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و  سرویس  میزان  به  ساختمانی  تجهیزات  و  تاسیسات  عمر 
نگه داری آن برمی گردد. سرویس و نگه داری به موقع نه تنها عمر 
نسبت  نیز  هزینه ای  نظر  از  بلکه  می دهد،  افزایش  را  تاسیسات 
به تعمیرات اساسی بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود. شما به 
عنوان یک تاسیسات کار HVAC این رسالت را بر دوش خود 

می کشید که مشتری خود را از این مسائل مطلع کنید.
نگه داری  و  سرویس  مورد  در  نباید  که  تاسیسات  این  از  یکی 
باید  که  هستند  تهویه  سیستم های  کانال های  کرد،  غفلت  آن 
هرچند سال یک بار بروز رسانی شوند. اما متقاعد کردن صاحب 
 HVAC خانه برای بروزرسانی و تعویض کانال های سیستم های

کاری است بر عهده تاسیسات کار.
در واقع، تاسیسات کار باید بتواند با طرح درست مشکالت کانال ها 
و تاثیر آن در میزان بهره وری، مالک را به بروزرسانی کانال ها 
ترغیب کند. اگر این کار را به درستی انجام دهد، یک مرحله جلو 
پزشک  یک  مانند  باید  مرحله  این  در  تاسیسات کار  است.  رفته 
عمل کند و با طرح یک سری پرسش از مالک و دریافت پاسخ 
بروزرسانی  لزوم  ارایه دقیق مشکالت کانال و  به  آن ها، نسبت 

آن ها اقدام کند. 
او  که  است  موضوع  کردن  روشن  تاسیسات کار،  اصلی  وظیفه 
)مالک خانه( را از مشکالتی که در آینده ممکن است گریبان گیر 
بر عهده  او هم  ادعای  نپذیرفتن  یا  آگاه کند. پذیرفتن  او شود، 
این  در  تاسیسات کار  بیان و قدرت کالم  مالک است. هنر، فن 
مرحله مشخص می شود. به قول والدان النگ، کار شما تشخیص 
مشکالت و توصیه به راه حل هاست و کار مشتری شما خریدن 

یا نخریدن است.
که  نیست  این  دنبال  به  خود  خودی  به  هیچ کس  عبارتی،  به 
کانال های تهویه خانه اش را بروزرسانی و تعویض کند. این شما 

هستید که باید لزوم این کار را قاطعانه توصیف کنید. 

اهمیت بروزرسانی 
کـانال های تهـویه

سعید سعیدی
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ترموستات ها

کیفیت  یا  رطوبت  دما،  سنسور  چند  می توان  درحالی که 
هوا در محل های مختلف برای یک زون حرارتی داشت، 
وسیله  یک  تنها  دادن  قرار  شیوه  رایج ترین  حال  این  با 
دمای  برای  فقط  و  دیواری  نوع  یعنی  محل  یک  در 
آنالوگ،  کنترل  سیستم های  برای  است.  خشک  حباب 
نام  با  که  ترموستات  یک  از  بخشی  دما،  سنسور  این 
ترمینال  عملکرد  که  است  می شود،  شناخته  نیز   T-stat
و  می کند  کنترل  را  زون  پمپ  یا  هواساز  متصل،  یونیت 
شده  تنظیم  نقطه  دمای  تنظیم  اجازه  معمواًل  همچنین 
توسط فرد ساکن را می دهد. برای سیستم های دیجیتال، 
از  بعضی  اما  هستند،  سنسورها  فقط  اغلب  وسایل  این 
اینجا  در  دارند.  هم  را  سیستم  تنظیم  قابلیت های  آن ها 
می شوند. نامیده  ترموستات  این ها  همه  سادگی  برای 
برای یک زون آسایشی که چندین فضا دارند، فقط یکی 
انتخاب  را  گزینه  این  باید  طراح  دارد.  زون  ترموستات 
گذاشته  باید   Tstat که  مکانیک  پالن های  روی  و  کند 
 T یک  استفاده،  مورد  معمواًل عالمت  دهد.  نشان  شود، 
در مورد محل  زمان تصمیم گیری  در  است.  دایره شکل 
که  باشید  زونی  فضای  دنبال  به  ترموستات،  دادن  قرار 
انبار  فضای  به جای  مثاًل  دارید؛  کنترل  به  نیاز  آنجا  در 
بین  است؛ تصمیم گیری  مناسب تر  داخل کالس  کناری، 
چندین اتاق بحث برانگیزتر است که بعداً بحث می شود. 
اگر طراح تعیین کند که یک سنسور، آسایش قابل قبول 
می توان  نمی کند،  تأمین  زون  یک  اتاق  چندین  در  را 
برای کاهش  یا  به چندین زون تفکیک کرد  را  اتاق  هر 
را  اجازه چندین سنسور  که  کنترل  مشکل، یک سیستم 
می دهد و ترتیب مناسب کنترل ها را در نظر گرفت. یک 
روش در گذشته، گذاشتن سنسور در کانال برگشت بعد از 
برخورد جریان های هوا از اتاق های زون بود، اما ساکنین 

معمواًل از نبود یک ترموستات قابل رؤیت ناراضی بودند.
محل قرار دادن یکی از این وسایل برای مقبولیت و پذیرش 
یک زون حرارتی مهم است. شکایت ها از آسایش زمانی 
اتفاق می افتد که یک ترموستات روی یک دیوار بیرونی، 
روی یک دیوار ساخته شده از بلوک های بتونی بلند، در 
معرض مستقیم نور خورشید یا در جایی بدون چرخش هوای 
اتاق مثاًل در یک گوشه نصب شود. همچنین در زمان تعیین 
محل T-stat ها در اتاق ها به وجود وسایلی مانند وایت 
بوردها و تداخالت دیگر و نیز مسائل دسترسی توجه کنید.

عوامل مؤثر بر تصمیمات زون بندی

تنها  حرارتی  بندی  زون  پیرامون  بحث  معمواًل 
گاهی  وجود،  این  با  می شود.  شامل  را  تأثیر  چندین 
بسیار  تجربه  شوند.  بررسی  باید  نیز  عوامل  اوقات 
طراح  یک  بندی  زون  توانایی های  پس  است،  مفید 
کند. پیدا  بهبود  زمان  طول  در  باید  تازه کار   HVAC

قرار داشتن در معرض خورشید

تا  و  پنجره ها  طریق  از  خورشید  نور  حرارتی  بهره های 
روی  زیادی  تأثیر  مات  ساختمانی  مصالح  از  کمتر  حد 
پنجره ها  با  فضا  یک  دارند.  فضا  یک  تهویه ای  نیازهای 
بهره  بیشترین  شرق  به  رو  بزرگ  شیشه ای  درهای  یا 
اتفاق  صبح  در  خورشیدی  بهره  پیک  دارند؛  را  حرارتی 
اواخر  پیک  این  غربی  فضای  مورد  در  اما  می افتد، 
و  مسطح  بام های  مانند  افقی  سطوح  است.  بعدازظهر 
بهره  پیک  روز  میانه های  اغلب  زیاد  سقفی  نورگیرهای 
خورشیدی دارند. سطوح شیب دار به مطالعه دقیق تری نیاز 
معدل  عمومی  سطوح  به  نسبت  است  ممکن  اما  دارند، 
خود پیک بهره حرارت خورشیدی بیشتری به ازای واحد 

زون بندی آسایشی برای طراحی HVAC - بخش دوم
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با  پنجره های  و  خارجی  سایبان های  باشند.  داشته  سطح 
انرژی خورشیدی  تأثیر  باالی مختلف می توانند  عملکرد 
احتمااًل  اما  دهند،  کاهش  را  بندی  زون  تصمیمات  روی 
می مانند. باقی  مهم  عامل  یک  خورشیدی  بهره های 

حصارکشی

عالوه بر جنس پنجره ها، مقاومت حرارتی هر دیوار بیرونی 
و بام آن نیز باید مدنظر باشد. برای مثال، پاسخ یک اتاق 
با یک سرسرای حصارکشی  با عایق کاری عالی  نشیمن 
نیست.  یکسان  عایق ضعیف  دارای  یا  عایق  بدون  شده 
ترتیب  خوب،  عایق کاری  با  سقف  یا  دیوار  یک  برای 
روی  اولیه  عایق  که  جایی  مثاًل  کدام  هر  در  مصالح 
مصالح بنایی گذاشته می شود نیز روی واکنش دینامیک 
می گذارد. تأثیر  بیرون  یا  داخل  شرایط  تغییرات  به  فضا 

جرم

همه مصالح ساختمانی، اثاثیه و کف سازی ها جرمی دارند 
که گرما را ذخیره و منتشر می کنند و در نتیجه روی نحوه 
پاسخ فضاها به بهره ها یا تلفات حرارتی تأثیر می گذارند. 
مشخص ترین   ،HVAC بار  و  انرژی  محاسبات  برای 
اجرام مثاًل دیوارها و کف ها را باید در نظر گرفت. پیش 
نور  که  جرم هایی  تنها  موقت،  آنالیزهای  از  قبل  این  از 
در  بودند،  مدنظر  می کردند،  دریافت  را  خورشید  مستقیم 
متر(   4.6( فوت   15 داخل  کف های  فقط  معمواًل  نتیجه 
مدل های  وجود،  این  با  می شدند.  گرفته  نظر  در  بیرون 
بسیاری  است  داده  اجازه  بیشتر  محاسبه  و ظرفیت  بهتر 
از »اجرام حرارتی« دیگر هم وارد شوند. برای مشخص 
پایین  جرم  به عنوان  هنوز  فضاها  اغلب  پاسخ ها،  کردن 
باال  یا  سبک(  )فوالد  متوسط  چوبی(،  قاب بندی  )مانند 
در  باید  موارد  این  می شوند.  طبقه بندی  )بتونی/بنایی( 
تصمیمات زون بندی مثاًل جایی که یک اتاق سبک کنار 
پایین  با جرم  اتاق  باشد.  دارد مدنظر  قرار  باال  یک جرم 
باال گرم و سرد  اتاق های جرم  از  بسیار سریع تر  احتمااًل 
با  افزونه  یک  که  است  زمانی  مورد  این  نمونه  می شود؛ 
اضافه می شود. بنایی  به یک ساختمان  قاب بندی چوبی 

بارهای داخلی

 افراد، چراغ ها و تجهیزات بهره های حرارتی داخلی هستند؛ 
نه تنها تعداد بلکه جدول زمان بندی عملکرد آن ها در هر 
فضا در تصمیم گیری های زون بندی مهم هستند. برای 
بسیار  است  ممکن  کنفرانس  سالن  یا  کالس  دو  مثال، 
تفاوت  از آن ها  استفاده  زمان بندی های  اما  باشند،  مشابه 
ارتباط برای تشکیل یک  باشد. در صورت  زیادی داشته 
زون، فقط یک اتاق ترموستات خواهد داشت. آن اتاق باید 
راحت باشد، اما دیگری نیاز به آسایش دائمی ندارد؛ نمونه 
این مورد هم وقتی است که اتاق دوم در کاربری کامل اما 
اتاق کنترل کننده خالی از سکنه است. اتاق دوم گرم و شاید 
ناراحت کننده می شود. عکس این موقعیت زمانی است که 
اتاق کنترل کننده کاربری زیادی دارد اما دوم بار کمی دارد؛ 
اتاق دوم خنک و تهویه آن بیش از حد می شود. به جای آن، 
جدا کردن زون های حرارتی اتاق ها را مدنظر داشته باشید.

کاربری و نیازهای تهویه

نرخ تهویه برای فضاها باید از طریق کاربری در نظر گرفته 
شده برای آن ها و استاندارد 62.1 یا 62.2 اشری تعیین 
تمام-هوا،   HVAC سیستم های  با  وجود،  این  با  شود. 
بیرون  با دبی فضاهای  برای هر فضا  بیرون  دبی هوای 
می شود؛  ترکیب  می شوند،  وصل  هواساز  همان  به  که 
بنابراین فضاهای دارای نیازهای هوای تازه مشابه باید با 
هم گروه بندی شوند و معادله فضاهای چندگانه استاندارد 
از روند  استفاده  تعیین نرخ تهویه مناسب در زمان  برای 
نرخ تهویه 62.1 به کار گرفته شود. برای مثال، با تهویه 
از  تهویه در ورودی هوا  نرخ  تقاضا که  کنترل شده طبق 
تنظیم  زون ها  در  ناچیز  گازهای  اندازه گیری های  طریق 
می شود، به دلیل رفتار بدترین زون ها، تعداد بسیار کمی 
هواساز می تواند در برخی زون ها تهویه اضافی ایجاد کند. 
گذاشتن فضاهای با نرخ سکونت باال در هواسازهای خود 
باشد. مطلوب  رطوبت  کنترل  و  انرژی  منظر  از  می تواند 
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به نظر می رسد همه چیز در صنعت HVAC به سمت هوشمندتر 
شدن حرکت می کند. بخش ابزار و تجهیزات این صنعت نیز 
از این قاعده مستثنی نیست، چرا که تولیدکنندگان تجهیزات 
و ابزارهایی را در بازار عرضه می کنند که کار تکنسین ها و 
است. کرده  راحت تر  را   HVAC سیستم های  نصاب های 
پیشرفت هایی  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
را  زیادی  فرصت  های  ایجاد شده،  تکنولوژی  زمینه  در  که 
است؛  آورده  ارمغان  به  ابزارآالت  و  تجهیزات  بازار  برای 
بی سیم  داده  انتقال  سیستم های  و  موبایل  اپلیکیشن های 
با  که  ابزارهایی  هستند.  پیشرفت ها  این  شاخص ترین  از 
زمان  کاهش  واقع  در  خورده اند  گره  دیجیتال  تکنولوژی 
امکان  این  و  دارند  خود  در  را  گمان  و  حدس  و  محاسبه 
کنند. عمل  دقیق تر  تا  می کنند  فراهم  تکنسین ها  برای  را 

 Cloud-based Mobile موبایلی  تکنولوژی  امروزه 
HVAC شده، چرا که خانه های هوشمند  از دنیای  جزیی 
برای نصاب های سیستم های  به یک نقطه فروش کلیدی 
کارشناس  کوشا،  کارولین  شده اند.  تبدیل   HVAC
و  ابزار  بازار  می گوید:  زمینه  این  در  ارتباطات  و  بازاریابی 
می کند. حرکت  شدن  هوشمندتر  سمت  به  تجهیزات 
با وسایل هوشمند  امروز  ابزارهای هوشمندی که  در واقع، 
عالوه   HVAC سیستم های  نصاب  به  هستند،  منطبق 

سیستم ها  کنونی  شرایط  نتایج  اولیه،  اطالعات  ارایه  بر 
ابزارهای  این  این ها،  بر  عالوه  می دهند.  انتقال  نیز  را 
پیشنهاداتی  سیستم ها،  عملکرد  بهبود  برای  هوشمند 
شود. حل  آسان تر  آن ها  مشکالت  تا  می کند  توصیه  نیز 

ابزارهای  و  تجهیزات  بخش  در  که  مواردی  دیگر  از 
افزایش  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  تاسیسات  صنعت 
نقش  ارگونومیک  است.  ارگونومیک  مقوله  روی  تمرکز 
ایفا   HVAC تجهیزات  و  ابزارها  طراحی  در  مهمی 
 ،HVAC صنعت  درخشندگی  و  پیشرفت  با  می کند. 
افزایش  حوزه  این  تکنسین های  پتانسیل  و  بهره وری 
است. برخوردار  زیادی  اهمیت  از  موضوع  این  که  می یابد 

رخ   HVAC ابزار صنعت  دنیای  در  که  تحوالتی  دیگر  از 
از  بسیاری  ابزارهاست.  شدن  کوچک تر  و  سبک تر  داده، 
راحت تر  استفاده  برای  ابزارها  طراحی  معتقدند  کارشناسان 
توسط تکنسین ها در دنیای ابزار امری بسیار مهم و کلیدی 
ابزارآالت باید نگاه خود را به سمت  است و تولیدکنندگان 
دهند. تغییر  تکنسین ها  توسط  ابزارها  استفاده  در  راحتی 
دیگر  از  نیز  ساختمان ها  و  خانه ها  در  انرژی  بهره وری 
فاکتورهایی است که در بازار ابزار و تجهیزات باید به آن توجه 
شود و باید خود را با این موضوع منطبق کنند، چرا که تاثیر 
زیادی در جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان دارند.

ترجمه: سعید سعیدیتحوالت صنعت HVAC به سمت هوشمندتر شدن



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

-----------------------------------------------------------

9

سال ششم- هفته ا ول بهمن ماه 1397- شماره 235      www.tasisatnews.com

همکاری دانفوس با نالمبو برای توسعه تکنولوژی اصالح سطح

اشری؛ پیش قدم برای استفاده از ساختمان با مصرف انرژی صفر

در  دانفوس  شرکت  گذشته  سال  سرمایه گذاری  از  بعد 
شرکت  با  شرکت  این  پیش  ماه  کالیفرنیا،  در  شرکتی 
آمریکایی نالمبو قرارداد همکاری امضا کرد. این دو شرکت 
پیشرفته  و  راه حل های  با همکاری یکدیگر  دارند  در نظر 
 سفارشی را برای بازار تهویه مطبوع و تبرید توسعه دهند.
شرکت نالمبو سال 2۰15 در شهر برکلی در غرب کالیفرنیا 
تاسیس شد. این شرکت تکنولوژی خاص اصالح سطح را 
برای بهبود عملکرد  از آن  توسعه داده است که می توان 
مبدل های حرارتی و مقاومت در برابر خوردگی استفاده کرد. 
محصوالتی نظیر Ice-Nein که کاهش زمان یخ زدایی را 
دهد. ارتقا  نیز  را  انرژی  بهره وری  می تواند  دارد  خود   در 
تقاضا  دانفوس گفت:  قائم مقام شرکت  الرس راسموسن، 
برای این تکنولوژی در حال افزایش است و ما از پتانسیل این 

تکنولوژی بسیار متعجب هستیم. از این رو، با این همکاری 
استراتژیک، هدف بعدی خود را ورود این تکنولوژی به بازار 
قرار دادیم و مطمئن هستیم تمام توافق های ضروری را 
 برای توسعه این تکنولوژی با شرکت نالمبو خواهیم کرد.
لیام بری من، مدیرعامل شرکت نالمبو در این باره گفت: مدل 
کسب و کار شرکت ما، توسعه همکاری های استراتژیک 
با رهبران بازار است و ما از اینکه نخستین همکاری مان با 
 شرکت بنامی چون دانفوس است، بسیار خرسند هستیم.
در شهر  دانفوس  دفتر  در  جدید  همکاری  توافق نامه  این 
هامبورگ با حضور جورجن فیشر رییس شرکت دانفوس، 
قائم  راسموسن  الرس  نالمبو،  مدیرعامل  بری من  لیام 
منقعد شد. دیگر  و چندین مسئول  دانفوس  مقام شرکت 

ترجمه: سعید سعیدی

اشری تایید هیات مدیره در خصوص صرف بودجه 15٫7 
میلیون دالری برای آغاز بازسازی ساختمان  مرکزی جدید 
با طراحی خاص،  تا  را دریافت کرده است  آتالنتا  خود در 
برساند. صفر  به  را  ساختمان  این  انرژی  مصرف   میزان 
فعلی  موقعیت  مایلی شمال  در 1۰  تقریبًا  این ساختمان 
ساختمان  این  است.  شده  واقع  اشری  اصلی  ساختمان 
با این هدف برای بازسازی انتخاب شده تا به  دهه 197۰ 
تبدیل شود. بهره وری  و  با عملکرد  مدرن   یک ساختمان 
این  در  اشری   2۰19-  2۰18 سال  مدیر  هایتر  جی .  شیال 
به  خود  ساختمان  تبدیل  با  اشری  می گوید:  خصوص 
نشان  دنبال  به  محیط زیست،  دوستدار  ساختمان  یک 
به  ما  است.  صنعت  این  در  خود  مبتکرانه  رهبری  دادن 
مرکزی  دفاتر  ساختمان های  که  هستیم  این  دنبال 
کنیم.  تبدیل  عالی  نمونه  یک  به  را  خود  جدید  جهانی 
با  ساختمان  یک  به  آن  تبدیل  و  ساختمان  این  بازسازی 
برای  است  نمونه  مدل  واقع یک  در  انرژی صفر  مصرف 
رویکرد  از  استفاده  دنبال  به  که  سازمان هایی  و  شرکت ها 

هستند. چنینی  این  طراحی های  کارگیری  به  و   مشابه 
بازسازی  که  داریم  باور  ما  می کند:  تصریح  هایتر 
تاثیرگذاری  برای  عالی  فرصتی  فعلی،  ساختمان های 
می کند.  فراهم  انرژی  بهره وری  و  مقاومت  پایداری،  روی 
از  بهره مندی  و  کنونی  ساختمان های  از  مجدد  استفاده 
 کربن موجود در ساختار آن ها، شکل نهایی پایداری است.
کاهش  برای  الگو  یک  به  ساختمان  تبدیل   ·
عملیات  زیست محیطی  اثرات  و  کربن  میزان 
تکرارپذیر. و  صرفه  به  مقرون  شیوه ای  به   ساخت 
اقتصادی توجیه  با  اشری  استانداردهای  افزایش   · 
·           بروزرسانی ساختمان های فعلی و ارتقای آن به سطح پایداری 
 باالتر و تبدیل آن به ساختمانی با میزان مصرف انرژی صفر.
توسط کمیته ای  بازسازی  پروژه  این  شایان ذکر است که 
این،  بر  عالوه  شد.  خواهد  نظارت  اشری  داوطلبان  از 
زیرمجموعه ای از داوطلبان نیز پیشنهاداتی روی سیستم ها 
و اجزا و عناصر فنی ارایه خواهند داد. اشری تا اکتبر 2۰2۰ از 
ساختمان کنونی خود به ساختمان جدید نقل مکان خواهد کرد. 
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باید  دودکش  همان  یا  بخاری  لوله  استاندارد  اندازه 
امر  کارشناسان  توسط  که  باشد  میزانی  با  مطابق  کامال 
بخاری  لوله  استاندارد  اندازه  حداکثر  است.  شده  تعیین 
قطر  با  بخاری  لوله  یک  در  دودکش  رابط  لوله   طول  یا 
باشد. سانتی متر   45 معادل  رقمی  باید  سانتی متر   2٫5

صورتی  در  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
 45 رقم  از  رابط  لوله  طول  شده،  یاد  قطر  وجود  با  که 
ارتفاع  افزایش  طریق  از  باید  باشد،  بیشتر  سانتی متر  
را  نظر  مورد  ظرفیت  رابط  لوله  قطر  یا  دودکش  کل 
گردد. رعایت  بخاری  لوله  استاندارد  اندازه  تا  کرد  تامین 
از  نباید  دودکش  رابط  لوله  یا  کالهک  ساخت  برای 
اندازه  از  فارغ  کرد.  استفاده  سیاه  ورق  یا  حلبی  جنس 
باشد.  استاندارد  کامال  باید  نیز  آن  جنس  استاندارد، 
دودکش  رابط  و  کالهک  ساخت  برای  استاندارد  جنس 
گالوانیزه  ورق  ضخامت  حداقل  است.  گالوانیزه  ورق 

است. شده  تعیین  میلی متر   ۰٫6 نیز  کار  این  انجام  برای 
به طور حتم خروجی لوله ی دودکش در برخی از ساختمان ها 
هم جوار با دریچه های هواکش ساختمان یا کولر آبی خواهد بود.

مذکور  موارد  با  دودکش  کالهک  فاصله ی  رو  همین  از 
مالحظات  صورت  این  غیر  در  باشد.  متر  سه  حداقل  باید 
بخاری  لوله  که  می کند  بخاری حکم  لوله  استاندارد  اندازه 
کند. پیدا  امتداد  کولر  از سطح  باالتر  متر  باید حداقل یک 
می کنند  استفاده  دیواری  بخاری  از  که  افرادی  برای 
حداقل  باید  آن  نصب  محل  کف  از  دودکش  ارتفاع  نیز 
قسمت های  ارتفاع  مجموع  در  باشد.  12۰سانتی متر 
عمودی دودکش یا بخش خروجی آن باید حداقل سه برابر 
ارتفاع  همچنین  گردد.  تنظیم  آن  افقی  قسمت های  طول 
باشد. متر  یک  از  کمتر  نباید  نیز  دودکش  عمودی  بخش 

نکات تکمیلی را اینجا بخوانید

اندازه استاندارد
 لوله بخاری چیست؟

http://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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زمانی که تصمیم به خرید چیزی می گیرید، توجه داشته باشید که 
گرانتر بودن یک محصول کیفیت باالی آن را تضمین نمی کند.
فرنگی،  توالت  خرید  زمینه ی  در  ما  تجربه ی  اساس  بر 
قرار  متوسط  قیمتی  رنج  در  محصوالت  محبوب ترین 
آب  که  است  آن  فرنگی  توالت  بهترین  و  داشته اند 
دهد. ارائه  و همچنان عملکرد خوبی  کند  کمتری مصرف 
یک توالت خوب، به خصوص در یک خانه و خانواده ی بزرگ 
و پرجمعیت باید حداقل ده سال برای شما کارآیی داشته باشد.
برای کمک  مقاله  این  در  فرنگی  توالت  راهنمای خرید  از 
تا  کنید  استفاده  باال  عملکرد  با  مدل  یک  انتخاب  به 
محصولی مناسب برای خانه یا محل کارتان خریداری کنید.

قدرت و کیفیت سیفون
توالت ها،  توان سیفون  در  تفاوت های کلیدی  ما  آزمایشات 
حتی در میان محصوالت یک برند، نشان داد؛ بنابراین هنگام 
خرید توالت فرنگی به این موضوع بسیار توجه داشته باشید.
قدرت سیفون توالت باید به گونه ای باشد که درصورت ورود 
شیء خارجی به داخل لوله مسدود نشود و بتواند آن را رفع کند.
همچنین کاسه ی توالت باید با سیفون کامال تمیز و فاضالب 
آن  فرنگی  توالت  بهترین  آن خارج شود.  از  کامل  به طور 
تخلیه  لوله ی  به  را  فاضالب  خوبی  به  سیفون  که  است 
منتقل کند و احتمال گرفتگی لوله در آن بسیار کم باشد.

تکنولوژی صرفه جویی در مصرف آب
توالت  کاسه  وارد  بیشتری  آب  سیفون  هرچه  معموال 
اما  می شود.  خارج  آن  از  راحت تر  و  بهتر  فاضالب  کند، 
مصرفی  آب  درصد   3۰ حدود  که  می دهد  نشان  مطالعات 
فرنگی  توالت های  را آب سیفون  آمریکا  ایاالت متحده  در 

صرفه  که  نیست  برانگیز  تعجب  بنابراین  می دهد؛  تشکیل 
عامل  یک  به  فرنگی  توالت های  مصرفی  آب  در  جویی 
است. شده  تبدیل  آن ها  خرید  و  تولید  در  مهم  بسیار 

این  مصرفی  آب  میزان  انرژی،  سازمان   ،1995 سال  در 
توالت ها را به 1.6 لیتر در هر بار استفاده از سیفون محدود کرد؛ 
بنابراین همه ی توالت فرنگی ها باید با این استاندارد مطابقت 
داشته باشد. پس دقت کنید که هرچه یک توالت فرنگی، با 
مصرف آب کمتر، فاضالب بیشتری را خارج کند بهتر است.

سایز مناسب
توالت  تطابق  از  اطمینان  با  را  خود  خرید  گزینه های 
محدود  دستشویی  اندازه های  و  شرایط  با  جدید  فرنگی 
گیری  قرار  محل  توالت،  کاسه  تا  دیوار  فاصله  کنید؛ 
پیچ ها و لوله ی فاضالب و غیره. حتما قبل از خرید توالت 
را  الزم  راهنمایی های  متخصص  یا  نصاب  یک  از  فرنگی 
نشوید. دوباره  هزینه ی  صرف  به  مجبور  تا  کنید  دریافت 

توجه به انواع توالت فرنگی هنگام خرید
دادن  قرار  مدنظر  برای  زیادی  ویژگی های  حالیکه  در 
جمله  از  دارد،  وجود  فرنگی  توالت  خرید  هنگام  در 
سیفون،  آوری  فن  و  سبک،  رنگ،  کاسه،  شکل  ارتفاع، 
توالت  می شوند؛  تقسیم  اصلی  نوع  دو  به  توالت ها  اغلب 
کمک  با  که  آن ها  و  زمین  جاذبه  با  که  فرنگی هایی 
است،  غالب  بازار  در  اول  نوع  اینکه  با  می کنند.  کار  فشار 
دارند. کردن  نگاه  ارزش  نیز  فشار  کمک  با  مدل های  اما 

نکات کلیدی برای خرید توالت فرنگی
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اتهام جاسوسی به پنل های خورشیدی هواوی
چینی  علیه شرکت  امنیتی  که چالش های  نظر می رسد  به 
هواوی تمامی ندارد و بسیاری از مقامات آمریکایی عالوه 
امنیت  حاال  چین،  دولت  با  همکاری  و  جاسوسی  اتهام  بر 
پنل های خورشیدی ساخت این شرکت را به چالش کشانده اند.

به نظر می رسد که سریال اتهامات علیه شرکت چینی هواوی 
تمامی ندارد و این غول تکنولوژی همچنان درگیر گرفتاری 
و مشکالتی است که ایاالت متحده آمریکا و بسیاری دیگر 
از کشورهای هم پیمان با آن برایش ایجاد کرده و آن را با 
کرده اند. مواجه  امنیت سایبری  در حوزه  چالش های جدی 

هواوی که بزرگترین تولیدکننده و توسعه دهنده تجهیزات 
مخابراتی و دومین سازنده و عرضه کننده موبایل در جهان 
از سوی دولت  اخیر  محسوب می شود، در طول یک سال 
بسیاری  و  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  ترامپ، 
از کشورهای هم پیمانش به شدت تحت فشارهای سیاسی 
اعم  این کشورها  از  بسیاری  و  است  قرار گرفته  تجاری  و 
ژاپن  نیوزلند،  استرالیا،  کانادا،  آمریکا،  متحده  ایاالت  از 
محصوالت  از  استفاده  اروپایی  کشورهای  از  برخی  و 
این شرکت  فعالیت  و  هواوی و نصب تجهیزات مخابراتی 
چین  دولت  برای  جاسوسی  اتهامات  تاثیر  تحت  را  چینی 
کرده اند. اعالم  ممنوع  کاربران  خصوصی  حریم  نقض  و 

دونالد  که  شد  آغاز  میالدی   2۰18 سال  اوایل  از  ماجرا 
ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که 
گوشی های هوشمند ساخت شرکت های چینی نظیر هواوی و 
زدتی ای از شهروندان و مقامات آمریکایی جاسوسی می کنند 
دولت  تحویل  را  بسیاری  محرمانه  و  اطالعات شخصی  و 
کند. استفاده  آن ها  از  متحده  ایاالت  علیه  تا  چین می دهد 
آمریکا،  ایاالت متحده  نظیر  از کشورها  بسیاری  از آن  بعد 
کانادا، استرالیا ، نیوزلند، ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی 
فعالیت  از  بسیاری  نیز  لهستان  و  آلمان   ، بلژیک  همچون 
های  گوشی  فروش  و  کرده  محدود  را  شرکت  این  های 
نیز  را  هوشمند و نصب تجهیزات مخابراتی توسط هواوی 
تحت تاثیر همین نگرانی های امنیتی ممنوع اعالم کرده اند.

وب  سوی  از  شده  منتشر  گزارش های  تازه ترین  حاال 
قانون  از  از آن است که بسیاری  fortune حاکی  سایت 
شبهه هایی  و  شک  آمریکایی،  امنیتی  مقامات  و  گذاران 
ساخت  خورشیدی  های  پنل  امنیت  خصوص  در  را 
و  سایبری  امنیت  درباره  و  برده  سوال  زیر  را  هواوی 

اند. را مطرح کرده  احتمال شنود و جاسوسی آن سواالتی 
پنل های  از طریق  و شنود  احتمال جاسوسی  خبر  اینکه  با 
بام  باالپشت  و  سقف  روی  بر  معموال  که  خورشیدی 
و  تولید  به  و  می شود  نصب  مسکونی  خانه های  و  منازل 
ذهن  از  دور  اندکی  پردازد،  می  خورشیدی  انرژی  ذخیره 
مقامات  از  برخی  که  رسد  می  نظر  به  اما  است  انتظار  و 
وضعیت  دارند  سعی  آمریکا  متحده  ایاالت  در  امنیتی 
شده  داده  توسعه  تجهیزات  و  محصوالت  تمامی  امنیتی 
وارسی  و  بررسی  تحت  را  هواوی  چینی  شرکت  توسط 
تمامی  سایبری  امنیت  و  صحت  از  تا  دهند  قرار  دقیق 
محصوالت این غول تکنولوژی اطمینان حاصل پیدا کنند.
دونالد  که  شد  آغاز  میالدی  جاری  سال  اوایل  از  ماجرا 
ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که 
گوشی های هوشمند ساخت شرکت های چینی نظیر هواوی و 
زدتی ای از شهروندان و مقامات آمریکایی جاسوسی می کنند 
دولت  تحویل  را  بسیاری  محرمانه  و  اطالعات شخصی  و 
کند. استفاده  آن ها  از  متحده  ایاالت  علیه  تا  چین می دهد 
ای  تی  زد  و  هواوی  شرکت های  و  چین  دولت  این که  با 
به  اما  کرده اند،  تکذیب  و  رد  بارها  را  اتهامات  این  همگی 
از  جلوگیری  برای  تالش  به  آمریکایی ها  که  می رسد  نظر 
فعالیت آن ها و قطع همکاری سایر کشورها ادامه می دهند.

هواوی دومین شرکت تولیدکننده موبایل و گوشی هوشمند 
به  مخابراتی  اپراتورهای  فعال ترین  از  یکی  و  جهان  در 
برقراری  درباره  بسیاری  کشورهای  با  که  می رود  شمار 
است. کرده  همکاری    5G اینترنت  پنجم  نسل  شبکه 
این طور که به نظر می رسد اتش تنش های سیاسی و جنگ 
تجاری میان چین و آمریکا هر روز بیشتر از پیش شعله ورتر 
است. گرفته  بر  در  را  گسترده تری  زیرساخت های  و  شده 
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نظارت بر بازار همچنان ادامه دارد. کاالهای کشف شده 

هم در دایره توزیع در فروشگاه ها قرار می گیرند.

برای دیدن این فیلم اینجا کلیک کنید.

مـــــدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری 
آب و آبفا از اجباری شدن نصب برچسب اســتاندارد آب 

شیرآالت از سال 98 خبر داد.
بنفشه زهرایی با اشاره به اینکه 5۰ درصد آب مصرفی در بخش 
خانگی در سرویس های بهداشتی و حمام استفاده می شود 
افزود: با نصب شیرآالت داری برچسب مصرف،   بیش از 3۰ 
درصد مصرف آب در بخش خانگی کاهش خواهد یافت.
برچسب،  این  نصب  شدن  اجباری  با  اینکه  بیان  با  وی 
واردات، تولید و توزیع شیرآالت بدون برچسب استاندارد 
 16 مبحث  طبق  برچسب  این  گفت:  شد  خواهد  ممنوع 
باید  تاکنون  گذشته  سال   4 از  ساختمان،    ملی  مقررات 
مرجع،    آزمایشگاه  نبود  بدلیل  تاکنون  که  می شد  اجرا 
اجرای این قانون به درستی انجام نشد این درحالی است 

آزمایشگاه مرجع  استاندارد،  با همکاری سازمان ملی  که 
اندازی و اجرای استاندارد شیرآالت اجباری می شود. راه 
زهرایی ادامه داد: تاسیسات و لوله کشی ساختمان نیز که در 
برخی مواقع به دلیل دیر رسیدن آب گرم به شیرآالت سبب 
هدر رفت آب می شود باید مورد نظارت بیشتر قرار بگیرد.

برای دیدن این فیلم اینجا کلیک کنید.

بخاری های  انواع  رزن  شهرستان  در  کارخانه ای 
می کند. تولید  مختلف  اماکن  برای   هوشمند 

پس از حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد، یکی از کارآفرینان 
استان همدان در شهرستان رزن به فکر تولید بخاری هوشمند 
افتاد و هم اکنون 3مدل بخاری هوشمند شامل آموزشی، 
تولید می کند. بهداشتی - درمانی و تجاری - مسکونی 

برای دیدن این فیلم اینجا کلیک کنید.

کشف انبار احتکار پکیج و رادیاتور در ابهر

اجباری شدن نصب برچسب استاندارد شیرآالت

تولید بخاری های هوشمند

اخبار تصویری

http://tasisatnews.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
http://tasisatnews.com/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://tasisatnews.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/


تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 14

سال ششم- هفته ا ول بهمن ماه 1397- شماره 235      www.tasisatnews.com

ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است

این کتاب را می توانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید

نام کتاب: طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستا ن ها و مراکز درمانی

تالیف: سید اکبر میریعقوبی

قیمت: 45000 تومان

ناشر: انتشارات یزدا

نوبت چاپ:  اول - 1396

http://www.tasisatbook.com
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مهندس نیره شمشیری
مدیر آموزش آکادمی کاشانه

طراحی تخصصی تاسیسات بیمارستان
مدت دوره:  24 ساعت

روزهای تشکیل:   سه شنبه ها

نظارت بر اجرا و تحویل تاسیسات مکانیکی 2
مدت دوره:  32 ساعت

روزهای تشکیل:   یک شنبه ها و سه شنبه ها

طراحی سیستم های هوای فشرده
مدت دوره:  21 ساعت

روزهای تشکیل:   دوشنبه ها و چهارشنبه ها

مهندسی برودت پیشرفته
مدت دوره:  12 ساعت

روزهای تشکیل:   دوشنبه ها و چهارشنبه ها

 LV&MV طراحی تابلوهای
مدت دوره:  24 ساعت

روزهای تشکیل:   پنج شنبه ها

)BMS( سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
مدت دوره:  24 ساعت

روزهای تشکیل:   جمعه ها

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر پکیج های حرارتی 
مدت دوره:  48 ساعت

روزهای تشکیل:   پنج شنبه و جمعه

نقشه کشی تاسیسات مکانیک و برقی با نرم افزار 
AUTOCAD اتوکد

مدت دوره:  45 ساعت
روزهای تشکیل:   یک شنبه ها و سه شنبه ها

اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، 
بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره:  9۰ ساعت
روزهای تشکیل:   پنج شنبه ها

اطالعات بیشتراطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

سیستم های کنترل
مدت دوره:  24 ساعت

روزهای تشکیل:   یک شنبه ها، سه شنبه ها

اطالعات بیشتر

دوره های آموزشی آکادمی کاشانه در بهمن ماه

https://kaashaaneh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://kaashaaneh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA/
https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2019/01/M09-1.pdf
https://kaashaaneh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA-2/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA/
https://kaashaaneh.ir/mvlv/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC/
https://kaashaaneh.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF/
https://kaashaaneh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84/
https://kaashaaneh.ir/bms-2-2/
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شمال  در  مبلمان  تولید  کارگاه  سوزی  آتش 
شرق تهران

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 و اعالم 
ساعت  در  مبلمان  کارگاه  آتش سوزی  حادثه 
7:1۰ صبح سه شنبه 2 بهمن ماه، ستاد فرماندهی 
همزمان  طور  به  و  بی درنگ  تهران  آتش نشانی 
محل  به  را   92 و   56 ایستگاه های  آتش نشانان 
آتش سوزی در منطقه تهرانپارس، خیابان صنعت 

اعزام کرد.
عملیات  سه  منطقه  آماده  افسر  رضایی نیا  بهمن 
اولیه در  آتش نشانی تهران که از همان لحظات 
محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: یک 
کارگاه تولیدی مبل به مساحت 2۰۰ متر مربع که 
مقدار زیادی مواد اولیه و مصنوعات چوبی و رنگ 
و تینر درآن وجود داشت، به علت نامعلومی طعمه 

آتش سوزی شد.
و  نجاری  کارگاه  داشتن چندین  قرار  افزود:  وی 
وجود  نیز  و  کارگاه  این  مجاورت  در  مبل سازی 
مقادیر زیادی تینر، رنگ و مواد اولیه قابل اشتعال 
در این محل، احتمال وقوع آتش سوزی وسیع تر و 
انفجاری بزرگ در محل حادثه را بیشتر می کرد.

رضایی نیا خاطرنشان کرد: آتش نشانان بی درنگ 
کردن  قطع  از  پس  و  کردند  باز  را  کارگاه  درب 
و  آبرسانی  تجهیزات  از  استفاده  با  برق،  جریان 
کردن  خاموش  و  مهار  عملیات  تنفسی،  دستگاه 

این آتش سوزی را از دو جهت آغاز کردند.
این افسر آماده آتش نشانی اضافه کرد: آتش نشانان 
به  آتش  سرایت  از  شدند  موفق  بسیار  تالش  با 
کارگاه های هم جوار جلوگیری و این آتش سوزی 

را در کوتاه ترین زمان ممکن مهار کردند.
وی با اعالم این که علت بروز این آتش سوزی 
توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی 
این  در  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  است، 

حادثه به هیچ کس آسیب جانی نرسید.

بروز انفجار شدید در ساختمان هشت طبقه تجاری اداری

همزمان با رخداد این حادثه و تماس شاهدان با سامانه 125، بالفاصله 
فرماندهی  ستاد  هماهنگی  با   89 و   61  ،97 ایستگاه های  آتش نشانان 
سازمان آتش نشانی تهران، ساعت 14:22 روز سه شنبه 2 بهمن به خیابان 

پاسداران، خیابان اختیاریه جنوبی رهسپار شدند.
حمیدرضا خلج آبادی رئیس ایستگاه 97 آتش نشانی با اشاره به این که 
در  افزود:  بود،  اداری  تجاری  طبقه  هشت  ساختمان  یک  حادثه  محل 
قسمت موتورخانه این ساختمان به دلیل نشت گاز شهری و تجمع آن 
در موتورخانه و رایزر طبقات، انفجار مهیبی رخ داد که بر اثر آن دیواره و 

سقف رایزر از طبقه پنجم تا طبقه هشتم تخریب شد.
وی تصریح کرد: آتش نشانان به سرعت با قطع برق و گاز، محل حادثه 
را ایمن سازی کردند و سپس با بکارگیری تجهیزات فردی وارد ساختمان 
خوشبختانه  که  پرداختند  احتمالی  محبوسین  جستجوی  به  و  شدند 
مشخص شد در زمان وقوع این حادثه کسی در ساختمان حضور نداشت.
ایمن سازی کامل محل حادثه  از  نیروهای عملیاتی پس  داد:  ادامه  وی 
به  الزم  اقدامات  انجام  برای  را  ساختمان  این  ایمنی،  تذکرات  دادن  و 

مسئولین ساختمان تحویل دادند. 
خلج آبادی در پایان تاکید کرد: هم اکنون علت وقوع این حادثه توسط 

کارشناسان آتش نشانی منطقه در حال بررسی است.

بخاری برقی اتاقک کارگری را به آتش کشید

حوالی ساعت 13 ظهر روز سه شنبه 2 بهمن ستاد فرماندهی آتش نشانی 
با دریافت خبر یک مورد آتش سوزی در خیابان صداقت واقع در شرق به 
غرب جاده خاوران، آتش نشانان ایستگاه 63 به همراه تیم نجات 15 را 

عازم محل حادثه کرد.
گفت:  دراین باره  محل  در  حاضر  آتش نشانان  فرمانده  جنگجو  مالک 
برقی در مجاورت پشتی دیواری  ازیک دستگاه بخاری  ناایمن  استفاده 
در داخل اتاقک کارگری در یک انبار لوازم خودرو موجب آتش گرفتن و 

شعله ور شدن آن شد.
وی اضافه کرد: آتش نشانان به همراه تیم نجات فوراً پس از قطع کردن 
برق و کشیدن یک رشته لوله آبدهی وارد محل حادثه شدند و همزمان 
با جستجوی اتاقک 12 متر مربعی برای اطمینان از عدم وجود محبوس 
شده به خاموش کردن آتش مشغول شده و از سرایت آن به داخل انبار 

جلوگیری کردند. 
این فرمانده آتش نشانی افزود: پس از مهار شعله های آتش و لکه گیری 
دیواری  پشتی  به  برقی  بخاری  گرمای  انتقال  که  شد  مشخص  محل 

باعث شعله ور شدن آن شد.
جنگجو ادامه داد: شعله های آتش سپس به فرش و دیگر لوازم اشتعال زای 

اطراف و در نهایت شعله ور شدن کامل این اتاقک شد.

ایـــمنی و آتش نشانی
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رادیاتور چدنی مدرن با طراحی نوستالژیک
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و  شرکت ها  همه  که  شد  گفته  مطلب  این  اول  بخش  در 
به  پیشرو  و  موفق  شدت  به  سازمان های  حتی  سازمان ها 
که  آورند  فراهم  را  شرایطی  که  هستند  آن  نیازمند  شدت 
در آن به افراد سوای عملکردشان و بنا به دلیل یا دالیلی 
که آنها را به کار کردن در آن سازمان عالقه مند و مشتاق 
می سازد توجه شود که این مساله شامل مدیران و روسا نیز 
زمینه  این  در  کاربردی  توصیه  هفت  از  مورد  سه  می شود. 
از  بودند  بدان پرداخته شد عبارت  که در مطلب هفته قبل 
کارکنان  تشویق  پرامید،2(  و  شاد  افرادی  استخدام  1(لزوم 
از محل کار و  بیرون زدن  بودن و 3(  به در فکر همدیگر 
چهار  به  ادامه  در  همکاران.  کنار  در  ساعت  چند  گذراندن 
شد. خواهد  اشاره  زمینه  این  در  دیگر  کاربردی  توصیه 

.  نشان دهید که کارکنان تان برای شما مهم هستند
هنگامی که کارکنان یک سازمان به این نتیجه برسند که به 
آنها توجه می شود و مدیران، نگاه خاص و ارزشمندی نسبت 
به آنها دارند آن گاه میزان بهره وری و بازدهی آنها به شدت 
افزایش می یابد. در چنین شرایطی افراد یک نوع احساس شادی 
خاصی در محل کارشان تجربه می کنند. برای شکل گیری و 
تقویت چنین احساسی در کارکنان الزم است که در فواصل 
آنها در مورد خودشان  از  بار در هفته  زمانی کوتاه مثال دو 
و خانواده شان پرسش شود تا یک نوع احساس خودمانی و 
صمیمی بودن به افراد دست دهد. مدیران باید همیشه به یاد 
داشته باشند که گفتن یک جمله کوتاه مانند »حالت چطوره؟« 
است. باورنکردنی  آن  مثبت  تاثیرات  اما  ندارد  خرجی  هیچ 

. افرادتان را تشویق کنید تا گاهی اوقات روی 
پروژه های شخصی شان کار کنند

یکی از رموز شکل گیری و افزایش احساس شادی در کار 
را  آنها  حتی  یا  داده شود  اجازه  این  افراد  به  که  است  این 
با  تشویق کرد تا روی پروژه های کاری یا شخصی مرتبط 

کارشان که مورد عالقه شدیدشان قرار دارد کار کنند. در این 
حالت تا حد زیادی از استرس ها و خستگی ها در محل کار 
جلوگیری خواهد شد و افراد به احساس خوشایندتری از کار 
کردن دست خواهند یافت. در این میان مدیران نباید نگران 
کاری شخصی  اهداف  به  کارکنان  پرداختن  که  باشند  این 
شان موجب عقب افتادن وظایف کاری شان می شود چرا که 
افراد دست  به  طریق  این  از  که  مضاعفی  و عالقه  انرژی 
می دهد تا حد زیادی بر بهره وری و کارآیی آنها خواهد افزود.

. همیشه نیمه پر لیوان عملکرد کارکنان تان را ببینید
متمرکز شدن بیش از حد مدیران بر نقاط ضعف و اشکاالت 
کارکنان نه تنها درد چندانی را از ما دوا نمی کند بلکه روحیه 
کارکنان برای ادامه کار را خراب خواهد کرد. به همین دلیل 
الزم است که ضمن توجه به نقاط ضعف و مشکالت موجود و 
مدیریت هوشمندانه آنها به گونه ای عمل کرد که نقاط مثبت 
و امیدوارکننده موجود در عملکرد افراد نیز مورد توجه و تاکید 
قرار گیرد تا نگرش مثبت تری نسبت به کار و کار کردن در 
سازمان در ذهن افراد شکل بگیرد و این یعنی شادکاری بیشتر.

. همیشه پشتیبان و حامی افرادتان باشید
مدیران و روسا همیشه باید به یاد داشته باشند که بهترین 
حامی کارکنان شان کسی نیست جز مدیر مستقیم او و کسی 
که آن فرد به او گزارش می دهد. بنابراین اگر می خواهید روحیه 
و احساس شادی را در کارکنان تان افزایش دهید در برابر 
دیگران حتما از او حمایت کنید و اگر انتقادی هم از عملکرد 
او دارید تذکر دادن نسبت به آن را به دیداری خصوصی و 
کنید. دیگران، موکول  برابر  در  او  از  از حمایت کامل  پس 
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هر هفتهدر

ایمیل شما

آنچه در شماره بعدی می خوانید

* خبرهای بین الملل

* ویدئو: پاسخ به ابهامات مهندسی

* چه خبر از هفته بعد؟!

* مقاله اشری را به فارسی بخوانید

* چه کتابی بخوانیم؟!

 و

کلی مطلب خواندنی دیگر

با ما همراه باشید


