصلی در خرید و
استفاده از تجهیزات هتل به حساب میآید.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

• فضای مناسب تهویه هوا
از آن جا که خنککاری موتورهای الکتریکی
پمپهای زمینی به کمک هوا انجام میشود ،الزم
است محل نصب پمپ با فاصله کافی از دیوار و با
امکان گردش و تهویه کافی هوا در نظر گرفته شود.

پمپهای ویلو در هتل
فرودگاهی هانوفر

آبرسانی

اجرای درست آقای دریائیان ،مجریمجاز مشهد
در این اجرا صفحات نصب به دیوار محکم شدهاند .اگر صفحه نصب به دیوار محکم نشود هنگام
کاشیکاری ممکن است صفحه نصب از حالت تراز خارج شود و در زمان نصب شیرآالت مشکل
بهوجود آید .در این اجرا درپوشهای تست هم در جای خود نصب شدهاند؛ بنابراین هم امکان
تست سیستم بهوجود آمده و هم از ورود اجسام خارجی و گرفتگی احتمالی پیشگیری شده است.
خم لولهها مناسب است .اگر لوله با دست خم شود باید شعاع خم از  5برابر قطر خارجی لوله کمتر
نباشد اما اگر با فنر خم شود ،میتوان لوله را تا چهار برابر قطر خارجی لوله خم کرد.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

اجرای نادرست
اجرای افقی لوله روی دیوار ممنوع است .یک دلیل مهم ،آنکه پس از کاشیکاری و هنگام نصب
لوازم بهداشتی ممکن است لوله سوراخ شود .در ضمن هنگام کاشیکاری ،لوله افقی اجازه نمیدهد
که پشت کاشی با مالت پر شود.
همچنین در این اجرا لوله افقی با سیم به دیوار بسته شده که ممکن است به لوله آسیب بزند .برای
این کار میتوان از بست کمربندی پالستیکی که در اقالم سوپرفیکس وجود دارد ،استفاده کرد.
در این اجرا لوله عمودی و افقی از روی هم عبور کرده که این موضوع نیز ممکن است باعث افزایش
ضخامت مالت پشت کاشی شود .همچنین بهتر است که لوله آب سرد و گرم با هم در تماس نباشند
تا انتقال حرارت بین لولهها صورت نگیرد.

فاضالبی
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اجرای درست علیرضا ساطعی مجری مجاز تهران
در این اجرا بستکاری به صورت درست انجام شده است .مطابق راهنمای نصب سوپردرین
الزم است پشت همه سوکتها و همچنین روی لوله در فاصلههای مشخص بست اجرا شود .به
بستهای پشت سوکت ،بست ثابت گفته میشود و باید دو پیچ آن بهطور کامل سفت شود .به
بستهای روی لوله بست متحرک گفته میشود و باید پیچ آن کمی شل باشد .برای اطالع از
فاصله بستهای متحرک به دفترچه نصب و اجرای سوپردرین مراجعه کنید .چنانکه در تصویر
مشخص است برای سیستم ساپورت این پروژه از سوپرفیکس تخت استفاده شده است .مجری با
توجه به لزوم صرفهجویی در مصرف مصالح که در مقررات ملی هم آمده ،هر کجا که الزم بوده
سوپرفیکس تخت را برش زده و آن را نصب کرده است .سوپرفیکس ،مجری را از سوراخکاری،
جوشکاری و ضدزنگزدن بینیاز میکند.
اجرای نادرست
بستهای این پروژه به تعداد الزم نصب نشده است .چنانکه که در تصویر میبینید ،روی لوله باید
به اندازه کافی بست متحرک اجرا شود که با این روش اجرا بعید است که مجری بتواند مرحله
تست را با موفقیت پشت سر بگذارد .تست سیستم فاضالبی سوپردرین مطابق با مبحث 16
مقررات ملی ساختمان عبارتاست از فشار 3تا 6متر ستون آب در مدت  15دقیقه .در این مدت
نباید هیچگونه نشتی در سیستم به وجود آید.

پمپهای ویلو

اجرای درست پمپ ویلو ،مجری آقای جهاندیده مجریمجاز شیراز
در نصب این پمپ ویلو دقت شده که جعبه برق و خازن پمپ (قطعه استوانهای) در پایین پمپ
قرار نگیرد .همچنین در ورودی و خروجی پمپ شیر نصب شده که شیر خروجی در تصویر دیده
نمیشود .در ورودی پمپ صافی نیز نصب شده است .از نکات جالب نصب این پمپ ویلو ،مهار
پمپ با سوپرفیکس  uاست .سوپرفیکس uبا «پایه دیواری» به دیوار متصل شده و برای اطمینان
از حفظ ایمنی افراد ،سرپوش سوپرفیکس نیز نصب گردیده است.
اجراینادرست
در این اجرای نادرست ،جعبه برق در پمپ سمت چپ رو به پایین نصب شده که اشتباه است.
برای رفع این اشکال بهسادگی میتوان پیچهای روی موتور پمپ را باز و جعبه برق را به باالی
پمپ انتقال داد .همچنین در خروجی پمپ شیر نصب نشده است .بهتر است سر صافی نیز به
سمت چپ چرخانده شود تا بتوان آن را در صورت نیاز سرویس کرد.
اما در دو پمپ سمت راست اگرچه جعبه برق و شیرهای ورودی و خروجی پمپ به درستی نصب
شده اما قبل از پمپ صافی نصب نشده که اشتباه است .توصیه میکنیم قبل از نصب پمپ ،بروشور
فارسی آن را مطالعه و در صورت نیاز با کارشناسان پمپ ویلو در شرکت سوپرپایپ تماس بگیرید.

یک تجربه

آسایش حرارتی  ،ارمغان اجرای درست گرمایشکفی سوپرپایپ
در یکی از روزهای سرد زمستان ،یکی از مشتریان تماس گرفت و از عدم تعادل حرارتی در کف ساختمان خود که به
سیستم گرمایشکفی مجهز است ،شکایت کرد.
اوگفت'' :سیستم گرمایشکفی ساختمان تنظیم نیست و کف بعضی اتاقها گرم و بعضی از اتاقها سرد است''.
روی مدار خودش توانست اشکال را از بین ببرد.
گفتنی است به مجریان سوپرپایپ آموزش داده شده که
هنگام اجرای گرمایشکفی حتما برچسب مدارها را برای
شناسایی و بر طرف کردن اشکال احتمالی ،روی مدار و
سرشیربرقی بچسبانند.

سرشیرهای برقی جابجا نصب شده بودند
کلکتورهای گرمایشکفی سوپرپایپ ساخت شرکت یوپونور
آلمان و دارای این تمایز هستند که مطابق استانداردهای
جهانی و استاندارد ملی ایران برای گرمایشکفی ،میتوان
روی آن سرشیربرقی نصب کرد .بنابراین جریان آب و دمای
محیط قابل کنترل است.
این نوع سرشیر برقی با گرفتن فرمان از ترموستات ،جریان
آب ورودی به مدار فضای مورد نظر را کنترل میکند؛ اما
باید دقت کرد سرشیربرقی هر فضا روی مدار همان فضا نصب
شود.
اگر سرشیربرقی روی مدار فضای دیگری نصب شود  -برای
مثال سرشیربرقی مربوط به اتاقخواب به اشتباه روی مدار
مربوط به سالن پذیرایی نصب شود  -با تنظیم ترموستات
اتاق خواب دمای سالن پذیرایی تغییر میکند.
این موضوع یکی از اشکالهای موجود در این پروژه بود.
کارشناس سوپرپایپ با باز کردن سرشیربرقیها و نصب آن
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خاموش بودن ترموستات
و اما آخرین اشکال این پروژه خاموش بودن ترموستات
یکی از اتاقهای خواب بود.ترموسـتاتهای گرمایشکفی
سوپرپایپ دارای کلید روشنخاموش و همچنین دکمه تنظیم
دما هستند .بنابراین اگر ترموستات خاموش باشد سرشیربرقی
هم بسته خواهد بود و آب گرم در مدار نخواهد چرخید.
کارشناس سوپرپایپ ترموستات مورد نظر را روشن و روی
دمای 24درجه تنظیم کرد.خوب است بدانید یکی دیگر از
اشکالهایی که باعث عدم چرخش درست آب در سیستم
گرمایشکفی و عدم تعادل حرارتی میشود ،جابهجا بستن
کلکتورها است.
آب رفت باید همیشه به کلکتوری که دارای شیر دستی تنظیم
دبی است وارد و از کلکتوری که شیربرقی روی آن نصب
شده است ،خارج شود .درغیر اینصورت آب در سیستم به
درستی نمیچرخد و کف ساختمان دچار عدم تعادل حرارتی
خواهد شد .خوشبختانه این اشکال در پروژه وجود نداشت و
کلکتورهای رفت و برگشت به درستی نصب شده بود.
با برطرف شدن علتهای یاد شده و تنظیم ترموستاتها روی
دمای مورد نظر ،سیستم به حالت تعادل رسید و مشتری
خوشحالی خود را از صرفهجویی در مصرف انرژی در کنار
آسایش حرارتی ،ابراز کرد.
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کارشناس سوپرپایپ در همان روز برای بررسی مشکل به پروژه
مورد نظر مراجعه کرد .ساختمان یک آپارتمان دو خوابه بود که
کلکتور گرمایشکفی شش انشعابی برای آن اجرا شده بود.
اما بخشهایی از کف آپارتمان گرمای کافی نداشت .بررسیهای
الزم انجام و ریش ه مشکل مشخص شد.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

عکس تزئینی است.

هواگرفتن مدارها
از دیگر علتهای بروز اشکال در این پروژه ،هواگرفتن مدارها
بود که این مشکل نیز با هواگیری از تکتک مدارها حل شد.
کلکتورهای رفت و برگشت گرمایشکفی سوپرپایپ ،شیر
هواگیری دارند و با توجه به آنکه به تعداد انشعاب دارای شیر
م دبی هم هستند ،با هواگیری تکتک مدارها،
دستی تنظی 
آب گرم بهصورت پیوسته در مدار جریان پیدا میکند.

آشنایی با مقررات ملی ساختمان
قسمت بیست و نهم
مبحث شانزدهم

تاسیسات بهداشتی ( ) 24
در ادامه توضیحات مبحث  16مقررات ملی ساختمان،
چنانچه در شماره پیشین خواندید ،در خصوص برخی از
روشهای لولهکشی تهویه فاضالب توضیح دادیم .در این
شماره و در ادامه مطالب قبلی به بررسی روشهای دیگری
از نحوه لولهکشی تهویه فاضالب خواهیم پرداخت.
نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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لوله قائم مشترک فاضالب و هواکش
اساس طراحی لوله قائم مشترک فاضالب و هواکش بر
اساس نتایج تحقیقاتی است که برای تهیه اولین مقررات
بینالمللی فاضالب صورت گرفت .از آنجا که لوله
قائم فاضالب بهعنوان هواکش نیز عمل میکند ،برای
جلوگیری از ایجاد اختالف فشار بیش از  25میلیمتر آب
در سیفونها ،با رعایت الزامات زیر میتوان از این لوله
بهعنوان هواکش نیز استفاده کرد.

شماره 1396/ 42

 -1اگر توالت ایرانی یا فرنگی یا یورینال(توالت ایستاده)
به این لوله وصل نشده باشند؛
به علت نوسان فشاری زیادی که توالت به هنگام تخلیه
در شبکه ایجاد میکند ،نیاز به هوارسانی به سیفون سایر
مصرف کنندهها بیشتر میشود بنابراین نمیتوان از لوله
قائم فاضالب ،بهتنهایی بهعنوان هواکش نیز استفاده کرد.
(تصویر شماره )1

تصویر شماره 1

 -2در شاخههای افقی فاضالب که به این خط قائم
میریزند ،بیشتر از یک وسیله بهداشتی وجود نداشته
باشد .هوارسانی به دو مصرف کننده یا بیشتر از طریق
این خط قائم به تنهایی امکانپذیر نیست و اگر همزمانی
وجود داشته باشد ،خطر عدم هوارسانی به مصرف کننده
آخر وجود دارد .بنابراین به برای جلوگیری از تخلیه زیاد
فاضالب به لوله قائم مشترک در یک نقطه و جلوگیری
از ایجاد آشفتگی در جریان فاضالب ،هریک از لوازم
بهداشتی باید بهصورت جداگانه به آن متصل شود .تا
نوسانات فشار در لوله به کمترین مقدار برسد( .تصویر
شماره )2
 -3اگر این لوله بهصورت مستقیم و بدون دو خم اجرا
شده باشد؛
برای حفظ جریان حلقوی فاضالب در لوله قائم و کمک
به هوارسانی بهتر به لوازم بهداشتی متصل ،استفاده از
دو خم در این لوله مجاز نیست و لوله باید از باالترین
تا پایینترین وسیله بهداشتی کامال عمودی اجرا شود.
اجرای دو خم تنها در صورتی مجاز است که حداقل 15
سانتیمتر باالتر از باالترین انشعاب ،اجرا شود.

تصویر شماره 2

 -4اگر سیفون لوازم بهداشتی متصل به این لوله قائم
فاضالب ،در فاصله خیلی دور نباشد؛
با کمک جدول شماره ( )1میتوان حداکثر فاصله سیفون
لوازم بهداشتی از این لوله را بدست آورد.
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 -5اگر میخواهیم از لوله قائم فاضالب بعنوان هواکش(ونت)
فاضالب هم استفاده کنیم باید قطر آنرا تا زمان خروج از بام
تغییر ندهیم؛
انتهای باالی لوله قائم باید بدون کاهش قطر آن بهعنوان
هواکش تا هوای آزاد (بام) امتداد داشته باشد.
ضمن رعایت نکتههای یاد شده در باال ،با کمک جدول
شماره  2اندازه این لوله را هم با توجه به تعداد مصرف
کنندههایی که به آن میریزد ،میتوان محاسبه کرد.

نکته آخر و راهحل دیگر برای کاهش لولههای ونت:

سیستم فاضالبی سوپردرین  Vبا ونت متفاوت

همانطور که میدانید ،سیستم سوپردرین  Vمجهز به
شیرهای سوپرونت است .شیر سوپرونت هوارسانی را
بهصورت کامل در محل انجام میدهد .به این ترتیب
عالوه بر بهبود عملکرد سیستم لولهکشی فاضالب ،نیازی
به افزایش قطر لوله قائم وجود نخواهد داشت که نتیجه
آن صرفهجویی در هزینههای سیستم لولهکشی است.

سیستم لولهکشی فاضالب و هواکش به روش متداول
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همانطور که مشخص است اندازه لوله قائم مشترک
فاضالب و هواکش به مراتب بزرگتر از لوله قائم فاضالب
در حالت عادی است ،زیرا پر بودن کامل لوله قائم موجب
افزایش نوسان فشار در آن میشود و هوا رسانی به
وسایل بهداشتی متصل به آن را مختل میکند.
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ایمنی
و بهداشت

افسردگی

بیا حرف بزنیم!

روز جهانی بهداشت که هر سال در روز  ۷آوریل ۱۸ -
فروردین به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان جهانی
بهداشت برگزار میشود ،فرصتی است تا یکی از
نگرانیهای مردم جهان مطرح شود .با توجه به آمارهای
نگران کننده درباره افزایش تعداد مبتالیان به بیماری
افسردگی ،به دلیل ریشههای ژنتیک ،شرایط خاص
زندگی و مهمتر از آن اوضاع تنش آلود کنونی جهان
بهخاطر جنگ ،مهاجرت ،ناامنی و فقر ،شعار امسال
سازمان بهداشت جهانی چنین اعالم شد :افسردگی؛ بیا
حرف بزنیم.
افسردگی چیست؟
افسردگی یک بیماری است که با غم و اندوه مداوم و از دست
دادن عالقه در فعالیتهایی که پیشتر برای فرد لذت بخش
بودهاند ،همچنین ناتوانی در انجام فعالیتهای روزانه ،به مدت
دستکم دو هفته همراه است و فرد مبتال بهطور معمول چند
مورد از این نشانهها را از خود بروز میدهد :از دست دادن انرژی،
تغییر در اشتها ،خواب بیشتر یا کمتر ،اضطراب ،کاهش تمرکز،
مشکل در تصمیمگیری ،بیقراری ،احساس گناه یا بی ارزشی،
افکار خودآزاری یا خودکشی.
 300میلیون نفر دچار افسردگی در جهان
به گفته کارشناسان شمار افراد مبتال به افسردگی بین سالهای
 ۲۰۰۵و  ۲۰۱۵تا بیش از  ۱۸درصد افزایش یافته است ،اما
عدم حمایت و ترس از رسوایی از دریافت درمان مناسب توسط
بسیاری از افراد جلوگیری میکند.
دکتر مارگارت چان ،مدیرکل سازمان بهداشت جهانی ،در اینباره
میگوید :این ارقام جدید هشداری برای همه کشورهاست تا بار
دیگر در مورد شیوه های خود برای حفظ سالمت ملتشان و
درمان فوری آن اقدام کنند.
طبق اعالم این سازمان ،بهطور میانگین تنها  ۳درصد بودجه
سالمت دولتی به سالمت روان اختصاص داده میشود ،که در
کشورهای کم درآمد کمتر از یک درصد و در کشورهای پردرآمد
تا  ۵درصد است .حتی در کشورهای ثروتمند ،درحدود ۵۰
درصد از افراد مبتال به افسردگی تحت درمان قرار نمیگیرند.
باید توجه کرد که افسردگی قابل پیشگیری و درمان است و
سازمان بهداشت جهانی امیدوار است با این کمپین یکساله
ی خود از طرح این موضوع دست یابد که
بتواند به هدفها 

عبارتند از:
 افزایش آگاهی عمومی درباره سالمت روان ،بیماریهای روانیبهویژه افسردگی ،اضطراب و جلوگیری از خودکشی
 تشویق افراد مبتال به افسردگی به مراجعه برای دریافتخدمات درمانی
 تشویق اعضای خانواده و دوستان فرد مبتال به افسردگیبرای حمایت از او
 ترویج رویکرد گسترش آگاهی در میان نهادها ،دستگاهها وسازمانها برای عدم پنهانکاری درباره سالمت روان جامعه و
بیماری افسردگی و یافتن راهحلهای مناسب برای پیشگیری
و درمان این بیماری.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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کافهمجری

رضایت مشتری ،شرط اول ماندگاری
مهندس پویا هرندیزاده ،یکی از جوانان تحصیلکرده ،فعال و کارآفرین و مدیرعامل شرکت مهندسی اسکوجم
از گروههای اجرایی سوپرپایپ است.
وی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک است ،با پشتکار و مسئولیتپذیری فراوان و با
بهکارگیری  500نیروی اجرایی بههمراه  40مهندس طراح و ناظر ،توانسته است پروژههای شاخصی از جمله برج
رومارزیدنس ،مجتمع تجاری پاالدیوم و همچنین الماس قو خاورمیانه را به سیستمهای سوپرپایپ مجهز کند.
کافهمجری این شماره به گفتگو با مهندس هرندیزاده اختصاص یافته که بهتازگی تندیس برند برتر تاسیساتی
در پروژههای لوکس را نیز دریافت کرده است.
• اجرای سوپرپایپ را از همان زمان شروع کردید؟

• با سوپرپایپ چگونه آشنا شدید؟
در سال  1379من دانشجوی سال سوم مهندسی مکانیک
خواجه نصیر بودم و گاهی در مدرسهای کنار دانشگاه فوتبال
بازی میکردم .یکروز یکی از هم تیمیها تماس گرفت و گفت
که میخواهد نمایندگی لولهای  5الیه به اسم سوپرپایپ را
بگیرد که تکنولوژی آن در ایران نبوده و شرکت سوپرپایپ برای
اولین بار آن را وارد کرده و در حال تولید تحت لیسانس آلمان
است .او به من پیشنهاد همکاری داد چون شرط سوپرپایپ
برای دادن نمایندگی ،حضور یک نفر مهندس مکانیک برای
گذراندن آزمون و ارایه خدمات فنی بود .من قبول کردم و در
دوره آموزشی  14روزه سوپرپایپ شرکت کردم ،در پایان هم با
نمره  98از  100قبول شدم.
یادش بهخیر ،در آن کالس از همه جوانتر بودم و تا قبل از
آن هیچ دیدی نسبت به مفاهیم فنی از جمله فیکسچریونیت،
رایزر و داکت نداشتم .خالصه آشنایی من با سوپرپایپ از آنجا
شروع شد .البته دوست من نتوانست همکاری با سوپرپایپ را
شروع کند اما آن دوره آموزشی مسیر زندگی من را عوض کرد.

بله همان زمان اولین پروژهام را گرفتم .پروژهای در خیابان
مژده نیاوران بود که  15واحد300 - 400متری داشت.همه
تاسیساتش از طراحی تا اجرا را گرفتم .وقتی کار با موفقیت
بهپایان رسید ،نگاهم تغییر کرده بود و آماده بودم که پروژههای
مهمتری را انجام دهم.
یکی دو سال بعد یعنی در سال  81بهصورت رسمی شرکت
اسکوجم را با مهندس هدایت که همکالسی سابق و شریکام
است راهاندازی کردیم و در طبقه دوم خانه آنها که خالی بود،
مستقر شدیم.
در این مدت شروع به اجرای پروژههای کوچک و بزرگی کردیم
ص گرمایشکفی به اسم
تا آنکه در سال  85اولین پروژه شاخ 
سامان اقدسیه را اجرا کردیم .بعد از آن هم در سال  86برج
 24طبقه پرزین زعفرانیه را گرفتیم که سکوی پرتاب ما شد.
• درباره اسکوجم -گروه اجرایی سوپرپایپ -توضیح
دهید.
ما حدود  500نفر نیروی اجرایی داریم که به طور همزمان
ل اجرا و نصب سیستمهای سوپرپایپ هستند.
در هر روز مشغو 
این افراد شامل مجری لولهکشی ،جوشکار ،کانالساز ،برقکار،
عایقکار و مجریان رایزرهای فوالدی هستند .همچنین  40نفر
مهندس طراح و ناظر داریم که تعدادی در دفتر مستقر هستند
و تعدادی نیز بهعنوان مهندس ناظر در پروژهها مشغول بهکار
هستند.
پیشتر فقط اجرای تاسیسات مکانیکی داشتیم اما حاال 10سال
است که خدمات طراحی هم داریم و عالوه بر مکانیک در زمینه
برق هم خدمات میدهیم.
• شما پروژههای لوکس زیادی را به سیستم سوپرپایپ
مجهزکردهاید ،اجرای تاسیسات در این پروژهها چه
تفاوتهایی با سایر پروژهها دارد؟
اجرای تاسیسات پروژههای لوکس قانون مخصوص خودش را

دارد و مشتریان انتظارات ویژهای دارند .بهطور مثال آسایش
حرارتی -برودتی و سرعت رسیدن به نقطه آسایش برایشان
خیلی مهم است.
من هم به همه مهندسان و مجریان گفتهام که در اجرای
تاسیسات پروژهها بهخصوص پروژههای لوکس اگر از  20نمره
 19/99هم بگیریم باز هم مردود شدهایم چون همان 0/01نمره
چیزی است که باعث ناراحتی مشتری میشود یعنی ممکن
است آب سرد و گرم اشتباه وصل شده یا یک شیر ناتراز باشد.

• ظاهرا به خاطر خدمات اجرایی تندیسی هم برنده
شدهاید؟
همینطور است .به تازگی برنده برند برتر تاسیساتی در
ساختمانهای لوکس شدیم و تندیسی دریافت کردیم.
• و حرف آخر...
سوپرپایپ یک شرکت برتر تاسیساتی و مورد اعتماد است که
از همان روز اول ،با آن کار را شروع کردم .با اتصاالت مهره
ماسورهای شروع کردم که هنوز کدهای فنی آن را حفظ هستم،
سپس اتصاالت پرسی ،سیستم گرمایشکفی ،سوپرپایپ دو
پالس با تکنولوژی  ، RTSسیستم فاضالبی سوپردرین ، vو
این اواخر سیستم بست و ساپورت سوپرفیکس و پمپ ویلو.
در کنار سوپرپایپ بودن را دوست دارم و عالقمندم ارتباط ما
روزبهروز بیشتر شود.
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پشتکار و مسئولیتپذیری نیز یکی دیگر از عوامل موفقیتماست.
روزهایی بوده که خود من صبح به پروژهای در فیروزکوه سر
میزدم و بعداز ظهر به پروژه دیگری در کردان میرفتم در
سال  89سیستم سوپرپایپ در برج رومارزیدنس ،پاالدیوم و قو
الماس خاورمیانه را همزمان اجرا میکردیم .پیش آمده است
که به طور همزمان  50پروژه را با هم اجرا کنیم و خدمات
درجه یک سوپرپایپی ارایه کنیم؛ چون اولویت اول ما رضایت
کارفرماست.

• خاطرهای هم از اجراهایتان دارید؟
وقتی در کار اجرا باشید ،خاطرات ریز و درشت زیادی
برایتان میماند؛ روزی که میخواستم برای برج سوپرلوکس
رومارزیدنس قرارداد ببندم مالک این مجموعه از من که در
آن زمان یک جوان  30ساله بودم پرسید آیا از پس این پروژه
برمیآیی؟ من هم گفتم صد درصد .به ایشان حق میدادم
نگران باشد چون قلب یک پروژ ه  400میلیارد تومانی را به
من میسپرد .در همان جلسه به من گفت میخواهم موتورخانه
را جوری اجرا کنی که یک میز ناهارخوری آنجا بگذارم و
مهمانیها را آنجا برگزار کنم!
منظور این بود که کار در کمال دقت و تمیزی اجرا شود .بعد
از پایان کار ،بازدید از موتورخانه و اظهار رضایت کامل کارفرما
همه خستگی را از تن من در کرد.
همچنین زمانی که مجتمع پاالدیوم با مساحت 140،000
مترمربع را اجرا میکردیم ،بهقدری دقت و ظرافت را چاشنی
کار کرده بودیم که با روشنکردن موتورخانه ،در مدت زمان 4
روز همه سیستمها راهاندازی شد و این موضوع یک رکورد در
نوع خود محسوب میشد.
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ت اسکوجم را در چه میدانید؟
• شما رمز موفقی 
آموزش ،پشتکار و مسئولیتپذیری رمز موفقیت ماست.
در این مدت همیشه سعی کردهایم پابهپای دانش روز دنیای
تاسیسات گام برداریم .برای همین مهندسان و مجریان را به
دورههای آموزشی میفرستیم و قسمتی از سودمان را در این
بخش هزینه میکنیم .البته اعتقاد داریم این هزینه دوباره
به خودمان برمیگردد .برای مثال در مبحث آتشنشانی از
جدیدترین نرمافزار برای تهیه نقشههای سهبعدی استفاده
میکنیم.
مجریان را هم طوری آموزش دادهایم که همگی مطابق
استانداردها و دستورالعملها کار میکنند و به همین خاطر
همه اجراهایشان شبیه به هم است! یعنی مهم نیست مجری
شماره  1این کار را انجام میدهد یا مجری شماره  .2همه
مطابق اصول فنی کار میکنند .البته این را هم بگویم که در تیم
اجراییمان ردهبندی فنی داریم این ردهبندی به ترتیب شامل
مهندس ،تکنسین ،استادکار درجه  ،1استادکار درجه ،2کارگر
فنی و کارگر ساده است.

• رکود صنعت ساختمان در کار شما تاثیرداشته است؟
ما تعدادی مشتری خاص و شناخت ه شد ه داریم که با همانها
کار میکنم ،البته باید اعتراف کنم که پولگرفتن سختتر شده!
اما با همین شرایط رکود ما همچنان رو به باال هستیم و همواره
سعی میکنیم خدمات متمایز ارایه کنیم و برای مشتریان
تکراری نشویم .بهیاد دارم زمانی که هیچکس دستگاه پرس
نداشت ما  5دستگاه پرس سوپرپایپ داشتیم و در سال  87از
ابزار تراز لیزری استفاده میکردیم.
بنابراین اگر خدمات خوب بدهیم ،آسیبهای رکود به کمترین
حد خود میرسد.

دانستنیها

مهارتهای دهگانه زندگی

قسمت پنجم

ارتباط موثر

در شمارههای پیش خواندید که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،مهارتهای زندگی اصول دهگانهای دارد .در
این شماره به مهارت ارتباط موثر میپردازیم.

ارتباط موثر چیست؟
ارتباط و مهارت ارتباطی ،در نگاه نخست بسیار آسان به نظر
میرسد؛ اما باید بدانیم که ارتباط زمانی موثر است ،که طرف
مقابل ،پیام شما را با بیشترین دقت ممکن دریافت و درک کند.
چه نیازی به مهارت ارتباط موثر داریم؟
ما برای انجام و مدیریت همه فعالیتهای خود در خانه ،محل
تحصیل ،محل کار ،در تعامل با اعضای خانواده ،دوستان و
آشنایان نیازمند برقراری ارتباط با دیگران هستیم و اگر
نتوانیم به طور موثر با آنها ارتباط برقرار کنیم ،نتیجه دلخواه
را بهدست نخواهیم آورد .بهعنوان مثال اگر نتوانیم با همسر،
فرزند ،پدر و مادر ،رییس یا همکار خود ارتباط موثر داشته
باشیم ،بهجای درک و تفاهم متقابل ،رابطهای پر از بدفهمی
و مشکل بهوجود میآید که نتیجه آن انزوا ،تنهایی افراد یا
بروز کشمکش است.
آیا ارتباط موثر را میتوان یاد گرفت؟
آری و کسب این مهارت به ما میآموزد برای درک موقعیت
دیگران چگونه به سخنان آنان فعاالنه گوش دهیم و چگونه
دیگران را بهموقع از احساس و نیازهای خود آگاه کنیم.پس
به روشهای برقراری ارتباط موثر توجه کنیم:
• خوب گوش کردن
برخي فکر ميکنند تنها با مهارت زیاد در صحبت کردن
ميتوانند در برقراري ارتباط با ديگران هم موفق شوند .اما
آنها فراموش میکنند که گوشکردن نقش بسیار مهمی در
برقراری ارتباط موثر دارد .تا زماني که شنونده خوبي نباشيم،
در برقرار کردن ارتباط موثر هم موفق نمیشویم.
• چگونه؟
یک شنونده خوب عالقه خود به آگاهي از ديدگاه ديگران
را نشان میدهد؛ از پرت کردن حواس طرف مقابل و بریدن
رشته کالم او پرهیز میکند .اگر به حافظه خود اطمينان
ندارد ،يادداشت برمیدارد و پيش از پايان صحبت طرف مقابل
درباره حرفهايش قضاوت نمیکند.
• مطالعه
مطالعه کمک ميکند تا درک بهتري از زبان و کاربردهای
گوناگون آن داشته باشیم .بازشدن پنجره ذهن ب ه چشم اندازهاي
نو ،يادگيري مطالب مختلف ،افزايش خالقيت و کمک به افزایش
توانایی سخن گفتن در زمینههای مختلف ،از فایدههای عادت به
مطالعه است.
• مهم دانستن ارتباط غيرکالمي
غير از ارتباط کالمي که همان صحبت با ديگران است ،نوعي
ارتباط غيرکالمي هم وجود دارد که با استفاده از لحن ،ايما
و اشاره ،حرکات چشم ،حالت صورت و بهطور کلی زبان بدن

بهوجود میآید .ارتباط غيرکالمي درک و برقراري ارتباط با
ديگران را آسانتر ميکند و انگار درون افراد را بهیگدیگر
نشان میدهد .اما نبايد فراموش کرد که ارتباط غيرکالمي در
فرهنگهاي مختلف ،متفاوت است.
دو نمونه
برای مثال تا همین چند سال پیش و رواج شبکههای
اجتماعی در کشور ما ،نشان دادن انگشت شست دست،
معنای توهینآمیز داشت اما اکنون به نشانه موافقت با طرف
مقابل استفاده میشود.
در کشور ژاپن نزدیک شدن زیاد افراد هنگام حرف زدن ،در
آغوش کشیدن ،بوسیدن ،یا نگاه مستقیم و طوالنی بهخصوص
به چشم افراد بزرگتر یا دارای مقام باالتر ،کاری ناپسند است
در حالیکه سه بار بوسیدن هنگام سالم و خداحافظی در
کشورهای عربی و در دوران اخیر در کشور ما ،بسیار عادی و
نشانه صمیمیت تلقی میشود.
• پرسش
پرسیدن سوال بخشي مهم و جدايي ناپذير در برقراري ارتباط
موثر است و ذهن را نسبت به موضوع روشن ميکند .اما توجه
کنیم که پرسش مناسب و بهجا را مطرح کنیم و برای دریافت
پاسخ هم صبور باشیم.
• مذاکره کردن
شرایط زیادی وجود دارد که به مذاکره کردن با شخص يا
گروهي نیاز پیدا میکنیم .مذاکره زماني سودمند خواهد بود
که نيازهای ديگری را خوب درک کنيم و با ذهني باز بهجاي
کوشش براي از ميدان به در کردن حريف ،ارتباط از نوع
برد  -برد ايجاد کنيم.
• يادداشت برداشتن
نوشتن برخي از نکتهها و صحبتهاي مطرح شده هنگام
گفتو شنود ،راهی براي به خاطر آوردن جنبههای متفاوت
موضوع مورد بحث و فکر کردن درباره آنها برای پیدا کردن
راهحل مناسب است.
• صحبت کردن در جمع
توانایی صحبت کردن در جمع و توجه به واکنش یکایک
شنوندگان کمک ميکند تا با اعتماد بهنفس بیشتر ،مهارت
خود را در برقراري ارتباط موثر با ديگران افزایش دهیم.
• توجه به ارزش بازخوردها
گرفتن بازخورد از شنونده کليد برقراري ارتباط موثر است.
پس آنرا مثبت ارزیابی کنیم و بهجای موضع دفاعی گرفتن،
از بازخورد برای روشن کردن ابهامها ،استفاده کنیم.

پالستیک یکبار مصرف

محیط زیست و انرژی

درخدمت نابودی محیط زیست!

در حالی که بسیاری از کشورها از مدتها پیش رویکرد خود را درباره استفاده از پالستیک یکبار مصرف تغییر
دادهاند؛ اما در کشور ما تولید ،مصرف ،دور ریختن و پخش کردن این مواد در طبیعت از ساک خرید گرفته تا بطری
آب و ظرف غذا با سرعت ادامه دارد .هر سال در کشور ما از  21تا  28تیرماه که هفته بدون پالستیک نام دارد،
بههمت برخی سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی ،کارهایی برای فرهنگسازی در زمینه کاهش استفاده از این
مواد انجام می شود و سوپرپایپ هم با توزیع رایگان ساک خرید پارچهای در این مهم مشارکت میکند.
هرچند باید توجه داشته باشیم که همه این تالشهای ارزشمند اگرچه الزم اما متاسفانه کافی نیستند؛ چون برای
حل این مشکل یک برنامه ملی و حرکت همگانی الزم است .بخش زیر را ببینید و اگر تا بهحال در اینباره جدی نبوده
اید زمان یک تصمیم مهم برای کمک به نجات خودتان و محیط زیست کشور فرا رسیده است.
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آنها همه جا هستند:
• خانه
• مهمانی
• فروشگاه
• مهدکودک
• دانشگاه
• رستوران
• پخش نذری
• آبمیوه و بستنیفروشی
و ...

بالهایی که بر سر ما
میآورند:
• آزاد کردن مواد سمی در
خاک ،آب و هوا
• افزایش بیماریهای سیستم
ایمنی ،دستگاه گوارش،
سرطان
• جلوگیری از رشد گیاهان
• آسیب به پرندگان و جانوران
دریایی

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

محاصره شدهایم

سرگرمی
جدول
عمودی

افقی

 -1اولین تولیدکننده لولههای تلفیقی در خاورمیانه که  20سال پیش در منطقه
آزاد قشم شروع به کار کرد -از قدیم گفتهاند... :جوهر انسان است
 -2حرف اضافه -کلمهای انگلیسی که یکی از معانی آن «نوع» است-نوعی سگ
که وظیفهاش شکار حیوانات کوچک است
 -3صفت آب -به معنی مادر و معموال همراه وطن میآید-خدای جاهالن
 -4نوعی حشره -قومیت یا هویت ملی
 -5نوعی روغن غیرمجاز که ممکن است در روغن خوراکی ،شیر یا بستی بریزند-
نامی برای پسران
« -6گلستان سعدی :حکیمی پسران را پند همیداد که جانان پدر هنر آموزید
که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا
دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت
پاینده و گر  ....از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولتست ،هر کجا
که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند -».سازهای
که بر روی آب میسازند تا آب را ذخیره و در مواقع لزوم استفاده نمایند -دشنام
 -7او -خودرویی که شاسیبلند نباشد
 -8پایتخت ایتالیا -به معنی سمت و سو -در اصطالح عموم به معنای درجه
مرغوبیت است اما تعریف علمی دقیق آن این است«:درجهای از برآوردهسازی
الزامات توسط مجموعهای از ویژگیهای ذاتی»
 -9هم در ریاضیات است و هم در کله آدم -ضلع غیر عمود در مثلث قائمالزاویه
 -10مفصل معروف در وسط هر پا -اسم دیگر ماریجوانا
« -11بارون مياد  ،....گم شده راه بندر
ساحل شب چه دوره ،آبش سياه و شوره
وقتي كه مردا پاشن ،ابرا ِز هم ميپاشن
خروس سحر ميخونه ،خورشيد خانوم ميدونه
كه وقت شب گذشته ،موقع كار و كشته
خورشيد باالباال ،گوشش به زنگه حاال
آفتابو روشنش كن ،فانوس راه منش كن» -گویش دیگری برای کلمه فکس
 -12نشریه مجری در تلگرام به آدرس  @mojriplusو در گوگلپالس به آدرس
 - plus.to/mojriدستگاهی است تاسیساتی و دو منظوره که عالوه بر ایجاد
سرمایش و گرمایش ،میزان رطوبت هوا را نیز تنظیم کرده و مطابق با شرایط آب
و هوایی ایران طراحی گردیدهاست ،این دستگاه در ایران اختراع شده و اولین بار
در کارخانه شرکت صنعتی صافیاد و به همت مرحوم مهندس مهدی بازرگان از
بنیانگذاران این شرکت تولید شدهاست.

 -1در سفره هفتسین میبینید -خدای-مجزا اما برعکس!
 -2بزرگترین جانور دریا-در میز صبحانه است -تولیدکننده معروف لوازم خانگی
در ایران
 -3میوهای با دانههای قرمز و آبدار -به معنی پیامرسان که اولبار با یاهو در ایران
معروف شد
 -4به معنی ریگ و ماسه-دست زدن-نام کوچک اولین فضانورد جهان که اهل
روسیه بود
 -5زیر ماوس است  -بچه غول دوستداشتنی
 -6سیب به ترکی -نوعی قورباغه درختی
 -7نام  -نیازی در تابستان
 -8موی گوسفند  -درجه یک
 -9پولی که بابت انجام کار میدهند  ...-گمگشته بازآید به کنعان غممخور
 -10نوعی پل  -هم فرصت و هم تهدیدی برای کشور ما  -حرص
 -11یکی از تمایزات شاخص اتصاالت پرسی و مهرهماسورهای سوپرپایپ و به معنی
ایمنی تست فشار -زمین ترکی -جشنواره معروف و هنری سینما که در فرانسه
برگزار میشود و جایزهاش نخل طال است
 -12شهری در جنوب تهران  .... -نااهل را چون گردگان بر گنبد است  -در
سیستم فاضالبی و آبرسانی کاربرد زیادی دارد و انواع آن را در سیستم سوپرفیکس
خواهید یافت
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پروژه گلسا  -تهران
• پمپهای ویلو
• سیستم لولهکشی سوپرپایپ2 +
• سیستم فاضالبی سوپردرین

