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همکاران گرامی سالم و خداقوت
و  تخلیه  را  جیب ها  هم  که  اقتصادی  بحران  این  در  امیدوارم 
را کم می کند  تاسیساتی  کاالهای  برای  ما  انتخاب  قدرت  هم 
خوب باشید و ایام به کام باشد. مدت ها بود که تیم تاسیسات 
نیوز به صرافت افتاده بود قالب سایت را تغییر دهد. قالب قبلی 
که  بود  مشکل  دارای  موبایل  در  آن،  طوالنی  عمر  از  غیر  به 
تذکرات بسیاری از همکاران را در پی داشت. همچنین برخی از 
دسته بندی ها نیاز به بازنگری و تغییرات داشت که پس از جلسات 
فشرده و تغییرات مداوم در طی یک سال به قالب جدید فعلی 
بازه تست و خطایابی  پنج ماه  را منتشر کردیم.  رسیدیم و آن 
فرصت خوبی بود که تغییرات اعمال شود و سرانجام در سالروز 
تولد پیامبر رحمت و برکت، اصالحات و تغییرات اساسی و خرد 
قالب  اکنون سومین  افتتاح شد.  اتمام رسید و سایت  به  سایت 
در  تغییرات  است.  شده  بارگذاری  تاسیسات  زمان  از  سایت  از 
گرافیک و نمای سایت، افزودن المان های مهم برای همکاران 
شدن  برجسته تر  مهم،  ارزهای  قیمت  جهانی  تغییرات  مانند 
تلویزیون تاسیسات و مواردی از این دست با حفظ بخش های 
پرطرفدار سایت قبلی آن چیزی است که شما مشاهده می کنید 
و البته صدها نکته و تغییر دیگر در بخش هایی است که از دید 

شما پنهان است اما نتایج آن برای شما محسوس است.
خبرهای  ماهیت  و  شکل  در  تغییراتی  نما،  و  پوسته  کنار  در 
انتخابی نیز داده شده است و در انتخاب اخبار کمی سخت گیر 

شده ایم که البته این فرآیند هنوز در حال تصحیح است.
شده  اعمال  که  تغییری  مهم ترین  تغییرات،  این  همه  وجود  با 
است زمان بارگذاری سایت از حدود یک دقیقه به حدود 9 ثانیه 
است که پیش از این به خاطر سرعت کند سایت بارها از سوی 
شما مواخذه شده بودیم و اکنون خوشحالیم که می توانید آن به 

آن به خبرهای داغ دست یابید و همیشه باخبر باشید.
تمام این اصالحات نتیجه زحمات شبانه روزی یک تیم سی و 
چندنفره است که حتی عده ای از آنان در خارج از کشور مستقر 
تنگاتنگ  و  به صورت مداوم  با هم  ما  ارتباطات همه  و  هستند 

بوده است.
در  که  است  همراه  همکاران  و  خوانندگان  شما  نوبت  اکنون 
تمام جهان پراکنده اید و همیشه با ما هستید. بسیاری ایرادات 
و اصالحات وجود دارد که از دید ما پنهان مانده است و الزم 
است شما آستین باال بزنید و ما را کمک کنید. منتظر نظرات 
مثبت و انتقادات سازنده شما هستیم. ما را بی نصیب نگذارید و 
حتی با اعمال نظر در زیر هر خبر سایت دیگران را در نظرات 

خود سهیم سازید.
به امید روزهای شاد آینده

تا بعد!

نو شدیم

مهندس روح اله واصف - سردبیر
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حاکمیت قانون و گزاره های متعارض

حوزه های  در  ایران  شرایط  دارند  وقوف  همگان 
اخالقی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی، 
است،  این  بنیادین  پرسش  است.  خطیر  بسیار 
چشم انداز  چرا  و  گرفته  قرار  وضعی  چنین  در  چرا 
نمی بینیم؟ روبه رویمان  تنگنا  از  خروج  برای  روشنی 
پدیده  پرمخاطره  موقعیت های  با  ملت ها  شدن  روبه رو 
را  آن  ایران  جمله  از  مختلف  جوامع  نیست.  نادری 
فرود ها  و  فراز  آزموده اند،  خود  تاریخی  زندگی  در 
کرده اند. تجربه  را  متفاوتی  راهکارهای  و  دیده اند 
باز سوال این است که چرا ظرفیت یادگیری جمعی جامعه 
ایرانی از تجربه های خود و دیگران بسیار محدود است؟
گرفته ایم؛  خو  تجربه های شکست خورده  تکرار  به  گویی 
تحلیل  و  تجزیه  رخدادها  آنکه  از  بیش  بنابراین 
بیابیم،  درمان  برای  راهی  و  باشیم  داشته  روشنی 
روانی  و  روحی  حیث  از  و  می کنیم  درددل  بیشتر 
نو! از  روزی  و  نو  از  روز  باز  و  می کنیم  سبک  را  خود 

و  اخالقی  ناهنجاری های  وجود  چون  ژرفی  چالش های 
شکاف اجتماعی، اختالف های بین المللی، ناامنی اجتماعی، 
سرگشتگی هویتی و فرهنگی، بی ثباتی اقتصادی، کیفیت 
و  درون  پذیری  حرکت  و  شهری  زیست پذیری  نازل 
فرسایش  شهری،  فقر  به ویژه  شدید  فقر  برون شهری، 
محیط طبیعی، تنش آبی، گرم شدن زمین و ناتعادلی اقلیمی 
و مسائلی از این دست را در ایران می توان فهرست کرد.
چالش ها،  این  از  یک  هر  گروه  زیر  در 
هستند. قابل  بیان  نیز  دقیق تری  نکته های 

بدهی  میزان  از  می توان  اقتصاد  حوزه  در  مثال  به عنوان 
بیش از 4۰ درصد تولید ناخالص داخلی دولت به اقتصاد 
دارایی های  باالی  بسیار  سهم  شامل  بانکی  تنگنای  یا 
تسهیالت دهی  قدرت  و  بانک ها  ترازنامه  در  موهوم 
بسیار پایین آنها که به چیزی در حدود 12 درصد تولید 

ارتباط  در  اختالل  ارزی،  بحران  رسیده،  داخلی  ناخالص 
پولی بین ایران و محیط بین الملل که مبادالت ارزی را 
مختل ساخته، بحران اقتصادی رفاه، کسری تراز عملیاتی 
بودجه و باز تنگناهایی از این دست را می توان سیاهه کرد.
از  ایران در دوره های مختلفی  چون به دقت بنگریم، هم 
تاریخ خود با مساله هایی از این دست روبه رو بوده و هم 
سایر ملت ها تجربه های سخت مشابهی داشته اند. پرسش 
خود  تاریخی  تجربه  از  نمی توانیم  ما  چرا  که  است  این 
برداریم؟ جلو  به  گامی  و  بگیریم  یاد  دیگران  تجربه  یا 
برای  بدهی  بازار  تشکیل  راهکار  از  گواه،  به عنوان 
نام برد. می توان  دولت  بدهی های  ساختن  قابل دادوستد 

چرا زمانی که این راهکار می خواهد در ایران اجرایی شود، 
نتیجه وارونه می دهد و ابزاری می شود برای افزایش بدهی های 
دولت بدون آنکه بدهی های پیشین روان و قابل مبادله شوند.
یا چرا زمانی که بحث حل وفصل دارایی های سمی بانک ها 
واقع،  در  موضوع  می آید  به میان  بانکی  تنگنای  رفع  و 
اعتباری  و موسسه  بانک  بدهی چندین  انتقال  به  تبدیل 
تعهدات  پرداخت  به منظور  پولی  پایه  افزایش  و  به دولت 
بی پشتوانه آنها به سپرده گذاران و طرف های سوم می شود.

ادامه این یادداشت خواندنی را در
 تاسیسات نیوز بخوانید

http://tasisatnews.com/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/
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اصول و طراحی تاسیسات برقی
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اقتصادی  شرایط  ابتدایی،  ششم  پایه  گذراندن  از  پس 
خانواده باعث شد تا از ادامه تحصیل دست بکشم و تن به 
کار بدهم. کار کردن من با تعمیر و سیم پیچی الکتروموتور 
یخچال،  مثل  وسایلی  به  دست  رفته رفته  و  خورد  کلید 
پنکه و ... هم زدم تا اینکه پس از 5 سال از قم به تهران 
آمدم و با خرید مغازه ای در پامنار عزمم را جزم کردم تا 
کارم را گسترش دهم و این حرفه را جدی تر دنبال کنم.

بازگشت به تحصیل
ادامه  را  توصیه دوستان تحصیل  به  بعد،   یکی دو سال 
دادم و در نوبت شبانه دبیرستان مروی ثبت نام کردم و 

موفق شدم دیپلم فنی بگیرم. پس از آن، در دوره مربیان 
الکترومکانیک که در اداره آموزش وزارت کار برگزار شد، 
از  گواهینامه ای  عالی  نمره  با  توانستم  و  کردم  نام  ثبت 
وزارت کار دریافت کنم. این گواهی نامه بسیار ارزشمند بود. 

جرقه تولید فن
شاید  مروی  دبیرستان  در  و حضور  تحصیل  به  بازگشت 
یکی از شانس های بزرگ زندگی من بود که جرقه تولید 
فن در ذهن من از همانجا زده شد. در واقع، مدیر دبیرستان 
به یکی از دوستان سفارش خرید دو عدد هواکش برای 
اتاق معلمان را داده بود. به دوستم پیشنهاد دادم به جای 

گفت وگو با پرچم دار صنعت فن در ایران

پشتکار کلیدی ترین اصل در موفقیت
موتورهای  تعمیر  و  الکتروموتور  سیم پیچی  زمینه  در  عالقه ام  کردم.  کار  سالگی   12 از 
برای  گرفتم  تصمیم  و  آمدم  تهران  به  قم  از  پدرم  به  همراه  که  بودم  ساله   17 بود.  الکتریکی 
و  خریدم  مغازه ای  پامنار  خیابان  در   1346 یعنی  سال  همان  در  کنم.  کار  مستقل  خودم 
و  هواکش  برای  الکتروموتور  تولید  از  سر  اینکه  تا  دادم  ادامه  را  کارم  حرفه ای تر  خیلی 
که  است  دمنده  شرکت  مدیرعامل  بستانچی،  احمد  گفته های  از  بخشی  این  درآوردم.  فن 
می کند: روایت  نیوز  تاسیسات  خبرنگار  با  گفت وگو  در  را  خود  کاری  زندگی  فرود  و  فراز 

ـو
گـ

 و 
ت

گف



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 7

سال ششم- هفته اول آذرماه 1397- شماره 227      www.tasisatnews.com

کلی  از  بعد  خالصه  بسازیم.  خودمان  هواکش،  خرید 
تالش، این کار را کردیم اما تیرمان به خطا رفته بود و 
هواکش صنعتی تولید کرده بودیم، در حالی که هواکش 
اتاق  در  نصب  از  پس  بود.  خانگی  نوع  مدیر،  مدنظر 
معلمان، به دلیل صدای زیاد، هواکش را باز کردیم و اتفاقا 
در مغازه خودم فروختم. همین کار جرقه ای شد تا به تولید 
و ساخت هواکش جدی  تر فکر کنیم و در بازار بفروشیم. 

تولید با الکتروموتورهای خراب
وسوسه تولید زمانی در ذهن ما شکل گرفت که از نظر مالی، 
وضع مناسبی نداشتیم و هنوز مغازه به مرحله سوددهی 
باال نرسیده بود. از این رو، ابتدا الکتروموتورهای خراب و 
سوخته را می خریدیم و پس از تعمیر سیم پیچی می کردیم. 
بعد بلبرینگ ها را عوض می کردیم و آن ها را رنگ می زدیم. 
این  در  بعدتر،  کمی  می ساختیم.  نو  از  را  آن ها  واقع،  در 
زمینه رشد کردیم و از نظر مالی قوی تر شدیم. حاال دیگر 
الکتروموتور نو می خریدیم و هواکش صنعتی می ساختیم.

حضور پررنگ در بازار با اولین مشتری
شرکت  تاسیساتی،  شرکت های  قدیمی ترین  از  یکی 
صافیاد بود که مشتری ثابت فن های تولیدی ما شد. این 
شرکت فن ها را از ما می خرید و روی یونیت هیترها نصب 
تا  شد  باعث  همکاری  این  تداوم  می فروخت.  و  می کرد 
از  بقیه شرکت ها  و  بیافتد  زبان ها  سر  بر  بازار  در  ما  نام 
حضور ما در زمینه فن باخبر شوند. همین مساله باعث شد 
تا عالوه بر صافیاد، شرکت های دیگری هم به سراغ ما 
بیایند. سفارش ها آنقدر زیاد شد که به زحمت می توانستیم 
پاسخگوی تقاضای مشتریان در مغازه کوچک باشیم. کار 
به جایی رسید که ریخته گری که با آن همکاری داشتیم، 
خانه  رو،  این  از  باشد،  ما  کار  جوابگوی  نمی توانست 
اجاره ای خود در خیابان پامنار را هم تبدیل به ریخته گری 
کردیم و خودمان این کار را انجام دادیم. سرعت رشد و 
تا 1۰ عدد  روزانه 5  تولید  از  بود که  آنقدر خوب  توسعه 
رسیدیم.  روز  در  هواکش   6۰ تا   5۰ عدد  به  هواکش، 

نخستین فن تولیدی
اولین ها همیشه در ذهن می مانند. نخستین فنی که تولید 
کردیم، فن های اکسیال بودند. اما در دهه پنجاه، صنعت 
ایران با مشکالتی مواجه شد که کم شدن الکتروموتور را 
در پی داشت. همین مساله انگیزه ای شد تا الکتروموتور 
را نیز خودم تولید کنم. اما نه بودجه کافی برای این کار 
داشتیم نه امکانات و نه تکنولوژی تولید آن را. اما چه کار 
جرقه  سیم پیچی،  کار  سابقه  به  توجه  با  می کردم؟!  باید 
شوش  میدان  به  شد.  زده  ذهنم  در  روتوراستاتور  خرید 
کمپرسورهای  از  اوراق شده  روتوراستاتورهای  و  می رفتم 
یخچال های سوخته را می خریدم، یک پوسته برای آن ها 
ریخته گری  با  و  می کردم  سیم پیچی  می کردم،  طراحی 
شاید  می ساختم.  صنعتی  فن  موتورها،  و  فن ها  بدنه 
همین  با  سال   1۰ از  بیش  تا  که  بدانید  باشد  جالب 
روتوراستاتورهای یخچال های سوخته، حدود یک میلیون 
قالب  که  بود  آن  از  پس  کردم.  تولید  صنعتی  هواکش 
روتوراستاتور و پرس ساختیم و کارمان را مدرن  کردیم.

تولد برند دمنده
پارس«  »الکترومکانیک  نام  با  ما  محصوالت  روزها  آن 
بدون لوگو به بازار عرضه می شد. رقبای ما نیز با سواستفاده 
از عدم به ثبت رساندن این نام، محصوالت بی کیفیت خود 
را با نام پارس روانه بازار کردند. این دوگانگی در بازار به 
از آن پس، نام »دمنده«  از این رو،  کار ما لطمه می زد، 
لوگوی  اتفاقًا  و  کردم  انتخاب  خود  محصوالت  برای  را 
اوایل  رساندم.  ثبت  به  و  کردم  را هم خودم طراحی  آن 
دهه شصت بود که »دمنده« توانست در بازار تاسیسات، 
دمنده،  شرکت  متمایز  ویژگی های  از  کند.  عرض اندام 
تولید هم زمان الکتروموتور و فن است که کمتر شرکتی 
در ایران وجود دارد که این دو کار را خودش انجام دهد. 

تهران گردی دمنده
در سال 1358 یک کارخانه در محله تهران پارس خریدیم 
و تا سال 137۰ همزمان در این کارخانه و مغازه پامنار کار 
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خود را ادامه دادیم؛ پامنار به عنوان دفتر کار و تهران پارس 
به  مجبور  دالیلی  به  بنا  اما   7۰ سال  در  کارخانه.  محل 
در  کارخانه ای  بعدتر  کمی  شدیم.  کارخانه  این  فروش 
دستگاه ها  تمام  با  و  خریدیم  پاکدشت  خاتون آباد  محله 
رکوردهای  کردیم.  مکان  نقل  آنجا  به  ماشین آالت  و 
 2۰۰ به  نزدیک  کردیم.  ثبت  کارخانه  این  در  را  خوبی 
آکسیال،  هواکش  انواع  از  اعم  مختلف  محصول  نوع 
را  خانگی  و  صنعتی  فن های  و  سانتریفیوژ  هواکش های 
در  را  دیگری  کارخانه   پاکدشت،  از  پس  کردیم.  تولید 
منطقه عباس آباد ساختیم و با اضافه کردن نیروی انسانی، 
می دهیم.  و  داده  ادامه  خود  مسیر  به  قبل  از  پرقدرت تر 

صادرات به اروپا، چشم انداز بعدی ما
از نظر صادرت جایگاه خوبی داریم. به طور کلی، 2۰ درصد 
از محصوالت تولیدی خود را صادر می کنیم. کشورهای 
ارمنستان،  روسیه،  تاجیکستان،  افغانستان،  عراق، 
ما  مشتریان  عمده  از  لبنان  و  ترکیه  مصر،  قرقیزستان، 
اروپایی  کشورهای  برای  البته  هستند.  صادرات  برای 
کرده ایم  ترسیم  خود  چشم انداز  در  را  برنامه هایی  نیز 
اروپا  استانداردهای  دریافت  آن  الزمه  اول  وهله  در  که 
است تا بتوانیم محصوالت را به آنجا صادر کنیم. گرفتن 
باید  و  نیست  سادگی  این  به  اما  اروپا  استانداردهای 
باالتر  را  محصوالت  کیفیت  و  دهیم  انجام  زیادی  کار 
اروپایی شویم.  به کشورهای  به صادرات  تا موفق  ببریم 

تولید حرف اول را می زند نه پول!
هدف من از کار صرفًا برای پول درآوردن نیست. 3۰ سال 
هر  می توانم  نه  می  برم،  رنج  دیابت  بیماری  از  که  است 
غذایی بخورم و نه هر نوع رفاه و تفریحی داشته باشم. 
باید محدود عمل کنم. تمام عشق و عالقه من به تولید 
ختم می شود، تولید محصول جدید است که می تواند مرا 
تفریح  بزرگ  ترین  من  برای  واقعًا،  کار  دارد.  نگه  راضی 
اعم  کارخانه  کالن  و  اساسی  کارهای  از  بسیاری  است. 
از بخش تحقیق و توسعه را خودم شخصًا انجام می دهم. 

زندگیم با کار گره خورده است
بیدار  از خواب  دقیقه صبح  روز ساعت 5:3۰  معمواًل هر 
از  خارج  تند  پیاده روی  دقیقه   45 حدود  سپس  می شوم، 
اصالح  می گردم،  بر  خانه  به  بعد  می دهم.  انجام  منزل 
 7:3۰ تا   7:15 ساعت  حدود  و  می گیرم  دوش  می کنم 
کار  دفتر  در  تا ساعت 11  معمواًل  کار می روم.  به محل 
تا  و  می زنم  سر  کارخانه  به   12 ساعت  حدود  و  هستم 
سامان  و  سر  را  کارها  تا  می مانم  آنجا  در   6:3۰ ساعت 
دهم. شب ها هم حدود ساعت 1۰ به رختخواب می روم. 

توصیه به جوانان
پشتکار  موفقیت  به  رسیدن  برای  فاکتور  مهم ترین 
دست  می توان  چیز  همه  به  پشتکار  و  اراده  با  است. 
دلسردی  بر  پشتکار  شد.  دلسرد  نباید  شکست  از  یافت. 
جوان  یک  اگر  می گوید:  سارتر  پل  ژان  می کند.  غلبه 
است. مقصر  خودش  نشود،  دو  مسابقات  قهرمان  فلج، 
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مونوکسیدکربن ؛ قاتل سریالی
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کربن  خطرناک  گاز  تنفس  خاطر  به  که  است  مسمومیتی  گازگرفتگی  یا  کربن  مونواکسید  با  مسمومیت 
آبگرمکن،  بخاری،  جمله  از  گازسوز  وسایل  انواع  وسیله  به  که  مسمومیت  این  می شود.  ایجاد  مونوکسید 
دودکش  اگر  که  دلیل  این  به  می شود.  دیده  زمستان  در  اغلب  می شود  ایجاد  زغال  حتی  و  نیک  پیک 
خروج  امکان  مذکور  موارد  از  شده  منتشر  مونوکسید  کربن  گاز  باشد،  مسدود  مکان  یک  تهویه  یا 
بر  مرگ  می شود.  مرگ  نهایت  در  و  مسمومیت  سبب  و  شده  منتشر  ساختمان  محیط  در  نمی یابد، 
عالئمی  است.  سرماخوردگی  مانند  گازگرفتگی  عالئم  می نامند.  خاموش«  »مرگ  را  گازگرفتگی  اثر 
ندارد. بو  و  طعم  که  است  سمی  گاز  یک  کربن،  اکسید  مونو  چشم.  سوزش  و  سرگیجه  سردرد،  مانند 
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ویدئوهای متفاوت از کنفرانس ها، میزگردهای علمی، مصاحبه ها، اخبار هفته و 
ویژه ها را در تلویزیون تاسیسات ببینید.

ویدئوی این هفته:

صد و دومین بسته خبری تاسیسات نیوز

تلویزیون تاسیسات

https://www.aparat.com/
TASISATNEWS

https://www.aparat.com/TASISATNEWS
http://tasisatnews.com/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/
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خانه   اسمیت، معمارش را کشت

تقریبًا به مدت 3۰ سال است که یک خانه  بزرگ چوبی 
با پله های بلند و بالکن های متعدد در باالی تپه ای در 
میان دره ی واپیتی )Wapiti( در نزدیکی شهر کودی، 
ایالت وایومینگ آمریکا در فاصله  نسبتًا نزدیکی از پارک 
این خانه همانطور که  واقع شده است.  یلواستون  ملی 
حدس زده می شود یک پروژه  ناشی از عشق و عالقه 

بوده است. 

سازنده  این خانه یک مهندس به نام فرانسیس لی اسمیت بود که همه بخش های 
؛ خانه را خودش ساخت. اما متاسفانه بخت با این مهندس همراه نشد.

آقای اسمیت برای ساخت این خانه دوازده سال وقت گذاشت و چوب های آن هم حاصل درختانی بود که آنها را از 
آتش سوزی در کوهستان نزدیک منطقه جمع کرده بود. بعد از خاموش شدن آتش، بیشتر درختان نیمه سوخته بودند و 
هرکسی می توانست برای کمک به پاکسازی جنگل این چوب ها را برای خودش بردارد. اسمیت هم که نقشه   ساخت 

خانه را در سر داشت از چند نفر دیگر کمک گرفت و تنه  درختان را به دره منتقل کرد.
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باعث  و همین  زندگی خسته شد  این  از  از چند سال همسرش  بعد 
شد از اسمیت طالق بگیرد. همسر اسمیت فرزندانش را هم با خود 
به شهر دیگری برد. آن ها فقط در بعضی مناسبت ها به دیدن پدرشان 
بود  شده  افسردگی  دچار  خانواده اش  رفتن  با  که  اسمیت  می آمدند. 
خود را با گسترش خانه مشغول می کرد، طبقه ای را بعد از طبقه  دیگر 

می ساخت بدون این که حتی نقشه ای برای کارهایش داشته باشد.
خانه  اسمیت شبیه خانه  بدون نظم سارا وینچستر در کالیفرنیا شده 
بود، خانه ای که به دالیل خرافی ساخت آن تا 38 سال طول کشید. 

اسمیت به محض تمام شدن ساخت طبقه  اول ساختمانش از شهر 
کودی همراه با همسر و دو فرزندش به دره  واپیتی مهاجرت کرد. 
و  برنداشت  ساز  و  ساخت  از  دست  هم  مهاجرت  از  بعد  اسمیت 
شب های زیادی را زیر نور یک المپ به ساخت خانه  رویایی اش 
دیدن  آسیب  به  منجر  اسمیت  مهندس  شیدایی  این  داد.  ادامه 

رابطه اش با همسرش و در نهایت باعث مرگ خودش شد.
آب  داشت،  زیادی  کمبودهای  هنوز هم  بود  ساخته  او  که  خانه ای 
منبع  تنها  و  تامین می شد  ژنراتور  از یک  برق  و  نداشت  لوله کشی 
گرمایش خانه یک اجاق در طبقه  هم کف بود. همین اجاق برای 
آشپزی استفاده می شد و آشپزخانه هم فقط یک میز و نیمکت چوبی 
برای سرو غذا داشت. در طول زمستان هم کل خانواده باید در کیسه 

خواب و دور اجاق می خوابیدند تا گرم شوند.

حتی وقتی که اسمیت و خانواده اش در 
وحشی  حیوانات  داشتند،  اقامت  خانه 
اینجا را النه  خود کرده بودند. راکون ها، 
گونه   چند  و  جغد  وحشی،  گربه  راسو، 
دیگر برای خود النه درست کرده بودند 
زندگی  خانه  طبقات  یا  خانه  زیر  در  و 

می کردند.
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در سال 1992 اسمیت در حالی که مشغول ادامه  ساخت 
و ساز بود از باالی بالکن خانه اش سقوط کرد و جان 
داد. تا دو روز کسی از مرگ وی خبر نداشت تا این که 

جنازه اش را پیدا کردند.
از زمان مرگ اسمیت این عمارت بزرگ رها شده است 
و در حال تخریب طبیعی است. چند سالی است که دختر 
را جمع  بازسازی  تا هزینه های  اسمیت در تالش است 
کند. او این خانه را با قیمت 75۰ هزار دالر برای فروش 

گذاشته است.



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 13

سال ششم- هفته اول آذرماه 1397- شماره 227      www.tasisatnews.com

خبرهای خوب رسید!...
www.kaashaaneh.irاین کتاب را می توانید از فروشگاه سایت آکادمی کاشانه تهیه کنید:

ترجمه سیزده فصل ابتدایی اپلیکیشن
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http://kaashaaneh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
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توربین بادی؛ برنده جایزه جیمز دایسون 201۸
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توربین بادی چندکاره، برنده نخستین م

در  امسال  پوندی   3۰۰۰۰ جایزه 
انگلستان شده است. این وسیله کروی 
تهویه دار طوری طراحی شده است که 
از بالکن های آسمان خراش ها آویزان 
ارتفاعات  در  بادی  شرایط  در  و  شده 
می کند. تولید  برق  شهر  کالن   یک 

ژنراتورهای بادی مرسوم بسیار کارآمد 
در  که  موثرند  وقتی  تنها  اما  هستند، 
در  شما  باشند.  باد  مستقیم  معرض 
شهرهای بزرگ، خیلی شاهد تولید باد 

ساختمانی،  محیط های  زیرا  نیستید، 
الگوهای  با  زیادی  آشفتگی های 
تشکیل  سبب  که  می کنند  ایجاد  باد 
گرداب های سه بعدی می شود که باد 
می دهد. تغییر  را  آن  جهت   پیوسته 

بادهای زیادی وجود دارند که می توان 
بادهای  شاید  گرفت،  انرژی  آن ها  از 
اما  باشند،  آن ها  قوی ترین  شهری 
از  حاصل  انرژی  که  باشد  قرار  اگر 
چیزی  شود،  تبدیل  برق  به  آن ها 
نیاز خواهد بود که باد را از هر جهت 

توربین  چرخش  برای  آن  از  و  بگیرد 
کند. استفاده  ثابت  جهت  یک   در 

تکنولوژی  از  الهام  با  که  توربین  این 
برای  ناسا   »tumbleweed«
مریخ  گردابی  بادهای  از  استفاده 
در  اکتشافی  توپ  هدایت  منظور  به 
شکل  یک  شده،  ساخته  جهت  یک 
دارد.  omnidirectional  چندجهتی 
بیش  کما  شکل  یک  از  ساختار  این 
کروی استفاده می کند و با ونت هایی 
ورودی های  که  است  شده  پوشیده 
دارد  کوچکی  خروجی های  و  بزرگ 
عبور  آن  میان  از  هوا  طوری که 
برنولی،  اصل  به  توجه  با  می کند. 
اختالف فشاری تولید شده آن، سبب 
می شود کره بدون توجه به جهت باد 
حول  ساعت  عقربه های  جهت  در 
انرژی  این  بچرخد.  ثابت  محور  یک 
چرخشی می تواند برای به راه انداختن 
 یک ژانراتور و تولید برق استفاده شود.
تیم تحقیقاتی این توربین از دانشگاه 
النکاستر نمونه خود را با یک سشوار 
اثبات  برای  وسیله  این  کردند؛  تست 
بود. کافی  توربین  اولیه   کارایی 
اعضای  از  یکی  گونزالو  نیکالس 
مزایای  مورد  در  تحقیقاتی  تیم 
وسیله  »این  می گوید:  طرح  این 
مورد  برق  می دهد  اجازه  مردم  به 
آپارتمان های  در  را  خود  نیاز 
کنند.« تولید  خود  سکونت   محل 

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
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آتش سوزی انبار چوب و لوازم الکتریکی در خیابان منوچهری

آتش سوزی انبار چند منظوره مملو از چوب و لوازم الکتریکی در خیابان منوچهری، آتش نشانان 
دو ایستگاه را به محل حادثه کشاند.

به دنبال تماس شهروندان با سامانه 125 و اطالع رسانی حادثه آتش سوزی در یک انبار چوب و لوازم الکتریکی در 
خیابان منوچهری، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 22:21 دقیقه یکشنبه شب، 4 آذرماه، بی درنگ نیروهای 
آتش نشانی ایستگاه های 46، 1 و تیم نجات 1 را به همراه خودرو حامل دستگاه تنفسی به محل حادثه در خیابان الله 

زار، خیابان منوچهری، کوچه گودرزی اعزام کرد.
علیرضا جبارزاده معاون منطقه پنج عملیات سازمان آتش نشانی تهران در مورد جزئیات این آتش سوزی گفت: در محل 
حادثه یک ساختمان قدیمی دو طبقه دیده می شد که در آن انباری به مساحت تقریبی 5۰۰ متر مربع وجود داشت و 

2۰۰ مترمربع از آن کامال شعله ور شده بود.
وی ادامه داد: این انبار محل نگهداری چوب و الوار صنعتی و لوازم الکتریکی بود و با توجه به قابل اشتعال بودن اجناس 

و سقف شیروانی، شعله های آتش در حال گسترش و انبارهای اطراف بود.
جبارزاده خاطرنشان کرد: آتش نشانان شعله های سرکش آتش را از چند جهت محاصره کردند و با استفاده از تجهیزات 
خاموش کننده و لوله های آبدهی و نردبان های دستی موفق شدند از سرایت آتش به ساختمان های اطراف جلوگیری کنند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه مصدومی در بر نداشت و آتش نشانان پس از 3 ساعت تالش موفق شدند آتش سوزی 
را مهار و خاموش کنند.

این مدیر عملیاتی تاکید کرد: آتش نشانان پس از لکه گیری کامل آتش و جدا سازی مواد از هم با ارائه تذکرات ایمنی 
الزم، محل حادثه را تحویل مالکین و عوامل انتظامی حاضر در محل دادند.
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عملیات آتش نشانان برای مهار باالبر ساختمانی

با تالش آتش نشانان باالبر ساختمانی که بر اثر بی احتیاطی کارگران سقوط کرده بود، مهار شد.
از سوی کارگران یک  به سامانه 125  این حادثه  دنبال اطالع رسانی  به 
بالفاصله  تهران  آتش نشانی  سازمان  فرماندهی  ستاد  ساختمانی،  کارگاه 
نیروهای عملیاتی ایستگاه 98 را ساعت 15:41 عصر دوشنبه 5 آذرماه به 

خیابان آیت اله کاشانی، خیابان عقیل رهسپار کرد.
در یک  باره گفت:  این  در  اعزامی  آتش نشانان  فرمانده  سعید غزل چهره 
با  ساختمان پنج طبقه در حال احداث، کارگران در حال جابجائی مصالح 

استفاده از باالبر بودند که ناگهان باالبر به سمت پایین سقوط می کند.
داد:  ادامه  نرسید،  آسیبی  این حادثه  در  اینکه هیچ کسی  به  اشاره  با  وی 
آتش نشانان به وسیله کشنده های مخصوص آتش نشانی)تیفور( این باالبر را 

مهار و با باالبر آتش نشانی به سطح پشت بام انتقال دادند.
غزل چهره خاطرنشان کرد: آتش نشانان بعد از مهار این وسیله و انتقال آن به 
پشت بام ساختمان و ارائه تذکرات ایمنی به مالک به ماموریت خود پایان دادند.

آتش سوزی سفره خانه سنتی در غرب تهران

با تالش آتش  نشانان، آتش سوزی سفره خانه سنتی در سردار جنگل پیش از گسترش و سرایت 
به اطراف مهار و خاموش شد.

این حادثه ساعت ۰1.۰7 بامداد یکشنبه 4 آذرماه توسط شهروندان به سامانه 125 اطالع داده شد که با هماهنگی 
ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 55، خودرو حامل دستگاه تنفسی به محل حادثه در 

خیابان سردار جنگل، نرسیده به خیابان مخبری رهسپار شدند.
حسین خرادمهر رئیس ایستگاه 55 آتش نشانی تهران در این باره گفت: آتش سوزی در طبقه زیرزمین یک ساختمان 
5 طبقه 6 واحدی به مساحت 15۰ متر مربع رخ داده و قسمت آشپزخانه آن شعله ور شده و به سایر ملزومات سرایت 
کرده بود. وی افزود: آتش نشانان پس از قطع برق و گاز این ساختمان، آتش سوزی سفره خانه را در کوتاه ترین زمان 

ممکن مهار و قبل از سرایت به طبقات باالتر مهار و خاموش کردند.
خرادمهر با اعالم اینکه در این حادثه برای هیچ یک از ساکنین مشکلی پیش نیامد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 

بود  واحد  خروج  و  ورود  درب  فقط  خروجی  مسیر 
حرارت بسیار باال رفته و ورود برای آتش نشانان و 

انجام عملیات سخت شده بود.
وی افزود: آتش نشانان با بکارگیری مهارت و تجربه 
پس از خاموش کردن کامل آتش سوزی و استفاده 
از دستگاه فن، دود حاصل از آتش سوزی را به بیرون 

از ساختمان تخلیه کردند.
هیچگونه  حادثه  این  خوشبختانه  است:  گفتنی 
مصدومی در بر نداشت و آتش نشانان پس از ارائه 
تذکرات الزم به مالک ماموریت خود را پایان دادند.
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متفاوت  و  داشتن  ایده 
از  بسیاری  رمز  اندیشیدن 
خالقیت ها و اختراع محصوالت 
مانند  محصوالتی  است؛  جدید 
که  گوپرو  ورزشی  دوربین های 
و  بلندپروازی  واسطه  به  تنها 
بازار  در  که  چیزی  خواستن 
وجود نداشت، معرفی می شوند. 
گاهی هم یک محصول مانند تی 
دارد.  وجود  بازار  در  آشپزخانه 
ماندن  مانند خیس  اما ویژگی خاصی 
زمین، باعث می شود تا یک کارآفرین 
رنج  و  درد  از  اجتناب  برای  خالق، 
استفاده از آن، محصول متفاوتی تولید 
خالقیت ها  همیشه  حال،  این  با  کند. 
این  به  متمایز  محصوالت  معرفی  و 
صورت و براساس تفکرات و تجربیات 

فردی شکل نمی گیرند.
آن  از  حاکی  گسترده  پژوهش های 
باعث  مغز  کنش های  که  هستند 
نام  با  آنچه  )یا  خالقیت  جرقه های 
شده(  شناخته  استراتژیک  شهود 

این  با  می توانند  نوآور  افراد  می شوند. 
و  محصوالت  خود،  خالقیت های 
خدماتی بسیار متفاوت را تصور کرده و 
برای عرضه آنها به بازار، پیشقدم شوند. 
در همین حال که نبوغ فکری )که حتی 
گاهی بدون تحصیالت و تجربه در آن 
بسیار  می افتد(  اتفاق  خالقیت  زمینه 

مفید است، کارآفرینان پرشوروحرارت، 
با استفاده از کنجکاوی های خود، ذهن 
مصمم  و  مشتریان  با  همدردی  باز، 
بودنشان برای حل مسائل می توانند به 

محصوالت تحول آفرین برسند.
بروز  از  جهانی  تجربیات  از  بسیاری 
نوآوری های بزرگ، این تصور غالب را 
در اذهان ایجاد کرده که برای معرفی 
محصوالت متمایز به بازار، نیاز به نبوغ 
فکری و بی نیازی از تعامل با مشتریان 
است. این تصور، با دیدگاه های نوآوران 
استیو  مانند هنری فورد و  برجسته ای 
جابز هم تقویت شده است. این افراد بر 
این باور بودند که برای تفکر نوآورانه 
ندارند.  بازار  به پژوهش های  نیاز  خود 
با  هنری فورد  بار  یک  مثال،  به عنوان 
بیان کرد  این گونه  نگاهی تحقیرآمیز، 
بودم  پرسیده  مردم  از  من  »اگر  که 
می گفتند:  می خواهند،  چیزی  چه  که 
هم  جابز  استیو  سریع تر.«  اسب های 
کرده  بیان  و  داشت  مشابهی  نگرش 
چیزی  چه  نمی دانند  »مردم  که  بود 

در این راه، دو مهارت زیربنایی 
تعیین کننده موفقیت یا شکست 

در نوآوری هستند:
و  کارآفرینان  رفتاری.  بینش   .1
مشتریان  با  می توانند  موفق  نوآوران 
به خوبی  را  آنها  کنند،  خود همدردی 
را  رنج هایشان  و  درد  درک  کنند، 
آنها  نهفته  نیازهای  یا  داده  تشخیص 

را شناسایی کنند.
این  خالقانه.  مساله  حل  توانایی   .2
و  ایده ها  تبدیل  توان  همان  توانایی، 
آنها  است.  به محصول  رفتاری  بینش  
در مرحله ایده پردازی متوقف نمی شوند 
و می توانند راه هایی عملی برای مجسم 

کردن ایده هایشان پیدا کنند.
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آن  شما  که  زمانی  تا  می خواهند؛ 
دهید.  نشانشان  را  ]خواسته شان[ 
بر  هیچ گاه  که  است  دلیل  همین  به 

پژوهش های بازار تکیه نکرده ام.«
نوآور،  افراد  که  کنیم  باور  باید  ما  آیا 
محصور  خود  خالقانه  حباب های  در 
با  تعامل  به  نیازی  هیچ  و  شده 
واقعیت  ندارند؟  خود  بالقوه  مشتریان 
چیز دیگری نشان می دهد. شهود یک 
محصول  یک  ارائه  برای  کارآفرین 
بازار، ناشی از چیزی به جز  جدید به 
تصورات و تجربیات فردی او نیست. 
تجربیات  براساس  فردی،  چنین 
و  کمبودها  خود،  خواسته های  و 
مشکالتی در شرایط موجود مشاهده 
کرده و برای رفع آن گام برمی دارد. اما 
پس از آن، فرد مدنظر باید با مشتریان 
به  و  کرده  برقرار  ارتباط  خود  بالقوه 
آیا  که  بپردازد  موضوع  این  سنجش 
مشابهی  نگاه  واقعا  هم  او  مشتریان 
در  مشکل  و  کمبود  آنچه  آیا  دارند؟ 
برای  شده،  شناخته  موجود  شرایط 
آنها  و  است  دردسرساز  مشتریان هم 
خواهند  هزینه  جدید،  محصول  برای 
کرد؟ چه نگاه متفاوتی ممکن است در 
بازار وجود داشته باشد؟ اصال آیا نگاه 
و تصور فرد خالق درست است و تمام 
جوانب امر را در نظر گرفته است؟ تنها 
با پاسخ دادن به این سواالت است که 
می توان ایده اولیه را پخت و به سمت 
جدید  محصول  طراحی  بهینه سازی 
بالقوه،  مشتریان  و  بازار  کرد.  حرکت 
تصورات  برای  را  بازخوردها  بهترین 
فراهم  می توانند  کارآفرینان  اشتباه 

کنند.

بپرسید،  که  موفقی  کارآفرین  هر  از 
خواهید دید که بین ایده اولیه آنها برای 
تحول آفرین  محصول  یک  ساخت 
تفاوت  آنها  محصول  نهایی  نسخه  و 
بسیاری وجود دارد؛ تفاوتی که گاهی 
به معنای معرفی یک محصول کامال 
متمایز بوده است. به مرور زمان و با 
توجه به خواسته ها و بازخوردهای بازار 
است که می توان مسیر تکامل بخشی 
به محصوالت را طی کرد و در نهایت 
یافت.  دست  گسترده  مقبولیت  به 
برنامه  و  طرح  هیچ  کلی،  به طور 
برخورد  در  نتوانسته  کسب وکاری، 
شود.  موفق  مشتریان  با  خود  اول 
به عنوان مثال، شبکه آنالین پینترست 
)Pinterest( که برای شخصی سازی 
محبوب  تصاویر  اشتراک گذاری  و 
بیش  هم اکنون  و  می شود  استفاده 
کار  دارد،  ارزش  دالر  میلیارد   1۰ از 
خود را در سال 2۰۰9 و از طریق تت 
)tote( شروع کرد. تت یک اپلیکیشن 
به  که  بود  موبایل  طریق  از  خرید 
گوشی های  با  می داد  اجازه  مشتریان 
خود مغازه گردی کرده و یک فهرست 
از محصوالت محبوب و دلخواه خود 
هم نگهداری کنند. شاید معرفی این 
اپلیکیشن بیش از حد زود بود و هنوز 
بازار برای داشتن یک اپلیکیشن خرید 
با موبایل آماده نشده بود. با این حال، 
سیبرمن  بن  اپلیکیشن،  این  موسس 
چه  تا  تت  کاربران  که  کرد  مشاهده 
اندازه از تکمیل فهرست محبوب خود 
لذت  دیگران  با  آن  اشتراک گذاری  و 
بازار، موجب  می برند. همین مشاهده 
راه اندازی  فکر  به  سیبرمن  تا  شد 

پینترست بیفتد و ایده خود را در سال 
2۰1۰ نهایی کند.

مثال دیگری از تحول کسب وکار در پی 
فلیکر  مشتریان،  مستمر  بازخوردهای 
برای  مناسبی  بستر  که  فلیکر  است. 
کاربران  عکس های  اشتراک گذاری 
فراهم ساخته، کار خود را با بازی های 
در  و  کامپیوتری چندنفره شروع کرد 
یوتیوب هم  آن طرح شکست خورد. 
بزرگ ترین  به  تبدیل  آنکه  از  پیش 
در جهان شود،  ویدئو  اشتراک  شبکه 
ویدئویی  دوست یابی  برای  وب سایتی 
شروع کرده بود، اما به توفیقی دست 
نیافت. با این حال، تمام این شرکت ها 
از تالش ناموفق خود درس گرفتند و 
دانش جدیدی نسبت به خواسته ها و 
آوردند  به دست  بازار  واقعی  نیازهای 
که در نهایت منجر به موفقیتشان شد.

مترجم: مهدی نیکوئی

برگرفته از کتاب: اگر در جنِگ 
سگي هستي، گربه شو!
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بزرگترین باتری دنیا در کالیفرنیا
شورای شهر کالیفرنیا در طرحی برای جایگزینی 
احداث  به  فسیلی،  سوخت  ایستگاه های 
است. داده  رای  دنیا  باتری  سیستم  بزرگترین 
در  پیشرو  مناطق  از  یکی  نیز  حاضر  حال  در  که  کالیفرنیا 
طی  است،  تجدیدپذیر  سوخت های  با  آینده ای  به  رسیدن 
سوخت  نیروگاه  سه  می خواهد  تاریخی،  رای گیری  یک 
کند. جایگزین  تسال  لیتیوم-یون  باتری های  با  را  فسیلی 
 )CPUC( کالیفرنیا  شهری  عــمومی  خدمات  کمیسیون 
کالیفرنیا  ترتیب،  بدین  تا  است  کرده  تصویب  را  طرح  این 
صاحب بزرگترین سیستم باتری در جهان شود. این سیستم 
است. جداگانه  انرژی  ذخیره سازی  پروژه  چهار  شامل 
این رای به این دلیل بسیار مهم است که اولینش بار است 
که یک شورای شهر و اعضای آن، نیـــــروگاه های سوخت 
فسیلی را با یک منبع انرژی تجدیدپذیر جایگزین می کند.
کالیفرنیا با چنین پروژه هایی به آرامی میزان وابستگی خود 
را به سوخت های فسیلی به ویژه گاز طبیعی کاهش می دهد.

نشده  منتشر  پروژه  نهایی  هزینه های  چه  اگــر 
ادامه  به  نسبت  سیستم  این  بودن  ارزان تر  اما  است، 
است. محتمل  طبیعی  گاز  نیروگاه های  از  استفاده 

باتری های   )Tesla( تسال  خودروسازی  کــارخانه 
را   )Powerpacks( “پاورپکس  به  مخصوص خود موسوم 

به بزرگترین اپراتور برق در کالیفرنیا خواهد فروخت. تسال 
است. شده  انتخاب  دهنده  پیشنهاد  شرکت   1۰۰ میان  از 
شامل  جداگانه  سایت  چهار  شامل  پـــــروژه  کل 
خوزه  سن  جنوب  در  مگاواتی   183 تاسیسات  یک 
شد. خواهد  ساخته  و  طراحی  تسال  توسط  که  است 
کوچکتر  تاسیسات  دیگر،  انــــرژی  شرکت های 
و  نصب  شامل  که  کرد  خواهند  مدیریت  را 
توسط  مگاوات   3۰۰ تاسیسات  یک  راه اندازی 
است.  )Vistra Energy(”انرژی “ویسترا  شرکت 
همچنین شــرکت “هامینگبرد”)Hummingbird( در حال 
توسعه یک پروژه 75 مگاواتی است و شرکت “میکرونوک” 
)Micronoc( قصد دارد یک تاسیسات 1۰ مگاواتی را نصب 
کند. اداره برق کالیفرنیا و تسال همچنین یک پـروژه دیگر را 
در دست بررسی و انجام دارند. قرار بر این است که از این 
پس روی بام خانه های جدید از سلول های خــــورشیدی 
ماه  در  کالیفرنیا  فـــرماندار  براون”،  “جری  شود.  پوشیده 
سپتامبر سال گذشته قوانینی را تصویب کرد تا کالیفرنیا تا سال 
2۰45 تمام قدرت خود را از انرژی تجدیدپذیر به دست آورد.
پروژه تاسیس بزرگترین سیستم باتری دنیا در سال 2۰2۰ 

عملیاتی خواهد شد.
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انرژی تجدیدپذیر در المپیک 2020 ژاپن
کشور ژاپن قصد دارد با بهره گیری از فناوری جدید، الـــمپیک 

2۰2۰ را به گونه ای متفاوت در جهان برگزار کند.
در واقع استفاده تمام و کمال از انـرژی های تجــــدیدپذیر در 
بازی ها، یکی از اهـدافی است که سیاست مداران ژاپنی در این 

زمینه اتخاذ کرده اند.
این کشور قـــصد دارد برق مورد نیاز برای تمامی استادیوم ها و 
همچنین دهکده المپیک را از انرژی خورشیدی و باد تامین کند.
یکی دیگر از سیاست های اتخاذ شده، بازیافت گـــــوشی های 
همراه به منظور استفاده از آن ها در ساخت مــدال های المپیک 

اعالم شده است.
کلیپ این خبر را اینجا ببینید

ارزان ترین منابع تولید برق در قطب های اقتصادی جهان
تولید  در  هـــزینه ها  کاهش  با  می رسد  نظر  به 
انــرژی  مانند  تـجدیدپذیر  انرژی های  از  برق 
باتری ها، این گزینه ها  باد و خورشید و همچنین 
غول های  در  برق  تولید  منابع  ارزان ترین  به 
اقـــتصادی جهان از جمله چین و هند بدل شده اند.
گــزارش اخیر ان ای اف بلومبرگ در سال 2۰18 به بررسی 
ارزان ترین منابع تولید برق در قطب های اقتصادی جــهان 

پرداخته است.
بر اساس این گزارش، هزینه های قابل مقایسه برای تولید برق 
نشان داده که انرژی خورشیدی و بادی، ارزان ترین منابع تولید 
برق برای همه اقتصادهای بزرگ جهان به جز ژاپن هستند.
قبل  چندی  تا  سنگ  زغــــال  که  چین  و  هند  در  حتی 
و  خورشیدی  نیروی  بود،  برق  تولید  منبع  بزرگ ترین 
کردند. مغلوب  را  سنگ  زغال  نیرو،  ارزان تر  تولید  با  بادی 
باره  این  در  بلومبرگ  انرژی  کارشناس  برندلی،  تیفن 
نیست  پوشیده  کسی  بر  حقیقت  این  اکنون  است  معتقد 
منابع  از  ارزان تر  حتی  خورشید  و  باد  همچون  منابعی  که 

هستند. گاز  و  سنگ  زغال  مانند  سنتی  برق  تولید 
می تواند  باتری ها  با  منابع  این  ترکیب  همچنین 
نمی وزد  باد  که  زمانی  در  حتی  برق  تولید  ادامه  به 
شود. منجر  نیست  کافی  خورشید  انرژی  یا 
تجدیدپذیر  انـــرژی  مجله  سوی  از  که  مطالعاتی  طبق 
بادی  و  خورشیدی  نیروگاه های  هند  در  گرفته،  انجام 
دارند. هزینه  سنگ  زغال  نیروگاه های  نصف  اکنون 

ابتدای سال  از  بزرگ  مقیاس  در  فتوولتائیک  بازار  در چین 
به  که  است  کرده  پیدا  کاهش  یک سوم  تاکنون   2۰18
تاییدیه  صدور  عدم  برای  کشور  این  دولت  تصمیم  دلیل 
میالدی  سال  در  خورشیدی  تاسیسات  گونه  هر  برای 
است. بوده  تجدیدپذیر  انرژی  یارانه  کاهش  و  جاری 
با این حال رشد منفی این بازار در چین به ارزانی تجهیزات 
در جهان منجر شده و هزینه تولید نیرو با فتوولتائیک به 6۰ 
دالر به ازای هر مگاوات در ساعت در نیمه دوم امسال کاهش 
از نیمه اول سال 2۰18 بود. پیدا کرد که 13 درصد کمتر 

http://tasisatnews.com/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-2020-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86/
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بازنگری قوانین مهندسی کشور

کرج،  مردم  نماینده  کولیوند  جواد  محمد 
شورای  مجلس  در  آسارا  و  اشتهارد  فردیس، 
اسالمی در نشست هم اندیشی مهــــندسان 
بیان  با  البرز  استان  مهندسی  آزاد  جریان 
حال  در  که  آنچه  داشت:  اظهار  مطلب  این 
دارد،  وجود  مهندسی  نظام  حوزه  در  حاضر 
نتوانسته  که  است  قوانینی  از  برخی  وجود 
نماید. مرتفع  را  کشور  مهـــندسی  نیازهای 

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
در صنف ساختمان چندین رکن از جمله دولت، سازمان نظام 
مهندسی، سازندگان، شهرداری و موثر است که در کنار 
یکدیگر می تواند به توسعه علمی شهرها کمک شایانی نماید.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای 
اسالمی به جوان گرایی در حوزه نظام مهندسی اشاره کرده 
و ادامه داد: بهتر است در سازمان به جوان ها میدان داده شود.

آمـــــوزش مجدد در سازمان باید صورت گیرد تا 
مهندسان بروز باشند.

نظام  رگهای  در  باید  جوانی  شور  افــزود:  وی 
اساسی  و  جدی  تحوالت  بتواند  تا  بدمد  مهندسی 
را در بخش مهندسی کشور استان را مشاهده کرد.
مهندسی  حوزه  مستعدان  و  جوانان  افزود:  کولیوند 
بسترهای  ایجاد  و  شرایط  شناخت  با  استان 
که  اعواجاجی  به  توانند  می  رشد  برای  مناسب 
بدهند. سامان  دارد  وجود  البرز  در  حوزه  این  در 
در  آسارا  و  اشتهارد  فردیس،  کرج،  مردم  نماینده 
مجلس اضافه کرد: در این بخش بعنوان نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی آمادگی الزم را دارم تا 
اگر نیاز به اصالح قوانین و یا تغییر و یا وضع قوانین 
جدید وجود داشت، این اقدامات از سوی کمیسیون 
شوراها و بنده در مجلس پیگیری و دنبال نمایم.ن
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی در پایان 
از مهندسان جوان خواست تا با ارائه نظرات خود و ارائه 
آن، در ایجاد شهری آبادتر و مهندسی تر تالش نمایند.
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کاربردی ترین اپلیکیشن ها برای معماران
در دنیای پیشرفته امـــروز، نرم افزارهایی برای معماران وجود دارند، که به راحتی بر روی تلفن 

همراه قابل دسترسی هستند.
در این راستا، شرکت ها برنامه های بسیاری را برای کمک به مردم برای انجام فعالیت ها و آسانی در کار 

ارائه داده  ند، که معماران نیز از این دسته خارج نیستند.

BIMx Graphisoft
BIMx Graphisoft صدرنشین برنامه ها و برنده چندین 

جایزه جهانی است.
یک تکنولوژی منحصربه فرد برای یکپارچه سازی 

پروژه های ساختمان ۲D و ۳D است.می توان BIM را پل 
ارتباطی بین آتلیه طراحی و محل ساخت پروژه دانست و 

این خالء ارتباطی توسط این برنامه از بین رفته است. شما می توانید بدون هزینه چاپ،طرح های خود را به 
کارفرما و مشتری ارائه دهید. این برنامه درسیستم عامل های اندروید و iOS قابل دسترس است.

MagicPlan
یک برنامه بسیار مفید و جالب.

با استفاده از دوربین تلفن همراه تان،پالن کف 
زمین را ترسیم کنید.برای استفاده از این برنامه،در 

یک مکان خاص ایستاده و تلفن همراه را به آن 
سمت بگیرید تا برنامه پالن کف را ترسیم کند. 

بعد از انجام کار شما می توانید فایل آن را به فرمت 
های PDF،DXF و یا JPG تبدبل کنید. این 

برنامه برای سیستم عامل های اندورید و iOS قابل دسترس است.

Autodesk Formit
با کمک این برنامه می توانید مدل های مفهومی را به سرعت 

در هر زمان و مکانی ایجاد کنید یا حتی مدل های BIM را بر 
روی تلفن همراه خود ایجاد و ویرایش کنید.

اگر از کیفیت مدل های ساخته شده، راضی نیستید می توانید 
آن ها را به کامپیوتر انتقال دهید.این برنامه برای سیستم عامل 

های اندورید و iOS قابل دسترس است.

ادامه این خبر را اینجا بخوانید

http://tasisatnews.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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این کتاب را می توانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید

نام کتاب: طراحی موتورخانه

تالیف: مهندس محمدرضا سلطاندوست

قیمت:  )به همراه لوح فشرده(50000 تومان

ناشر: انتشارات یزدا

تعداد صفحات: 680 صفحه

نوبت چاپ: چاپ اول - 1394

http://www.tasisatbook.com
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طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه

مدت دوره:  21 ساعت

روزهای تشکیل:  جمعه ها

مدرسین: مهندس غفاری

آغاز دوره: 3۰ آذر

در این دوره فرض بر این است که شرکت کنندگان با مفاهیم طراحی 

ساختمان های عادی آشنا هستند. آنها سیستم دفع فاضالب و آب 

باران، سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تهویه و سایر سیستم ها را 

می شناسند و با آنها کار کرده اند. شرکت کنندگان باید با مبانی طراحی 

آشنا باشند.در این دوره  فرصت پرداختن به مبانی طراحی نیست و حرفه 

ای ها باید در آن شرکت کنند.

در این دوره در مورد سیستم های مختلف تأسیسات مکانیکی ساختمان 

بحث می شود و نکات خاص آن ها در تأسیسات ساختمان های بلند 

بررسی می شود. پس ازاین دوره شرکت کنندگان باید هر پروژه ای را 

به راحتی تحلیل کنند و تأسیسات مورد نیاز آن را پیشنهاد دهند. باید 

بتوانند تأسیسات برج ها را طراحی کنند و  نیاز صحیح آسمان خراش را 

برآورده سازند.

آمادگی آزمون پایه 3 تاسیسات برقی نظام مهندسی

مدت دوره:  5۰ ساعت

روزهای تشکیل:    شنبه ها

مدرس: دکتر رمضانی گل افزانی

آغاز دوره: 17 آذر

حوزه  شده  شناخته  نام های  از  افزانی   گل  رمضانی  دکتر 

مباحث  بر  کامل  اشراف  به  توجه  با  برقی کشور   تاسیسات 

تاسیسات برقی و آزمون های نظام مهندسی مدرس این دوره 

هستند  و در این دوره مباحث مربوط به تاسیسات برقی از جمله 

آسانسور و پله برقی )مبحث 15(، صرفه جویی در مصرف انرژی، 

ضریب قدرت، قدرت قراردادی و دیماند، ترانسفورماتور، دیزل 

ژنراتور، سیم و کابل، اتصال کوتاه، محاسبه قدرت قطع کلید 

و تنظیم کلید اجرای چـــاه  ارت و هم بندی سیستم های

TNF، TNCS، TNC، IT و T.T سیستم های جریان طیف 

شامل آنتن مرکزی، صوت، اعالم حریق و … مبحث 13 را 

تدریس می کنند. 

برای اطالعات بیشتر کلیک کنیدبرای اطالعات بیشتر کلیک کنید

مهندس نیره شمشیری

مدیر آموزش آکادمی کاشانه

نکات خاص کالس های پیش رو آکادمی کاشانه
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http://kaashaaneh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87/
http://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
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یادش بخیر عالء الدین
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هر هفتهدر

ایمیل شما

آنچه در شماره بعدی می خوانید
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* مقاله مالیاتی در شماره صد و چهلم

* صد و سومین بسته خبری

* چه خبر از هفته بعد؟!

* جدیدترین مقاله از اشری را بخوانید

* چه کتابی بخوانیم؟!

 و

کلی مطلب خواندنی دیگر

با ما همراه باشید


