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نشریه سوپرپایپ 
برای مجریان تاسیسات
شماره 54 - زمستان 1399
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با یاد علی دوراندیش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سردبیر:
معصومه فروغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرافیک:
الدن رضامهتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همكاران این شماره
) به ترتیب حروف الفبا(

مهرنوش اسالمیه
مجتبی پیرو
رضا پیکانی
روح ا... ترابی
حسین حسنی
 نیکو شعبانی

مهران صادق نژاد 
احمدرضا صادقی نیا
ثریا غفاری
امین صالحی فر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل مطالب با درج نام ماخذ و اطالع به 
سوپرپایپ مجاز است
www.superpipe.ir/mojri
تهران صندوق پستی: 4191 - 15875

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

۱۴۰۰ 

 ۱۴۰۰



13
99

/5
4 

ره
ما

ش

5

13
99

/5
4 

ره
ما

ش

4

ت
سا

سي
 تا

ان
ری

مج
ي 

برا
پ 

پای
پر

سو
یه 

شر
ن

ت
سا

سي
 تا

ان
ری

مج
ي 

برا
پ 

پای
پر

سو
یه 

شر
ن

اخبار

  WPC لوله کشی  جهانی  شورای  مهم  کارهای  از  یکی 
یک  به عنوان  که  است  لوله کشی  جهانی  روز  پایه گذاری 
اتحادیه ها  توسط  مارس هر سال  روز 11  بین المللی  رویداد 
و انجمن های لوله کشی در کشورهای مختلف برگزار می شود 
بهداشت،  حفظ  و  تامین  در  لوله کش ها  که  مهمی  نقش  تا 
سالمت و پایداری جامعه دارند، به خود آن ها و جامعه ای که 

در آن زندگی و کار می کنند، یادآوری شود.
شورای جهانی لوله کشی WPC یک سازمان بين المللی 
صنعت  فعاالن  و  لوله کشی  انجمن های  از  که  است 
عضو   از200  بيش  است.  شده  تشکيل  لوله کشی 
و  هستند   WPC عضو  جهان  سراسر  در  کشور  از30 

سوپرپایپ تنها عضو این شورا از خاورميانه است. 

11مارسروزجهانیلولهکشی

تمدید  برای  سوپرپایپ  آزمایشگاه  مدیریت  سیستم  ارزیابی 
نامه  گواهی  مجدد  صدور  با  و  انجام  صالحیت  نامه  گواهی 

موافقت شد.
 ISO/IEC استاندارد  جدید  ویرایش  اساس  بر  ارزیابی  این 
ایران  صالحیت  تایید  ملی  مرکز  توسط   17025:2017
NACI انجام شد و  سیستم مدیریت آزمایشگاه  مورد تایید 
استاندارد  ویرایش جدید  قرار گرفت.  این مرکز  ارزیابی  تیم 
ISO/IEC 17025:2017  عالوه بر افزایش دامنه کاربرد و 
بروز کردن اصطالحات و تعاریف، تغییرات سخت گیرانه تری در 

ساختار و سیستم مدیریت ریسک هم ایجاد کرده است.
مرکز ملی تایید صالحیت ایران که تحت نظارت سازمان ملی 

استاندارد ایران فعالیت می کند، یک مرجع اعتباردهی و عضو 
ILAC  و     (International  Accreditation  Forum)  IAF

(International Laboratory Accreditation Coopernation)

است، یادآور می شود آزمایشگاه سوپرپایپ واقع در کارخانه 
روش های  و  امکانات  از  برخورداری  به دلیل  شرکت  این 
اعتماد  آزمایشگاه مورد  تولید شده،  سنجش دقیق محصول 
سازمان ملی استاندارد برای بررسی محصوالت تولید شده در 

طی 6 سال گذشته بوده است.

سیستممدیریتآزمایشگاه
سوپرپایپدوبارهتاییدشد

در روزهای پایانی سال 99 دکتر غالمرضا شریعتی رییس جدید 
سازمان ملی استاندارد ایران به همراه تنی چند از مقامات استان 
هرمزگان از 5 واحد صنعتی و تولیدی در قشم نظیر آب و 
برق مپنا، روغن کاسترول، اسکله بهمن و کارخانه سیمان قشم 
بازدید و با حضور در دفتر مرکزی و کارخانه با فعالیت های 
سوپرپایپ،  آزمایشگاه  است  گفتنی  شدند.  آشنا  سوپرپایپ 

آزمایشگاه  مورد تایید سازمان استاندارد است.

بازدیدرییسجدیدسازمانملی
استانداردایرانازسوپرپایپ
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چهره های  از  کوشافر  حسین  مهندس  درگذشت  خبر 
و  ساختمان  صنعت  پیشکسوت  و  مهندسی  صاحب نام 
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران سبب 

تاسف و اندوه فراوان شد.
او دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و از سال 
1343 مسئولیت های مهمی مانند مدیر کل آبادانی و مسکن 
بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، مدیر کل مسکن 
برعهده  را  دانشگاه  معاونت  و  خراسان  استان  شهرسازی  و 

داشت.
بخش  در  را  خود  فعالیت   1361 سال  از  کوشافر  زنده یاد 
خصوصی در مهندسین مشاور ماهر و همکاران آغاز کرد و در 
طول خدمت پر افتخار خود عالوه بر تهیه طرح هایی هم چون 
دانشکده های فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی، پیراپزشکی، 
توانبخشی، دامپزشکی و کتابخانه ها و آمفی تاترهای با ظرفیت 
باال، توانست 23 دانشگاه بزرگ کشور را آسیب شناسی کند و 
ساماندهی و تجدیدنظر در طرح جامع آن ها را نیز عهده دار 
و  طراحی  مطالعات  انجام  می توان  او  خدمات  دیگر  از  شود. 

اجرای مجموعه های ورزشی چند منظوره را نیز نام برد.
سوپرپایپ افتخار دارد که در پروژه های مهمی مانند بیمارستان 
شهدای تجریش، بیمارستان سوانح سوختگی ، بیمارستان امام 
نفری  هزار  یکصد  ورزشگاه  بیمارستان شریعتی 2،  خمینی، 
و  ورزشی  پروژه  ده ها  و  آزادی   2 شماره  ورزشگاه  آزادی، 
بیمارستانی کشور در کنار شرکت مشاور ماهر و همکاران قرار 

داشته است.
مجری ضایعه فقدان زنده یاد کوشافر را به خانواده محترم ایشان، 

جامعه مهندسی، همکاران و شاگردانش تسلیت می گوید.

زندهیادمهندسحسینکوشافر
بزرگبودوتکرارنشدنی

آزمونورودبهحرفهمهندسان

 31 و   30  ،29 تاریخ   در  مهندسی  حرفه  به  ورود  آزمون 
اردیبهشت ماه 1400 برگزار می شود.

ساختمان  نظام مهندسی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ساختمان،  ملی  مقررات  دفتر  از  نقل  به  تهران  استان 
از  داشتند  فرصت  کار  به  اشتغال  پروانه  دریافت  متقاضیان 
روز یکشنبه مورخ 99/12/17 لغایت 99/12/22 با مراجعه به 
درگاه الکترونیکی inbr.ir از طریق سامانه ثبت نام آزمون ها، 

نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. 
آزمون های مذکور در رشته های مهندسی مندرج در قانون نظام 
 مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته های معماری )نظارت- 
طراحی- اجرا(، عمران )نظارت- محاسبات- اجرا – طرح و اجرای 
بهسازی(،  اجرای  و  طرح  ارزیابی،  نگهبان-  سازه  و  پی  گود، 
برقی  تاسیسات  اجرا(،  نظارت-  )طراحی-  مکانیکی  تاسیسات 
ترافیک،  و  نقشه برداری  شهرسازی،  اجرا(،  نظارت-  )طراحی- 
به طور هماهنگ و هم زمان در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و 
جمعه مورخ 29، 30 و 31 اردیبهشت ماه 1400 برگزار می شود.

ارائهخدماتمهندسمطابقبانمونه
قراردادهایهمسان

در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات مهندسي ، از روز شـنبه 
1400/01/07 همه طراحان عضـو سازمان نظام مـهـندسـي 
ساخـتـمان اسـتـان تـهران مکـلفـ هستند مطـابق با مفاد 
ماده4 در فصل دوم مبـحـث دوم مقـررات مـلي ساخـتمان 
نمونه  با  مطابق  را  طراحي  قالب  در  مهندسي  ارائه خدمات 
قراردادهاي همسان طراحي که متعاقبا در سامانه بارگذاری 

خواهد شد، انجام دهند.
از  بند3  و   3 ماده  از  بند1-1  اجراي  راستاي  در  همچنین 
ماده4مبـحث دوم مـقـررات مـلي سـاخـتـمان، باید نسبت 
به ورود اطالعات کارهاي طراحي خود و بارگذاري قراردادهاي 
(nazeran.tceo.ir) همـسان طراحـي در سـامـانه طـراحـان

 اقدام کنند.
خـدمات  انجام  در  ناسـالم  رقابت  به  توسل  می شود  یادآور 
مهندسي و همچنین ارائه خدمات مهندسی بدون قرارداد و 
عدم پایبندی به مفاد آن، براساس بند 2 و 4 ماده 2 مکرر 
آیین نامه اجرایی قانون و بندهای 3 و 8 آیین نامه انضباطي 
مصوب هیات مدیره و نیز بند21 از تخلفات انضباطی ماده 91 
آیین نامه اجـرایي قانون نـظام مهندسي وکنـترل ساختمان 

مستوجب محکومیت انتظامي خواهد بود.
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 برنده جایزه معتبرتوسعه پایدار آلمان 

 Deutscher Nachhaltigkeits( جایزه معتبر توسعه پایدار یا
مدنی  های  انجمن  و  آلمان  دولت  همکاری  با   )Preis, DNP
متعدد، هر سال به شرکت هایی اهدا می شود که توسعه پایدار 
بخشی از مدل تجاری آن ها باشد. این جایزه در سال 2020 در 

زمینه حفاظت در برابر تغییرات آب و هوا به گروه ویلو تعلق گرفت.

الیور هرمس، رییس و مدیر عامل گروه ویلو چهارم دسامبر در 
همایش آنالین دریافت این جایزه گفت " برای ما افتخار است 
هوا شناخته  و  آب  از  پیشگامان حفاظت  از  یکی  به عنوان  که 
شده ایم. اشتفان شولتز موسس بنیاد جایزه توسعه پایدار در این 
مراسم ضمن تقدیر از سیاست های شرکت ویلو اعالم کرد:"بحران 
از  باعث غفلت  نباید  از جمله ویروس کرونا  های فعلی جهان 
بر حفظ محیط زیست و آب و هوا شود  سیاست های مبتنی 
بلکه باید آن ها را فرصت هایی برای ایجاد تغییر در الگوها بدانیم. 
همچنان که تحول دیجیتال و الگوهای کارآفرینی دوران کرونا را 
باید در زمینه بهره وری منابع انرژی و نیز مقابله با تغییرات آب و 
هوایی یک فرصت به حساب آوریم." پیش از این و در ماه آگوست 
سال 2020 نیز گروه ویلو از طرف سازمان ملل متحد و بلومبرگ 
در زمره یکی از 50 شرکت پیشرو دنیا در "توسعه پایدار و حفاظت 

از آب و هوا" قرار گرفت.

دور  به  زمین  دور  یک  چرخش  یافتن  پایان  با  که  آغازي 
خورشید صورت مي گیرد و این چرخش  یک سال به طول 
مي انجامد، سیصد و شصت و پنج روز و کم تر از شش ساعت .

آغاز این چرخش مصادف است با فصل بهار و شکوفایي گل 
و شکوفه هایي که هریک رنگی خاص دارند، طراوت سبزي 
و نسیم دلچسب در طبیعت به همراه باران. به همین دلیل 
انسان ها این رویداد را نیک مي دانند و دوست دارند که حال 
لحظه  در  پس  گیرد.  طراوت  طبیعت  هم چون  نیز  دل شان 
آرزو مي کنیم که حال مان  براي همدیگر  مدام  تحویل سال 
فصل  رسیدن  اگرچه  شود.  زنده  سر  و  تازه  بهار  فصل  مثل 
به خودی  باران  بارش  آغاز  و  زمین  طراوت  و  گل  شکوفایي 
خود، تبریک و شادباش فراوانی دارد ؛ اما مگر مي شود بدون 

حرکت و اقدام فقط با امید و آرزو آن اتفاق خوب رخ دهد؟
و  داده ایم  دست  از  را  زیادي  عزیزان  نه  و  نود  سال  در  ما 
امیدوار  ناگزیریم  اما   کردیم؛  تحمل  را  زیادی  سختی های 
با  آن هم  کنیم  دنبال  را  خود  دست  دور  آرزوهاي  و  باشیم 
آورده ایم.  دست  به  ممارست  و  تالش  با  که  وآگاهي  دانش 
فراموش نکنیم در جایي که دیگر توان مان از دست مي رود 
نا امیدی می کنیم، در آن لحظه است  و زمانی که احساس 
که براي خود و دیگران به نیایش رو مي آوریم و با ارزش ترین 

نعمت ها را براي عزیزان مان آرزو مي کنیم.
پابلو نرودا شاعر مشهور شیلیایی در شعر معروف خود به نام  
"به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر..."  که احمد شاملو آن را 

به فارسی برگردانده می گوید:
به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر سفر نکنی ، اگر کتابی نخوانی
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدردانی نکنی
اگر برده ی عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی
اگر روزمرگی را تغییر ندهی

...
 زمانی که خودباوری را در خودت بکشی

کنیم  آرزو  برای همدیگر  را  بهترین ها  نو  آغاز سال  در  پس 
که مهم ترین آن ها  امیدوار بودن، توانایی حرکت روبه جلو و 

جسارت عمل برای تحقق رویاهاست.

نمایندگی سوپرپایپ در استان قزوین

مدیر عامل شرکت پارس شوفاژ

نمایندگی سوپرپایپ در استان قزوین

مدیر عامل شرکت پارس شوفاژ

مهندس ابوالفضل صفاریان

سالنومبارک!
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تسليت

متاسفانه با خبر شدیم جناب آقای مناف عباس زاده مجری مجاز 
مصیبت  سوگوارند.  خود  پدر  دادن  دست  از  غم  در  تهران 
وارده را به ایشان تسلیت می گوییم و برای بازماندگان صبر 

آرزومندیم.

متاسفانه با خبر شدیم جناب آقای علی ابراهیمی مجری مجاز 
تهران در غم از دست دادن فرزند خود سوگوارند. این مصیبت 
را به ایشان تسلیت می گوییم و برای خانواده محترم ابراهیمی 

آرزوی صبر و سالمتی داریم.

متاسفانه با خبر شدیم جناب آقای تاجیک از مجریان مجاز 
این  رفته اند.  خدا  رحمت  به  لواسان  در  سوپرپایپ  قدیمی 
ضایعه را به خانواده ایشان تسلیت می گوییم و برایشان آرزوی 

صبر داریم.

تبریک

کرمان  مجری مجاز  دهدشتی  حجت  آقای  شدیم  خبر  با 
صاحب دومین فرزند خود شده اند. قدم نورسیده را به ایشان 

و خانواده محترم شان تبریک می گوییم.

با همکاران

در  واقع  مونسلیچه  شهر  تخت خوابی   447 بیمارستان  در 
ایتالیا سوپرونت 100 نصب شد.

در این بیمارستان، تجهیزاتی به کار رفته بود تا 30% در مصرف 
انرژی صرفه جویی شود و به این دلیل اجازه سوراخ کردن بام 
معماری  و  نشد  داده  فاضالب  عصایی  لوله های  عبور  برای 

خاص بیمارستان نیز امکان نصب عصایی را نمی داد. 
به همین خاطر شرکت استودور )شریک تجاری سوپرپایپ 
و تولیدکننده شیرهای سوپرونت( راه حل سوپرونت 100 را 

ارائه کرد.
بیمارستان،   با نصب 100 عدد سوپرونت 100 در  سرانجام 
در  عصایی  عبور  برای  بام  سوراخ کردن  از  جلوگیری  ضمن 

مصرف لوله نیز صرفه جویی شد.
شیرهای سوپرونت 50 و 100 تنها راه حل نهایی برای غلبه 
بر فشار منفی و سوپرونت p تنها راه حل شناخته شده برای 
در  سوپرپایپ  توسط شرکت  که  است  مثبت  فشار  بر  علبه 

ایران عرضه می شود.

سوپرونت100در
بیمارستانبزرگمونسلیچهایتالیا

زیارت قبول

آقایان مهدی ابراهیم خانی و حبیب حدیدیان مجریان مجاز 
این عزیزان  به  بازگشته اند.  از زیارت کربال  تازگی  به  زنجان 

زیارت قبول می گوییم.

متاسفانه با خبر شدیم آقای مازیار ناطق مجری مجاز کرمانشاه 
در غم از دست دادن پدر سوگوارند. این مصیبت را به ایشان 

تسلیت می گوییم و برای بازماندگان صبر آرزو می کنیم.

کالب هاوس  Clubhouse یک پلتفرم در گروه شبکه های 
اجتماعی است که مبتنی بر گفت وگوی صوتی است. کاربران 
افراد  بحث های  و  مصاحبه ها  گفت  وگوها،  به  می توانند 
سرشناس و مورد عالقه خود درباره موضوعات مختلف گوش 
نیز  بحث ها  به  اتاق  اداره کنندگان  اجازه  در صورت  و  کنند 

وارد شوند.
توییتر هم با رشد استقبال از پلتفرم های گفت وگوی صوتی 
از چندی پیش قابلیت اسپیسز Spaces  را برای گروهی از 
کاربران فعال کرده است. اسپیسز هم کاربردی مشابه کالب هاوس 
دارد اما با توجه به فیلتر شدن این پلتفرم در ایران،  استفاده 

کاربران ایرانی از کالب هاوس آسان تر خواهد بود. 

رشدشبکههایاجتماعیصوتی
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پربازدیدهایتلگرام

پروژه برج های مسکونی گلسا

پروژه  برج های مسکونی گلسا 
در زمینی به مساحت 7500 
متر مربع در سال 92 شروع 
و در سال 96 به بهره برداری 
رسید. گلسا دارای 41000 
متر مربع زیربنای ناخالص،  
مفید  مربع  متر   21300
 221 بر  مشتمل  مسکونی 
مربع  متر   1840 و  واحد 

تجاری در قالب 8 باب مغازه و بیش از 300 واحد پارکینگ در 
سه طبقه زیرزمین است.گلسا در جوار مجموعه ورزشی شهید 
شیرودی و فدراسیون های مختلف ورزشی واقع شده است و 
قرارگیری آن در شعاع 300 متری بوستان قدیمی هنرمندان 
قرار  نظیر  کم  ای  مرتبه  در  را  مجموعه  این  فرهیختگان،  و 
داده است. برج های گلسا به پمپ های ویلو، سیستم لوله کشی 

سوپرپایپ 2+ و سیستم فاپالبی سوپردرین مجهز است.
از  استفاده  به  توجه  با  در سال 96  گلسا  برج های  کارفرمای 
شرکت  ویلوی  جشن  در شب  پروژه،   این  در  ویلو  پمپ های 
سوپرپایپ، برنده یک دستگاه بنز E 200 از سوپرپایپ شد. در 

این پروژه تعداد 37 پمپ ویلو نصب شده است.

نویز در لوله ها و پمپ های تاسيسات

در  مختلف  ایرادات 
انتخاب  تولید،  طراحی، 
منجر  پمپ  نصب  و 
تولید  و  ارتعاشات  به 
در  که  می شود  نویز 
نصب  پمپ های  مورد 
ساختمان های  در  شده 
منجر  مسکونی می تواند 

به سلب آسایش ساکنین شود.
 برای کم کردن این نویز این موارد تا حد امکان باید رعایت شود:

انتخاب پمپ مناسب از نظر سایز و کیفیت ساخت
اطمینان از هم راستا بودن کامل شفت پمپ و موتور

استفاده از بست مناسب برای مهار لوله ها
استفاده از لرزه گیر مناسب بین خط لوله

پرهیز از نصب زانویی با شعاع کوچک در مسیر
نصب صحیح پمپ روی شاسی مناسب

در پمپ های بزرگ استفاده از فونداسیون با ابعاد مناسب

مهاربند سوپرفيکس

ساختمان،  ملی  مقررات   14 مبحث  قبلی  ویرایش  براساس 
لوله ها باید با تکیه گاه مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای 
ساختمان متصل شوند، به طوری که بدون تماس مستقیم 
لوله و دیگر اجزای لوله کشی با اجزای ساختمان، تکیه گاه ها 
بتوانند بارهای وارده از سیستم لوله کشی را تحمل کنند. در 
ویرایش جدید)1396(، بار ناشی از زمین لرزه نیز به بارهایی 

که تگیه گاه ها باید تحمل کنند، اضافه شده  است.
بار  تحمل  جهت  قطعه ای  سوپرپایپ،  شرکت  راستا  این  در 
های ناشی از زلزله، ارتعاش طبیعی لوله و هم چنین حرکت 
اضافه  و ساپورت سوپرفیکس  بست  به سیستم  لوله،  آونگی 

کرده  است که "مهاربند پیچ متری سوپرفیکس" نام دارد.

صدا در سيستم فاضالب بخش سوم

راهکار های کاهش سطح صدا در سیستم های فاضالبی:
انتخاب لوله و اتصاالت با عملکرد مناسب در کنترل صدا

طراحی مناسب سیستم لوله کشی فاضالب
اجرای مناسب سیستم لوله کشی فاضالب با استفاده از سیستم 

نصب مناسب
که   Fraunhofer موسسه  در  سوپردرین  لوله های  تست 
است.  شده  انجام  است،  زمینه  این  در  موسسه  معتبرترین 
نتیجه آزمایش برای لوله های HT در حالتی که با بست های 
معمولی به دیوار محکم شده اند 26 دسی بل است. این عدد 
فاصله بسیار مناسبی با حداکثر قابل قبول سطح صدا در انواع 
فضاها با کاربری متفاوت دارد. برای مقاومت بسیار بیشتر در 
اولیه  مواد  با    SK اتصاالت سری  و  لوله ها  انتشار صدا،  برابر 
مهندسی شده و دیواره ای ضخیم تر نسبت به لوله های HT تولید 
شده اند. چگالی باالتر این لوله ها، کمک شایانی به جذب صدا در 
 SK لوله های فاضالب می کند. نتیجه ی آزمایش برای لوله های
در حالتی که با بست های معمولی به دیوار محکم شده اند 21 
دسی بل است. برای خواندن مطالب بیش تر می توانید به فصل 
پنجم کتاب فنی سوپردرین بخش 5-4-1- عملکرد آکوستیکی 

سیستم لوله کشی فاضالب سوپردرین،  رجوع کنید.



13
99

/5
4 

ره
ما

ش

9

13
99

/5
4 

ره
ما

ش

8

ت
سا

سي
 تا

ان
ری

مج
ي 

برا
پ 

پای
پر

سو
یه 

شر
ن

ت
سا

سي
 تا

ان
ری

مج
ي 

برا
پ 

پای
پر

سو
یه 

شر
ن

پربازدیدهایاینستاگرام

اتصال شاخه افقی به لوله قائم بصورت زاویه دار

زاویه دار  انشعاب  اگرچه 
قائم  از  کمتر  زوایاي  با 
 45 مثال  عنوان  )به 
جریان  حداکثر  درجه( 
افزایش  را  فاضالب  مواد 
موجب  اما  مي دهد، 
می شود.  صدا  افزایش 
در واقع در این سیستم، 
یافته  سرعت  جریان، 
عمودي  دیواره ی  به  و 

روش  این  در  می کند.  برخورد  تخلیه  محل  در  قائم  لوله ی 
گردش هوا در لوله قائم بهتر صورت می گیرد و امکان تشکیل 
پرده آبی از روش اول کمتر است. اجرای این روش نیازمند 
استفاده از یک زانویی 45 درجه است. برای خواندن مطالب 
به فصل دوم کتاب فنی سوپردرین بخش  بیش تر می توانید 

2-2-1- نحوه اتصال شاخه افقی به لوله قائم،  رجوع کنید.

در صورتی که از مخزن ثقلی روی پشت بام برای آبرسانی 
از باال به پایين استفاده شده باشد، عموما باالترین طبقه 
فشار  کمبود  با  است  کم  آن  در  آب  ستون  ارتفاع  که 

مواجه می شود. راه حل سوپرپایپ چيست؟

تقویت  پمپ های 
سری  خطی  فشار 
 WILO شرکت   PB
و  آبرسانی  کاربرد  با 
تقویت فشار به صورت 
مستقل برای هر واحد 
مسکونی است. مزایا و 
پمپ های  مشخصات 
خطی  فشار  تقویت 
شرکت   PB سری 

WILO: بدون نیاز به منبع دیافراگمی، سوئیچ فشار و ست 
پمپ  شدن  خاموش  خشک،  کارکرد  از  جلوگیری  کنترل 
کم  فضای  اشغال  آب  قطع  صورت  در   فلوسوئیچ  به وسیله 
به دلیل نصب خطی و حذف اقالم جانبی صدای کار بسیار 
و  خاموش  نصب  زمان  و  هزینه  در  صرفه جویی  پمپ  پایین 
روشن شدن پمپ به صورت اتوماتیک یا دستی پوسته مقاوم 

به خوردگی با پوشش کاتافورتیک شيب مناسب در شاخه های افقی فاضالب
 

اینکه  به  توجه  با 
در  فاضالبی  جریان 
افقی  خطوط  همه ی 
به صورت ثقلی انجام 
باید  لوله ها  می شود، 
دارای شیب یکنواختی 
ترتیب  این  به  باشند. 
و  شیب بندی  رعایت 
تغییر  از  جلوگیری 
ناگهانی  مسیر های 

باشد.  مناسبی  محدوده  در  باید  شیب  دارد.  اهمیت  بسیار 
شیب بیش از حد سبب سرعت گرفتن بخش مایع فاضالب 
شده و قسمت جامد به صورت رسوب در لوله ها باقی می ماند. 
شیب کم تر نیز باعث کاهش سرعت جریان و برجای ماندن 
در  شیب  حداکثر  شد.  خواهد  شبکه  گرفتگی  و  فاضالب 
لوله های افقی فاضالب 4 درصد و حداقل شیب طبق جدول 
باال است. برای خواندن مطالب بیشتر در این  زمینه می توانید 
به فصل دوم کتاب فنی سوپردرین بخش 2-1- شاخه های 

افقی )برنچ( رجوع کنید.

خالقیت مجری در استفاده 
از سه وجه سوپرفیکس U به 
همراه سرپوش سوپرفیکس، 
برای مهار سیفون یک تکه ی 

سوپردرین

نمونه اجرای سوپرفيکس

روز مهندس مبارک!

مهندسی، هنر خلق راه حل 
هوشمندانه است. 

پنجم اسفندماه روز مهندس گرامی باد.
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برگرفته از کتاب فنی سوپردرین
 

 بخش دوم

از  یکی  شد،  دیده  سارس  بیماری  شیوع  در  که  همان طور 
عوامل کمک کننده به نفوذ بیماری در مجتمع آموی گاردن 

هنگ کنک، تله های هوابند خالی از آب بود.
وایز در 1952 سعی کرد با به کار بردن دقیق قوانین مکانیک 
کاهش  را  سیفون  هوابند  تله ی  تخلیه ی  احتمال  سیاالت، 
افقی،  شاخه ی  از  فاضالب  تخلیه ی  نرخ  کاهش  با  دهد. 
سیفوناژ خودکار1 ، کنترل می شود. در عین حال، با کاهش 
کلی تخلیه به لوله ی  قائم فاضالب، احتمال سیفوناژ القایی2  
تله ی آب  نیز کاهش می یابد. در شکل )1( عوامل تخلیه ی 

هوابند سیفون دیده می شود. 

مختصریازتاریخچهتوسعه
سیستمفاضالبوونتساختمانی

با تکنولوژی واقعيت افزوده می توانيد
 مباحث کتاب را به صورت ویدیو ببينيد.

AR

 شکل 1 - سیستم یک - لوله بهینه شده با اتصال افقی با ونت

یکی از دالیل تخلیه ی تله ی هوابند سیفون، تبخیر آب درون 
چندان  موتورخانه ها  در  کف شوی  تعبیه ی  امروزه  است.  آن 
توصیه نمی شود، چرا که دوره های شست وشوی این فضاها، 
معموال طوالنی تر از آن است که همواره تله ی هوابند سیفون 

را پر از آب نگه دارد.
آب  تبخیر  مانع  نمی توانند  ونت  لوله های  که  است  روشن 
هم چنین،   روبرو(  )صفحه   2 شکل  در  شوند.  سیفون  داخل 
بر  مثبت  فشار  موج  و  القایی  سیفوناژ  خودکار،  سیفوناژ  اثر 

تخلیه ی تله ی هوابند سیفون دیده می شود. 
حد  از  بیش  فاضالب  شبکه  داخل  در  فشار  که  صورتی  در 
کم شود، آب هوا بند سیفون به داخل شبکه فاضالب کشیده 
می شود. در نتیجه متناسب با میزان موج فشار منفی ایجاد 
تخلیه  آن  تمام  یا  هوا بند  آب  از  بخشی  است  ممکن  شده، 
گردد. به این پدیده سیفوناژ گفته می شود. سیفوناژ خودکار 

در اثر تخلیه ناگهانی خود وسیله ایجاد می شود.

1-Self siphonage  
2-Induced siphonage  
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ایتون )1961(،  ایاالت متحده، کار هانتر توسط وایلی و  در 
وایلی )1964(، وایلی و شرلین )1972( و وایلی و گالووین 
بر پیدا کردن رابطه ای میان جریان آب و رژیم  )1985(که 
فشاری ناشی  شده از آن در لوله ی قائم متمرکز بودند، ادامه 
وجود  به  نیاز  به  هم چنان  تحقیق  این  حال،  این  با  یافت. 
سیستم  ساده سازی  می کرد.  تاکید  فاضالب  ونت  شبکه ی 
ونت، یکی دیگر از محورهای تحقیقات ادامه دار در موسسه 

ملی استانداردهای آمریکاست.
در  کشیده  شده  جریان  محلی  فشار  افت   )1957( وایز 
لوله ی قائم فاضالب را در زمان حرکت در لوله بررسی کرد. 
لیلی وایت و وایز )1969( برای اولین بار معادله ی انرژی برای 
از  باالتر  ونت  )از  فاضالبی  سیستم  کل  بر  را  پایا  حالت 
فاضالب(  جمع آوری  منیفولد  و  مصرف کننده ها  تا  سقف 
اعمال کردند. با وجود آن که این تحقیق، فقط برای حالت 
جریان پایا بود )که در عمل فرضی ضعیف است(، اما قدم 
بر  ساختمانی  فاضالب  سیستم  تحلیل  زمینه ی  در  مهمی 

بود. سیاالت  مکانیک  علم  مبنای 

اما در سیفوناژ القایی در اثر تخلیه فاضالب یک وسیله بهداشتی 
واقع در باالدست یک وسیله دیگر، مکشی در لوله ایجاد می شود 
که هرچه ارتفاع سقوط فاضالب مذکور بیش تر باشد میزان این 
در  شده  تولید  مکش  اثر  در  بود.  خواهد  بیش تر   هم  مکش 
داخل لوله، موج فشار منفی ایجاد شده و آب داخل سیفون 
وسیله بهداشتی پایین دست، به سمت شبکه فاضالب تخلیه 

شده و گاز های متعفن به داخل ساختمان راه می یابند.
اضافی  بار  مانند  دالیلی  می تواند  مثبت  فشار  موج  وجود 
تحمیل شده بر سیستم در هم زمانی تخلیه و انسداد در نقطه ی 
اتصال لوله ی قائم و لوله ی افقی جمع آوری یا هر نقطه ی اتصال 
به  گاه  پدیده،  این  باشد.  داشته  قائم  لوله ی  و  افقی  شاخه ی  
دلیل ورود موج های فشاری که از شبکه ی فاضالب شهری وارد 

شبکه ی فاضالب ساختمانی می شوند، رخ می دهد.
افقِی  شاخه ی  روی  بر  ونت  لوله  تعبیه  ی  مشکل،  این  راه  حل 
منتهی به تله ی هوابند یا تعبیه ی محفظه ای انعطاف پذیر برای 

مهاِر موِج گفته شده است. 
وزش باد بر فراز سقف سازه و از روی لوله ی قائم فاضالب )که 
از سقف عبور کرده و با هوای آزاد در ارتباط است( نیز ممکن 
است موجب نوسان آشکار آب داخل سیفون شده و در نهایت 
آن را تخلیه کند. با پوشاندن و بستن انتهای آزاد لوله ی قائم 

فاضالب می توان از بروز این پدیده جلوگیری کرد. 
عملکرد  حین  در  آب بند  تله ی  نگاه داشتن  آب  از  پر  ضرورت 
سیستم فاضالبی، به شروع تحقیقاتی از دهه ی 1930 به این 
رابطه ای  کردن  پیدا  تحقیقات  این  از  هدف  شد.  منجر  سو 
منطقی میان میزان قابل قبول جریان آب در شبکه ی فاضالب 
و رژیم فشار هوای حاصل از آن در شبکه، به منظور دست یابی 

به دستورالعمل طراحی بوده است. 
نخستین کار در این زمینه توسط هانتر )1924( در موسسه ی 
شده  انجام  واشنگتن  در  متحده3  ایاالت  استانداردهای  ملی 
قائم  لوله ی  داخل  حلقوی  جریان  برای  محدوده ای  وی  است. 
ارائه داد که تا به امروز مورد پذیرش است. در این معیار، سطح 
مقطعی از لوله که با آِب در حال جریان پُر شده است، نباید 
از 25 درصد سطح مقطع کل لوله تجاوز کند. به این ترتیب 
به طور مشابه،  بود.  لوله خواهد  ضخامت الیه سیال     قطر 
تله ی  درون  آب  ارتفاع  برای  میلیمتر   75 تا   50 پذیرش  با 
تله ی  این  توسط  که  فشاری  نوسان  میزان  سیفون،  هوابند 
هوابند تحمل می شود، mm 40 فشار ستون آب خواهد بود. 
این فشار معادل تغییر سرعتی به میزان        در جریان هوا 

خواهد بود. 

 شکل 2 - عوامل مهم تخلیه تله آب هوابند سیفون

ادامه دارد

  3-National Bureau of Standards
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معرفی محصول

   امکانات منحصر به فردی که فقط

فمیلیمحصوالتسوپرپایپ در

REVIT
 در اختيار شما می گذارد

در شماره گذشته درباره مدل سازی اطالعات ساختمان BIM و امکانات فوق العاده ای که این تکنولوژی در اختيار 
خدمات  گذشته  در  کردیم.  صحبت  شما  با  دهد،  می  قرار  مجریان  حتی  و  پيمانکاران  مشاوران،  طراحان، 
طراحی و تهيه نقشه های اجرایی و شاپ فقط با نرم افزار اتوکد به صورت دو بعدی انجام می شد در حالی که 

امروزه نرم افزارهای سه بعدی جدیدی برای این منظور ایجاد شده اند.

افزار REVIT کاربر  انجام هریک از موارد باال در نرم  برای 
نیاز به مدل سه بعدی پیش ساخته از اجزای ساختمان مانند 
در و پنجره و لوله و اتصاالت و پمپ و تجهیزات و .... دارد. 

می شود.  گفته  آبجکت  یا  فمیلی  افزار  نرم  در  اجزا  این  به 
ابعاد  و  مشخصات  از  جامعی  اطالعات  فمیلی ها،  این  در 
بعدی  سه  کاتالوگ  به طوری که  می شود؛  ارائه  محصوالت 

محصوالت به حساب می آیند..
فمیلی  ایران  در  اولین شرکت  عنوان  به  شرکت سوپرپایپ 
محصوالت خود از جمله لوله و اتصاالت سوپرپایپ، سیستم 
فاضالبی سوپردرین، سیستم گرمایش کفی و سیستم نصب 
تاسیسات سوپر فیکس را آماده کرده و در اختیار مشتریان 
قرار داده است. تا با استفاده در مدل سازی سه بعدی خود 

بتوانند هزینه ها را مدیریت و صرفه جویی کنند.
لینک  این  طریق  از  سوپرپایپ  محصوالت  فمیلی  دریافت 
http://superpipe.ir/bim.php             :امکان پذیر است
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از آن جا که شرکت ها در استفاده از روش ها و فن آوری های 
امروزه  که  فناوری ها  این  از  یکی  دارند.  رقابت  هم  با  نوین 
نرم  از  استفاده  می رود،  شمار  به  مهم  شرکت ها  درمیان 

افزارهای BIM مثل REVIT  است.
با توجه به اهمیت و حساسیت تهیه نقشه های اجرایی برای 
محاسبات دقیق همه اجزای پروژه و پیشگیری از برخوردهای 
سازه،  و  معماری   ، تاسیساتی  سیستم های  اجزای  احتمالی 
بسیار  فرصت   REVIT نرم افزار  عرضه  با   BIM تکنولوژی 

خوبی را در اختیار مشاوران و طراحان قرار داده است تا

احتمالی  خطای  بروز  از  خود  کار  از  بیش تر  بهره وری  با   •
جلوگیری کنند.

• همچنین تهیه مدل  دیجیتالی و ارایه آن به پیمانکار، مالک 
و مجری، می تواند یک تصویر واقعی از سیستم های تاسیساتی 

که نصب خواهند شد را در اختیار آن ها قرار دهد.

در  نیز  مالک  و  پیمانکار  نام برده شده  گروه های  بر  عالوه   •
جریان برآورد دقیق هزینه ها قرار خواهند گرفت.
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با توجه به آن که شرکت های مشاور در حال طراحی پروژه های 
پروژه خود  نیاز  مورد  مصالح  و  مواد  برای  بزرگ  ساختمانی 
شرکت های مختلفی را به عنوان تامین کننده در نظر دارند و 
در طرح های خود معرفی می کنند و شرکت های پیمانکاری 
در حال اجرای پروژه های ساختمانی بزرگ هم الزم است پس 
از تهیه نقشه های شاپ و اجرایی، تامین کننده مصالح مورد 
نیاز خود را انتخاب و اقدام به خرید کنند. در این مرحله آ 
ن ها باید برآورد ریز اقالم را تهیه و سفارش دهی انجام دهند؛

نرم افزار  REVIT امکانات منحصر به فردی را در اختيار 
این گروه از کاربران قرار می دهد؛ از جمله:

آخرین  اساس  بر  بعدي  سه  و  بعدي  دو  نقشه هاي  ایجاد   •
استاندارد های شرکت های بین المللی در زمینه طراحی و اجرا

 BOM تهیه متره دقیق تمام اجزاي پروژه •

• ایجاد تصاویر و ویدیوی هوشمند از پروژه با قابلیت تگ گذاري 
در زمان اجرا و نگه داري جهت ارائه هر چه بهتر پروژه 

• امکان قدم زدن در مدل سه بعدی پروژه پیش از اجرا در 
مدل سه بعدی پروژه و مدیریت برخوردهاي احتمالی 

تاسیساتی،  سیستم  احتمالی  برخوردهاي  کردن  برطرف   •
Clash Detection معماري و سازه

• تهیه انیمیشن و رندرینگ با کیفیت باال

کمک  با  گرمایشی  و  سرمایشی  بارهاي  محاسبات  انجام   •
ایستگاه هاي آنالین آب و هوایی 

• انجام سایزینگ اتوماتیک سیستم کانال کشی و پایپینگ پروژه 

  Energy Analysis انجام محاسبات انرژي پروژه •

مدل سازی سيستم گرمایش کفی سوپرپایپ
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خالقيت در اجرا  
انعطافپذیریسوپرفيکس

+

با توجه به راحتی و سادگی استفاده از سيستم نصب 
در  ما  مجریان  و  همکاران  سوپرفيکس،  تاسيسات 
روش های  انتخاب  و  خالقيت  کمی  با  کشور،   سراسر 
استفاده  در  موفقی  تجربه های  هوشمندانه،  اجرایی 
قبلی  شماره های  همانند  که  داشته اند  سيستم  این  از 

نمونه هایی را با شما به اشتراک می گذاریم.

اقالم  تعداد  سوپرفیکس  فرد  به  منحصر  خصوصیات  از 
و  برای همه مصارف بست  زیاد  انعطاف  دارای  اما  محدود 

ساپورت ساختمان ها است.

گروه مهندسی آبشار
گروه اجرایی استان تهران

بهزاد کریمی 
 مجری مجاز استان آذربایجان شرقی

فنی و آموزشی

 سوراخ های تعبیه شده در سه طرف 
انواع  عبور  امکان   Uسوپرفیکس
لوله های تاسیساتی را در اطراف 

آن فراهم می سازد. بدون این که در 
بست پیچ های بست ها در طرفین 

تداخلی به وجود آید.

انعطاف سوپرفیکس امکان استفاده 
از کم ترین فضا را به بهترین وجه 

ممکن میسر می سازد. اجرای دستک 
سوپرفیکس در داکت لوله های 

عمودی، فضای داکت را به کم ترین 
حالت ممکن کاهش و فضای مفید 

ساختمان را افزایش می  دهد.

خالقیت مجری به کمک مجموعه  
پروفیل های مختلف سوپرفیکس به 
همراه متعلقات آن و امکان اجرای 

ساپورت هر تجهیزی را در تاسیسات 
ساختمان فراهم می سازد.

مهار کلکتور فلزی با استفاده از دستک 
ساخته شده توسط سوپرفیکس U به 

دیوار. این یعنی استفاده  بهینه از فضای 
موتورخانه.  همچنین اجرای سرپوش 

سوپرفیکس باعث افزایش ایمنی 
ساپورت اجرا شده در زمان اجرا و بهره 

برداری خواهد شد.

مهار کلکتور فلزی 8 اینچ با استفاده 
از پایه   ساخته شده از سوپرفیکس 
با نصب بر روی زمین در ارتفاع 

مورد نیاز.

انعطاف سوپرفیکس امکان مهار همه 
تجهیزات تاسیساتی را از کف، دیوار 
و یا سقف با میزان تحمل وزنی قابل 

توجه، فراهم می سازد.
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یزدان رستمی
مجری مجاز استان کرمانشاه

هوشنگ بهلولی
مجری مجاز استان تهران

عبداهلل آزرم
مجری استان خوزستان

شهرستان امیدیه

اجرای ساپورت زیر سقف لوله های 
سوپرپایپ، با استفاده از امکان خم کاری 
سوپرفیکس تخت و بست های روکش 

دارسوپرفیکس که از سایز 16 الی 200 
عرضه می شوند.

عرض 5 سانتی متری سوپرفیکس 
تخت و U  امکان باال و پایین 
بستن بست ها را بدون تداخل 
با یکدیگر فراهم می کند.  این 
قابلیت طول ساپورت را کم تر 

خواهد کرد.

خوش سلیقه  گی مجری در اجرای 
لوله های پنج الیه سوپرپایپ با 
استفاده از سوپرفیکس تخت.

اجرای چهارچوب تاسیساتی در 
 U داکت با استفاده از سوپرفیکس
و متعلقات آن، شامل پایه دیواری و 

صفحات نصب عمودی و افقی

قابلیت های سوپرفیکس تخت از قبیل 
عرض 5 سانتی متری و سوراخ های 

سه ردیفه  با قابلیت خم کاری، 
سوپرفیکس را به طور کامل در اختیار 
نیازهای کارگاه و مجری قرار می دهد.

خالقیت مجری در اجرای مطمئن 
صفحات نصب و لوله کشی در 

درایوال ها و دیواری کاذب

خالقیت مجری در استفاده از پروفیل 
سوپرفیکسU برای ساپورت همزمان 
لوله های مختلف تاسیساتی بر روی 

یک ساپورت مشترک

سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس 
امکان نصب همه نیازهای ساپورت 
سیستم های مکانیکی و الکتریکی را 

فراهم می سازد.

نصب علمک فاضالب و انشعاب 
آبرسانی به صورت مطمئن در محلی 
که هنوز دیوارکشی ها انجام نشده 

است.
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3- تعمير و نگه داری برنامه ریزی شده

برای جلوگیری از افزایش صدای پمپ ها، یک برنامه منظم 
بازرسی همه تجهیزات مدار پمپاژ، تنظیم  و  نگه داری  برای 
کنید تا با سرویس به موقع، کارکرد تجهیزات به درستی انجام 
شود. به این ترتیب سطح صدا و لرزش در محدوده کنترل 

شده حفظ خواهد شد.

مشکل صدا در پمپ های تاسيسات 

تاسیسات  در  نویز  ایجاد  متهمان  از  یکی  به عنوان  معموال  دوار  قطعات  داشتن  به علت  سانتریفوژ  پمپ های  و  پمپاژ  مدارهای 
ساختمان های مسکونی شناخته می شوند. باید در نظر داشت که تالش های فراوانی توسط سازندگان پمپ برای تولید محصوالتی 
با کم ترین صدای مزاحم صورت پذیرفته است؛ اگر چه انتخاب، نصب یا بهره برداری نامناسب از پمپ ها نیز خود عواملی مهم برای 

وجود این مشکل هستند.

2- خرید پمپ های کم صدا با سایز مناسب

اگر  بی صدا  و  مدرن  پمپ  یک  که خرید  داده  نشان  تجربه 
چه گران تر، مقرون به صرفه تر است تا استفاده از روش های 
مختلف برای کم کردن صدای پمپ های معمولی. به این دلیل 
باید اطالعات مربوط به سطح  در زمان خرید پمپ، همیشه 

نویز تولیدی آن ها را هم در نظر داشته باشید.
ایراد دیگری که به فراوانی رخ می دهد، انتخاب پمپ بزرگ تر 
از اندازه مورد نیاز است. این امر می تواند به دلیل خطا یا عدم 
پمپ  باشید  داشته  به یاد  آید.  پیش  محاسبات  به  اطمینان 
دستگاهی است که اگر بدون دلیل بزرگ انتخاب شود، عالوه بر 
هزینه اولیه باالتر برای خرید و عمر کوتاه تر آن، باعث افزایش 
قابل توجه ارتعاشات می شود. یک مزیت پمپ هایی که قابلیت 
تغییر دور دارند آن است که در صورت نیاز می توان با کم کردن 

دور از این گونه عارضه ها جلوگیری کرد.

1- موقعيت نصب پمپ

اگرچه بسیاری از پمپ های مدرن سر و صدای بسیار کمی دارند، اما بهتر است هنگام جانمایی تجهیزات، به خصوص در ساختمان های 
مسکونی، آموزشی یا بیمارستان ها، تا حد امکان بین پمپ ها و ساکنان فاصله وجود داشته باشد. ترجیح بر آن است که پمپ ها در 
یک اتاق دربسته )البته با تهویه مناسب( قرار داشته باشند. اگر این امکان وجود نداشت برای کم کردن انتقال صدا توسط امواج، با 

استفاده از یک حائل مثل یک دیواره، محل قرارگیری پمپ ها را از اطراف جدا کنید.
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انتقال صدا از طریق لوله ها

می  شود  لوله ها  در  لرزش  ایجاد  باعث  آب  جریان  عبور 
به خصوص در سرعت باال و یا هنگام عبور آب از اتصاالت و 
زانویی ها. بنابراین سرعت آب در لوله ها نباید بیش از 2 متر بر 
ثانیه باشد و تا حد امکان نباید از زانویی با شعاع خم کوچک 
استفاده شود. همچنین لوله ها را باید با بست مناسب به دیوار 
یا سقف مهار کرد. وجود روکش الستیکي باعث جذب لرزش 

لوله ها شده و از انتقال صدا به سازه جلوگیري مي کند.

روش های انتقال صدا

انتقال مستقيم صدای الکتروپمپ
یک دلیل صدای اضافی پمپ ها، ایراد در بیرینگ آن هاست 
که ممکن است آسیب دیده باشد و باید تعویض شود. صدای 
معمول در موتورها جریان هوایی است که توسط فن پشت موتور 
برای خنک کاری از روی آن عبور می کند. قرار دادن پمپ در یک 
اتاق جداگانه با صداگیر در قسمت تهویه و درب ضد صدا مقدار 

نویز را تا 30 دسی بل کاهش می دهد.

در صورتی که امکان قرار دادن پمپ در یک اتاق بسته وجود 
ندارد، با قراردادن یک حائل بین پمپ و بخش های مسکونی، 

صدا تا 10 دسی بل کم خواهد شد. 

برای انتخاب و نصب پمپ این موارد را هميشه به یاد داشته باشيد؛

* پمپ با سایز مناسب و از نوع کم صدا انتخاب کنید.                  * از لرزه گیر مناسب بین خطوط لوله استفاده کنید.
* پمپ را تا حد امکان دور از ساکنان و در محیطی ایزوله قرار دهید.               * از لرزه گیر مناسب زیر شاسی پمپ استفاده کنید.

* وضعیت پمپ را به طور مرتب کنترل کنید.                             * لوله ها را به شکلی موثر به دیوار مهار کنید.

انتقال سازه ای صدای الکتروپمپ
قرار  زمین  روی  مناسب  لرزه گیر  بدون  بزرگ  پمپ های  اگر 
گیرند، انتقال لرزش های پمپ از طریق سازه می تواند باعث 
بزرگ الزم  آرامش ساکنان شود. در پمپ های  بین رفتن  از 

است نصب روی فونداسیون مناسب انجام شود.
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عالوه بر پمپ های سیرکوالتوردر پمپ عمودی طبقاتی مدل MVIS نیز از طراحی موتور به صورت 
روتور خیس )گلندلس( برای کاهش صدا استفاده شده است. به این ترتیب صدای ناشی از فن موتور 
حذف و مقدار نویز مجموعه الکتروپمپ 20 دسی بل کم تر از مدل های مشابه با موتورهای مرسوم 

شده است.

پمپهایکمصداچگونهاند؟

در پمپ های طبقاتی برای آن که فشار تولیدی پمپ به اندازه 
کافی باال برود، از چند سری پروانه پشت هم استفاده می شود. 
سرعت زیاد و تغییر جهت مداوم آب باعث می شود که این 
پمپ ها به نسبت پر صدا و محدوده صدای آن ها بین 60 تا 
70 دسی بل باشد. برای کم کردن این مشکل در برخی از 

مدل ها )مانند MHI( از دو پوسته استفاه شده است. 

بدون تردید یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت پمپ های تاسیساتی که بیش تر برای محیط های مسکونی استفاده 
می شوند، کم صدا بودن آن هاست. یکی از دستاوردهای شرکت ویلو به عنوان شرکتی پیشرو در تولید پمپ های تاسیساتی، ارائه 

محصوالتی با حداقل سروصدا می باشد.

در طراحی پمپ مدل HiMulti5 یک پوسته اضافه که عایقی مناسب برای صداست، روی پوسته اولیه حاوی آب را می پوشاند. عالوه 
بر آن در طراحی قسمت موتور، به جای آن که از روش مرسوم خنک کاری به کمک فن استفاه شود که سروصدای زیادی دارد، آب 
خنک کن به دور موتور به چرخش در می آید. به این ترتیب در نتیجه وجود دو الیه عایق و حذف فن در پمپ، مقدار صدا به عدد 

50 دسی بل تقلیل یافته است.

روش مرسوم برای کم صدا کردن پمپ های سیرکوالتور، حذف 
فن خنک کاری پشت موتور و گلندلس کردن آن هاست. این 
پمپ ها طوری طراحی می شوند که آب درون پمپ، داخل روتور 
آن ها چرخیده و موتور را خنک می کند. به این دلیل به آن ها 

روتور خیس )Wet Rotor( هم گفته می شود.

تکنولوژی کاهش صدا

محفظه فوالدی حاوی آب



13
99

/5
4 

ره
ما

ش

19

ت
سا

سي
 تا

ان
ري

مج
ي 

برا
پ 

پاي
پر

سو
يه 

شر
ن

در فاصله های زمانی مناسب وضعیت پمپ را از نظر سروصدا 
و لرزش اضافه کنترل و در صورت نیاز نسبت به رفع ایراد، 

اقدام کنید.

لوله ها  طریق  از  الکتروپمپ ها  در  موجود  صدای  و  لرزش 
این  از  جلوگیری  برای  می شود  منتقل  ساختمان  داخل  به 
به دیوار  به درستی  را  به پمپ  انتقال آب متصل  امرلوله های 

مهار و از لرزه گیر در بین آن ها استفاده کنید.

حداقل  روی  را  دور  ابتدا  سرعته،  سه  سیرکوالتورهای  در 
تنظیم کنید در صورت کافی نبودن فشار و دبی پمپ، دور 
کاهش  بر  عالوه  موتور  دور  بودن  کم  دهید.  افزایش  آن را 

مصرف انرژی، صدا و لرزش را نیز کاهش می دهد.

اپرای دوبی واقع در بلوار شیخ محمد بن راشد با ظرفیتی بالغ 
بر 2000 نفر، به عنوان قلب فرهنگی امارات و بلکه کشورهای 
افتتاح  عربی شناخته می شود. این مجموعه در سال 2016 
و  ها  کنسرت  ترین  جذاب  و  معتبرترین  میزبانی  و  شده 

هنرهای نمایشی جهان را نیز در کارنامه خود دارد.

طراحی معماری منحصر به فرد این مرکز با الهام از تاریخچه 
دارد  چندمنظوره  ساختاری  و  شده  انجام  دوبی  دریانوردی 
به گونه ای که امکان برگزاری تئاتر، کنسرت، نمایشگاه های 
مجموعه  این  دارد.  کیفیت  بهترین  با  را  کنفرانس  و  هنری 
همچنین دارای یک رستوران مجلل در پشت بام و چشم اندازی 

به فواره دوبی و برج خلیفه است.

مصالح  از  بنا  این  اجزای  همه 
و  صوتی  تجهیزات  تا  ساختمانی 
تصویری از معتبرترین برندها انتخاب 

شده است. 
شرکت ویلو تامین مجموعه پمپ ها و 
بوسترپمپ های آبرسانی و تاسیساتی 
این مجموعه را بر عهده داشته است.

پمپهایویلو
درسالنمجللاپرایدوبی
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آشنایی  با
            مقررات ملی ساختمان 

مبحث چهاردهم  ویرایش 96
تاسيسات مکانيکی )1(

قسمت سی و هشتم

همان طور که اطالع دارید برای آشنایی بیش تر با تغییرات مباحث   مقررات ملی ساختمان، در شماره های قبلی این نشریه 
مهم ترین تغییرات مبحث 16 در سال 1396 را بررسی و تالش کردیم به زبانی کاربردی و قابل استفاده آن ها را با شما به 

اشتراک بگذاریم. با توجه به پایان مطالب قبلی از این شماره تغییرات ویرایش جدید مبحث 14 را بررسی خواهیم کرد.
در آغاز تغییرات مهم ویرایش جدید در هر فصل،  به صورت خالصه و کلی ارائه می شود و در شماره های بعدی به شرح آن ها 

می پردازیم.

تغييرات مهم در مبحث 14 

4. فصل چهارم 
* فاصله بازشوهای ورود هوا از معابر اصالح شده و امکان باز 
شدن هوا به پاسیو تحت شرایطی مجاز شناخته  شده  است. 

ویژه سیگار  مکان  های  و  زنان  آرایشگاه های  سالن   دوش،   *
کشیدن در فضاهای عمومی به فضاهایی که هوای آنها نباید 

بازگردانی شود اضافه شده  است. 
فضاهای  تخلیه  هوای  و  بیرون  از  ورودی  هوای  مقادیر   *
پارکینگ ها  تهویه  در  کربن  مونواکسید  غلظت  و  مختلف 

بازنگری شده  است
 5. فصل پنجم 

* الزامات تخلیه هوای خشکشویی و تخلیه هوای آشپزخانه های 
تجاری اصالح شده  است.

* الزامات سیستم های بازیافت انرژی در سیستم های تخلیه هوا 
اضافه شده  است.

1.  فصل اول 
نظام  "قانون  قانونی  احکام  بودن  حاکم  به  مربوط  بند   *
مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن" و مبحث 
دوم مقررات ملی ساختمان "نظامات اداری" بر الزامات مقرر 

شده در مبحث چهاردهم اضافه شده  است. 
به مبحث بیست و دوم مقررات ملی  تاسیسات  * نگهداری 

ساختمان ارجاع شده  است.
2. فصل دوم 

موجود  تعاریف  از  تعدادی  و  شده  اضافه  جدید  تعاریف   *
اصالح شده  است.

3. فصل سوم 
با  چگالشی  گرمایی  دستگاه های  چگالیده  تخلیه  الزامات   *

سوخت مایع یا گاز اضافه شده  است.
* لزوم تامین هوا و کنترل دمای فضاهای محل سکونت یا کار 

انسان اضافه شده  است.
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11. فصل یازدهم 
* لزوم در نظر گرفتن نیروهای ناشی از زلزله به الزامات 

طراحی بست ها و تکیه گاه های دودکش قائم و لوله رابط آن 
اضافه شده  است.

* لزوم رعایت حداقل فاصله 3 متربین حریم ملک و دهانه 
خروجی دودکش به الزامات اضافه شده  است.

* رعایت حداقل ارتفاع دودکش به مقدار 1500 میلی متر 
باالتر از بلندترین طوقه خروج دود مرتبط اضافه شده  است.

* الزامات دودکش فلزی در داخل ساختمان اصالح شده 
 است.

* الزامات دودکش های بویلرهای چگالشی اضافه شده  است.
* الزامات عبور لوله رابط دودکش از دیوارها و تیغه های 

ساخته  شده از مصالح سوختنی اضافه شده  است.
12.فصل دوازدهم 

* این فصل با توجه به استانداردهای معتبر بازنگری و به 
روز شده  است.

* الزامات نصب مخازن سوخت در داخل ساختمان کامل تر 
شده  است.

* الزامات سیستم گرمکن سوخت تکمیل شده  است.
* سیستم دیداری و شنیداری کنترل سطح مایع در مخازن 

سوخت اضافه شده  است.
13.فصل سيزدهم 

* مبردهای جدید اضافه شده  است.
* تعویض هوای موتورخانه تبرید به روز شده  است.

* طراحی سیستم لوله کشی بر مبنای استاندارهای معتبر 
الزامی شده  است.

* در قسمت اجرای لوله کشی محدودیت موقعیت لوله ها 
دقیق تر مشخص شده  است.

14. فصل چهاردهم 
* این فصل با عنوان سیستم های خورشیدی اضافه شده 

 است.
15. فصل پانزدهم 

* کاهش فاصله مجاز که در فصل چهاردهم آمده بود به 
فصل پانزدهم منتقل شده  است.

16. پيوست 
* جداول روز درجه حذف و پیوست 1 به استانداردهای 

مرجع اختصاص یافته  است.

در شماره آینده در مورد جزییات  این تغییرات صحبت 
خواهیم کرد.

6. فصل ششم 
* الزامات مربوط به پلنوم هوا بازنگری و به روز شده  است.

* استانداردهای ساخت کانال های فلزی و غیر فلزی مشخص 
شده  است.

* الزامات صافی های هوا اضافه شده  است.
* الزامات سیستم های آشکارساز دود اضافه شده  است.

و درج مشخصات روی  کانال  عایق کاری داخل  استاندارد   *
عایق کانال اضافه شده  است.

7. فصل هفتم 
* آبگرمکن از فصل هشتم به این فصل منتقل شده و جدول 

استاندارد انواع آبگرمکن اضافه شده  است.
* استانداردهای دیگ ها و پکیج های چگالشی اضافه شده 

 است.
* الزامات سیستم های کنترل دیگ ها به استاندارد ساخت 

ارجاع شده  است.
* الزام در نظر گرفتن بارهای ناشی از زمین لرزه در طراحی 
و اجرای سیستم مهار دستگاه به سازه ساختمان اضافه شده 

 است.
* الزام نصب سنسورجریان آب روی دیگ های نوع کویلی و 

WATER TUBE اضافه شده  است.

8. فصل هشتم 
* گرم کننده های تابشی و برج خنک کن به مبحث اضافه 

شده  است.
* الزامات تجهیزات رانده شده توسط موتور و توربین گاز 

اضافه شده  است.
* نصب بخاری گازی بدون دودکش در واحدهای مسکونی 

ممنوع شده  است.
* استاندارد کوره هوای گرم کانالی با گرمکن برقی اضافه 

شده  است.
* فصل نهم 

* این فصل بر مبنای استانداردهای معتبر بازنگری و به روز 
شده  است.

10. فصل دهم 
* استانداردهای لوله ها و فیتینگ ها به روز شده  است.

* الزامات نصب لوله های دفنی به روز شده  است.
* در مورد عایق لوله با توجه به احتمال یکسان نبودن 

الزامات مباحث 14 و 19 الزامات سختگیرانه تر معیار قرار 
داده  شده است.

* لوله کشی گرمایش کفی اضافه شده  است.
* لزوم در نظرگرفتن نیروهای ناشی از زلزله به الزامات 
طراحی بست ها و تکیه گاه های لوله ها اضافه شده  است.
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اجرایدرستونادرست
صفحات دیواری سوپرپایپ امکان نصب سریع زانو دیواری یا زانو سه راهی با حفظ حالت تراز و فاصله 
مناسب بین شیرها  را فراهم می کند. صفحه دوبل قوس دار برای نصب شیر پیسوارهای سینک 
آشپزخانه یا روشویی سرویس ها به دیوار مورد استفاده قرار می گیرد. در این اجرا، مجری بعد از 
سیمان کاری دیوار، صفحه دوبل قوس دار را به صورت درست نصب و صفحه را با پیچ و رولپالک روی 
دیوار محکم کرده است. خم کاری اصولی و مهار لوله با بست کمربندی پالستیکی از دیگر امتیازات 
این اجراست. شعاع خم لوله با دست به اندازه 5 برابر قطر خارجی لوله و شعاع خم با فنر، 4 برابر 
قطر خارجی لوله است. یکی ازتمایزهای صفحات دیواری سوپرپایپ، سرعت نصب زانو دیواری و 
همچنین سرعت دوباره کاری های احتمالی است. در صفحات دیواری سوپرپایپ اگر تغییرات اجرا 
الزم باشد،  نیازی به بازکردن صفحه از دیوار نیست و فقط کافی است پین پشت زانو دیواری خارج 

و اتصاالت مورد نظر جایگزین شود.

اشکال های  باعث  تک،  نکردن صفحات  مهار  همچنین  و  قوس دار  دوبل  از صفحه  استفاده  عدم 
مختلفی خواهد شد. یکی از آن ها، باال و پایین بودن شیرها و فاصله نامساوی از آکس روشویی است 
که بعد از نصب روشویی به شکل نادرستی دیده خواهد شد. همچنین اندازه گیری نادرست لوله و 
اجرای شیلنگی عالوه بر ظاهر نامناسب، باعث استفاده بیش از نیاز واقعی لوله در پروژه شده است. 
مطابق مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی در مصالح یکی از اصولی است که باید به آن توجه شود.

 حسين محسن پور
مجری مجازتهران

فرهاد خالدی
مجری مجاز کرج

حجت دهدشتی
مجری مجازکرمان

آبرسانی

فاضالبی

گرمایش کفی

اجرایدرست

اجراینادرست

اجرایدرست

اجراینادرست

اجرایدرست

اجراینادرست

برای رعایت شیب و محکم کردن لوله های فاضالب بایستی از بست ها به روش درست استفاده 
شود. همچنین برای مهار سیفون و جلوگیری از حرکت آن در زمان نصب کف خواب و یا 
و علمک  ترتیب در شترگلو، خروجی سیفون  به  از سه عدد بست  بایستی  نهایی  کف سازی 
است.  نصب شده  مناسب  در جای  و  به درستی  بست  هر سه  در شکل،  استفاده شود.  سیفون 
یادآوری این نکته هم الزم است که پشت همه سوکت ها باید بست نصب و پیچ آن محکم شود که 
به این نوع بست،  بست ثابت می گوییم. روی لوله هم در فاصله های مشخص بست می زنیم و پیچ 
آن را کمی شل می کنیم که به آن بست متحرک گفته می شود. بست روی سوکت ممنوع است 
و اگر جایی ناگزیر شدیم روی سوکت بست بزنیم باید از محصول »بست سوکت« استفاده کنیم.

در این تصویر سیفون نصب شده ولی فقط از یک عدد بست برای مهار آن استفاده شده است. 
همچنین فاصله ی بین بست ها در مسیر افقی نیز بیش تر از حد استاندارد است. مطابق توضیحات 
خود  جای  از  قطعا  و  است  نشده  تثبیت  خود  موقعیت  در  سیفون  اجرا  این  در  شده،  ارائه 
از  عدیده  مشکالت  می تواند  آن  پیامد  که  شد  خواهد  خارج  تراز  حالت  از  و  کرده  حرکت 
مشکالت  مناسب،  ساپورت کشی  اجرای  عدم  همچنین  باشد.  مناسب  آب بندی  عدم  جمله 

اجرا برای استفاده از بست را دو چندان کرده است.

در اجرای سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ، نایلون حباب دار متاالیز باید به صورتی اجرا شود که 
حباب های آن به سمت باال باشد. مدارهای گرمایش کفی باید روی بستری از حباب های هوا 
اجرا شوند. مجری نایلون حبابدار متاالیز را بصورت درست نصب کرده و لوله ها روی آن اجرا 
شده اند. پشت نایلون حبابدار متاالیز که براق تر است و الیه ی آلومینیوم دارد، باید روی یونولیت 
با کمک بست عایق گرمایش کفی محکم شود. در گذشته، نایلون حباب دار متاالیز با چسب عایق 
گرمایش کفی، روی یونولیت نصب می شد.چنانچه نایلون حبابدار متاالیز پشت  و رو اجرا شود، 

سیستم گرمایش کفی عملکرد ایده آل نخواهد داشت.  

در این جا نایلون حبابدار متاالیز به صورت نا درست )پشت و رو( اجرا شده است که در کاهش بازده 
سیستم گرمایش کفی اثرگذار است. با نصب درست نایلون حبابدار متاالیز، عایق مناسب )حباب های 
هوا(، بستر مناسب برای لوله و فضای مورد نیاز برای انعکاس گرما به صورت تابشی به وجود می آید که در 

صورت نصب نادرست، هیچ کدام تامین نمی شود.
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یک تجربه
گرمایش کفی سوپرپایپ،   سيستمی ساده با پيچيدگی های بسيار

مدتی پيش یکی از مشتریان با شرکت سوپرپایپ تماس گرفت و گفت:  ما از سيستم گرمایش کفی سوپرپایپ استفاده 
کرده ایم اما امسال که سيستم را راه اندازی کردیم گرمایش مطلوب نداریم. لطفا یکی از کارشناسان فنی به این موضوع 
رسيدگی کند. کارشناس خدمات پس از نصب به خانه مشتری مراجعه کرد و متوجه شد که قسمت هایی از خانه سرد 
است. با دست زدن به کف متوجه شد که کف آن قسمت ها درمقایسه با  جاهای دیگر خانه سرد است و به همين خاطر 
فضا گرمای الزم را ندارد. کارشناس به این نتيجه رسيد که آب گرم در سيستم گرمایش کفی به صورت درست گردش 

نمی کند و باعث شده قسمت هایی از کف و در نتيجه فضای خانه سرد بماند. پس علت آن را جست وجو کرد؛

ورود آب گرم به کدام کلکتور باشد؟

در سیستم گرمایش کفی سوپریایپ ضرورت دارد آب گرم که 
از پکیج یا موتورخانه می آید وارد کلکتوری شود که شیرهای 
وارد  مدارها  در  گردش  از  پس  و  دارد  باالنسینگ  دستی 
کلکتوری شود که سرشیربرقی روی آن نصب است. سپس از 
طریق این کلکتور به پکیج یا موتورخانه برگردد. اگر ورود و 
خروج برعکس باشد، آب نمی تواند به صورت درست گردش 
کند. برای بررسی این موضوع می توان به کلکتورها دست زد 
یا از ترمومتر کمک گرفت تا مشخص شود آب گرم به کدام 

کلکتور وارد شده است.

شيرهای باالنس دستی/ شير توپی ورود و خروج کلکتور
 

 برای هر مدار روی کلکتور رفت، شیرهای دستی باالنس )در 
آلن خور( وجود  یا  و  بدون دبی سنج  مدل های دبی سنج دار، 
دارد تا به کمک آن بتوان افت فشار مدارها را باالنس کرد. 
افت  با  تمایل دارد در مدارهایی  همان طور که می دانید آب 
فشار کمتر، گردش بیش تری داشته باشد بنابراین اگر مدارها 
باالنس نشوند، آب در این مدارها بیشتر می چرخد و باالنس 
سیستم به هم می ریزد. شیرهای توپی نیز در هنگام نیاز به 
تعمیر کلکتور کاربرد دارد و می تواند از ورود آب به سیستم 

جلوگیری کند.

آیا آب با دمای کافی به کلکتور می رسد؟

کلکتور 55درجه سلسیوس  به  ورودی  آب  دمای  بیش ترین 
درجه  مسکونی29  محیط های  در  کف  دمای  بیش ترین  و 
این  به  باید  عیب یابی  هنگام  این حال  با  است.  سلسیوس 
موضوع توجه کرد که آیا پکیج یا موتورخانه از نظر تولید و 

انتقال آب گرم شرایط الزم را دارند یا نه!

نرم افزار سوپریایپ کد که توسط شرکت سوپرپایپ طراحی و 
عرضه شده می تواند عالوه بر طراحی سیستم گرمایش کفی، 
کند؛  تولید  باید  گرمایش  منبع  که  الزم  بارحرارتی  مقدار 
گرم  آب  انتقال  برای  را  پمپ  فنی  مشخصات  همچنین 

مشخص کند.

هواگيری 

هواگیری  شیرهای  گرمایش کفی  کلکتور  دو  هر  انتهای  در 
را  سیستم  هوای  می توان  نیاز  صورت  در  که  دارد  وجود 
کلکتور  که  دارد  ضرورت  بنابراین  کرد.  خارج  طریق  آن  از 
گرمایش کفی باالتر از مدارها اجرا شود تا عملیات هواگیری 

امکان پذیر باشد.

این  به  موارد  بررسی  از  پس  سوپرپایپ،  خدمات  کارشناس 
نتیجه رسید که شیر باالنسیگ دستی مداری که سرد بود، 
به طور کامل بسته شده بود و آب در آن ناحیه نمی چرخید. 
بنابراین با مراجعه به نقشه طراحی مدارها که سوپرپایپ تهیه 
کرده بود، مقدار بازشدن شیرهای باالنسینگ را بررسی کرد و 

بر همان اساس، شیرها را به مقدار مورد نیاز باز کرد.
البته عالوه بر این موضوع یک اشکال دیگر هم در سیستم 
قرار  اصلی که در جعبه کلکتور  ورودی  وجود  داشت: شیر 
داشت از برند متفرقه بود و با آن که دسته آن باز بود؛ اما از 
داخل اجازه عبور آب را به صورت کامل نمیداد. بنابراین شیر 

توپی سوپرپایپ جایگزین و اشکال رفع شد.

روز بعد از قسمت خدمات مشتریان سوپرپایپ برای رضایت 
سیستم  از  مشتری  شد.  گرفته  تماس  مشتری  با  سنجی 
رفع  و  خدمات  بخش  رسیدگی  و  سوپرپایپ  گرمایش کفی 
گرمای  اکنون  گفت:  و  کرد  رضایت  ابراز  سیستم   اشکال 

متعادل و مطلوب در همه جای خانه وجود دارد.



برنامه  برای تکمیل  به لزوم دریافت دو دوز واکسن  با توجه 
مختلف  کشورهای  بین  زیادی  فاصله  افراد،  واکسیناسیون 
گزارش  نیز  را  دوز  آن ها یک  از  بسیاری  هنوز  و  دارد  وجود 
واکسن  به  بیش تری  دسترسی  که  هم  کشورهایی  نکرده اند. 
دارند،  برای گروه های آسیب پذیر از نظر بالینی، افراد باالی 
پرستاران  و  پزشکان  مانند  مقدم،  خط  کارکنان  سال،   60

اولویت قایل شده اند.
برای واکسیناسیون کامل در کشور  برنامه ریزی  از آن جا که 
ما هنوز اعالم نشده است، الزم است برای حفظ جان خود و 
اطرافیان مان همچنان پروتکل های بهداشتی  را رعایت کنیم.

* ماسک بزنیم.
* دست های خود را مرتب بشوییم.

* فاصله گذاری را رعایت کنیم.
* از حضور در محل های شلوغ یا مهمانی و رفتن به سفر    

  خودداری کنیم.

در طول یک سال و چند ماهی که از حمله کرونا به مردم 
جهان می گذرد؛  همه ما درباره کرونا، قرنطينه، رعایت 
بهداشت، فاصله گذاری و ... خبرهای زیادی خوانده ایم 
و  صحبت های زیادی شنيده ایم. سختی و رنجی که این 
دوران به جامعه انسانی؛ به خصوص هموطنان ما تحميل 
کرده قابل توصيف نيست. اما سرانجام ساخت واکسن 

توانسته است اميد تازه  ای را به وجود بياورد.
از  نقل  به  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  گزارش  به 
نیویورک تایمز، تا کنون واکسن فایزر-بیون تک در 65 کشور، 
واکسن آکسفورد-آسترازنکا در 46 کشور، واکسن مدرنا در 27 
کشور، واکسن سینوفارم-پکن در 11 کشور، واکسن گامالیا 
)اسپوتنیک وی( در10 کشور، واکسن سینوواک در6 کشور، 
واکسن سینوفارم-ووهان در 2 کشور، واکسن بهارات بیوتک 
)کواکسین( در یک کشور و واکسن جانسون و جانسون نیز 

در یک کشور استفاده شده است.

سالمتباشید
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صفر حیدری
گفتگو با

اراک  از مجریان مجاز جوان شهر  صفر حيدری یکی 
دانشگاهی  تحصيالت  فنی،  کار  بر  عالوه  که  است 
شماره  این  است.  انگليسی  زبان  مترجم  و  دارد  نيز 

کافه مجری را با ما همراه باشيد.

کافه مجری

* کمی از خودتان بگویيد

من صفر حیدری متولد 1362/1/1 در روستای پاکل شهرستان 
اراک هستم. این روستا یکی از مناطق خوش  آب و هوای استان 

مرکزی است. من تا دیپلم در همین روستا بودم.
روز  اولين  و  بهار  روز  اولين  در  که  تولدتان  *پيشاپيش 

سال جدید است، مبارک باشد.
سپاس گزارم.

* چگونه وارد حوزه تاسيسات شدید؟

به  این که  جای  به   ،80 سال  در  سربازی  خدمت  پایان  از  بعد 
روستا برگردم، برای کار به تهران آمدم و پیش دامادمان مشغول 

لوله کشی شدم.

 برادرم نیز در تهران ساکن بود. داماد ما کار اجرای تاسیسات 
می کرد اما من سابقه لوله کشی نداشتم. اگرچه پیش از آن 

شومینه  کار بودم و زمینه کار فنی داشتم.

* از چه زمانی وارد اجرای سوپرپایپ شدید؟

بود.  سوپرپایپ  کردم  کار  که  پروژه ای  اولین  اتفاقی  به طور 
مجتمع  کردم  شروع  دامادمان  با  که  پروژه ای  همان  یعنی 
400 واحدی در شهر اندیشه کرج بود و آن زمان اتصاالت 
پرسی کالسیک وجود داشت. در 6 ماهی که در این پروژه 

بودم با لوله کشی سوپرپایپ به صورت کامل آشنا شدم.
با  خالصه یک سال و نیم به این صورت کار کردم و کم کم 

لوله کشی آهنی و PP نیز آشنا شدم.
کار  آهنی  لوله  با  ابتدا  که  مجریان  سایر  برعکس  یعنی 
می کنند و بعد سوپرپایپ را می شناسند، من از همان ابتدا با 

سوپرپایپ وارد تاسیسات شدم.

* شنيدیم در زمينه ادامه تحصيالت هم موفق بوده اید؟

من لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارم.
زبان  رشته  در  گرفتم  تصمیم  سربازی،  از  بازگشت  از  پس 
انگلیسی  به  عالقه ام  ریشه  دهم.  تحصیل  ادامه  انگلیسی 
پایگاه  در  خدمت  دوره  طول  در  بود.   سربازی  زمان  در 
از  یکی  تولدم  روز  در  بودم.  توپچی  اصفهان  هشتم شکاری 
در  داد.  هدیه  من  به  انگلیسی  لغت نامه  یک  هم خدمتی ها 
زمان هایی که پشت توپ ضدهوایی پست می دادم و فرصت 
زیادی داشتم این کتاب را می خواندم. این طوری شد که به 

انگلیسی عالقمند شدم.

* از کدام محصوالت سوپرپایپ استفاده کرده اید؟

کرده ام.  استفاده  سوپرپایپ  شرکت  محصوالت  همه  از 
آبرسانی،  گرمایش کفی،  از  استانداری  واحدی  در40  مثال 
رایزرسیستم، سوپردرین و سوپرفیکس استفاده کردم. خیلی 
دوست دارم ازحلقه آتش هم استفاده کنم اما هنوز نشده است. 
و  کردم  کار  مجتمع  یا  ویالیی،  به صورت  زیادی  پروژه های 
همچنین در کارخانه هپکو نیز از محصوالت شرکت سوپرپایپ 

استفاده کردم.
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محمودی  مهندس  پیش  را  ایشان  من  اما  نمی کرد  قبول  را   
نماینده سوپرپایپ در استان مرکزی بردم و مهندس محمودی 
از  برشمرد.  را  سوپرپایپ  محصوالت  تمایزهای  جلسه  این  در 
کیفیت، دوام، سرعت نصب و گواهینامه های بین المللی گفت و  
درباره سوپرپایپ توضیحات کاملی داد. بعد از جلسه، کارفرما 
باشد  ایران  در  شرکتی  نمی کردم  فکر  تابه حال  گفت  من  به 
شد  طور  این  کند.  حرکت  اروپایی  شرکت های  پابه پای  که 
که کارفرما از همه محصوالت شرکت سوپرپایپ در پروژه اش 

استفاده کرد.

* در پایان نکته ای اگر هست بفرمایيد.

در پایان نکته ای اگر هست بفرمایید.
ابتدا  در  من  می کنم.  تشکر  سوپرپایپ  شرکت  از  می خواهم 
اما  فراگرفتم  دامادمان  پیش  را  سوپرپایپ  تجربی  صورت  به 
بعدا از طریق مهندس محمودی به دفتر هماهنگی سوپرپایپ 
آمدم و از دوره های آموزشی آن استفاده کردم. یعنی بخش 
تئوری علمی موضوع را نیز یاد گرفتم و االن خیلی خوشحال 
مسئولیت  باید  و  هستم  سوپرپایپ  مجری مجاز  که  هستم 

سنگینی که به عهده دارم انجام دهم.
محمودی  مهندس  از  ویژه ای  تشکر  می دانم  الزم  اینجا  در 
نماینده محترم سوپرپایپ در استان مرکزی داشته باشم که 

همواره هوای ما مجریان را داشته اند.
و  هدف گذاری  با  که  کرده ام  برنامه ریزی   1400 سال  برای 
تالش بیش تر موفقیت های مهم تری به دست بیاورم. همچنین 
امیدوارم امسال کرونا تمام شود و سالمتی برای مردم ایران و 
جهان به ارمغان بیاید. مطمئن هستم که اگر کرونا تمام شود 
وضعیت ساخت و ساز هم بهتر می شود و کار برای ما مجریان 
بیش تر خواهد بود. یک تشکر ویژه هم از مسئوالن نشریه مجری 
ما  فنی  دانش  ارتقای  برای  را  تاسیساتی  نشریه  این  که  دارم 
مجریان تاسیسات منتشر می کنند. امیدوارم من هم بتوانم در 

آینده نقشی در این نشریه داشته باشم.
* ما هم برای شما آرزوی موفقيت های بيش تر داریم.

* از سوپرونت چه طور؟ استفاده کردید؟

سوپرونت  پروژه  اولین  االن  همین  بگویم  که  مفتخرم  بله، 
خودم در اراک را به اسم برج نئوپارک اجرا می کنم. به نظر 
را  اجرا  من سوپرونت یک محصول فوق العاده است که کار 
سریع تر و فنی تر می کند. داکت خلوت می شود و لوله کشی 
به  تا حدودی حذف می شود. وقتی سوپرونت کار می کنیم 
اضافه می شود چون  به ساختمان  افزوده ای  ارزش  من  نظر 
را  این  است.  جهانی  یک  درجه  محصول  یک  محصول  این 
 ،50 سوپرونت  داریم،  سوپرونت  مدل  سه  که  می دانم  هم 
سوپرونت100 و سوپرونتp که این آخری برای دفع فشار 
مثبت است و تنها راه حل شناخته شده فنی برای این موضوع 
است. همچنین مطمئنم بعد از این که پروژه فعلی سوپرونت 
شد بقیه کارفرمایان هم مشتاق خواهند شد این محصول را 

در ساختمان شان داشته باشند.
از این به بعد در نظر دارم از سوپرونت در بقیه پروژه ها نیز 

استفاده کنم. 

یک اجرای درست

* از اکيپ تان هم  بگویيد.

همکاران من 6 نفرند که برادرم هم یکی از آن هاست. همه 
پیش خودم آموزش دیده اند و به تمیزی اجرا خیلی اهمیت 
نیز  کارگاه  تمیزی  به  اجرا  کیفیت  بر  عالوه  ما  می دهند. 
اهمیت می دهیم و همیشه تکه لوله  ها و درپوش ها را جمع 
تیم  یک  ما  می دهیم.  تحویل  تمیز  را  کارگاه  و  می کنیم  
هستیم به همکارانم گفته ام برای اجرا وقت کافی بگذارند تا 

کار درجه یک تحویل مشتری شود.

* نقطه قوت شرکت سوپرپایپ را در چه می دانيد؟

اول از همه کیفیت محصوالت، نقطه قوت شرکت سوپرپایپ 
است. پس از آن به روز بودن شرکت به چشم می آید.

خاطره ای دارم که خوب است برای شما تعریف کنم؛ در یکی 
از پروژه ها، کارفـرما جنس دیگری می خواست و سـوپرپایپ
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با لوله کش بیمارستان ناتینگهام سیتی انگلستان آشنا شوید. 
دیگران  از  بهتر  را  سیتی  ناتینگهام  بیمارستان  که  مردی 
می شناسد مالکوم وارینگتون 76 ساله است که کار خود را 
در بیمارستان های دانشگاه ناتینگهام در سال 1993 به عنوان 
لوله کش و مسئول تاسیسات شروع کرد و هنوز به این کار 

مشغول است.
اما در  لوله کش هستم  از نظر رسمی یک  او می گوید: من 
سایت  در  را  کارها  همه  حریف ام؛ چون  فن  همه  یک  واقع 
یا  باشد،  رادیاتورها  انجام می دهم؛ خواه سرویس  تاسیسات 
از  اطمینان  برای  آب  آزمایش  همه  از  مهم تر  و  نشتی  رفع 

وجود نداشتن لژیونال که می تواند افراد زیادی را بیمار کند.
او اضافه می کند: در  این سایت صدها رادیاتور وجود دارد و 

هر ساختمان سیستم خاص خود را دارد. بنابراین باید حواسم به خیلی چیزها باشد. ببینید در این جا ساختمان هایی هستند که 
بیش از 100 سال قدمت دارند و ساختمان هایی بسیار پیشرفته با تکنولوژی مدرن هم داریم. بنابراین همیشه باید در حال یادگیری 
باشم. بیش تر مردم به این ساختمان ها نگاه می کنند و فقط بخش  ها و تخت های بیمارستان را می بینند اما من چیزهایی را می بینم 

که خیلی مهم هستند مثل لوله ها و دریچه ها !
فکر کنید یکی از بزرگ ترین مشکالت نشتی آب است. قطع کردن آب در یک بیمارستان برای تشخیص نشتی و برطرف کردن آن 

درست مثل یک کابوس است؛ بنابراین دقت و سرعت عمل من بسیار مهم است.
من جعبه ابزارم را همیشه همراه دارم، همیشه امیدوارم و به اهمیت کار خودم ایمان دارم. برای همین هیچ میل ندارم که با رسیدن 

به سن بازنشستگی توقف کنم.

تغییر فناوری، بزرگ ترین تغییری است که آقای وارینگتون 
در طول سال های حضور خود در بیمارستان دیده است. او 
می گوید: درست است که اکنون تکنولوژی خیلی پیشرفته 
لوله،  گرفتگی  مثل  مشکالتی  باید  ما  هنوز  اما  است  شده 

نشتی و ... را تشخیص بدهیم و برطرف کنیم. 
گشاده  روی  با  تجربه  با  لوله کش  این  که  کارهایی  از  یکی 
به  تدریس  و  آموزشی  های  دوره  در  انجام می دهد، حضور 
هنرآموزان رشته های فنی است که نکته های بسیاری را برای 

زندگی حرفه ای آینده شان از او یاد می گیرند.

درجهان لوله کشی

من این شغل را دوست دارم چون کار من حل مساله است.  اگر شما هم کارتان را دوست دارید، و می دانيد چه قدر 
مهم است، آن را ادامه دهيد.

کارمنحلمسالهاست!
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مشـاورهحقوقی

دانستنی ها

مشـاورهحقوقی
نکاتیدربارهبیمهشخصثالث

جانب  از  که  بیمه ای  طرح های  انواع  میان  در 
شرکت های مختلف ارائه می شوند، بیمه شخص ثالث 
پرمخاطب ترین  همچنان  آن،  بودن  اجباری  دلیل  به 

نوع بیمه است.

بيمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش می دهد و 
علت نام گذاری این بيمه چيست؟

مالک وسیله  اول  ثالث، شخص  بیمه شخص  در پوشش 
نقلیه یا بیمه گذار، شخص ثانی شرکت بیمه یا بیمه گر و 
شخص ثالث فرد زیان دیده غیر از راننده مقصر در حادثه 
هستند. برای مثال در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، 
فوت و خسارت وارد شده به اموال همه افراد زیان دیده، 
راننده  می گیرد.  قرار  ثالث  شخص  بیمه  پوشش  تحت 
مقصر نیز تحت پوشش بیمه حوادث راننده که به تازگی 
جزیی از بیمه شخص ثالث شده است،  قرار می گیرد. با 
این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها خسارت های جانی 
مسئولیتی  مالی  خسارات  برابر  در  و  می دهد  پوشش  را 

ندارد.
بیمه شخص ثالث را همه شرکت های بیمه ارائه می دهند 
و نرخ بیمه در شرکت های مختلف می تواند متفاوت باشد. 
در  بیمه  این  خدمات  ارائه  کیفیت  در  تفاوت  همچنین 

میزان رضایت بیمه گذار تاثیر دارد.

حق بيمه شخص ثالث بر چه اساسی تعيين می شود ؟

اساس تعیین حق بیمه شخص ثالث و میزان پوشش مالی 
و جانی آن، مبلغ تعیین  شده برای دیه کامل یک انسان 

در ماه حرام است.
 هر ساله قوه قضاییه میزان مشخصی را به عنوان حق دیه 
کامل در ماه حرام اعالم می کند. در سال 99 دیه کامل 
در ماه حرام 440 میلیون تومان و در ماه غیرحرام 330 

میلیون تومان تعیین شده است. 

در تقویم قمری چهار ماه  ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب 
ماه های حرام به شمار می آیند. بدین معنی که اگر فوت ناشی 
میزان  دهد  رخ  ماه  چهار  این  از  یکی  در  رانندگی  حادثه  از 
دیه 440 میلیون تومان و در باقی ماه های سال 330 میلیون 

تومان خواهد بود.
 11  ،99 سال  در  نیز  مالی  پوشش  حداقل  اساس  همین  بر 
میلیون تومان تعیین شده است که یک چهلم دیه کامل در 
ماه حرام است. بیمه مرکزی بر اساس این مبلغ، حق بیمه  را 
بیمه  حق  پایه  مبلغ  این  می کند.  ابالغ  بیمه  شرکت های  به 
است. در مراحل بعدی می توان با استفاده از تخفیف ها و تغییر 
بیمه شخص  قیمت  بیمه،  بر حق  مؤثر  فاکتورهای  از  برخی 

ثالث را کاهش یا افزایش داد که عبارتند از:
• تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث

• کاربری خودرو
• جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
• میزان پوشش بیمه شخص ثالث

• تخفیف شرکت بیمه
• مدت اعتبار بیمه نامه

کدام شرکت ها بهترین بيمه شخص ثالث را ارائه می دهند؟

شخص  اولویت های  اساس  بر  ثالث  شخص  بیمه  بهترین 
تعریف های متفاوتی دارد. در مواردی اولویت متقاضی خرید 
بیمه شخص ثالث، قیمت پایین حق بیمه است در صورتی که 
ممکن است افرادی حاضر باشند با پرداخت حق بیمه بیش تر، 

خدمات باکیفیت تری دریافت کنند.

برای طرح پرسش های حقوقی خود
 به کانال mojriplus@ پيام بدهيد

superpipe.ir@82118 یا به                                  ایميل بزنيد.

 در گذشته به دلیل محدودیت امکان مقایسه، انتخاب آگاهانه 
و متناسب با اولویت ها بسیار سخت و حتی غیرممکن بود 
اما اکنون امکان مقایسه همه فاکتورهای مربوط به کیفیت 
و قیمت از طریق اپلیکیشن ها و وب سایت هایی که در این 
حوزه کار می کنند،  فراهم شده است و شما به راحتی با 
در نظر گرفتن اولویت های خود می توانید بیمه گر مناسبی 

را  انتخاب کنید.
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محیط زیست

به مناسبت 15 اسفند و روز درخت کاری در شماره آخر مجری هر سال مطلبی را با شما به اشتراک می گذاریم. حرف زدن 
درباره زندگی و بهبود شرایط آن هیچگاه تکراری نیست؛  به خصوص که در سال 99 با حضور کرونا، روزگار بر ما بسیار سخت 
گرفت، اما نباید فراموش کنیم که، یکی از عوامل مهم مراقبت از خود و عزیزان  مان، مراقبت از طبیعت است که ادامه زندگی 

به آن وابسته است.

 NATIONAL به گزارش تارنمای خبری نشنال ِجئوگرافیک
که  می دهد  نشان  دانشمندان  یافته های   GEOGRAPHIC

و  خود  ریشه های  از  پیچیده ای  شبکه  طریق  از  درختان 
یکدیگر  با  زیرزمین  در  دارند،  نام  مایکوریزال  که  قارچ ها 

در ارتباط هستند. دراین میان همواره یک درخت 
اصلی به عنوان 'هاب' یا درخت کانونی، با 

درختان دیگر ارتباط برقرار می کند 
و از طریق این شبکه با یکدیگر 

حرف می زنند.
جئوگرافیک  نشنال 
این  اساس  بر  داد:  گزارش 
روند  این  همه  تحقیقات، 
یا  کانونی  درخت  طریق  از 
"هاب" آغاز می شود. درخت 

از  معمول  به طور  کانونی 
کهن تر  خود  پیرامون  درختان 

و بزرگ است و درنتیجه نسبت به 
نور  به  بهتری  دسترسی  دیگر  درختان 

خورشید دارد؛ بنابراین می تواند با فتوسنتز باالتر 
مواد غذایی بیش از نیاز خود تولید کند.

این مواد غذایی اضافی در زیر خاک در دسترس قارچ هایی 
قرار می گیرد که برای ادامه حیات به آن نیاز دارند. 

درختان مادر
سوزان سیمارد در جامعه علمی بیش تر به خاطر تحقیقات گسترده 
شناسایی  و  مایکوریزالی  زیرزمینی  شبکه های  زمینه  در  خود 
درختان  او  است.  شده  شناخته  زیاد  پیوند  با  کانونی  درختان 
کانونی را  در مقاالت علمی خود درختان مادر می نامد و می  گوید: 
درختان مادر بزرگ ترین و قدیمی ترین درختان جنگل هستند که 
بیش ترین ارتباط و پیوند قارچی را دارند. سیمارد آن ها را در نقش 
ریشه های  با  که  می بیند  مادری  و  حمایت کننده  پرورش دهنده، 
عمیق خود آب را جذب می کنند و آن را در دسترس نهال های با 
ریشه کم عمق قرار می دهند. آن ها با ارسال مواد مغذی به درختان 
تنش  در  همسایه ها  اگر  آن که  شگفت  و  می کنند  کمک  همسایه 
قرار بگیرند، درختان مادر سیگنال های پریشانی آن ها را تشخیص 

می دهند و جریان مواد مغذی را بر این اساس افزایش می دهند.

  mycelium ساختار این قارچ ها به صورت "نخینه" یا  میسیلیوم   است
است و آن ها برای دسترسی به مواد غذایی درون ریشه درخت کانونی، 
هم زیستی  یک  ترتیب  این  به  می دهند.  گسترش  را  خود  ریشه های 

سازنده بین یک قارچ و ریشه های یک گیاه پدید می آید.
نخینه های  دواندن  ریشه  طریق  از  شده  ایجاد  ارتباط 
به  را  کانونی  درخت  ریشه  زیرزمینی،  قارچ های 
و  می سازد  متصل  پیرامون  درختان  سایر 
دیگر  با  را  پیچیده ای  ارتباطی  شبکه  
می آورد  پدید  درختان  و  گیاهان 
و  نیتروژن  فسفات،  آب،  آن  در  که 
پیرامون  گیاهان  دیگر  به  پتاسیم 
می شود.  فرستاده  اصلی  درخت 
درصورتی که  شبکه  این  طریق  از 
تهدید  مورد  گیاهی  یا  و  درخت 
دیگر  به  شود،  آفت زده  یا  قرارگیرد 
هشدار  عالمت های  درختان  و  گیاهان 

ارسال می شود.
منطقه  در  کانادایی  کارشناسان  پژوهش  در 
این  درختان   DNA روی  بر  کلمبیا  بریتیش  جنگل های 
منطقه مشخص شد که یک درخت کانونی با 47 درخت دیگر ازطریق 

شبکه زیرزمینی ریشه ها در ارتباط است.
یا به هر صورت دچارآسیب  از درختان کانونی قطع  بنابراین اگر یکی 
شود، 47 درخت دیگر به شدت تحت تاثیر قرارگرفته و آسیب می بینند.
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ایرانی   هر  کاش 
طبيعت  به  هروقت 
برای  بذری  می رود، 
ببرد. همراه  کاشتن 

محمدحسین  را  این 
بازنشسته  معلم  آریا 
می گوید  بویراحمدی 
که در 40 سال گذشته 
کاشته   درخت  آن قدر 
یک  به  آن  تعداد  که 
و  رسیده  میلیون 
به همین دلیل در سال 
بازنشسته  به عنوان   98
ملی از او قدردانی شده 

است.
عالقه  من  می گوید:  او 
زیادی به کوهنوردی و 
حضور در کوه و طبیعت 
این  به خاطر  و  داشتم 
آخر  همیشه  عالقه 

هفته ها به کوه های کهگیلویه و بویر احمد می رفتم. در این 
رفت و آمدها بود که دیدم پوشش گیاهی منطقه به خصوص 
روی  وصله های  و  کم تر  ماه  به  ماه  بلوط،  انبوه  جنگل های 
تن طبیعت بیش تر می شود. همان جا بود که به فکر افتادم 
خودم دست به کار شوم و درخت بکارم. از آن زمان تا همین 
امروز هفته ای نیست که به یک منطقه صعب العبور نرفته و 

درخت نکاشته باشم.
خاص  ویژگی های  خاطر  به  می کاشتم،  بلوط  فقط  اوایل 
در  که  می دانید  حتما  باشید  مطالعه  اهل  اگر  درخت.  این 
ما  کشور  آغاز1300  سال های  تا   1296 سال های  بحبوحه 
از  باالیی  درصد  و  بود  بزرگی  خشکسالی  و  قحطی  درگیر 

جمعیت کشور ما به خاطر این اتفاق از دست رفت. 
و  چهارمحال  ایالم،  استان های  در  که  مردمی  بین  این  در 

بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد زندگی می کردند
در  به  سالم  جان  قحطی  از  بلوط  درختان  وجود  خاطر  به 
زمانی  درست  آنها  کردند.  پیدا  نجات  گرسنگی  از  و  بردند 
که هیچ جای ایران حتی ذره ای گندم برای پخت نان پیدا 
نمی شد، سراغ سنت های قدیمی شان رفتند و با آرد کردن 

بلوط، نان پختند و به این ترتیب جانشان را نجات دادند.
می بینید بلوط این قدر با ما مهربان بوده، اما ما در مقابل با 

این درخت چطور رفتار کردیم؟!

ما آن قدر به ارزش این درخت بی توجه بودیم و از آن غافل شدیم 
به سال کم تر  بلوط کشورمان سال  که حاال وسعت جنگل های 
می شود و این بحران بزرگی است؛ چون اگر بلوط از بین برود 

حیات در غرب کشورمان هم از بین می رود.
هرچند محمد حسین آریا  بلوط را ملکه درختان دنیا می داند و 
حتی در حاشیه تهران و روی کوهپایه های شهران، البرز و دماوند 
بلوط  جز  به  من  می گوید:  اما  است؛  کاشته  بلوط   5000 هم 
زالزالک،  بنه،  درخت های  مثل  کاشته ام  هم  دیگر  درخت های 
انجیر، بادام، سیب، گالبی وحشی و... که نیاز به آبیاری زیادی 
رسیدن  ثمر  به  و  درخت کاری  در  مهم  نکته  یک  این  و  ندارند 
درخت هاست. در حقیقت من 40 سال است که درخت های دیم 
می کارم، چون درختان دیم نیاز به آب زیادی ندارند، فقط باید 
در منطقه ای کاشته شوند که در سال های اولیه رشد، از چرای 

بی امان دام ها در امان باشند.
اگر به نصیحت این معلم درس و طبیعت گوش کنید، همیشه 
بذری و بیلچه ای در طبیعت گردی های تان همراه داشته باشید و 
یادگارهای  خود  از  مناسب  منطقه  و  خاک  در  آن ها  کاشتن  با 

ماندگار در طبیعت به جا بگذارید.
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به عنوان  نوروز  عید  مهر همین سال   8 تاریخ  در  و  پیش تر 
میراث فرهنگی و معنوی بشری، در سازمان آموزشی، علمی 

و فرهنگی سازمان ملل، یونسکو، به ثبت رسیده بود.
بسیار  تقویم  از  نمادی   ، رسم ها  و  آیین ها  از  نوروز جدای 
دقیق و دانش اخترشناسی ایرانیان نیز به حساب می آید که

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ سه شنبه 4 اسفند 
1388 برابر با 23 فوریه 2010 با تصویب قطعنامه ای روز 21 
مارس برابر با یک فروردین را در چارچوب ماده 49 و تحت 
تصویب  به  نوروز  جهانی  روز  عنوان  به  صلح  فرهنگ  عنوان 
برای  که  اقدام  این  داد. طی  جای  خود  تقویم  در  و  رسانده 
نخستین بار در تاریخ این سازمان صورت گرفت، نوروز ایرانی 

به عنوان یک مناسبت بین المللی به رسمیت شناخته شد.

قطعنامه نوروز به ابتکار نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد 
تاجیکستان،  افغانستان،  آذربایجان،  جمهوری  همکاری  با  و 
ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان آماده و به مجمع 
و  آلبانی  هند،  کشور  سه  و  شد؛  ارائه  ملل  سازمان  عمومی 
این  مقدونیه نیز در روز رای گیری به کشورهای تهیه کننده 

قطعنامه پیوستند.
در اطالعیه دفتر روابط عمومی مجمع عمومی سازمان ملل 
ایران،  در  نفر  میلیون   300 از  بیش  امروزه  که  آمده است 
افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای 
آسیای میانه و قفقاز، در منطقه بالکان، حوزه دریای سیاه و 
با  نوروز  عید  باستانی  سنت  با  را  بهار  فصل  آغاز  خاورمیانه 
در  زندگی  بر  است  تاکیدی  از 3000 سال که  بیش  قدمت 

هماهنگی و تعادل با طبیعت، جشن می گیرند.

دقت  عمرخیام  حکیم  توسط  جاللی  تقویم  اختراع  با 
نوروز  آغاز  که  آن  روز  نخستین  و  بهاری  اعتدال  محاسبه 

است نیز باالتر رفت. 
در  و  دارد  فراوانی  اجتماعی  فرآیندهای  فصلی  جشن  این 
دل خود ده ها آیین دیگر را جای داده است و شاید بتوان 
آن را ایرانی ترین جشن پارسیان دانست که در سرزمین های 

پارس نشین جشن گرفته می شود.
برای  و  است  رسمی  تعطیل  کشور   14 دست کم  در  نوروز 

فرارسیدن آن جشن برپا می شود.
ثبت جهانی نوروز در یونسکو باعث صدور قطعنامه ای تحت 

عنوان نوروز شد که پنج بند اجرایی آن به این شرح است:
* شناسایی اول فروردین ماه )21 مارس( به عنوان روز  

   بین المللی نوروز

   ی ی زد رد ی   وروز 

نوروز در ایران
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* اسـتقبال از تـالش هـای کشـورهـایـی که نـوروز را گـرامی
   می دارند در جهت حفظ و توسعه فرهنگ و سنت های نوروزی

* تشویق سایر کشورها به آگاه سازی در مورد نوروز و  
   سازماندهی مراسمی در بزرگداشت نوروز به طریق مقتضی
* درخواست از کشورهایی که نوروز را گرامی می دارند برای

  پژوهش پیرامون تاریخ و سنت های نوروزی با هدف انتشار  
  آگاهی در مورد میراث نوروز در میان جامعه بین المللی

* دعوت از کشورهای عالقمند، نظام ملل متحد،   و برنامه های
   کارگزاری های تخصصی ملل متحد بویژه یونسکو، صندوق ها
   ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقه ای و سازمان های

  غیر دولتی برای شرکت در مراسم نوروزی

نوروز در تاجيکستان

نوروز در آذربایجان

نوروز در افغانستان
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حل جدول مجری شماره 53 جدول مجری شماره 54

جدول

برای مشاهده و دریافت شماره های 
پیشین مجری، اسکن کنید.

• مرکز فوق مدرن لجستیک یوپونور
• روز جهانی لوله کشی
ISH 2015 نمایشگاه •

• تاریخچه پمپ

• سوپرپایپ » شرکت برتر« در صنعت تاسیسات
• یوپونور اسپانسر کمپین جهانی ساختمان سبز

• آشنایی با پمپ های ساختمانی
• آقای آب هند برنده جایزه آب استکهلم

• سوپرپایپ َکد، اولین نرم افزار تاسیساتی 
• سمینار تخصصی پمپ در تاسیسات ساختمانی

• سوپرپایپ در نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات
• برندگان جایزه معمار 94

• ویلو قوی ترین برند صنعتی آلمان
• سمینار تخصصی سوپرپایپ در اصفهان 

•  سمینار آموزشی استودور در دوبی
• فراخوان جایزه معمار 95

• روز بدون پالستیک

• تالش ما برای باالتر رفتن است
   گفت و گو با مهندس یوسفی مدیر عامل سوپرپایپ

• قرعه کشی بنز  E200 جایزه بزرگ سوپرپایپ
• خدمات مهندسی حتی پس از فروش
   گفت و گو با برنده جایزه  بزرگ سوپرپایپ

• بیست خاطره ۲۰ مجری

• زندگی پایدار
• محصوالت جدید سوپرپایپ

• جایزه معمار
Yonos MAXO سیرکوالتورهای هوشمند •

• سوپرفیکس و مجریان

افقی
1-جشن باستانی ایرانيان که با آغاز بهار در تعدادی از کشورها 

برگزار می شود- شوق
از  پس  اما  بود  الزامی  پنج الیه  لوله کشی  در  قبال  که  2-کاری 
عرضه اتصاالت RTS توسط شرکت سوپرپایپ، مجریان نيازی 

به استفاده آن ندارند-حرف ربط- ابزار موسيقی
که  ژاپن-کسی  پول  نشده-واحد  استفاده  و  اول  3-دست 

انرژی اش افت کرده
برای دفع فشار مثبت در  راه حل شناخته شده قطعی  4-تنها 

سيستم فاضالبی که توسط شرکت سوپرپایپ عرضه می شود
5-منسوب به هنر-پادشاه بدن

6-مخفف ماه-زالل بودن را به آن تشبيه می کنند-غذایی که 
بيماران می خورند

به  که  سوپرپایپ  شرکت  جدید  آفرینش-محصول  7-نيمه 
دستگيره  و  مخفی  دستگيره  مدل  دو  در  و  دکوراتيو  صورت 

روکار عرضه می شود
8-موی بانوان-چيزی که در قبال انجام کار نيک می دهند

9-از اول بوده است-صفتی برای چشم
لوله های  بعضی  گرفتاری-جنس  و  فارسی-سختی  10-نوعی 

فلزی که در ایران کم تر استفاده می شود
بازی  و چمن  اپليکيشن-نوعی ورزش که روی یخ  11-مخفف 

می شود
بست  مهارکردن  باعث  که  سوپرفيکس  اقالم  از  12-یکی 

می شود-کمياب

عمودی
است-نوعی  نيروگاه  دارای  که  مازندران  شرق  در  1-شهری 

مهره در شير سوپروالو S و رابط پرسی مهره دار
را  آن  تزریق  کرونا،  از  پيشگيری  برای  کشورها  از  2-خيلی 
شروع کرده اند-بشنو از... چون حکایت می کند-مسيری برای 

عبور
خودروساز  دو  از  بدن-یکی  شدن  فيلم-برآمده  در  نقش   -3

بزرگ ایران
4-او-چراغ قدیمی

5-یکی از شخصيت های صدر اسالم که نامش به همراه طلحه 
می آید-برعکس نام شهری در مازندران

6-ماشين فرانسوی-شرکت سازنده گوشی موبایل آبفون
7-شرکتی که کتاب منتشر می کند-کسی که واقعه ای را دیده 

است
8-نوشيدنی شيرین-به بدنه بعضی خودروها می گویند

9-پایتخت کشور تایوان-ابزاری در لوله کشی مسی
و  سرد  معنی  به  چهارگانه  اخالط  از  عربی-یکی  به  10-زنده 

خشک-حرف انتخاب
11-تقليد از دیگران-برخی بجای گوشت استفاده می کنند

درپوش   روی  که  سوپردرین  مصرف  چندبار  اقالم  از  12-یکی 
است- شده  آرماتوربندی  سيم  جایگزین  و  می شود  بسته 
از  بسياری  عالج  که  مفيد  بسيار  خوردنی  رستنی های  از 

بيماری هاست.

سرگرمی
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م      ك     ه               ر      ن     و              ت      ر     م

ه      ن      ر     س    ت      ا       ن     ف    ن     ي
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شگاه بين المللی– اصفهان
نمای

 2 پ+
شی آبرسانی سوپرپای

ستم لوله ک
سي



@mojriplussuperpipe.irwww.superpipe.ir

4

1

2

3

82118@superpipe.ir

 به یک پریز آب نیاز دارد! 

دسترسی آسان و سریع به جریان آب

برای تغر مصر فکنند ههای مختلف در آشپزخانه، پارکینگ و...

برای مدیریت مصرف آب

قابلیت تست، تحت فشار ۱۵ بار به مدت ۲ ساعت

قابلیت تحمل دمای ۵ تا ۹۰ درجه سانت یگراد

I

ضد رسوب

هر


