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همکاران عزیز سالم و خداقوت
در آستانه روز مهندس اوضاع نابسامان اقتصادی و صنفی چنان در هم تنیده 
است که همه را در وضعیتی بالتکلیف نگهداشته است. هشدارهای پی در 
پی مقامات عالی کشور مبنی بر انتظار سالی سخت در پیش رو و بازگشت 
شعارهایی چون جایگزینی نفت با مالیات )با توجه به تجربه دولت های قبلی( 
بر نگرانی ها افزوده است و امکان جهش قیمت دالر بر همه این موارد سایه 

افکنده است.
اوضاع چنان است که گویی در حال نزدیک شدن به مثلث برمودا هستیم. 
با  حرفه ای تر  و  هوشمندانه تر  کمی  ما  توانمند  مدیران  است  الزم  شاید 

مشکالت روبرو شوند.
هر مشکلی چه کوچک و چه بزرگ، چه در سطح اتاق کاری ما و چه در 
سطح کشوری یا حتی بین المللی یک پروژه است که باید حل شود. برای 
حل هر مشکلی باید کار مهندسی انجام شود. یعنی در قدم اول متوجه شویم 
مشکل چیست؟ باور کنید که راه حل همه مشکالت مشخص است. مشکل 
اساسی ما همیشه این است که نمی دانیم مشکل چیست. پس بسیاری مواقع 

راه حل ما پاک کردن صورت مساله است.
از متخصصان در عرصه های کامال  در حل مهندسی گونه مشکالت، تیمی 
مرتبط جنبه های مختلف یک مشکل را بررسی می کنند، راه حل هایی ارائه 
می کنند. هر راه حل دارای چالش هایی با راه حل دیگر است و هر راه حل  نیاز 
به کمک هایی از سایر رشته ها دارد. تمام این ایده ها و تفکرات با هم تحت 
نظر یک مدیر تصمیم گیر بررسی و محک می خورد و در نهایت طرحی حاضر 
می شود که به آن بسیار امیدواریم. اگر مشکل با هر روش دیگری حل شود 

یک بحران بروز می کند.
در  سعی  دیگر  جریاناتی  کنیم  حل  مهندسی وار  را  مشکالت  نتوانیم  وقتی 
خواهد  سخت تر  مشکل  حل  طبعا  و  می نماید  موجود  وضع  از  بهر برداری 
از  ناشی  مشکالت  حل  آن  و  می شویم  روبرو  دیگر  مشکلی  با  حال  شد. 

سوء استفاده گران است.
اگر اکنون سوء استفاده از اوضاع نابسامان چنین فراگیر شده است که هر روز 
خبر از دستگیری، زندان و اعدامی جدید می شنویم پس وارد فاز دوم شده ایم. 
این یعنی فاز اول، فاز حل مشکل، انجام نشده است یا درست انجام نشده 

است.
آیا ما مهندس نداریم؟ آیا مهندسان ما مشکل را نمی دانند؟ آیا متخصصان 
مرتبط در جلسه حل مشکل نبوده اند؟ آیا همه متخصصان درجلسه نبوده اند؟ 

آیا جلسه ای تشکیل نشده است؟
ما نمی دانیم اما می بینیم که فاز دوم )یعنی سوء استفاده( عرصه تاخت و تاز 
مافیا  زیرا  مافیا گذاشت.  را  آن ها  نام  نمی توان حتی  است که  افرادی شده 
دارای قواعد مشخص و قابل پیش بینی است. چنان که ویتوکورلئونه در فیلم 
پدرخوانده  قاتل پسرش را می بخشد تا کشتن تمام شود. اما سوء استفاده گران 
جاش  با  را  آش  که  هستند  آشوب گرانی  بلکه  نیستند  مافیا  کنونی  اوضاع 

می خواهند!
تا بعد!

مهندسی، مافیا یا آشوب؟!

روح اله واصف
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آخرین ماه زمستان برای جامعه مهندسین بسیار اهمیت دارد، 
چرا که پنجم اسفند مصادف است با روز مهندس که به مناسبت 
بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی نامگذاری شده است. 
ابتدا  در  باشیم،  داشته  مهندس  از  تعریفی  بخواهیم  اگر 
مهندس به کسی گفته می شد که ماشین های نظامی را 
شانزدهم  قرن  در  نظامی  غیر  مهندس  مفهوم  می راند. 
در هلند متولد و به سازندگان پل ها وجاده ها نسبت داده 
می شد، سپس این کلمه در سایر کشورها هم ظاهر شد.
می بایست  که  است  گونه  بدین  مهندسی  وظایف 
به  بتواند  تا  دهد  تشخیص  را  مربوطه  محدودیت های 
منابع  شامل  محدودیت ها  یابد.  دست  دستاوردهای الزم 
این محدودیت ها  با درک  یا فنی.  در دسترس، جسمانی 
مهندسین شناسه ها و مشخصات حدودی که یک شیء یا 
سامانه می تواند در چارچوب آن ساخته شود را مشخص 
بر  بسیاری  مالحظات  رو  این  از  می دهند.  ارائه  و  کرده 
روی کار مهندسی تأثیر دارند که از آن دسته مالحظات 
است. واکنش ها  و  کنش ها  تحلیل  توانایی  باال،  دقت 

تاثیر  انسان  زندگی  سطح  رفتن  باال  در  موفق  مهندسی 
فراوانی دارد، بنابراین یک مهندس عالوه بر دانستن قوانین 
فیزیکی وشیمیایی جهان هستی، باید از قوه تخیل باالیی 
شود. بشری  دانش  گسترش  موجب  که  باشد  خوردار  بر 
و  قوانین  گرفتن  نظر  در  با  می توانند  مهندسین 
در  را  بشر  نسل  نیازهای  آن ها،  از  جا  به  استفاده 
سازند. طرف  بر  بازده  باالترین  وبا  زمان  کمترین 

مهندس  به  مدرن  جامعه  نیاز  که  است  این  واقعیت 
با  که  ذهنیتی  نیست،  انکار  قابل  مهندسی  ذهنیت  و 
ریاضی آشناست و بسیار محاسبه گر و عملگراست، در پی 
کسب حداکثر بهره وری از حداقل امکانات موجود است. 
را  چیزی  هر  می کند  سعی  و  است  استداللی  او  ذهنیت 
در چارچوب الگوهای مهندسی و معادالت ریاضی ببیند.
باید مهندسی را در جایگاه واقعی خود قرار دهیم، تا یکی 
کنیم،  محقق  را  پیشرفت  و  توسعه  شروط  مهم ترین  از 
امور  بر همه  را  مهندسی  باشد که ذهنیت  قرار  اگر  ولی 
قراردهیم، در این صورت نه تنها به جامعه و این امور خدمت 
کرده ایم. تضعیف  نیز  را  مهندسی  جایگاه  بلکه  نکرده، 
اما از نگاه باالتر، مهندس نه یک اسم است نه یک رشته 
تحصیلی و نه وقتی که در یک دوره آموزشی سپری می کنیم؛ 
هیچ کدام از این ها برای مهندس شدن کافی نیست. در واقع، 
مهندس یک مدل ذهنی و رفتاری خاص است. مهندس، 
ذهنی دقیق و البته کاماًل منطقی دارد. مهندس به معنای 
واقعی کلمه تمرکز را می داند. مهندس باید عملگرا باشد. 
در دنیای امروز و با وسعت ارتباطات و اطالعات در سطح 
در  مهندس،  یک  منابع،  به  دسترسی  سهولت  و  جهانی 
می کند  صحبت  می اندیشد،  جهانی  استاندارد  و  مقیاس 
زندگی  در  بدهد.  انجام  را  کار خود  که  و تالش می کند 
یک مهندس ریاضیات و اعداد نقش بسیار پررنگی دارند 
است.  محسوس  تعامالتش  کلیه  در  او  عددی  سواد  و 
زبان  آن  به  می فهمد،  را  الملل  بین  زبان  مهندس  یک 
می خواند و می آموزد و می نویسد. در یک کالم، مهندس 
می شود. ظاهر  جامعه  در  که  است  آن  از  فراتر  بسیار 

نقش غیر قابل انکار مهندس در جامعه
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ترجمه:
مهندس نیره شمشیری

دسامبر 2018

مثال کالسیک
شکل 3 یک مشکل طراحی زون بندی که طبقه میانی 
یک ساختمان اداری بلندمرتبه در نیم کره شمالی را نشان 
می دهد؛ شکل 3 برای طراحی کم هزینه و شکل 4 برای 
طراحی با هزینه متوسط و بیشتر است. تیغه های خارجی 
گرمای  بهره های  نتیجه  در  دارند،  زیادی  شیشه های 
قرار  و  هوا  و  آب  و سال،  روز  زمان  به  بسته  خورشیدی 
تلفات  باالست.  بسیار  خورشید  نور  معرض  در  گرفتن 
زیاد  بسیار  نیز  هوای سرد  و  آب  در  پنجره ها  از  حرارتی 
قرار  دور هر طبقه  تا  دور  این ساختمان  اتاق های  است. 
گرفته اند. مرکز ساختمانی مانند این ممکن است فضاهای 
اداری هم داشته باشد، اما معمواًل محل های ارسال پستی، 
کپی کردن، استراحت، کنفرانس، انبار، خدمات ساختمان 
و  دستشویی ها  فراشی،  فضاهای  نیز  و   IT اتاق های  و 
راه پله ها  و  آسانسورها  می گیرد.  قرار  آن ها  در  راهروها 
اغلب در مرکز هستند. به خاطر نبود بهره های خورشیدی، 
بندی  زون  هم  با  معمواًل  مرکزی  فضاهای  از  بسیاری 
می شوند. با این وجود، اگر فضاها برای ساکنین مختلفی 
در نظر گرفته شده باشند، باید جداگانه زون بندی شوند.

دورتادور  محوطه،  طریق  از  حرارتی  بهره های  خاطر  به 
بیشتری در زون  به مرکز دقت  ساختمان معمواًل نسبت 
بندی الزم دارد. در مثالی که در شکل 3 و 4 نشان داده 
از طریق پنجره های بزرگ و  شده، بهره های خورشیدی 
بندی  زون  تصمیمات  بر  احتمااًل  کم  ساخت  هزینه  نیز 
حرارت  افت  بدترین  طراحی  شرایط  در  می گذارد.  تأثیر 
تلفات  الگوهای  اتاق ها  همه  طوفانی،  سرد  شب  یعنی 
حرارت مشابه خواهند داشت، جز اینکه نفوذ هوا به داخل 
بسته به چندین عامل متفاوت است. با این وجود، وقتی 
پیرامونی  فضاهای  رفتار  است،  موجود  خورشیدی  انرژی 

نور خورشید  در معرض  قرار گرفتن  به  بسته  دور  تا  دور 
یک  در  مثال،  برای  داشت.  خواهد  زیادی  تفاوت  هم  با 
دلیل  به  شرق  به  رو  اتاق های  سرد،  زمستانی  صبح 
زیادی  بهره های حرارت خورشیدی ممکن است گرمای 
به  غرب  به  رو  اتاق های  همزمان،  باشند.  نداشته  الزم 
شدن  گرم  با  بعدازظهر،  در  دارند.  نیاز  زیادی  گرمایش 
ساختمان،  حرارتی  توده های  شدن  شارژ  و  بیرون  هوای 
درحالی که  دارند  نیاز  سرمایش  احتمااًل  غربی  اتاق های 
یا  می خواهند  کمتری  بسیار  سرمایش  شرقی  اتاق های 
دارند. الزم  هم  گرمایش  سرد  بسیار  روزهای  در  حتی 

زون بندی حرارتی برای طراحی HVAC - بخش آخر

ساختمان  یک  میانی  طبقه  یک   .3 شکل 
یک  مرکز  کمتر.  هزینه  با  طبقه  چند  اداری 
تا  دور  کل  درحالی که  است،  حرارتی  زون 
دور اتاق ها تنها به 5 زون تقسیم می شود. 
اتاق های غیر گوشه در زمان هایی  ساکنین 
ناراحت خواهند بود چون اتاق های گوشه که 
دو وجه به بیرون دارند ترموستات می گیرند.
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اتاق های جنوبی یا شمالی در نیم کره شمالی باید پیک 
بعدازظهر  اواسط  تا  اوایل  در  را  خود  سرمایش  بارهای 
شرقی  فضاهای  با  نباید  آن ها  پیک  و  بگیرند  نظر  در 
معتدل  مناطق  در  ساختمان  اگر  شود.  منظور  غربی  یا 
هیچ  شمالی  اتاق های  است،  شمالی  نیمکره  سردتر  یا 
نمی کنند،  دریافت  زمستان  در  مستقیمی  خورشید  نور 
منظر  از  است.  متفاوت  دیگر  فضاهای  با  آن ها  بار  پس 
انرژی خورشیدی ِصرف، هر منطقه با میزان قرار گرفتن 
جداگانه  باید  خود  به  خورشید مخصوص  نور  معرض  در 
در  که  باالتر  هزینه  با  بندی  زون  شود.  بندی  زون 
که  مناسبی  سیستم های  با  و  شده  داده  نشان   4 شکل 
اختالف های  و  ساکنین  بیشتر  رضایت  باید  شده،  نصب 
باشد. داشته  همراه  به  را  آن ها  ترموستات های  در  کمتر 

نتایج
طراحان  کامپیوتری،  و  دستی  گذرای  بار  محاسبات  در 
HVAC معمواًل باید قبل از روشن شدن بارهای جزئی 
زون های حرارتی را انتخاب کنند. در انتخاب اینکه کدام 
اتاق ها باید با هم  گروه بندی شوند تا یک زون را تشکیل 
یک  نباید  اتاق ها  حرارتی  تلفات  و  بهره ها  مقدار  دهند، 
بهره ها مهم تر  آن  پروفایل  در عوض  بلکه  باشد،  فاکتور 
است – جریان هوا یا آب به زون به سادگی تقسیم می شود 
تا با نیازهای هر اتاق مطابقت داشته باشد. خوشبختانه، از 
یک دیدگاه، بسته های نرم افزاری خاصی توانایی های زون 
بندی خودکار را حداقل برای برآورد انرژی اضافه کرده اند و 
پیچیدگی این الگوریتم ها در طول زمان بیشتر هم می شود.
فصل »محاسبات بار گرمایش و سرمایش غیرمسکونی« 
برای  که  »زون هایی  می گوید   2017 اشری  هندبوک 
می شوند  تعیین  هواساز  دستگاه های  و  بار  محاسبات 
ندارند.« اتاق  سرمایش  بارهای  روی  تأثیری  هیچ 
که  بحثی  طبق  می کند؛  مخالفت  احترام  با  مؤلف  این 
در  زون  ترموستات  بدون  اتاق خاص  یک  داشتیم  اینجا 
ممکن  دارد،  مناسبی  داخلی  شرایط  که  اتاقی  با  مقایسه 
نتیجه در  و  تهویه  نرخ  یا  نسبی  رطوبت  دماها،  است 
بارهای متفاوتی داشته باشد. این فصل می گوید انتخاب 

تأثیر  سیستم  زدن  سایز  برای  پیک  بارهای  روی  زون 
همان  به  نسبت  زیاد  زون های  با  سیستم  و یک  بگذارد 
ممکن  زیاد  کوچک  زونه  تک  سیستم های  با  ساختمان 
است ظرفیت کلی کمتری داشته باشد چون پیک زون ها در 
زمان های مختلفی رخ می دهد. تکرار نرم افزار برای تعیین 
نه تنها آسایش بلکه اثرات انرژی گزینه های زون بندی 
مختلف یک ابزار قوی برای طراحان HVAC خواهد بود.

پس زون بندی حرارتی یک هنر است یا یک دانش؟ مثل 
آشپزی پاسخ هر دو گزینه است. یک طراح HVAC آگاه و 
با تجربه قبل از تصمیم گیری در مورد زون بندی، کاربری 
مورد نظر هر فضا و ساکنین، پنجره ها و دیوارها، سازه، 
جهت های اصلی و جایی که در معرض بیرون قرار دارد را 
مطالعه می کند؛ اگر زون بندی خودکار در نرم افزار استفاده 
تجربه  و  مهارت ها  دانش،  همان  از  باید  طراح  می شود، 
برای ارزیابی پیشنهادات آن استفاده کند. بعد از ساخت، 
کارفرماها،  بازخوردهای  و  محل  در  طراحان  مشاهدات 
تصمیم گیری های  بهبود  به  می تواند  ساکنین  و  اپراتورها 
زون بندی آتی و افزایش عملکرد ساختمان کمک کند.

با  اما  میانی شکل 3،  شکل 4. همان طبقه 
بودجه تاسیسات بیشتر؛ در نتیجه می توان 
زون های بیشتر در دورتادور و مرکز تعیین 
بیرونی،  وجه  دو  با  گوشه  اتاق  هر  کرد. 
دارد؛  خود  به  مخصوص  زون  و  ترموستات 
اتاق هایی که یک وجه دارند باید چند ساعت 
عدم آسایش در زون های خود داشته باشند.
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دایکین طیف چیلرهای خود را گسترش می دهد

محصول جدید دایکین معرفی شد:
دستگاه تهویه مطبوع ویژه محیط های بیرونی

شرکت دایکین اخیراً اعالم کرده کــه طیف چیلرهای سانتریفوژ بدون روغــن DZ خود را با معرفی سه کمپرسور جدید 
در اندازه های بزرگ تر گسترش داده است.

ایـن کمپرسورهای جدید با فراهم کردن فضای بیشتر انعطاف پذیری باالیی 
برای هماهنگی با کارکرد تاسیسات بزرگ تر و پیچیده تر مثل کولرهای 

خشک و برج های خنک کن دارد.
بر اساس این گزارش، این کمپرسورهای جدید ظرفیت بار روی مدل های 

 R1234ze را از 320 کیلووات به 2173 کیلووات و روی مدل های R134a
از 227 کیلووات به 1415 کیلووات افزایش می دهند.

دو  در  اکونومیک شده  یا  استاندارد  مدار  یک  با  جدید  چیلرهای  این 
است. دسترس  قابل  حرارتی  پمپ  و  بای پس  گس  هات  نسخه 

نسخه هات گس بای پس چرخه کمپرسور را کاهش می دهد و دمای آب سرد شده را در ظرفیت بسیار پایین ثابت نگه می دارد. 
این نسخه زمانی که بارگیری سیستم به زیر 10 درصد گنجایش کمپرسور کاهش می یابد، گاز را مستقیمًا به اواپراتور ارسال 
می کند. این گاز داغ یک جریان مبرد ثابت را ایجاد کرده و چرخه کوتاه چیلر را تحت شرایط بارگیری کاهش یافته حفظ می کند.
اما نسخه پمــپ حرارتی، دارای حالت پیگیری با برگشت پذیری در سمت آب است. کلیدی که روی پنل الکتریکی ایـن 

دستگاه تعبیه شده امکان انتخاب حالت خنک کننده یا گرم کننده را فراهم می کند.

در  را  خنکی  نقاط  که  کند  معرفی  ژاپن  در  مطبوع  تهویه  دستگاه  یک  دارد  نظر  در  دایکین  شرکت 
کند. فراهم  کافه ها  و  بارها  رستوران ها،  در  همچنین  و  بیرونی  فضاهای  در  شده  برگزار  رویدادهای 
اقداماتی  روی  ژاپن  کسب وکارهای  و  شهرداری ها  اخیر،  سال های  طی  در  که  است  مدعی  دایکین  شرکت 
کند. فراهم  مشتریان  برای  را  ایمنی  و  راحت  شرایط  و  کرده  جلوگیری  گرما  هجوم  از  که  شده اند  متمرکز 
بر اسـاس این گزارش، این دستگــاه تهویه مطبوع مـحیط بیرونی که نخستین بار سال گذشته معرفی شد، هـــوا را از 
قسمت باالیی دریافت می کند و هوای خنک را از چهار جهت از دیوار بدنه اصلی تحویل می دهد. گفته می شود که ایـن 

دستگاه توانایی خنک کردن محیط را تا شعاع 3 متر دارد.
این دستگاه تهویه مطبوع که تا نیمه ماه می در ژاپن در 
دسترس خواهد بود، در واقع، بخش داخلی )اسپلیت( و خارجی 
)کندانسور( را در یک دستگاه ادغام کرده و با تجهـــیز به 
چرخ  برای ثابت نگه داشتن، امکان قرارگیری در محل های 
مختلف را آسان می کند. شایان ذکر است که نمونه اولیه 
تولیدی این دستگاه، سال گذشته در 5 مکان عمومی تست 
برسد. اثبات  به  آن  راحتی  و  اثربخشی  تا  شد  آزمایش  و 

ترجمه: سعید سعیدی
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انتخابی سخت برای مهندسان تاسیسات: چیلر جذبی یا تراکمی

اساس  بر  تا  دارند  مشخصه هایی  و  ویژگی ها  چه  چیلرها  انواع  از  کدام  هر  بداند  باید  تاسیسات  مهندس 
این خصوص میزان  پارامترهای مهم در  از مهم ترین  البته یکی  انتخاب کنند.  را  نیاز و مهارت خود، آن 
است. چیلر  زمینه  در  برجسته  اساتید  و  متخصصان  از  انجرقلی  زاره  مهندس  است.  انرژی  مصرف 

از نظر این کارشناس خبره، چیلر تراکمی بهتر از چیلر جذبی است.

http://tasisatnews.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA/
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برج خنک کننده، دستگاهی است که هوای گرم محیط، 
هوای گرم ناشی از فعالیت ماشین آالت تولیدی و … را 
می گیرد و آن را از طریق تماس با آب سرد، خنک نموده و به 
دستگاه های صنعتی یا محیط فعالیت انسان تزریق می کند.
 برج خنک کننده در مهم ترین دسته بندی به برج خنک کننده 
می شود. تقسیم  مداربسته  خنک کننده  برج  و  باز  مدار 
درون  خنک کننده  سیال  مداربسته،  خنک کننده  برج  در 
لوله های مسی می چرخد و آب درون سیستم خنک کننده 
ندارد. تماس  کاری  خنک  جهت  استفاده  مورد  آب  با 
سرمای مورد نیاز برای خنک شدن سیال درون سیکل بسته 
این نوع برج خنک کننده از طریق لوله های مسی )بهترین 
رسانای دما( از بیرون به داخل سیستم بسته منتقل می شود.
برج خنک کننده مدار باز این محدودیت را ندارد و آب درون 
سیستم خنک کننده مرتب با آب جبرانی ترکیب می شود.
در دسته بندی مهم بعدی ج»نس بدنه بــرج خنک کننده 

مدنظر قرار می گیرد.
برج  بتنی،  خنک کننده  برج  چوبی،  خنک کننده  برج 
خنک کننده گالوانیزه و برج خنک کننده فایبرکالس انواع 
هستند. بدنه  جنس  لحاظ  از  خنک کننده  برج  مختلف 
و در نهایت آخرین تقسیم بندی به شکل ظاهری بـــرج 

خنک کننده اشاره دارد.
برج خنک کننده مکعبی و برج خنک کننده گرد یا مخروطی
همان طور که می دانید تهــویه مطبوع یک فرآیند چــند 
مــرحله ای است که طی آن عملیات مختلف به صـورت 

همزمان صورت می گیرد.
به  و  می کند  حرکت  می شود،  تولید  مطبوع  هوای 
و  گرمایش  می شود.  منتقل  نظر  مورد  مکان های 
و  بزرگ  مرکزی  واحد  یک  از  موردنیاز  سرمایش 
می گردد. تأمین  پشت بام  در  کوچک  واحد  یک  یا 
کیفیت  هوا،  جهت  رطوبت،  دما،  نظیر  پارامترهایی 
می شود  کنترل  فضا  یک  در  فشار  اختالف  صدا،  هوا، 
و  راحتی  تا  می رسد  تعیین شده  پیش  از  مقادیر  به  و 
و  اداری  و  مسکونی  محیط  یک  در  ساکنان  سالمت 
گردد. تضمین  صنعتی  واحد  یک  در  محصوالت  یا 
یک  از  موردنیاز  گرمای  مطبوع  تهویه  سیستم  یک  در 
بخار  دیگ  یا  بویلر  می شود.  تأمین  بخار  دیگ  یا  بویلر 
لوله ها  بیرون  در  که  است  لوله  و  پوسته  مبدل  یک 
محفظه آتش قرارداد و در داخل لوله ها آب جریان دارد.

آوردن  جوش  و  کردن  گرم  جهت  موردنیاز  حرارت 
می شود. تأمین  مازوت  یا  گازوئیل  یا  گاز  توسط 

اتمسفریک  فشار  از  بیشتر  معمواًل  لوله ها  داخل  فشار 
و  چدنی  لوله های  از  کم  فشارهای  برای  معمواًل  است. 
برای فشارهای باال از لوله های فوالدی استفاده می شود.
سرمای موردنیاز یک سیستم تهویه مطبوع از یک چـیلر 

تأمین می شود.
چرخه  یک  طی  که  است  دستگاهی  تراکمی  چیلر 
فریون  نظیر  تراکم پذیر  سیال  یک  انقباض  و  انبساط 
آب  معمواًل  که  واسط  سیال  از  را  گرما  آمونیاک،  یا 
می کند. منتقل  اطراف  فضای  به  و  نموده  جذب  است 
چیلر  و  تراکمی  چیلر  جذبی،  چیلر  نوع  سه  در  چیلر 
محدودیت ها،  به  توجه  با  می شوند.  تقسیم  انبساطی 
بازدهی  و  خدمات  و  سرویس ها  دسترسی ها،  ظرفیت ها، 
انرژی، امروزه بیش ترین نوع چیلر مورداستفاده می باشد.

استفاده از چیلر به تنهایی باعث باال رفتن مصرف انرژی 
می گردد. سیال واسط در چیلر معمواًل آب است. با استفاده 
از یک برج خنک کننده یا کولینگ تاور می توان مصرف 
انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع را بهینه سازی کرد.
برج خنک کننده قادر است تا دمای آب را با مصرف انرژی 
بسیار کمتر نسبت به چیلر، به نزدیک دمای مرطوب هوای 
محیط کاهش دهد. برج خنک کننده در سه نوع مدار باز، 
مصرف  بیشتر  کاهش  منظور  به  هیبریدی  و  بسته  مدار 
انرژی و بهینه سازی مصرف آب تقسیم بندی می شود.
واحد نهایی یک سیستم تهویه مطبوع، هواساز می باشد.
سرمای  یا  و  بویلر  یک  از  حاصل  گرمای  از  هواساز 
و  تصفیه  از  بعد  و  می کند  استفاده  چیلر  یک  از  حاصل 
و  رطوبت زدایی  یا  و  رطوبت زنی  بیرون،  هوای  پاالیش 
داخل  به  نظر  مورد  دبی  و  شرایط  با  را  آن  دما  تنظیم 
یک واحد مسکونی، اداری، تجاری و یا صنعتی می دمد. 
هواساز بستگی به محیط نصب به هواساز خانگی، هواساز 
می شود. دسته بندی  و…  صنعتی  هواساز  آپارتمانی، 

آشنایی با برج خنک کننده، چیلر و هواساز
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به مناسبت روز مهندس و روز زن

صنعت HVAC نیازمند مهارت و حضور خانم هاست
این روزها دیگر خبری از مشاغل صرفاً مردمحور نیست و دیدگاه قدیمی و سنتی که کار 

کردن وظیفه مردهاست کاماًل منسوخ شده است. حضور زن ها حاال در همه مشاغل نه تنها به 
چشم می خورد، بلکه به یک نیاز نیز تبدیل شده است. از این رو، همزمانی تقریبی روز مهندس 
و روز زن را بهانه ای قرار دادیم تا به نقش خانم های مهندس در صنعت تاسیسات بپردازیم.
البته مقــاله زیر، به نقش خانم ها در صنعت HVAC در کشور آمریکا اشاره دارد، امــا 

تحقق این امر در کشور ما ایران نیز اصاًل دور از ذهن نیست.

همیشه  خانم ها  حضور  خالی  جای   ،HVAC صنعت  در 
احساس می شده است، اما در سال 2018، با افزایش جمعیت و 
بازنشسته شدن نسل پس از جنگ جهانی، شغل های بیشتر و 
بیشتری در حوزه هایی مانند پیمانکاری HVAC به وجود آمد.

 53% کارگران ماهر حدود 45 ساله هستند و بسیاری از 
آنها در ده سال آینده شغل خود را ترک خواهند کرد. به 
این آمار، 18.6% کارگرانی که 55 تا 64 ساله هستند را 
نیز اضافه کنید، پس زنگ هشدار به صدا در می آید: در 
طی چند سال، شکاف نیروی کاری بزرگی ایجاد می شود. 
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نگهداری  و  تعمیر  مانند  صنایعی  دلیل  همین  به 
جدید  استعدادهای  جذب  به  عالقه مند   HVAC
صنعت  یک  همیشه  حوزه  این  که  حالی  در  است. 
مردمحور بوده است، زنان هم به عنوان پیمانکاران 
اینجا  در  داشته اند.  خوبی  موفقیت های   HVAC
از  قبل  خانم ها  که  نکته  چند  به  است  خوب 
و  مطبوع  تهویه  نگهداری  و  تعمیر  حوزه  به  ورود 
گرمایش باید به آنها توجه داشته باشند اشاره کنیم.

زنان در مشاغل: یک روند رو به رشد
خانمی  دیدن  قبل،  سال   10 حتی  و   20  ،30  ،40
بسیار  می کند  کار  صنعتی  مطبوع  تهویه  در  که 
موردی  مساله  این  پیمانکاری  حوزه  در  و  بود  کم 
است.  کرده  تغییر  زمانه  اما  می آمد.  شمار  به  نادر 
در کمتر از 20 سال، تعداد مشاغلی که توسط خانم ها 
اداره می شود با سرعت 1.5 برابر میانگین ملی افزایش 
یافته است. در حالی این مساله قطعًا روندی مثبت 
است، صنعت ساخت و ساز دراین زمینه کند عمل 
و  بوده  خانم ها  اختیار  در  مشاغل  تنها %7  و  کرده 
فقط 1.2% خانم ها در صنعت HVAC کار می کنند. 

صنعت به خانم ها نیاز دارند
پیش بینی   ،)BLS( کار  آمار  انجمن  گزارش  طبق 
می شود صنعت HVAC در چند سال آینده رشد قابل 
توجهی داشته باشد. با افزایش 21 درصدی در نیاز به 
نصاب ها و مکانیک های HVAC از 2012 تا 2022 
کارکنان  از  زیادی  درصد  بازنشسته شدن  با  همراه 
قدیمی HVAC، این صنعت نیاز به حضور خانم ها دارد. 
 HVAC این انگیزه برای تشویق زنان به پیمانکار
شدن و کار در صنعت منجر به شکل گیری سازمان 

که  نهادی  است؛  شده   »HVACR در  »زنان 
خانم ها  برای  را  تحقیق  و  مشاوره  حمایت،  زمینه 
این صنعت  به  رسیدن  در  آنها  به  و  ساخته  فراهم 
کالج ها  با  طریق  این  از  خانم ها  می کند.  کمک 
حوزه  این  در  آنها  حضور  باب  و  می گیرند  ارتباط 
بگیرند  تصمیم  می توانند  نتیجه  در   – می شود  باز 
خیر. یا  است  مناسبی  شغلی  گزینه  رشته  این  آیا 
تالش   HVAC شرکت های  خود  حال،  عین  در 
می کنند به خانم ها کمک کنند از مبارزه با این حرفه 
این حوزه کاری آشنا سازند.  با  را  آنها  دور شوند و 

ایالت های مختلف، نیازهای متفاوت
به  نیاز شدیدی  آینده،  ایالت ها در سال های  بعضی 
زنانی  برای  کارگر دارند که می تواند فرصت خوبی 
تعمیر و نگهداری تهویه  باشد که مایلند در بخش 
مطبوع یا تهویه مطبوع صنعتی آموزش ببینند. بیش 
از 60% کارگران ماهر در کانکتیکوت، رود ایسلند، 
نیوجرسی و نیوهمپشایر 45 ساله یا بیشتر هستند؛ 
اما در دلوار، ایلی نویز، پنسیلوانیا، ماین، نیویورک و 
اوهایو حدود 57% در این محدوده سنی قرار دارند.

HVAC آموزش در
یکی از دالیل اصلی زنان برای بررسی HVAC برای 
شغل مورد نظرشان، فرایند آموزش است. آموزش در 
اخذ مدرک برای این رشته در سراسر ایاالت متحده 
در کالج های عمومی و حتی مدارس آنالین در اختیار 
زمان  سال  یک  تا  ماه   6 تنها  آموزش  است.  همه 
می برد و احتمااًل بعد از آن یک کارآموزی و موفقیت 
است.  کافی  مدرک  اخذ  برای  پایانی  امتحان  در 

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
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HVAC زنان، حافظان آینده صنعت
آینده صنعت HVAC روشن به نظر می رسد! طبق 
صنعت  در  رشد  فرصت های  از  منتشرشده  گزارش 
بازار  می شود  برآورد   ،HVAC تجهیزات  جهانی 
 120.6 رقم  به   2022 سال  تا   HVAC جهانی 
 %4.9 ساالنه  رشد  نرخ  یک  و  برسد  دالر  میلیارد 
بین سال های 2017 تا 2022 داشته باشد. فناوری 
بیشتری  فرصت های  نه تنها   HVAC در  جدید 
مجموعه  بلکه  می کند،  ایجاد  کار  نیروی  در 
دارد.  همراه  به  صنعت  در  مشاغل  از  متنوع تری 
نظر  به  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
جلو  به  رو  زمینه  هر  در   HVAC صنعت  می رسد 
می رود، اما جای خالی یک موضوع در آن احساس 
می شود: زنان! حضور زنان در صنعت HVAC نسبت 
به سایر صنایع در سراسر جهان بسیار کمتر است. 
با شکوفایی صنعت و ایجاد فرصت های  شغلی بسیار 
زیاد برای کارگران و کارآفرینان، احتمااًل زنان را در 
راس صنعت HVAC خواهیم دید که به حساسیت 
اضافه می کند.  آن  فناوری و طراحی های  به  جدید 

 HVAC صنعت  وارد  بیشتری  زنان  قبل  به  نسبت 
کار  نیروی   %1 تنها  هنوز  نهایت  در  اما  می شوند، 
تشکیل  را  جهان  سراسر  در   HVAC تکنیسین 
اجزای  بقیه  در  مشابه  اختالف  یک  می دهند. 
صنعت هم دیده می شود. توسعه جهانی در صنعت 
زنان  آن  در  که  کند  می  ایجاد  را  موقعیت هایی 
پیش بینی  باشند.  ارزشمند  دارایی  یک  می توانند 
و  هتل داری  فروش،  بخش های  در  رشد  می شود 
شود؛   HVAC بخش  مداوم  رشد  به  منجر  تجارت 
بزرگ  مقیاس  اجرای  پیشرفت ها  این  نتیجه  در 
سیستم های HVAC را در بر می گیرند. این رشد در 
HVAC به این معناست که صنعت به دنبال گرفتن 
تنها  نه  زنان  است.  جدید  تکنیسین  زیادی  تعداد 
بهره مند  حوزه  این  فرصت های  مزیت  از  می توانند 
شوند، بلکه منبع ارزشمندی از این بخش خواهند بود. 
زنان در واقع آینده صنعت HVAC را حفظ می کنند.
نظر  و  رفته ایم  ال جی  شرکت  سراغ  نمونه  برای 
مدیران این شرکت را در خصوص حضور زنان در 

HVAC ترجمه: مهندس نیره شمشیرینقش زنان در صنعت
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 ،LG شرکت  مدیران  شدیم.  جویا   HVAC صنعت 
خود را متعهد به ارایه فرصت برای افراد مشتاق و در 
کیفیتی می دانند  با  تکنیسین های  معرفی  عین حال 
مشتریان  به  جهانی  سطح  در  خدمات  بتوانند  که 
از  تعدادی  نظر  زن،  روز  به  نزدیک شدن  با  بدهند. 
مدیران زن صنعت HVAC در شرکت ال  جی را در 
خصوص نقش و حضور زنان در این صنعت می خوانید:

 HVAC ویرنا کومورکوییچ، مدیر انــرژی و
شرکت ال جی الکترونیک از آرژانتین

مردانه  غالبًا  رشته  در یک  موفقیت  برای  خانم  یک 
آماده  و  باشد  آماده  باشد،  آماده  باید   ،HVAC مانند 
و  نفس  به  اعتماد  باشد.  آماده تر  آن،  از  بعد  و  باشد 
با  دانش همراه  از  استفاده  برای  توانایی  در  صداقت 
حس ششم منحصر به فردی که همه خانم ها دارند، 
صبر،  زن،  یک  عنوان  به  معتقدم  من  است.  مهم 
اطمینان و روش انجام مذاکرات ویژگی های کلیدی 
مثبتی  نتایج  می تواند  که  ماست  جنس  برای  ذاتی 
باشد. پرسنل در مکان های  به همراه داشته  در کار 
ساختمانی و تصمیم گیران اغلب مرد هستند. پس، به 
عنوان یک خانم من باید دانش فنی خودم را اثبات 
کنم و ارزش های ایده ام را در اختیار همه قرار دهم.
گرازیا یانگ، مـــدیر تولید بخش تـهویه 

مطبوع شرکت ال جی الکترونیک از برزیل
محیط در صنعت HVAC همیشه مثبت است و من 
حس می کنم همیشه در حال یادگیری هستم. با این 
وجود، از آنجایی که بیشتر اعضای تیم آقایان هستند، 

آقایان  داشتم.  کمتری  نفس  به  اعتماد  آغاز  در  من 
می توانند تا حدی سرد باشند، پس فکر می کنم زن 
بودن به گرمی و صمیمیت محیط کار اضافه می کند. 
و  فروتن  و  کردن  کار  سخت  ابتدا  در  من،  نظر  به 
روشنفکری  همچنین  و  است  مهم  بودن  متواضع 
می آید.  شمار  به  مثبت  ویژگی  یک  همیشه 

یانهوآ جین، مدیر فــروش چیلــر شرکت 
ال جی الکترونیک از چین

تقریبًا  پروژه ها  مجاز  نمایندگان  و  تصمیم گیران 
است  ممکن  مساله  این  هستند،  آقایان  همیشه 
رعب آور باشد اما در واقع من حس می کنم می توانم 
با صمیمیت و پشتکار به مشتریان کمک کنم و این 
می دهد.  درکار  بیشتری  نفس  به  اعتماد  من  به  امر 
در  باشند،  پذیراتر  و  مهربان تر  می توانند  خانم ها 
شوند.  پذیرفته  مردان  از  بیشتر  می توانند  نتیجه 
گاهی  نقش  این  برای  خانم ها  سختی  واقع،  در 
مناسب تر است. این سختی می تواند مخصوصًا مهم 
نشان داده شود و اگر شما قلب و تالشتان را روی 
کارتان بگذارید نتایج بزرگی به دست خواهید آورد. 
مردانه  صنایع  در  گسترده تر  حضور  به  باید  خانم ها 
فرصت ها  مسیر  این  در  دهند.  ادامه   HVAC مانند 
قرار می گیرد که  و تهدیدهای جدیدی سر راهشان 
 HVAC .مشاغل ارزشمندی در اختیار آن ها قرار می دهد
فرصت های زیادی دارد و به کسانی که در آن کار می 
کنند شانس رشد و یافتن استقالل در کارشان را می دهد. 
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و ساخت  فنی طراحی  دانش  به  ارومیه  دانشگاه  محققان 
توربین بادی محور عمودی با روتور V شکل در راستای 
یافتند. دست  تجدیدپذیر  انرژی های  از  بهره گیری 

ارومیه  دانشگاه  فناوری  مدیر  نواز،  گلشن  سجاد  دکتر 
دکتر  از  متشکل  تحقیقاتی  تیم  گفت:  خصوص  این  در 
فنی  دانشکده  مکانیک  گروه  استادیار  خلیلیان  مرتضی 
مهندسی دانشگاه ارومیه و با حمایت مالی دانشگاه ارومیه 
هندسه  با  عمودی  محور  بادی  توربین  طراحی  به  موفق 
ساخت  و   IEC61400 استاندارد  با  مطابق  شکل   V
نمونه در ابعاد آزمایشگاهی با توان یک کیلووات شده اند.

وی با اشاره به هدف اصلی تولید این فناوری در دانشگاه 
به  نسبت  تولید  هزینه های  کاهش  بر  مبنی  ارومیه 
اخیر توربین های  نمونه های مشابه اظهار کرد: در سالیان 

آنها  قابلیت های  و  هندسه  دلیل  به  عمودی  محور  بادی 
مورد  ویژه  به طور  دریاها  در  واقع  نیروگاه های  در  به ویژه 
بادی  انرژی  معتبر صنعت  و شرکت های  مؤسسات  توجه 
محصول  این  طراحی  فرآیند  در  رو  این  از  و  گرفته  قرار 
پروژه  قبیل  از  خارجی  معتبر  مختلف  نمونه های  هندسه 
نمونه  لهستان،   A-New موسسه فرانسه،   Vertiwind
دانشگاه   DeepWind پروژه   ،Uppsala دانشگاه 
سوئد،   SeaTwirl شرکت  نمونه  دانمارک،  تکنولوژی 
محور  معتبر  نمونه های  همچنین  و   VESTAS شرکت 
توربین  این  در  که  گرفته اند  قرار  بررسی  مورد  افقی 
به  نسبت  شده  تمام  قیمت  ارومیه  دانشگاه  در  تولیدشده 
توربین های بادی رایج 11 درصد کاهش پیدا کرده است.

از  استفاده  با  توانسته اند  بار  اولین  برای  محققان 
شارژ  که  بسازند  باریکی  و  کاغذی  باتری های  گرافن 
می شود. انجام  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  با  آنها 
شکننده  و  ترد  بسیار  ماده ای  گرافن  قبل  سال  چهار  تا 
و  منعطف  محصوالتی  تولید  که  می شد  محسوب 
رویا محسوب می شد،  تنها یک  آن  از  استفاده  با  محکم 
است. کرده  تغییر  کامال  زمینه  این  در  شرایط  حاال  اما 
از  استفاده  با  اند  توانسته  گالسکو  دانشگاه  پژوهشگران 
گرافن باتری های منعطفی تولید کنند که از ظرفیت باالیی 
برای ذخیره سازی انرژی نیز برخوردار است. این باتری های 
منعطف با استفاده از نور خورشید شارژ می شوند و از آنها 
می توان در انواع پوشیدنی های هوشمند و غیره استفاده کرد.
و  گرافن  از  استفاده  با  مذکور  پرظرفیت  باتری های 
پلی اورتان تولید شده اند و هزینه تولید آنها نیز پایین است 
و می توان امیدوار بود که در آینده در بسیاری از صنایع 
لیتیومی شوند. معمولی  باتری های  جایگزین  و حرفه ها 

خورشیدی  انرژی  می توانند  لیتیومی  کاغذی  باتری های 
خود  درون  در  متمادی  ماه های  برای  را  دریافتی 
تابش  معرض  در  آنکه  محض  به  و  کنند  ذخیره 
می شوند. شارژ  مجددا  بگیرند،  قرار  خورشید  نور 

زمینه  این  در  شده  انجام  آزمایش های  جریان  در 
 15 برای  گرافنی  باتری های  این  که  شده  مشخص 
بدون  هستند؛  استفاده  قابل  مکرر  شارژ  بار  هزار 
بدهند. دست  از  را  خود  ذخیره سازی  ظرفیت  آنکه 
این در حـــالی است که باتری های لیتیومی عـادی بعد 
از 500 تا 1000 بار استفاده برای شارژ به تدریج توانایی 

ذخیره سازی خود را از دست می دهند.
میزان خروجی باتری های گرافنی خورشیدی برابر با 2.5 ولت 
است که برای روشن کردن 84 المپ ال ای دی کافی است.
البته این میزان انرژی برای تامین برق ساعت های هوشمند 
نیست.  کافی  دارند،  نیاز  باتری  ولت   3.8 تا   3.7 به  که 
برطرف شود. این چالش هم  آینده  در  انتظار می رود  اما 

تولید باتری های کاغذی خورشیدی با گرافن

ساخت توربین بادی محور عمودی با روتور V شکل
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هزینه تعلیق 
ساخت و ساز در پایتخت

با عنوان »عوارض  پایتخت اخیرا مصوبه ای  پارلمان محلی 
مجوز افزایش مهلت اتمام عملیات ساختمانی« مصوب کرده 
که بر اساس آن، پروژه های ساختمانی معلق و نیمه کاره پس از 
یک سال تمدید رایگان مهلت اتمام، مشمول پرداخت عوارض 
به شهرداری تهران با نرخی 34برابر فرمول فعلی خواهند شد.
بررسی متغیرها و نشانه های کنونی از وضعیت بازار ساخت و ساز 
و اثرگذاری این وضعیت بر روند آتی بازار نشان می دهد اگرچه 
ساخت و ساز در مناطق 22 گانه شهر تهران در سال جاری در 
مسیر رونق قرار گرفت اما متاثر از چهار عامل احتمال بازگشت 
مجدد این بازار به وضعیت رکودی در سال آینده باال است.
دوره  آستانه  در  مسکن  بازار  قرارگیری  با  جاری،  سال  در 
رونق، در برخی مناطق پایتخت پروژه های جدید ساختمانی 
ادامه سال، جهش قیمت خرید و فروش  اما در  کلید خورد 
مسکن و به دنبال آن کاهش توان خرید متقاضیان مصرفی، 
افزایش چندبرابری قیمت مصالح ساختمانی )به طور متوسط 
میانگین  به طور  زمین  قیمت  برابری   2 رشد  درصد(،   50
شرایط  به  نسبت  ساختمانی  سرمایه گذاران  بدبینی  و 
به  مجدد  رکود  بروز  احتمال  تا  شد  سبب  آینده  اقتصادی 
ویژه در سال آتی در بخش ساخت و ساز افزایش پیدا کند.
احتمال بروز رکود برای سـال آتی که بخشی از آن خارج از 
اراده سرمایه گذاران ساختمانی است می تواند مــوج جدیدی 
از پروژه های ساختمانی نیمه کاره و معلق در مناطق شهری 

پایتخت را شکل دهد.
از  جلوگیری  برای  پایتخت  محلی  پارلمان  رو  این  از 
خطرات  و  شهر  در  نیمه کاره  ساختمان های  پدیده  شیوع 
رسیدن  نتیجه  به  گود،  ریزش  همچون  آن  از  ناشی 

سرمایه گذاری های انجام شده در بخش ساختمانی و مهم تر 
از همه آسیب ندیدن دید بصری شهر، فرمول اخذ عوارض 
است. کرده  روزرسانی  به  را  نیمه کاره  ساختمان های  از 
عوارض  اخذ  برای  شده  تعریف  جدید  فرمول  با  مطابق 
 34 عوارض  نرخ  ساختمانی،  پروژه های  از  گروه  این  از 
ریسک  تا  شده  پیش بینی  کنونی  فرمول  به  نسبت  برابر 
از  سازندگان  برای  ساختمانی  پروژه های  شدن  رها 
کند. پیدا  افزایش  شهرداری  به  عوارض  پرداخت  محل 
مجوز  صدور  به  ملزم  تهران  شهرداری  اساس  این  بر 
انواع  یا  ساختمانی  عملیات  اتمام  مهلت  افزایش 
اتمام  تاریخ  از  سال  یک  مدت  به  ساختمانی  گواهی  
است. عوارض  اخذ  بدون  پروانه  در  ساختمانی  عملیات 
اتمام  مهلت  افزایش  مجوز  شهرداری  که  معنی  این  به 
عملیات ساختمانی را برای آن گروه از پروژه های ساختمانی 
در مهلت  و  پروانه ساختمانی شروع  در  مقرر  در مهلت  که 
نخست  سال  یک  برای  نرسیده  پایان  به  پروانه  در  مقرر 
در  اما  کرد  خواهد  صادر  عوارضی  گونه  هیچ  اخذ  بدون 
تمدید  سال  یک  از  پس  ساختمانی  عملیات  که  صورتی 
پروژه های  جدید  فرمول  با  مطابق  نرسید  پایان  به  نیز 
شد. خواهند  تعلیق  عوارض  مشمول  نیمه کاره  ساختمانی 

نیمه کاره  ساختمان های  از  عوارض  مقایسه  و  بررسی 
سال  برای  شده  مصوب  جدید  فرمول  و  فعلی  فرمول  در 
فرمول  با  مطابق  عوارض  این  می دهد:  نشان  آینده 
حاصل ضرب  بر  مبنی  سال95  مصوبه  براساس  و  فعلی 
اعمال می شود. اعیان«  معامالتی  ارزش  در  زیربنا  مساحت 
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رییس کانون انبوه سازان با انتقاد از قانون پیش فروش گفت: 
بخش خصوصی  به  ندادن  اهمیت  و  قوانین  به  بی توجهی 
منجر به بروز مشکالت کنونی صنعت ساختمان شده است.
قوانین  اصالح  افزود:   مطلب  این  بیان  با  برزگر   جمشید 
بازدارنده چون قیمت قانون پیش فروش، بیمه تامین اجتماعی، 
نظام مهندسی و قانون مالیات باید در دستور کار قرار گیرد.
اهمیت  و  قوانین  به  توجه  عدم  کرد:  تصریح  وی 
مشکالت  بروز  به  منجر  خصوصی  بخش  به  ندادن 
است. شده  ساختمان  صنعت  فعاالن  کنونی 
بدون  بار  دو  ساختمان  صنعت  فعاالن  کرد:  بیان  وی 
 91 سال  در  یکبار  شده اند،  ورشکست  تقصیری  هیچ 
مسکونی  واحدهای  که   97 و   96 سال  در  دیگر  بار  و 
رساندند. اتمام  به  برابر   4 قیمت  با  را  شده  پیش فروش 
رییس کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: قیمت میلگرد 
طی یک هفته از 3500 تومان به 4700 تومان می رسد، در 
حالی که صفر تا صد این محصول در کشور تولید می شود 
و هیچکس هم پاسخگو نیست که چرا این اتفاقات می افتد.

وی با طرح این پرسش که چرا قانون ساماندهی مسکن 
اجرا نمی شود، گفت: قوانین خلق الساعه مالیاتی کمر تمامی 
سازندگان مسکن را شکسته و با ادامه این روند این صنعت 
با رکــود مطلق مواجه خواهد شد، در حالی که اصالحــیه 
قــوانین دو سال در کــمیسیون اقتصـادی معطل مانده و 

تعیین تکلیف نمی شود.

حوزه  در  کرد:  تاکید  انبوه سازان  سراسری  کانون  رییس 
احداث  نمی توانیم  هم  واحد   10 حتی  شهری  بازآفرینی 
کنیم چراکه قانون پیش فروش به ما اجازه نخواهد داد که 
تسهیالت اخذ کنیم یا قبل از موعد پیش فروش کنیم و با 
وجود این قوانین بازدارنده به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید.
نوساز  واحد  میلیون  یک  به  ساالنه  کرد:  تصریح  برزگر 
توجه  با  داریم  در کشور  بدمسکن  میلیون  و 20  نیازمندیم 
به ضرر و زیانی که در این حوزه در حال رخ دادن است، 
باید 20 میلیون واحد را احیا کنیم تا بتوانیم شاهد برطرف 
شدن این آسیب های اجتماعی باشیم که متاسفانه به دلیل 
توانست  نخواهیم  واقعی  خصوصی  بخش  به  توجه  عدم 
اهداف برنامه توسعه و بازآفرینی شهری را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه فعاالن این صنعت 9 درصد مالیات، 30 
درصد عوارض شهرداری و 23 درصد بیمه کارگران خود را 
پرداخت می کنند، افزود: زمین، هزینه هایی که به شهرداری ها 
پرداخت می شود، تجهیزات و مصالح هزینه هایی است که 
به  سود  درصد   25 با  مسکن  سال  دو  از  بعد  آن  انجام  با 
فروش می رسد اما امروز واحدها را با 20 درصد سود تحویل 
در  که  ندارد  توجیهی  هیچ  سود  نرخ  این  با  که  می دهیم 
بازار عرضه کنیم. بافت فرسوده مسکن احداث کرده و به 
رییس کانون انبوه سازان تاکید کرد: اصالح قانون پیش فروش، 
بیمه تامین اجتماعی، نظام مهندسی و قانون مالیات باید در دستور 
کار قرار گیرد تا فعاالن این صنعت بتوانند نفسی تازه بکشند.

وضع قوانین بازدارنده و ورشکـستگی 
فعاالن صنعت ساختمان
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حبیب اهلل توسلی،عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم بهداشتی 
و  بهداشتی  لوازم  صنف  بررسی  موضوع  با  ساختمانی  و 
شیرآالت بیان داشت: با توجه به اینکه تولید ما در صنعت 
شیرآالت ساختمانی و لوازم بهداشتی از لحاظ کیفیت کامال 
با محصوالت خارجی برابری می کند دولت باید با حمایت 
جدی از این صنعت، موجبات شکوفایی بیشتر را فراهم آورد.
شیرآالت  صنعت  از  دولت  حمایت  نوع  خصوص  در  وی 
به  تا  داریم  تقاضا  محترم  دولت  از  ما  کرد:  تصریح  کشور 
کارگاه های کوچکی که درآمد باالیی ندارند اما باعث افزایش 
برمی دارند  دولت  دوش  از  باری  و  هستند  کشور  اشتغال 
نماید. مالیات معاف  پرداخت  از  را  این گروه  و  توجه کرده 
کرد:  اذعان  بهداشتی  لوازم  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
صنعت  تولیدکنندگان،  وقفه  بی  زحمات  با  خوشبختانه 
رسیده  صادرات  عرصه  در  خودکفایی  به  کشور  شیرآالت 
ندارد. وجود  عقب ماندگی  هیچگونه  لحاظ  این  از  و 

بسیار  ایرانی  شیرآالت  برندهای  اینکه  بیان  با  توسلی 
علیرغم  کرد:  خاطر نشان  است  خارجی  برندهای  از  جلوتر 
هنوز  متاسفانه  شیرآالت  صنعت  در  چشمگیر  پیشرفت 
ایرانی  به  خارجی  کاالی  ترجیح  غلط  فرهنگ  نتوانسته ایم 
را از میان برداریم اما سازمان صدا و سیما )علی الخصوص 
کمک  به  ایرانی  برندهای  تبلیغات  با  راستا  این  در  سیما( 
می داریم. ابراز  را  تشکر  نهایت  دراین باره  که  آمد  ما 

وی اظهار داشت: امروزه در بخش تولید شیرآالت، کاشی و سایر 
لوازم ساختمانی از قبیل لوله پولیکا وابستگی ما به صفر رسیده 
است البته کاالی خارجی در ایران 5 درصد خواهان دارد که 
وجود تنگناهای ارزی موجب تقویت تولید داخلی گردیده است.
ادامه  در  بهداشتی  لوازم  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
بهداشتی  لوازم  حوزه  مشکالت  خصوص  در  خود  سخنان 
این  مشکل  بزرگ ترین  کرد:  تصریح  شیرآالت  و 
مورد  اولیه  مواد  زیرا  است  آن  اولیه  مواد  تهیه  حوزه، 
نمی رسد. کنندگان  تولید  بدست  مستقیم  بطور  ما  نیاز 
وی در تکمیل این بخش از سخنانش افزود: ما در بخش 
بخش  در  که  حالی  در  هستیم  خارج  نیازمند  آبکاری 
آنکه  با  متاسفانه  اما  نیستیم  وابسته  )متالوژی(  ریخته گری 
و  پالستیکی  مواد  بخش  در  باال  تولیدات  دارای  ایران 
با  باید  را  نیاز خود  پتروشیمی است ما همچنان مواد مورد 
زاست. مشکل  بسیار  ما  برای  که  کنیم  تهیه  واسطه  سه 
حبیب اهلل توسلی همچنین به منظور دسترسی تولید کنندگان 
به مواد اولیه مورد نیاز و کاهش قیمت تمام شده تولید،خواهان 

شد. پتروشیمی  و  بورس  بخش  در  پایگاه هایی  ایجاد 
عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم بهداشتی کشور در خصوص 
گردش مالی این صنعت اذعان کرد: در سال های 1350 الی 
1360 ، واردات ما در بخش شیرآالت 40 هزار تن بوده که 
آن هم از خارج تامین می شده و در داخل کشور بیش از 5 
به  رقم  این  امروز  خوشبختانه  اما  نداشتیم  تولید  تن  هزار 
150 هزار تن افزایش یافته است که در نوع خود بی نظیر 
بوده و توانسته در عین ایجاد اشتغال آن را هم حفظ کند.
شیرآالت  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  فرزاد،  محمد 
از  رفت  برون  راه  تنها  را  صادرات  تقویت  نیز  بهداشتی 
رکود موجود در کشور دانست و افزود: در حال حاضر ایجاد 
نمایشگاهی دائمی متشکل از کاالهای صادراتی برتر )برای 
می توانند  خارجی  تیم های  زیرا  دارد  تام  ضرورت  داخل( 
تمام توان ایران را در یک صحنه دیده و خریدار آن شوند.
فرزاد میزان اشتغال زایی در حوزه شـیرآالت کـشور را 100 

هزار نفر عنوان کرد.
بهداشتی  شیرآالت  انجمن  دبیر  مرجانی،  محمدحسن 
لوازم  توزیع  سابقه  قرن  نیم  از  بیش  اینکه  بیان  با  کشور 
به  را  ایران  آنچه  داشت:  اظهار  داراست،  را  بهداشتی 
آن  است  تولید  تقویت  می رساند  خودکفایی  و  استقالل 
بسیار  امروز  اقتصادی  سخت  شرایط  در  که  تولیدی  هم 
در  که  رزمنده ای  از  کمتر  آن  فضیلت  و  دارد  فضیلت 
نیست. می کند  پاسبانی  ایران  خاک  از  جنگ  میدان 
تولید  تقویت  رمز  را  خارجی  کشورهای  نیاز  تولید  وی 
و  دولت ها  کرد:  تصریح  و  خواند  کشور  صادرات  و 
خصوص  این  در  کشور  از  خارج  در  ما  سفارتخانه های 
نیازهای  و  عالیق  شناسایی  لذا  کرده اند  کاری  کم  بسیار 
کشورهای خارجی ما را در تولید سرآمد جهان خواهد کرد.

خودکفایی در صنعت شیرآالت ساختمانی
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ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است
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انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2040 به یکی از منابع اصلی 
برق  درصد   30 از  بیش  و  تبدیل  جهان  در  انرژی  تامین 
رفتن  کنار  باعث  که  اتفاقی  کرد،  خواهند  تامین  را  جهان 
می شود. جهان  درآمدهای  بازار  از  فسیلی  سوخت های 
در حالی که جنگ قدرت های جهان بر سر ذخایر نفتی ادامه 
دارد و دولت ها سعی می کنند با کاهش و افزایش تولید همدیگر 
را تنبیه کنند، اما این انرژی های تجدیدپذیر هستند که در 
سکوت و به آهستگی راه خود را در جهان انرژی باز می کنند.

گاردین،  سوی  از  شده  منتشر  گزارش  جدیدترین  در 
اصلی ترین  به  آینده  دهه  دو  در  تجدیدپذیر،  انرژی های 
شد. خواهند  تبدیل  جهان  در  انرژی  تامین  منبع 
خورشید  انرژی  که  است  کرده  اعالم  بریتانیا  نفت  شرکت 
تا سال 2040، حدود  تجدیدپذیر  انرژی های  سایر  و  باد  و 
30 درصد از برق جهان را تامین خواهند کرد و بیش از 50 
درصد مصرف تجدیدپذیرها متعلق به قاره اروپا خواهد بود.
عنوان  به  نفت  سهم  تا  شد  صرف  زمان  سال   45 حدود 
درصد  ده  به  درصد  یک  از  جهانی  انرژی  منبع  یک 
این  اما  کشید،  طول  سال   50 حدود  نیز  گاز  برای  برسد، 
در  سریع تر  بسیار  تجدیدپذیر  انرژی های  برای  روند 
سال   25 طی  در  تجدیدپذیرها  است.  دادن  رخ  حال 
شد. خواهند  تبدیل  جهان  در  انرژی  اصلی  منبع  به 
به  متعلق   2040 سال  تا  اصلی  تقاضای  که  چند  هر 

این  تا  که  است  این  بر  انتظار  بود.  خواهد  هیدروکربن ها 
 130 تا   80 بین  گاز  و  نفت  جهانی  تقاضای  میزان  سال 
اکنون  که  حالی  در  شد.  خواهد  روز  در  بشکه  میلیون 
است. روز  در  بشکه  میلیون   100 حدود  در  رقم  این 
این گزارش درباره چشم انداز جلوگیری از مصرف گازهای 
گلخانه ای و مقابله با گرمایش زمین مبهم و تاریک است.
به   2040 سال  تا  کربن  گاز  انتشار  که  می رود  انتظار 
بیش  انرژی  مصرف  در  جهان  تقاضای  افزایش  دلیل 
سوخت های  همچنان  زیرا  یابد،  افزایش  درصد   10 از 
بود. خواهند  جهان  انرژی  تامین  اصلی  کلید  فسیلی 
اما انتظار می رود مصرف انرژی های تجدیدپذیر ساالنه حدود 
7٫1 درصد افزایش یابد، و در نهایت تا سال 2040 جایگزین 
شود. فسیلی  سوخت های  جهان،  انرژی  تامین  برتر  منبع 

با وجود آنکه تاثیر مخرب سوخت های فسیلی بر محیط زیست 
انسان ها شناخته شده است و جهان به سمت  و سالمتی 
جایگزینی منابع تامین انرژی می رود، اما غول های سوخت 
تغییر  برای  خود  کار  نیروی  تشویق  به  قادر  هنوز  فسیلی 
نیستند. تجدیدپذیرها  به  هیدروکربن ها  از  انرژی  تولید 
از طرفی تالش جامعه جهانی برای جایگزینی منابع پاک تامین 
انرژی باعث می شود در دهه های آینده شاهد خروج آهسته 
سوخت های فسیلی از بازار جهانی درآمدهای انرژی باشیم.

تجدیدپذیرها منبع اصلی تامین انرژی تا سال 2040
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صعود سعودی ها برای انرژی های پاک

تولیدکنندگان  بزرگترین  از  یکی  که  سعودی  عربستان 
قدرت  یک  به  شدن  تبدیل  رؤیای  است،  جهان  نفت 
می پروراند. سر  در  را  تجدیدپذیر  انرژی  عرصه  در 
نیوز، شبه جزیره عرب  تاسیسات  پایگاه خبری  گزارش  به 
هیچگاه ارزش استراتژیک قابل توجهی نداشته اما اهمیت 
به  را  سعودی  عربستان  که  گرم  و  خشک  منطقه  این 
شهرهای  وجود  است،  کرده  تبدیل  منطقه ای  قدرت  یک 
عربستان  کلیدی  نقش  همچنین  و  مدینه  و  مکه  مقدس 
سرگرم  ریاض  اکنون  است.  جهانی  نفت  بازار  در  سعودی 
برنامه ریزی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای است.
در  و  دارد  زیادی  آفتابی  روزهای  سعودی  عربستان 
همچنین  است.  ابری  کشور  این  در  روز   45 فقط  سال 
انرژی  برای  توجهی  قابل  پتانسیل  سعودی  عربستان 
همچنین  دارد.  سرخ  دریای  منطقه  در  خصوص  به  بادی 
برای  را  مسیری  راکتور،   19 حدود  نصب  با  ریاض 
است. کرده  شروع  هسته ای  قدرت  یک  به  شدن  تبدیل 

برنامه های سعودی واقع گرایانه یا اغراق آمیز؟
مردان  کنترل  تحت  کشور  عربستان سعودی  اواخر  این  تا 
از  کشور  این  جوان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  اما  بود  پیر 
زمانی که به قدرت رسیده است برنامه هایی را برای کاهش 
وابستگی به نفت و متنوع کردن اقتصاد اعالم کرده است.
برنامه “افق 2030” بر اهداف عربستان برای متنوع کردن 
ایجاد  و  می کند  تاکید  کشور  این  رشد  و  توسعه  منابع 

است. برنامه  این  از  مهمی  بخش  تجدیدپذیرها،  بخش 
عالوه بر تنوع اقتصاد، اهداف دیگری در پس پرده برنامه 
طور  به  سعودی  عربستان  دارد.  وجود  پاک  انرژی  تولید 
متوسط 10 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند که عمده 
آن صادر می شود. بخش قابل توجهی از تولید نفت به میزان 
یک میلیون بشکه در روز برای تولید برق به مصرف می رسد؛ 
بنابراین برنامه ریاض برای متنوع کردن بخش انرژی، افزایش 
است. گرفته  هدف  را  باالدستی  درآمد  و  صادرات  ظرفیت 
تمرکز اصلی عربستان سعودی روی انرژی خورشیدی است و 
این کشور تاکنون پروژه های متعددی را اعالم کرده و سرمایه 
گذاری 50 میلیارد دالر برای توسعه تأسیسات فوتوولتائیک 
انرژی  گیگاوات   41 دارد  قصد  و  است  گرفته  هدف  را 
خورشیدی تا سال 2032 را نصب کند. همچنین شرکت های 
متعدد قراردادهایی به ارزش 500 میلیارد دالر را برای ساخت 
کرده اند. امضا  سعودی  عربستان  بادی  مزارع  نخستین 
صنعت  ساخت  به  را  عربستان  سیاسی  و  اقتصادی  عوامل 
انرژی هسته ای داخلی سوق داده است که انتظار می رود 15 
درصد از انرژی مورد نیاز این کشور را تا سال 2032 تأمین کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، اگرچه مرکز تحقیقات انرژی 
سعودی اعالم کرده که هیدرو کربن ها بخش مهمی از سبد 
انرژی عربستان سعودی تا سال 2032 خواهند بود اما 41 
گیگاوات انرژی خورشیدی، 17.6 گیگاوات انرژی هسته ای، 
9 گیگاوات انرژی بادی، 3 گیگاوات گرمای حاصل از سوخت 
زباله و یک گیگاوات انرژی ژئوترمال وجود خواهد داشت.



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 24

سال ششم- هفته ا ول اسفندماه 1397- شماره 239      www.tasisatnews.com

تقویم بهاره آکادمی کاشانه
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چــراغ عتیقه
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در  سالخورده  بانوی  مرگبار  سقوط 
چاه 15 متری

پس از تماس همسر و فرزندان زنی 74 ساله با 
سامانه 125 تماس و اطالع رسانی حادثه سقوط 
بانوی سالخورده به داخل چاه در منزل شخصی، 
بالفاصله  تهران  آتش نشانی  فرماندهی  ستاد 
بهمن ماه   29 دوشنبه  بامداد   3:20 ساعت 
آتش نشانان ایستگاه 71 و 72 را به همراه گروه 
امداد و نجات 12 به بزرگراه رسالت، نرسیده به 

خیابان دردشت، روانه کرد.
سازمان  عملیات   6 منطقه  معاون  حقی  مهدی 
در  آتش نشانان  همراه  به  که  تهران  آتش نشانی 
گفت:  دراین باره  بود،  یافته  حضور  حادثه  محل 
محل حادثه ساختمان قدیمی بود که در قسمت 
حیاط آن چاهی به عمق 15متر حفر شده و بانوی 

74 ساله ای به درون آن سقوط کرده بود.
وی افزود: نیروهای آتش نشانی بالفاصله پس از 
فضا  کمی  به  توجه  با  حادثه،  محل  ایمن سازی 
برای برپا کردن تجهیزات چاه، با استفاده از یک 
از  یکی  و  کردند  ایجاد  را  نجات  کارگاه  نردبان 
با استفاده از تجهیزات الزم و رعایت  نجاتگران 

نکات ایمنی وارد چاه شد.
عملیات  یک  در  آتش نشانی  نجاتگر  افزود:  وی 
را پس  و وی  رساند  به مصدوم  را  نفسگیر خود 

از تثبیت به باالی چاه و سطح زمین انتقال داد.
بالفاصله  اورژانس  عوامل  کرد:  تصریح  حقی 
سالخورده  بانوی  این  روی  بر  را  اولیه  معاینات 
انجام دادند که متاسفانه مرگ وی از سوی تیم 
پزشکی در همان دقایق اولیه سقوط در چاه تایید 
شد. وی با اشاره به این که علت وقوع این حادثه 
از سوی کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی 
این  نجاتگران  و  نشانان  آتش  تاکید کرد:  است، 
حادثه  محل  کامل  سازی  ایمن  از  پس  سازمان 
و پوشاندن دهانه چاه و نیز ارائه تذکرات ایمنی 
الزم به حاضرین، پیکر مصدوم را جهت بررسی 
عوامل  تحویل  قانونی  پزشکی  در  مرگ  علت 

انتظامی دادند.

نجات 5 نفر در آتش سوزی یک واحد مسکونی

کرد،  نفوذ  فوقانی  طبقات  به  ساختمان  از  شدیدی  دود  که  زمانی 
ساکنان در طبقات محبوس شدند و همچنین با سامانه 125 تماس 

گرفته و از آتش نشانی کمک خواستند. 
این حادثه  از دریافت خبر  ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران پس 
در ساعت 11:10 یک شنبه 28 بهمن، به سرعت نیروهای عملیات 
ایستگاه های 31و60 و نجات 11 و همچنین خودروی باالبر را روانه 

خیابان پیروزی، خیابان اول نیروی هوایی کرد.
حمید بهزادی رییس ایستگاه 60 آتش نشانی تهران که در محل حادثه 
حاضر شده بود درباره این آتش سوزی اظهار داشت: محل حادثه یک 
واحد مسکونی 85 مترمربعی در طبقه همکف یک ساختمان 4 طبقه 
بود که به انبار وسایل تبدیل شده بود. هنگامی که به محل حادثه 
رسیدیم، شعله و دود زیادی از در و پنجره های این واحد مسکونی 

خارج می شد.
بهزادی تصریح کرد: آتش نشانان بالفاصله عالوه بر قطع برق و گاز 
ساختمان و ایمن کردن محل، با کشیدن لوله آبدهی وارد ساختمان 

شده و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.
از  دیگر  گروهی  همزمان  گفت:  درادامه  آتش نشانی  فرمانده  این 
آتش نشانان نیز برای جستجو وارد ساختمان شده و 5 نفر از ساکنان 
که دونفر آنان مرد و سه نفر زن بودند، را نجات داده و به پشت بام 

و محل امن منتقل کردند.

آتش سوزی صبگاهی در کافی شاپ

و  آتش نشانی   125 سامانه  با  مجتمع  یک  نگهبانان  تماس  دنبال  به 
درخواست کمک فوری، بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه های 84 و 
43 و گروه امداد نجات 18 به همراه تشک نجات و خاور دستگاه تنفسی 
ساعت 9 صبح شنبه 27 بهمن به سمت خیابان خدامی، خیابان آفتاب، 

برج آفتاب رهسپار شدند. 
محمد پناهی معاون منطقه 2 عملیات آتش نشانی تهران دراین باره گفت: 
با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد درضلع غربی یک مجتمع تجاری 
15 طبقه، در قسمت همکف یک کافی شاپ که در دو طبقه به صورت 
دوبلکس قرا گرفته است، آتش سوزی رخ داده و دود فراوانی همه جا را 

فرا گرفته بود.
وی افزود: آتش نشانان بالفاصله پس از قطع برق و گاز محل حادثه با 
بستن دستگاه تنفسی به سمت کانون آتش سوزی هجوم برده و موفق 
شدند در کمترین زمان ممکن آن را مهار و با استفاده از تجهیزات ویژه، 

دود ناشی از آتش سوزی را به بیرون تخلیه کردند.
معاون منطقه 2 آتش نشانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه 
به هیچ کس آسیب جانی نرسید و کارشناسان آتش نشانی علت بروز این 

آتش سوزی را در دست بررسی دارند.

ایـــمنی و آتش نشانی
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 همه سوپراستارها نمی خواهند مدیر شوند

افرادی با ویژگی های ممتاز و عملکرد عالی در هر شرکت و 
سازمانی به وفور یافت می شوند، کسانی که از توانمندی ها 
هستند  این  عاشق  و  برخوردارند  فراوانی  پتانسیل های  و 
که فرصت ها و موقعیت های جدید و چالش برانگیزی برای 
عالقه  افراد،  این  شود.  فراهم  قابلیت های شان  آزمودن 
چندانی به طی کردن نردبان ترقی و ارتقای پست و مقام 
ندارند، بلکه عالقه مند به مبارزه و آموختن چیزهای جدید 
آنها کار جدید و خاصی را محول  هستند. کافی است به 
کنید، خواهید دید که با ظرفیتی فراتر از افراد عادی آن را 
با کمال میل و لذت انجام خواهند داد و شما را به خاطر 
اعتمادی که به آنها کرده اید سربلند خواهند ساخت. برای 
استفاده بهینه و حداکثری از این نوع سوپراستارها الزم که 
است که با آنها همراهی و شراکت فکری داشته و اختیارات 
البته باید  بیشتر برای تصمیم گیری و اجرا به آنها بدهید. 
مواظب باشید که بیش از حد به آنها متکی نشوید چرا که 
فقدان آنها به هر دلیلی می تواند ضربه مهلکی بر شما و آینده 
مدیریتی تان وارد آورد. پس بهتر است از آنها بخواهید به 
جای شما نقش هدایتگری و مربیگری سایر اعضای تیم را 
برعهده گیرند و همیشه به یاد داشته باشید که ممکن است 
آنها در شرکت یا سازمانی دیگر شروع به کار کنند و الزم 
است تا زمانی که نزد شما هستند، نهایت استفاده را ببرید.
یک  سوپراستارهای  بین  هم  مدیریت  به  بی عالقگی 
سازمان به چشم می خورد و هم بین کارکنان نخبه ای که 
روشن  تر،  عبارت  به  می کنند.  پیشرفت  و  رشد  تدریج  به 
رشد و مدیریت لزوما همراه و هم معنی با هم نیستند و چه 
بسیارند کارکنانی که عالقه مند به رشد و تعالی هستند اما 
تمایلی به مدیر شدن از خود نشان نمی دهند.  فرض کنید 
وقت صرف  مدت ها  جای  به  انیشتین  آلبرت  مثل  فردی 
نسبیت، یک  نظریه  مورد  در  تفکر  و  مطالعه  برای  کردن 
اتفاق  این  پی  در  می گرفت!  باال  سطح  مدیریتی  پست 
انیشتین  او خلق نمی شد و هم  نظریه نسبیت توسط  هم 
جهانیان  به  ضعیف  رهبری  و  ناکارآمد  مدیر  یک  حد  در 

معرفی می شد و این موضوع می توانست ضایعه ای بزرگ 
باشد.   هستی  جهان  از  انسان  درک  برای  وحشتناک  و 
شبیه این فاجعه می تواند در هر زمان و مکانی روی دهد 
چه  است:  شده  تکرار  بارها  اتفاقاتی  چنین  که  همان طور 
بازاریابان و مجریان موفق و  بسیار مهندسان، مخترعان، 
مبتکری بودند که فقط به دلیل افتادن به دام پست های 
و  کارها  از  تنها  نه  دیگران،  مدیریت  به  الزام  و  مدیریتی 
فعالیت های قبلی خود بازماندند بلکه عملکرد ناامیدکننده و 
بسیار ضعیفی از خود به عنوان مدیر و رهبر بروز داده اند آن 
هم به این دلیل ساده که برای مدیریت ساخته نشده بودند.  
عامل اصلی شکست های فاجعه بار نخبگان در عرصه های 
مدیریتی چیزی نیست مگر ترکیب بی مورد و بی هدف دو 
فرآیند رشد و مدیریت با یکدیگر. یکی از مشکالت رایج 
در الگوهای سنتی مدیریت عملکرد کارکنان به چگونگی 
»پتانسیل  و  »پتانسیل«  همچون  واژگانی  از  استفاده 
رهبری« مربوط می  شود. در بسیاری از سازمان ها، بررسی 
پتانسیل  با موضوع  افراد  پیشرفت  و  رشد  پتانسیل  میزان 
گرفته  نظر  در  همسان  و  مشابه  افراد  مدیریت  و  رهبری 
می شود حال آنکه ممکن است یک کارمند یا کارگر دارای 
پتانسیل های فنی و کاری فراوانی باشد اما پتانسیل مدیریت 
و رهبری ناچیزی داشته باشد، یا هیچ تمایلی برای مدیر 
این مشکل  از خود نشان ندهد.   شدن و مدیریت کردن 
جایی  است،  شده  حل  خوبی  به  گوگل  مانند  شرکتی  در 
به عنوان  به جای مدیر شدن  توانمند  و  زبده  که کارکنان 
نقش  و  می کنند  عمل  کاری  تیم های  هماهنگ کننده 
می گیرند  برعهده  را  اعضا  سایر  موردی  و  موقت  رهبری 
فرآیند  شوند،  گمارده  مدیریتی  سمت  به  اینکه  بدون  و 
ابتکار  این  را تمرین می کنند.  مدیریت و رهبری دیگران 
جالب شرکت گوگل باعث شده که برعهده گرفتن مسوولیت 
مدیریت، تنها مسیر جبران خدمات و فعالیت های موفق و 
واسطه  به  نیز  شرکت  مدیریتی  بخش  و  نبوده  تاثیرگذار 
نبیند. آسیب  مدیریت  زمینه  در  آموزش ندیده  افراد  ورود 

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
منبع: دنیای اقتصاد
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هر هفتهدر

ایمیل شما

آنچه در شماره بعدی می خوانید

* خبرهای بین الملل

* 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


