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کارنامه درخشان خانمها
در موفقیت

سردبیر :روحاله واصف
مدیر ارتباطات و روابط عمومی :سعید سعیدی
واحد خبری :مصطفی رحمانی
سرپرست تیم ترجمه :مهندس نیره شمشیری
امور آگهیها :فرزانه بختیاری
گرافیک :مهندس صدرا واصف
تیراژ 20000 :نسخه
هفتهنامه را هرهفته در ایمیل خود دریافت کنید .جهت دریافت
نشریه در ایمیل خود کافی است در سایت تاسیساتنیوز ثبتنام
کنید .نشریه قابل دریافت از سایت تاسیساتنیوز نیز میباشد.

.
.
.
.
.
.

کلیه حقوق این نشریه متعلق به آکادمی کاشانه میباشد.
ذکر مطالب منتشره تنها با اجازه کتبی ممکن است.
موارد منتشره الزام ًا نظرات رسمی نشریه و گــردانندگان آن نیست.
نشریه در تصحیح ،حذف و یا تلخیص مقاالت رسـیده آزاد است.
نشریه تا اطـــالع ثانوی به صورت رایگان منتشر میشود .ولی کلــیه
حقوق متصوره آن متعلق به گردانندگان نشریه است.
تاسیسات نیوز(خـــبر تاسیسات) دارای مجـــــوز انتشــار از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی میباشد.

نشانی :خ سهروردی شمالی ،خ فیروزه ،پالک16
WWW.TASISATNEWS.COM
02188758152-3
روی جلد :آپارتمان با طبقات ناهمگون طراحی
بانو فرشید موسوی
www.tasisatnews.com

دنیا به سمت پیشرفت و تکنولوژی در حرکت است.
برای اینکه قطار پیشرفت به سرمنزل مقصود برسد،
همه باید در به حرکت درآوردن آن سعی کنند.
پیشرفت زن و مرد نمیشناسد .در دنیای امروز دیگر
خانم خانهدار خیلی معنا ندارد .خانمها قطع ًا طالیهدار
این پیشرفت خواهند بود چرا که عالوه بر کار خانه،
مسئولیت کار در بیرون از خانه را نیز عهدهدار شدهاند
و با روحیهای شکستناپذیر همگام و همراه مردان در
مسیر پیشرفت در حرکت هستند.
آنها به این درک رسیدهاند که خانمها میتوانند در
تمام عرصهها هم ورود کنند و صد البته موفق هم
باشند .نمونه خانمهای موفق که کار و نتیجه کارشان
صد برابر چشمگیرتر از مردان است ،کم نیست.
از ورزشکار و خلبان زن بگیر تا خانمهای موفق در
صنعت ساختمان.
فهیمه احمدی دستجردی ثابت کرد که خواستن
توانستن است ،ثابت کرد که پرواز منحصر به مردان
نیست .او نخستین بانوی مهندس پرواز ایران است.
بانو فرشید موسوی نهتنها نشان داد معماری ساختمان
و سازه یک کار مردانه نیست ،بلکه بزرگترین
پروژههای معماری در جهان را در کارنامه خود دارد
و در دانشگاه هاروارد آمریکا ،معماری را نیز تدریس
میکند .بانو لیال عراقیان با طراحی و ساخت بینظیر
پل طبیعت در تهران ،کاری را انجام داد که بسیاری
از معماران مرد قبل از او ،فکر چنین ایدهای هم به
ذهنشان خطور نکرده بود.
پس میتوان در آیندهای نزدیک حضور پررنگ زنان
کشورمان در صنعت  HVACرا هم شاهد باشیم؛
شاهد حضور سالیق متفاوتتر که تا کنون جای آنها
در این صنعت خالی احساس میشده است .این در
حالی است که زنان در عرصه تاسیسات مکانیکی در
کشورهای دیگر مدتهاست وارد شدهاند .هرچند کار
سخت و مردانهای به نظر میرسد ،اما از خلبانی و پرواز
در فراز آسمان عجیبتر نخواهد بود.
سعید سعیدی
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اخالق حرفهای ،گمشده مهندسی

مهندسی و دانش ریاضیات هندسی را باید شاخهای
از علم دانست که از قدیم االیام امری واجب برای
اهل تفکر و فالسفه بوده است ،چنانکه روایتی
وجود دارد که افالطون بر سر در آکادمی خود
نوشته بود:کسی که هندسه نمیداند ،وارد نشود!
اما امروزه گاهی احساس میشود که گم گشته دنیای
مهندسی ،وجود و حضور «اخالق حرفهای» است.
موضوعیت امر اخالقی با آغاز زندگی اجتماعی انسانها
همزاد است.
زمانی که انسان زندگی اجتماعی و همسازی با دیگران را در
نهاد خود پروراند ،لزوم تعدیل رفتار فردی موضوعیت یافت.
در واقع پذیرش زندگی جمعی است که همه ما انسانها
را متعهد به تعدیل رفتار کرده است.
به سختی میتوان برای انسانی که در تنهایی محض به
سر میبرد ساختاری اخالق گرایانه را طلب یا انتظار داشت.
اگر تعدیل رفتار انسان توسط عوامل بیرونی صورت
گیرد ،آن را قانون مینامیم و اگر تعدیل رفتار از عوامل
درونی روحی و ذهنی انسان نشات بگیرد ،نام اخالق
به خود میگیرد .به بیانی دیگر قانون مجموعهای از
محدودیتهای بیرونی است و در نقطه مقابل این
عوامل درونی است که مالکهای اخالقی را میسازد.
در حقیقت با پذیرش این دو گونه محدودیتها (درونی
و بیرونی) است که زندگی اجتماعی امکان پذیر میشود.
انسانها به تدریج آموختهاند که با پذیرش این
دوگونه محدودیتها (بیرونی و درونی) و شکل
دادن آنها در قالب توافقاتی نوشته و نانوشته،
زندگی اجتماعی و حرفه ای بسامانتر خواهد شد.
در مقیاس جــهانی نیز حرفهها هــرچه عمـــق تمدنی
بیشتری داشتهاند ،کدهای اخالقی در آن جوامع سازمان
یافته تر ،با تواتر بیشتر ،مکتوب شده و با قابلیت سنجش
بیشتری یافت میشود.
تجربههای شخصی تک تک ما هم موید این نظریه
است که هرجا که گروهی از انسانها (از یک خانواده
تا شهر و یک کشور) کدهای اخالقی بیشتر و رعایت
شدهتری دارند زندگی اجتماعی بسامانتری نیز دارند.
از قدیماالیام حرفهمندان ایران زمین روی روشها
و دستورالعملهای اخالقی تفاهم داشتهاند که روابط
بین حرفهمند با حرفه مند و بین ایشان و مردم را
تنظیم میکرد تا انجام خدمات حرفهای بسامانتر شود.
www.tasisatnews.com

حامد مظاهریان  -دانشیار معماری دانشگاه تهران

دستورالعملهای اخالقی مربوط به معماران ،حرفهمندان
و هنرمندان وابسته به آن به نام « فتوت نامه بنایان»
(که اکنون متنی ناقص از آن موجود است) شناخته
میشده که در آن و متناسب با شرایط روزگار تاکید
بر رعایت اخالق فردی مانند ایثار ،تواضع ،صداقت
و وفاداری از طرف حرفهمندان شده است و افراد
حرفه خود را ملزم به رعایت آنها میدانستهاند.
جدا از اخالق فردی که بیشتر بیانگر فضیلتهای فردی
است ،در جهان مدرن با دستهای دیگر از فضایل روبهرو
هستیم که نام اخالق حرفهای را به خود میگیرد.
اخالق حرفهای به مجموع باورها ،پرهیزها ،اعمال و
توافقاتی گفته میشود که اعضای یک حرفه در برخورد
با حرفهمند دیگر یا با مردم درباره رعایت آنها اتفاق نظر
داشته و هدف غایی آن الزامات ،ارجح دانستن حقوق عموم
بر حقوق فرد است؛ چیزی که جوهره اداره جوامع بر آن
استوار شده است .در واقع کدهای اخالق حرفهای را میتوان
جلوه بیرونی توافقات اجتماعی درون یک جامعه دانست.
یک حرفهمند همواره در معرض قضاوتهای فردی قرار
میگیرد .راهنما او در اتخاذ تصمیم درست چیست؟
مالک رفتارمان وقتی در معرض قضاوتهای اخـــالقی
قرار میگیریم چیست؟
پزشکی که باید تصمیم بگیرد که وقت اول جراحی
را به کدام بیمار بدهد ،یا در یک عمل جراحی
پیچیده ،عضو اهدایی باید به کدام بیمار برسد؟
آنکه برای جامعه مفیدتر است ،یا آنکه پول بیشتری
حاضر است بپردازد ،یا آنکه بیشتر در معرض خطر
مرگ است ،یا کسی که شانس عمل موفقیتآمیزتری
دارد؟ چقدر قضاوت در بین این انتخابها سخت است.

ادامه یادداشت را اینجا بخوانید
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توضیح کارکرد منابع انبساط  -بخش اول
ترجمه:
مهندس حسین شرفی

مارس 2003

برخی از اظهارات گمراهکننده و گاهی نادرست در مورد چگونگی انتخاب منابع انبساط و لوله کشی مربوط به آن
ها را می توان در کتاب های راهنمای طراحی ،و نصب و راهاندازی که توسط شرکتهای تولید کننده تجهیزات
تهیه شده اند را مشاهده کرد .برخی از رایجترین این اظهارات که به صورت ادعا مطرح می شوند ،به شرح زیر است:
ادعا :منابع انبساط باید در نزدیکی قسمت مکش پمپ سیستم نصب شوند.
واقعیت :منابع انبساط بسته (که با اتمسفر در ارتباط نیستند) ،در صورتی که اندازه (سایز) آن ها به درستی انتخاب
شده و فشار شارژ (اولیه) آن ها مورد توجه قرار گرفته باشد ،ممکن است در هرجایی از سیستم نصب شوند .با این
حال ،حداکثر فشار ردهبندی برخی از اجزای سیستم ممکن است موقعیت نصب منبع انبساط را محدود کند.
که این محل برای نصب یک منبع انبساط مناسب نیست.
ادعا :نقطة اتصال منبع انبساط به سیستم نقطهایاسـت
که فشار در آن تغییر نمیکند .مث ً
ال :فشار در منبعانبساط
ثابت باقی میماند.
واقعیت :این ادعا نتیجه سردرگمی و نگرانی بیمورد
مهندسین بخش راهبری میباشد ،به دلیل اینکه آن
ها شاهد طیف گستردهای از تغییرات فشار در زمان
راهبری سیستم هستند .فشار منبع انبساط در هنگام
روشن و خاموش شدن پمپها تغییر نخواهد کرد (به
جز یک نوسان جزئی) ،ا ّما زمانی که دمای سیال در
سیستم تغییر میکند ،کل آب سیستم دچار انبساط
و انقباض شده ،بنابراین فشار نیز تغییر خواهد کرد.
همانطورکه در مثالهای زیر نشان داده شده ،طراح
میتواند یک منبع را به منظور راهبری در طیف گستردهای
از فشارها مث ً
ال :با نسبت  10تا  1یا بیشتر انتخاب نماید.
به منظور درک بهتر این واقعیتها و انتخاب مناسب منابع
انبساط،مابایدکارخودراازمفاهیمپایةمنابعانبساطشروعکنیم.

ادعا :بهترین محل نصب منبع انبساط در نزدیکیمکش
پمپ سیستم میباشد.
واقعیت :در صورتی که منظور از «بهترین» محل به
معنی اینکه کوچکترین (و کم هزینهترین) منبع انبساط
را نتیجه دهد ،بهترین محل نقطهای است که زمانی که
پمپ روشن است آن نقطه کمترین فشار را دارا باشد.
برای یک سیستم که مدار هیدرونیک آن به صورت افقی
توزیع شده است (مث ً
ال :در یک ساختمان یک طبقه)،
نقطة کمترین فشار در قسمت مکش پمپ خواهد بود.
با این حال برای یک سیستم که مدار هیدرونیک آن به
صورت عمودی توزیع شده است (مثل :یک ساختمان
چند طبقه) ،نقطة کمترین فشار در باالترین نقطة سیستم،
بر روی خط لوله کشی برگشت به پمپ میباشد .اما
بهترین محل ممکن است کوچکترین اندازه (سایز) منبع
را نتیجه ندهد .ممکن است مکانی که منبع قرار میگیرد،
راحتترین محل از نظر قابلیت دسترسی باشد ،مث ً
ال در یک
اتاق تاسیسات (موتورخانه) فضای کافی برای قرارگیری
منبع در دسترس بوده و بهراحتی میتوان آن را سرویس و
تعمیر نمود .بهعنوان مثال :نقطة کمترین فشار ممکن است هدف
در قسمت باالیی یک اتاق مهمان در یک هتل واقع شود مــنابع انبساط به منظــور اهـداف زیر در سیــستمهای
هیدرونیک بسته ،به کار میروند:
www.tasisatnews.com
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پذیرش تغییرات حجم آب سیستم ،زیرا با تغییرات دما،
ِ
چگالی آب نیز تغییر میکند .و اینکه فشارهای سیستم
را کمتر (زیر) محدودة رتبهبندی (ردهبندی) فشار
مجاز تجهیزات و اجزای سیستم لولهکشی نگه دارد.
ایجاد یک فشار مثبت در تمامی بخشهای سیستم
به منظور جلوگیری از نفوذ هوا به داخل سیستم.
ایجاد یک فشار کافی و مناسب در تمامی بخشهای
سیستم به منظور جلوگیری از بهجوش آمدن آب ،از جمله
کاویتاسیون در شیرهای کنترل و ساییدگیهای مشابه.
ایجاد هد مثبت خالص در مکش پمپها (.)NPSHr
دو نکته اخیر معمو ًال در سیستمهای آب داغ با
دمای باال کاربرد دارد .برای بیشتر کاربردهای
 ،HVACفقط دو نکتة اول نیاز به بررسی دارند.
انواع
اساس ًا دو نوع منبع انبساط وجود دارد:
نوع «منبع» یا «فوالدی ساده» (آب در تماس با هوا
میباشد) ،که ممکن است به صورت اتمسفریک
(با اتمسفر ارتباط داشته باشد) یا تحت فشار باشد.
منابع نوع دیافراگمی یا غشایی (( )bladderآب و هوا
توسط یک دیافراگم یا غشای انعطاف پذیر از یکدیگر
جدا شدهاند ،این دیافراگم یا غشا معمو ًال از الستیک
ساخته شده است .قسمت غشایی موجود در منابع نوع
غشایی در صورت خرابی معمو ًال قابل تعویض هستند
در حالی که در منابع نوع دیافراگمی خرابی دیافراگم
باعث میشود که کل منبع نیاز به تعویض داشته باشد.
هر دو نوع منابع انبساط در حین کار ،به آب اجازه میدهد تا
با فشرده شدن یک محفظة هوا اثرات ناشی انبساط آب بر
اثر افزایش دما را خنثی نماید .زمانی که سیستم سرد است
و آب در منبع در حداقل سطح خود میباشد ،فشار منبع در
حد فشار اولیه یا فشار پیش شارژ (شارژ اولیه)  Piمیباشد.
همانطور که با باال رفتن دمای سیستم ،آب داخل آن
منبسط میشود ،آب به داخل منبع انبساط جریان
www.tasisatnews.com

یافته و محفظه هوای آن را فشرده میکند ،که سبب
افزایش فشار (هر دو) هوا و آب سیستم میشود.
زمانی که سیستم در باالترین دمای خود (دمای طراحی)
و حجم آب منبع در ظرفیت طراحی قرار دارد ،نتیجه
اینست که فشار هوا و آب سیستم برابر یا کمتر از
حداکثر فشار طراحی  Pmaxمیباشد .هر دو فشار Pi
و ( Pmaxفشار اولیه و حداکثر فشار) توسط طراح و
بهعنوان بخشی از فرآیند انتخاب منبع انبساط از پیش
تعیین شدهاند ،که روش تعیین آن ها به قرار زیر است:
فشار اولیه
فشار اولیه یا فشار پیش شارژ منبع(( Pi (P1به صورت فشار
نسبی) باید برابر و یا بزرگتر از بیشترین مقادیر زیر باشد:
 .Aحداقل فشار مورد نیاز به منظور جلوگیری از بخار
شدن آب و ایجاد یک فشار مثبت در تمامی نقاط سیستم.
این فشار می تواند به صورت زیر تعیین شود:
 -1پیدا کردن نقطة حداقل فشار ( )LPPدر سیستم
زمانی که پمپ روشن است .برای انجام این کار ،از
نقطهای در باالترین سطح (تراز ارتفاعی) بر روی خط
لولۀ برگشت به مکش پمپ شروع کنید (نقطة  Aدر
شکل  .)1به منظور محاسبة افت فشار خالص از این
نقطه تا مکش پمپ همراه با افت هد دینامیک (سرعتی)
و اصطکاکی به صورت منفی ،و افزایش هد استاتیک
ناشی از ارتفاع به صورت مثبت در نظر گرفته شود .این
نقطه همراه با کمترین فشار خالص ،نقطة  LPPمیباشد.
[از آنجا که نقطة  Aنسبت به مکش پمپ در تراز باالتری واقع
شده ،بنابراین هد استاتیکی ناشی از ارتفاع مثبت می باشد].
در صورتی که شما نسبت به ارتفاع مبنای خود
از نقطهای باال به سمت پایین حرکت کنید ،فشار
استاتیک افزایش پیدا میکند به طوری که به ازای
هر یک  1فوت ارتفاعی که به سمت پایین حرکت
میکنید 1 ،فوت هد آن نقطه افزایش مییابد.
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شکل  :1سیستم رایج در یک ساختمان چند طبقه
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تجدیدپذیر؛ این بار با کایت و هواپیمای بدونسرنشین

گروهی از محققان به تازگی نرمافزار جدیدی را با
هدف تحلیل سیستمهای تولید انرژی بر پایه کایتها
و هواپیماهای بدونسرنشین ابداع کردهاند .آنها از این
نرمافزار برای مطالعه رفتار این سیستمها در حال انتقال
انرژی جنبشی باد به انرژی الکتریکی مفید استفاده کردند.
سیستمهای انرژی بادی هوایی ( )AWESنوع جدیدی
از تکنولوژی برای بهرهگیری از انرژی باد هستند .در
این سیستمها برج سنگین و گران و همچنین روتور
یک توربین بادی سنتی به ترتیب با یک ابزار مهارکننده
سبک و یک هواپیما (کایتهای غول پیکر انعطافپذیر
یا هواپیماهای بدون سرنشین بزرگ) جایگزین میشوند.
در طرح تولیدی جدید AWES ،از نیروی تنشی ابزار
مهارکننده برای به حرکت درآوردن یک ژنراتور الکتریکی
روی زمین استفاده میکند ،در حالی که در طرحهای تولید
پروازی انرژی برق با توربینهای بادی روی هواپیماها تولید
و توسط ابزار مهارکننده هادی به زمین منتقل میشود.
در هر دو مورد AWES ،هزینههای نصب و تجهیزات
کمی دارد و در ارتفاع باال (حدود  500متر) که بادها
شدیدتر و دایمیتر هستند کار میکنند .آنها تاثیر
بصری کمی هم دارند و حملونقل سادهتر آنها را
برای تولید انرژی در مناطق دوردست مناسب میسازد.
یکی از اعضای تیم تحقیقاتی این پروژه از دانشگاه
بیومهندسی و مهندسی هوافضای  UC3Mتوضیح
میدهد AWES« :تکنولوژیهای مزاحمی هستند که
در ارتفاعات باال کار و انرژی الکتریکی تولید میکنند.
آنها رشتههای شناخته شده مهندسی برق و هوانوردی
مانند طراحی ماشینهای برقی ،آئرواالستیسیته و کنترل
را با رشتههای غیرمتداول مرتبط با هواپیماهای بدون
سرنشین و دینامیک پالهنگها ترکیب میکنند».
در این چارچوب محققان  UC3Mدر یک مقاله علمی
که به تازگی در مجله مدلسازی ریاضی کاربردی
( )Mathematical Modellingمنتشر شده است،
شبیهساز پروازی جدیدی برای  AWESارایه کردهاند.
شبیهساز میتواند برای مطالع هرفتار ،AWES
بهینهسازی طراحی آنها و یافتن مسیرهایی برای حداکثر
ساختن تولید انرژی استفاده شود .نرم افزار UC3M
ثبت شده و میتواند به صورت رایگان دانلود و برای
www.tasisatnews.com

ترجمه :مهندس نیره شمشیری

اهداف تحقیقاتی توسط گروههای دیگر استفاده شود.
همراه با شبیهساز ،محققان یک بستر آزمایشی
پروازی برای  AWESابداع کردهاند .دو کایت
غلتان به چند ابزار و اطالعات کلیدی مانند موقعیت
و سرعت کایت ،زوایای حمله و لغزش و تنشهای
پالهنگ که در طول تعداد زیادی از پروازها ثبت شده
اند ،مجهز شدهاند .دادههای آزمایشگاهی بعد از آن
برای اعتبارسنجی ابزارهای نرمافزاری مانند شبیهساز
مذکور و تخمین زننده پارامترهای مختلف که وضعیت
کایت را در هر لحظه مشخص میکند استفاده شدند.
آماده کردن بستر آزمایش نیازمند زمان ،کار و منابع بسیار
زیادی بوده ،اما توجه تعداد زیادی از دانشجویان را نیز
به همراه داشته است .در کنار تحقیق ،پروژه فعالیتهای
آموزشی ما را هم غنی کرده چراکه بسیاری از کارها توسط
دانشجویان ارشد و در قالب پروژههای نهایی آنها در رشته
مکانیک پرواز و مهندسی هوافضا انجام شده است.
یک بخش رو به رشد
فعالیتهای تحقیقاتی و تاسیس شرکتهای جدید
مرتبط با تولید انرژی در ارتفاعهای باال حدود 500
متر با استفاده از کایتها و هواپیماهای بدونسرنشین
به دلیل حمایت مالی از سوی کمیسیون اروپا و
شرکتهای خصوصی مانند گوگل در میان بقیه به میزان
قابل توجهی در چند سال گذشته رشد داشته است.
گروه  UC3Mکه در سال  2015و با بودجه بنیاد BBVA
راه اندازی شده یک شرکت پیشگام در اسپانیا به شمار
میآید .بعد از آن ،این گروه با پروژه  GreenKiteو با
بودجه وزارت علوم ،نواوری و دانشگاهها حمایت شده است.
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کنترل دستیابی در سیستم مدیریت انرژی ساختمان

شرایط محیطزیست انسان تأثیر زیادی بر چگونگی
حاالت روحی و روانی ،وضعیت و شرایط فیزیکی ،نحوۀ
انجام کار و بهطورکلی تمام شئونات زندگی او دارد.
باتوجهبه اینکه بخش عمدۀ زندگی انسانها در داخل
ساختمانها میگذرد ،ایجاد شرایط مطلوب زیستمحیطی
در داخل ساختمانها از اهمیت خاصی برخوردار است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز ،از مهمترین شرایط
داخلی ساختمانها ،تهیۀ تهویهمطبوع مناسب باتوجهبه نوع
فعالیت انسانها است.زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها
در صورتیکه فاقد سیستمهای گرمایش و سرمایش
مناسب باشند ،قابلسکونت و استفاده نخواهند بود.
تهویهمطبوع فرآیندی است که شرایط هوای موجود
را با تنظیم دما ،رطوبت ،پاکیزگی ،گازهای موجود
در هوا ،تابش (تشعشع) و فشار ،با هدف تأمین
شرایط مطلوب برای مصرفکننده تغییر میدهد.
هدف از تهویهمطبوع ساختمان ،حفظ محیط آسایش
و سالمت برای جسم افراد ساکن در آن محل است.
از وظایف عمدۀ یک سیستم تهویهمطبوع میتوان از این موارد
نام برد :کنترل و تنظیم دمای هوا ،تنظیم رطوبت ،زدودن
گردوغبار و سایر آلودگیهای هواو تنظیم سرعت وزش هوا.
البته گرمایش و سرمایش هوا متناسب با اقلیم و
فصول ،عمدهترین وظیفۀ یک سیستم تهویهمطبوع
بوده و ایجاد شرایط دیگر از وظایف بعدی هستند.
شناخت و انتخاب صحیح نوع سیستم گرمایش و سرمایش
برای یک ساختمان ،مسئلۀ بسیار مهم و حساسی
است که باید بهوسیلۀ مهندسان طراحی سیستمهای
تهویهمطبوع ،تصمیمگیری شود .البته در این انتخاب،
عالوهبر دانش مهندسان طراح ،نظر کارفرما و نحوۀ
استفاده و شرایط و امکانات ساختمان نیز دخالت دارند.
www.tasisatnews.com

عوامل زیادی باید مورد تجزیه و تحلیل و قضاوت قرار گیرند
که از مهمترین آنها ،ایدههای صاحب ساختمان و جنبۀ
اقتصادی طرح هستند .عمدهترین نکاتی که در موقع طراحی
و انتخاب سیستم تهویهمطبوع باید مدنظر باشند عبارتاند از:
 .۱امکانات مالی
 .۲نوع ساختمان؛ هدف و موقعیت مکانی
 .۳مشخصات هــوای خارج ،ازنظر دما ،رطـوبت ،بــاد و
تابش خورشید
 .۴جنبههای فــیزیکی ساختمان ازنظر تطبیق با سیستم
گرمایش و سرمایش
 .۵کیفیت هوای داخل ساختمان
 .۶رعایت صرفهجویی و بهینهکردن سیستم انتخابی
سیستمهای متداول تهویهمطبوع به انواع زیر تقسیم
میشوند :سیستم تهویهمطبوع تمام آب (سیستم
فن کویل) ،سیستم تهویهمطبوع تمام هوا (سیستم
هواساز) ،سیستم هوا – آب ،سیستم پمپ حرارتی.
از طرف دیگر سیستمهای تهویهمطبوع دارای یکی از
تکنولوژیهای زیر هستند :سیستم مجاری دوگانه،
سیستمهای چند ناحیهای،سیستم حجم متغیر هوا (،)VAV
سیستم بازگرمایش پایانهای ،سیستم خنککاری تبخیری،
واحدهای سقفی – پنجرهای یا سیستمهای تک منطقهای.
سیستم مدیریت انرژی ساختمان دو امر را برای
سیستمهای تهویهمطبوع تحقق میبخشد :نخست آنها
را در چارجوب شبکۀ اتوماسیون ساختمان قرار میدهد.
دوم ،مصرف انرژی آنها را توسط برنامههای مدیریت
انرژی موجود در نرمافزار  BEMSمدیریت میکند.
برنامههای زمانبندی تجهیزات تهویهمطبوع در
سیستمهای  BEMSگاه ساده و گاه بسیار پیچیده هستند.
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ستون تمدن ،کتاب و مطبوعات است

نام کتاب :طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder

مولفان :مهندس حامد مصلحی  -مهندس رعنا عبدالهیریزی  -دکتر سید علیرضا ذوالفقاری -
مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

قیمت 33000 :تومان
ناشر :انتشارات نوآور
نوبت چاپ :دوم 1397 -
این کتاب را میتوانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید
www.tasisatnews.com
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لزوم رعایت نشان  HSEدر بخش ساخت و ساز

محمد جعفرعلیزاده ،معاون وزیر راه و شهرسازی در
دومین همایش نشان تعالی  HSEکه با حضور وزیر
راه و شهرسازی و معاونان برگزار شد ،گفت :تا زمانی
که ماده  ۴نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کشور
اجرایی نشود شاهد حوادث در طرحها خواهیم بود.
وی ادامه داد :اگر  HSEرا به طور دقیق اجرایی کنیم شاهد
کاهش ۳تا  ۵درصدی هزینهها در بخش ساختمان خواهیم بود.
وی بیان کرد :ورود به بحث  HSEدر طرحهای
عمرانی و ساخت و ساز از اهمیت باالیی برخوردار
است و باید در مورد ان فرهنگسازیهای الزم انجام
شود تا بتواند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :تازمانی که
در تعیین صالحیت مجموعه مهندسان مشاور و
پیمانکار این موضوع لحاظ نشود گامهای محکمی
بر نداشتهایم و به همین دلیل اهمیت دارد تا به
این فرآیند مهم در ساخت و ساز توجه بیشتری شود.
وی گفت :کمیته مشترکی بین مرکز تحقیقات راه
و شهرسازی و مسکن با سازمان مجری ساخت
و تاسیسات دولتی درباره  HSEتشکیل شد.
وی ادامه داد :در طرح توسعه ساختمان مجلس
و مصلی تهران از فرایند  HSEاستفاده کردیم.
کاهش ساخت  ۲میلیون واحد مسکونی در طی سه سال گذشته
همچنین عضو کمیسیون مجلس با توجه به ایجاد ۵۰۰
هزار شغل در زمان رونق بخش مسکن گفت :در طی سه
سال گذشته  ۲میلیون واحد مسکونی باید ساخته میشد.
فرج اهلل رجبی در همایش توسعه تعالی  HSEدرباره
بودجه سال  ۹۸گفت :کمتر از  ۱۵۰هزار میلیارد تومان
درامد نفتی کشور است و حدود  ۱۵۵هزار میلیارد تومان
درامد مالیاتی و  ۴۷۰هزار میلیارد تومان درامد دولت است.
وی ادامه داد :در بودجه سال ۹۸؛  ۴۱هزار میلیارد تومان
باید یارانه پرداخت شود ۸،هزارو  ۴۰۰میلیارد تومان به
افرادی که در فقر مطلق اند پرداخت میشود  ۵هزار
www.tasisatnews.com

میلیارد تومان به بهداشت و  ۶هزارمیلیارد تومان به
بخش نان و گندم و  ۶۲هزار میلیارد تومان به طرحهای
عمرانی دربودجه  ۹۸است مابقی برای هزینهها است.
رجبی با اشاره به نوسانات نرخ ارز افزود :در
نوسانات نرخ ارز همه منتظر هستند ببینند چه
اتفاقی میافتد ،اما ما میگوییم هیچ اتفاقی نمیفتد
و سرمایهها را به سمت فضای ساخت و ساز ببرید.
وی ادامـه داد :تنها جایی که امار اشتغال قـابل توجهای
دارد بخش مسکن است.
نماینده مجلس گفت :ازسال  ۹۴تا  ۹۶،۳۵۰هار واحد مسکن
احداث شد و در این سه سال  ۲میلیون واحد کم داریم.
وی بیان کرد :در طی  ۶سال گذشته ما با چالشهای
بهره وری پایین از زمین ،مسکن اجاره ای ،بافت فرسوده،
سکونتگاههای غیر رسمی ،عمر مفید ساخت مسکن
روبرو بودیم که در طی این  ۶سال هیچ کدام حل نشد.
کاهش  ۹۶درصدی حوادث در طرحهای اجرایی
معاون فنی شهرداری تهران با اشاره به کاهش ۹۶
درصدی حوادث در همه سطوح اجرایی گفت :با اجرای
نشان سالمت ،ایمنی در کار و محیط زیست ()HSE
حوادث و اسیبهای محیط کار را کاهش دادیم.
ایرج معزی در همایش توسعه تعالی  HSEگفت :در
شهر تهران  ۵۸۲کیلومتر بزرگراه ۲۳.۵،کیلومتر تونل
شهری ۳۷۶،دستگاه تقاطع غیر همسطح ساخته شده است.
وی درباره طرحهای در حال احداث تصریح
کرد ۴۲ :کیلومتر بزرگراه ۴۰،دستگاه پل و
تقاطع غیر همسطح در دست اجرا داریم.
وی ادامه داد :معاونت فنی و عمرانی شهرداری تالش
میکند تا با ارتقا کیفی طرحهای عمرانی سالمت
کارکنان و ایمنی تجهیزات و تاسیسات را افزایش دهد
و باعث کاهش حوادث و اسیبهای محیط کار شود.
وی افزود :تشکیل کارگروه حقوقی ارزیابی،
دستورالعملهای اجرایی موجود در ایین نامه HSE
در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری است.
مغزی افزود :با رعایت  HSEدر مهار ریسک و
حوادث طرحها و کارخانجات نتایجی را بدست اوردیم.
معاون فنی شهردار تهران گفت :با اجرای
 ,HSEافزایش بهره وری در منابع انسانی به
میزان  ۶هزار و  ۸۴۹روز درسال  ۹۷داشتیم.
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الزام صدور شناسنامه فنی ساختمان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
گفت :صدور شناسنامه فنی ساختمان الزامی بوده و دادن
گواهی پایان کار بدون داشتن این شناسنامه جرم محرز است.
بیژن خطیبی افزود :شهرداری های کشور باید به اجرای قانون
صدور پایان کار بعد از صدور شناسنامه فنی ساختمان پایبند باشند.
وی اظهار داشت :صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
تا کنون متوقف نشده بلکه با سرعت کمتری اجرا می
شد که با رویکرد ریاست جدید سازمان نظام مهندسی
ساختمان درباره رعایت حقوق شهروندی صدور این
شناسنامه ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران ادامه داد :عدم همکاری شهرداری تهران و
شهرداری های سایر شهرهای کشور با این سازمان سبب
شده روند صدور شناسنامه فنی و ملکی بسیار کند باشد.
وی همچنین گفت :با تذکر سازمان نظام مهندسی ساختمان
به شهرداری تهران طبق قانون پایان کار باید بعد از صدور
شناسنامه فنی و مهندسی صادر شود که شهرداری های سایر
شهرهای کشور هم ملزم به رعایت قانون مدنظر هستند.
خطیبی افزود :هنگامی که یک ساختمان ساخته می شود مردم
تنها ظاهر را می بینند و از باطن بنا خبر ندارند اما ناظران سازمان
نظام مهندسی ساختمان که بر تمامی مراحل ساخت نظارت
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می کنند و از جزئیات مطلع هستند بنابراین با صدور شناسنامه
فنی و ملکی اطالعات ساختمان در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه شناسنامه فنی و مهندسی
ساختمان به مالک عرضه تا در صورت انتقال ملک به مالک
بعدی این شناسنامه هم ارائه شود ،اظهارداشت :شناسنامه
فنی و ملکی که ارزش قانونی دارد بعد از ذکر سیر مراحل
ساخت از سوی مجری و پس از تایید ناظر به وسیله سازمان
نظام مهندسی ساختمان صادر و به مالک اعطا می شود.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
ادامه داد :شناسنامه دیگری نیز در بخش پیش فروش
ساختمان ارائه می شود که قانون مربوطه در سال  ۸۹از سوی
اهالی خانه ملت به تصویب رسید و آئین نامه اجرایی این
مهم نیز از سوی دولت در سال  ۹۳ابالغ و اجرایی شده است.
وی افزود :هنگام پیش خرید ساختمان های در حال ساخت
از سوی مردم مشکالت بسیاری پیش آمده که قانونگذار
برای رفع مشکالت مدنظر صدور دفترچه پیش خرید که باید
در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود را الزامی دانسته است.
خطیبی با بیان اینکه در شناسنامه فنی ساختمان باید
تمام مقررات ملی ساختمان لحاظ شده باشد ،یادآورشد:
از وظایف طراح در ساختمان سازی بهره گیری از
مصالحی مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی است.
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دکتر جواد جوهری در گفتوگو با تاسیسات نیوز:

مهندسی صرف ًا تحصیالت دانشگاهی نیست

سال  75در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد استخدام رسمی بودم .یک روز یکی از همکارانم روزنامه
مطالعه میکرد و با دیدن یک آگهی استخدام کارگر فنی و پیشنهاد به من ،سمت و سوی ذهن من را
تغییر داد .او میدانست که من فنی بودم و  DBAخواندم ،به همین خاطر پیشنهادش برای مصاحبه
با آن شرکت را جدیتر مطرح کرد .پس از مصاحبه با آن شرکت ،مشغول به کار شدم و پس از مدتی
اختیاراتم گسترده شد تا اینکه مدیر تولید شدم .دل را به دریا زدم و از استخدام رسمی در دانشگاه
ی از دوستان و همکاران از این کار من تعجب کردند ،اما من اعتقاد داشتم
آزاد خداحافظی کردم .خیل 
باید کارآفرین باشم .همین دیدگاه باعث شد پیشرفت کنم و بعد از چندین سال ،شرکت آذر نسیم را
تاسیس کنم .این بخشی از گفتههای دکتر جواد جوهری ،مدیرعامل شرکت تهویه آذر نسیم است که در
گفتوگو با پایگاه خبری تاسیسات نیوز ماجراهای جالب دوران کاری و مهندسیاش را روایت میکند.
سرمایشی نرسید چون بار برودت بسیار باال بود.
من به شخصه وارد پروژه شدم و مدیریت آن را از
بازدید ،طراحی تا نظارت و نصب دستگاهها را به
عهده گرفتم و در نهایت هوای مطبوع و خنکی را
در تابستان تحویل مجموعه برج میالد دادیم و این
یکی از زیباترین افتخارات کاری بنده بوده است.

زندگی زیباست ای زیباپسند
تمام روزهای من زیباست .زندگی زیباست ای
زیباپسند ،زنده اندیشان به زیبایی رسند .من
زندگی را دائم ًا زیبا میبینم ،به غیر از زیبایی هیچ
چیزی نمیبینم ،حتی مشکالت و سختیهای
زندگی را زیبا میبینم .همکاران با اخالقیات
من آشنا هستند ،میگویم اجازه ندهید مشکل
و ضرر اقتصادی برای شرکت پیش بیاید ،اولین حقوقم را تقدیم پدر کردم
اما اگر پیش بیاید ،با عصبانیت مشکلی حل با توجه به اینکه من از زمان نوجوانی مشغول به
نمیشود .لذا خاطره بدی در دوران کاری ندارم .کار بودم و در کنار کارم ادامه تحصیل هم دادم،
لذا اولین حقوق دریافتیام حقوق مهندسی نبوده
است .اولین حقوقی که دریافت کردم با ذوق
با حداقلها شروع کردم
آنچه برای من جالب بوده و هست این است که بسیار زیاد تقدیم پدرم کردم و احساس میکنم
از همان ابتدای تاسیس شرکت ،اعتماد به نفس خوشحالی و دعای پدرم بسیار برای پیشرفت و
باالیی داشتم و توانستم با استعانت از الطاف خداوند ،موفقیت بنده اثر گذار بوده ،هست و خواهد بود.
با حداقل نیرو ،سرمایه و پشتوانه ،شرکت آذر نسیم
را راهاندازی کنم که امروز به یاری پروردگار یکی
از بزرگترین شرکتهای مطرح در کشور هستیم .مهندسی ،تحصیالت دانشگاهی نیست
تعریف لغوی مهندس از هندسه میآید .در کل،
به هر کسی که حسابشده کار کند ،مهندس
زیباترین افتخار آذر نسیم
گنبد آسمانی برج میالد توسط مدعیترین کمپانی میگویند .برخی معتقدند مهندس باید تحصیالت
آمریکا طراحی و تاسیس شد ،اما به بهرهبرداری دانشگاهی داشته باشد ،اما من نظر دیگری دارم،
www.tasisatnews.com
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مهندس باید فکر و اندیشه داشته باشد .بگذارید
یک مثال بزنم .در گذشته که جاروبرقی نبوده و
مادران ما با جاروی دستی خانه را جارو میکردند،
همیشه هنگام جارو کردن به خواب فرش توجه
میکردند؛ آنها نه مدرسه رفتهاند نه علمی
در این خصوص داشتهاند ،این یعنی مهندسی.
مهندس یعنی خالقیت و نوآوری .مهندس یعنی
عالوه بر مدرک ،درک و دانش را هم ارتقا دهی.
حضور زنان در عرصه تاسیسات
صنعت تاسیسات یک صنعت بسیار وسیع و یک
فرآیند بسیار طوالنی دارد که شامل طراحی ،تولید،
نصب و راهاندازی ،خدمات پس از فروش و امثال
آن است .ورود خانمها در بعضی از بخشهای این
صنعت میتواند بسیار تاثیرگذار باشد .بهعنوان مثال،
بخش مهندسی ،طراحی ،محاسبات ،نقشهکشی از
جمله بخشهایی است که خانمها در آن درخشش
باالیی دارند .اما در کارهای تولید و اجرا ،ورود
آنها خوشایند نیست چرا که کار خشنی است.

www.tasisatnews.com
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نفت مانع رسیدن انرژی تجدیدپذیر به جایگاه واقعی

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :نفت و
فرآورده های آن به علت ارزان بودن مانع رسیدن
انرژی های تجدیدپذیر به جایگاه واقعی خود شدند.
حسین امیری در همایش ملی تجلیل از فعاالن صنعت انرژی
های تجدیدپذیر افزود :یکی از دغدغههای اصلی ما در راستای
تولید انرژیهای تجدیدپذیر این است که از این ظرفیت در
کشور استفاده نمیشود و جایگاهی در سبد انرژی کشور ندارد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی
تأکید کرد :ایران ظرفیت زیادی برای تولید انرژیهای
تجدیدپذیر دارد اما نفت و قیمت ارزان آن موجب شد
هنوز نتواند به جایگاه واقعی خود برسد و بین سیاستگذاران
کشور نیز تولید انرژیهای تجدیدپذیر جا نیفتاده است در
حالی که کشورهای دیگری که ظرفیت بسیار کمتری از
ما دارند در این زمینه به جایگاه های خوبی رسیده اند.
وی تأکید کرد :در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در
سه دوره تالش کردیم صنعت تجدیدپذیر را به نحو مطلوبی
مطرح کنیم و جایگاه آن را در سبد انرژی کشور باز کنیم
بر این اساس مقرر شد تا پایان برنامه ششم توسعه  ۵درصد
از سبد انرژی کشور به انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص
یابد که امیدواریم هر چه سریعتر این مسیر را طی کنیم.
امیری با اشاره به اینکه این رسالت بر عهده دولت و
بخش خصوصی است گفت:هنوز نتوانستیم در دولت
و بخش های از مجلس این جایگاه را تعالی بخشیم.
وی ادامه داد :در راستای لوایحی که از سوی سازمان
مدیریت و برنامه بودجه به مجلس می آید باید در
کمیسیون تخصصی و یا صحن چانه زنی کنیم راهکاری
برای توسعه این صنعت فراهم کنیم اما در بسیاری
www.tasisatnews.com

موارد می بینیم که بخش های دیگر هم پای ما نیستند.
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :از یک طرف
همه میگوییم روزی نفت تمام میشود و شهرها به
ویژه کالنشهرها آلوده هستند اما از سوی دیگر با وجود
داشتن چنین پتانسیلی در کشور و همچنین فناوری روز
از این نعمت استفاده نمی کنیم شد ایران که سوختی
ارزان مانند نفت دارد به این سمت حرکت نکند.
وی تأکید کرد :اکنون که فناوری در زمینه تولید انرژی
های تجدیدپذیر پیشرفت کرده از ما هم باید به این
سمت حرکت کنیم تا از صنعت لوکس بودن خارج شود.
امیری ادامه داد :باید در استان های مختلف کشور
انجمن های انرژی تجدیدپذیر ایجاد شود تا اهمیت
موضوع را برای مسئوالن آن بخشها به تشریح کنند.
نماینده مجلس گفت :در چند سال اخیر که برجام فرصتی
ایجاد کرد موجب شد تا تولید انرژیهای تجدیدپذیر تا
حدودی باال رود اما این برای کشوری مانند ایران کافی
نیست و باید بیشتر تالش کنیم حرکت در راستای توسعه
تجدیدپذیر ها آغاز شده پس باید با شتاب بیشتری پیش رویم.
وی افزود :در مجلس شورای اسالمی در ماده  ۵قانون اصالح
انرژی  aمصوب شده است که عوارض ناشی از بخش فسیلی
در اختیار سازمان انرژی های تجدید پذیر قرار گیرد ،این
عوارض  ۸درصد بود که پیشنهاد امسال به  ۱۰درصد است.
امیری تأکید کرد :با تمام تالشی که صورت گرفته اما
هنوز تجدیدپذیرها به جایگاه واقعی خود نرسیده اند؛ امروزه
فناوری رشد کرده که هزینههای تولید کاهش یافته است و
سیاستگذاران بیشتر به این بخش توجه می کنند پس باید
از این فرصت استفاده کنیم تا به جایگاه واقعی خود برسیم.
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انرژی تجدیدپذیر ،لوکس نیست
معاون وزیر نیرو گفت :هزینه تولید برق نیروگاههای
فسیلی به حدود  ۸تا  ۱۱سنت و در نیروگاههای
تجدیدپذیر به حدود  ۴تا  ۵سنت برای هر کیلووات
ساعت رسیده که ارزان ترین روش تولید برق دنیا است.
سیدمحمد صادقزاده ،در اولین همایش ملی تجلیل از
فعاالن صنعت حوزه انرژیهای تجدیدپذیر با اشاره به سه
گام اصلی مجلس شورای اسالمی برای توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر در کشور ،گفت :نمایندگان خانه ملت در گام
نخست با طرح مسئله اصالح الگوی مصرف انرژی که
بعدها به قانونی در این زمینه مبدل شد ،توانستند یکی
از مترقیترین قوانین توسعه تجدیدپذیرها را رقم بزنند.
وی افزود :تنها ماده  ۶۱این قانون منشا تمامی تغییرات در
حوزه تجدیدپذیرها بوده است و براساس آن دولت موظف
شده است از تمام تولیدکنندگان غیردولتی برق تولیدی
نیروگاههای تجدیدپذیر را به صورت بلندمدت خریداری کند
که ایجاد قراردادهای  ۲۰ساله در این بخش توانست دغدغه
سرمایهگذاران برای حضور در این عرصه را برطرف کند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد :دومین گام حمایتی مجلس از توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر مربوط به قانون حمایت از صنعت برق
بوده است و ماده پنج آن منابع مالی این طرح را تامین کرده است.
به طور کلی منابع مالی تجدیدپذیرها در دنیا از روشهای
مختلفی تامین میشود که یکی از موفقترین آنها
مالیات سبز بوده است که در کشور ما به عنوان عوارض
برق دریافتی از مصرف کنندگان شناخته میشود.
رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر ،تدوین اساسنامه
و ساختار ساتبا را گام سوم مجلس شورای اسالمی برای
حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و افزود:
این سه گام ،نظام تجدیدپذیرها را در کشور ما شکل داده
است و براساس آن خالء قانونی در این زمینه نداریم.
صادقزاده با اشاره به باور نادرستی که تجدیدپذیرها
را انرژی لوکس میداند ،ادامه داد :انرژیهای
تجدیدپذیر اقتصادیترین روش تامین برق در دنیا است.
براساس برآورد صورت گرفته هزینه تولید برق نیروگاههای
فسیلی با محاسبه میزان آب مصرفی ،انتشار دی اکسید کربن
و… به حدود هشت تا  ۱۱سنت در هر کیلووات ساعت
میرسد ولی این رقم برای انرژیهای تجدیدپذیر به حدود
چهار تا پنج سنت برای هر کیلووات ساعت کاهش پیدا کرده
www.tasisatnews.com

است و این رقم همچنان کمتر خواهد شد .از این رو تولید
برق تجدیدپذیرها ارزانترین روش تولید انرژی در دنیا است.
وی با اشاره به منابع موجود برای توسعه تجدیدپذیرها
که از محل سوخت صرفهجویی شده بایستی تامین شود،
گفت :در شرایط سخت تحریمها که امکان صادرات نفت
محدود شده است این آمادگی در میان شرکتهای فعال
تجدیدپذیر وجود دارد که در ازای تولید برق تجدیدپذیر و
دریافت نقد صورت حسابهای خود ،نفت و فرآوردههای
نفتی دریافت کنند که این مسئله بر عالوه اشتغالزایی،
ایجاد منابع الزم برای توسعه زیرساختها و صنعت
برق میتواند مشکل صادرات نفت را برطرف کند.
سهم  ۷۰۰مگاواتی تجدیدپذیرها در سبد تولید برق
همچنین در این مراسم امیرحسین جنتی ،عضو انجمن
انرژیهای تجدیدپذیر نیز با تاکید بر اینکه ظرفیت نصب
شده نیروگاههای تجدیدپذیر به حدود  ۷۰۰مگاوات رسیده
است ،ادامه داد :سال گذشته با تالشهای صورت گرفته در
این بخش خوشبختانه  ۴۷درصد از سرمایهگذاری خارجی
انجام گرفته در کشور مربوط به حوزه تجدیدپذیرها بوده است.
نجفی افزود :تالشگران این عرصه ثابت کردهاند برق تجدیدپذیر
یک کاالی لوکس نیست بلکه یک نیاز مهم برای کشور است
و تولید برق از منابع تجدیدپذیر از هر نظر به نفع کشور است.
کارآفرینی و اشتغال ،جلوگیری از مهاجرت روستاییان به
شهرها ،عدم نیاز به سوخت های فسیلی و مصرف آب،
فاصله کم تولید تا مصرف ،جلوگیری از تولید دی اکسید
کربن ،تولید حداکثری در پیک تابستان و عدم اتالف
انرژی در انتقال از جمله مزایایی است که انرژیهای
تجدیدپذیر به همراه دارند که این فواید در کنار پتانسیل
باالی کشورمان برای تولید انرژی پاک نشان میدهد
که ایران میتواند پیشتاز این صنعت در منطقه باشد.
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تقویم بهاره آکادمی کاشانه

www.tasisatnews.com

سال ششم -هفته دوم اسفندماه  -1397شماره 240

21

تاسیسات نیوز،

نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

www.tasisatnews.com

سال ششم -هفته دوم اسفندماه  -1397شماره 240

22

تاسیسات نیوز،

نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

ایـــمنی و آتشنشانی

المپ روشن آتش به پا کرد

ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران ساعت  ۲۰:۳۵یکشنبه 5
اسفندماه با به صدا درآوردن زنگ ایستگاه  ،۱۵آتشنشانان را برای
مهار آتشسوزی در ساختمان مسکونی روانه افسریه۱۵ ،متری دوم
اسالم آباد کرد.
حمید صفا فرمانده آتشنشانان دراینباره گفت :هنگام رسیدن به
محل حادثه مشاهده شد که از داخل انباری یک ساختمان سه طبقه
مسکونی دود به همراه شعلههای آتش به بیرون زبانه میکشد.
وی افزود :آتشنشانان بیدرنگ پس از قطع برق و گاز ساختمان با
به همراه بردن یک رشته لوله آبدهی خود را به داخل حیاط رساندند
و با استفاده از تجهیزات در انباری را باز کردند.
صفا خاطرنشان کرد :نیروهای عملیات پس از باز کردن در و کنترل
شعلههای آتش و مهار آن بررسیهای الزم را انجام دادند که معلوم
شد ،روشن ماندن المپ در مجاورت اجناس انبار شده و انتقال حرارت
به آنها این آتشسوزی را به بار آورده است.
وی افزود :نیروهای عملیات ،شعلههای آتش را پس از مهار با
جابجایی وسایل داخل انباری لکهگیری کردند و پس از ایمنسازی
محل ،آن را تحویل مالک ساختمان دادند.

آتشسوزی تعمیرگاه خودرو در بلوار تیموری

ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران ساعت  6:45صبح شنبه  4اسفندماه ،با
دریافت خبر وقوع این حادثه بالفاصله آتشنشانان ایستگاههای  8و 112
را به محل حادثه در بلوار تیموری ،نرسیده به میدان تیموری ،بعد از مترو
دانشگاه شریف اعزام كرد.
محسن مجیدی رئیس ایستگاه  8آتشنشانی دراینباره گفت :در هنگام
رسیدن به محل حادثه از یک تعمیرگاه خودرو ،دود و شعله فراوانی به بیرون
زبانه میکشید .وی افزود :این تعمیرگاه به مساحت تقریبی  60متر مربع و
در باالی یک ساختمان سه طبقه مسکونی وجود داشت.
وی ادامه داد :با توجه به دود و حرارت حاصل از سوختن سه خودرو در
داخل این تعمیرگاه ،یک تیم جهت ارزیابی و خارج کردن محبوسین داخل
ساختمان و تیم دیگر آتشنشانان بالفاصله با استفاده از تجهیزات فردی
کامل و دستگاههای تنفسی ،وارد محل آتشسوزی شدند.
وی افزود :پس از بررسیهای بیشتر مشخص شد که دو کارگر مغازه در
حال استراحت بودند که با اطالع از بروز آتشسوزی ،کرکرههای داغ این
تعمیرگاه را باز کرده و قبل از رسیدن آتشنشانان از محل خارج شده بودند.
رئیس ایستگاه  8خاطر نشان کرد :نیروهای عملیات هر دو کارگر را که دچار
ترس و دودگرفتگی شده بودند تحویل عوامل اورژانس دادند.
وی افزود :آتشنشانان نیز بالفاصله پس از ایمنسازی محل حادثه و قطع
سیستم برق و گاز این تعمیرگاه ،آتشسوزی را مهار و خاموش و از سرایت
شعلههای آتش به اطراف جلوگیری کردند.
www.tasisatnews.com

عکاسی در آتش سوخت
ساعت  23:20دقیقه شنبه شب  4اسفندماه،
ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی تهران با
دریافت گزارش شهروندان مبنی بر مشاهده
خروج شعله و دود از یک آتلیه عکاسی،
بالفاصله آتشنشانان ایستگاههای  74و  27را
به همراه گروه نجات  19به فلکه اول شهران،
پائینتر از خیابان جهاد اعزام نمود.
حسین زارع تیموری افسر آماده منطقه یک
عملیات دراینباره گفت :با رسیدن به محل
حادثه مشاهده شد در یک ساختمان  3طبقه
 6واحدی یک آتلیه عکاسی در طبقه دوم
ساختمان ،از قسمت نمای بیرونی ساختمان
کامال شعلهور میباشد و شعلههای آتش هر
لحظه از طریق نما در حال گسترش و سرایت
به طبقه باالتر است.
وی افزود :آتشنشانان بالفاصله ،پس از بازدید
و بررسی اولیه و تجهیز خود به دستگاه تنفسی
و قطع جریان برق و گاز ساختمان به دو تیم
حریق و نجات تقسیم شدند که تیم اول پس از
کشیدن یک رشته لوله آبدهی شعلههای آتش
را از بیرون ساختمان خاموش کرد و از سرایت
شعلههای آتش به طبقه باالتر جلوگیری کردند.
افسر آماده منطقه یک عملیات تصریح کرد:
تیم نجات نیز همزمان با استفاده از ابزارهای
برش موجود ،اقدام به برش کرکره برقی درب
ورودی عکاسی نمودند و با رسیدن نیروهای
کمکی ،تیم دیگری با کشیدن لولههای آبدهی
در طبقات و راه پله ساختمان شعلههای
سرگردان در داخل عکاسی را مهار کردند.
گفتنی است :آتشنشانان پس از لکهگیری
کامل آتشسوزی و تخلیه دود ،با استفاده
از فن فشار مثبت(دمنده هوا) از داخل آتلیه
عکاسی و تحویل محل به عوامل انتظامی ،به
ماموریت خود پایان دادند.
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راههایی سریع و ارزان برای شاد کردن کارکنان
مترجم :سیدحسین علوی لنگرودی
منبع :دنیای اقتصاد
باز بودن در اتاق مدیران به روی کارکنان به این معنی
است که مدیران برای کارکنانشان ارزشی ویژه و
متفاوت از دیگران قائل هستند و اینکه این امکان برای
کارکنان وجود دارد که بدون هیچ واسطهای با مدیری
که بهطور مستقیم به او گزارش میدهند دسترسی دارند
و میتوانند مشکالتشان را با او در میان بگذارند .باز
بودن در اتاق مدیریت به روی کارکنان میتواند با یک
لبخند دوستانه که بر لبان مدیر جاری است تکمیل شود
و احساس مثبت و خوشایندی در دل کارکنان ایجاد کند.

شاید برای شما هم بارها اتفاق افتاده باشد که یک
روز صبح از دنده چپ بیدار شده باشید و همه چیز از
نظر شما بد و ناخوشایند باشد .بدتر از همه اینکه پس
از رفتن به سر کار شرایط به گونهای باشد که این
ناخوشایندی شدیدتر و احساس اندوه بیشتر هم شود.
یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از شکلگیری یا
افزایش احساسات منفی در محل کار و به عبارت بهتر
«شادکاری» مساعدسازی محیط کار برای کارکنان است
که تحقق آن از طریق انجام اقداماتی ساده ،ارزان ،سریع
و در عین حال موثر و ماندگار صورت خواهد پذیرفت
که در ادامه به برخی از این راههای سریع شادسازی با کارکنانتان در محل کار غذا بخورید
محیط کار توسط مدیران و روسا اشاره خواهد شد .با فراهم آوردن امکان صرف غذا چه صبحانه و چه
ناهار در محل کار برای کارکنان میتوان احساسی شبیه
هر روز یک بازخورد مثبت برای هر کدام از به خانه برای آنها ایجاد کرد و چه بهتر که مدیران در
کنار کارکنان و به شکلی غیررسمی غذا میل کنند تا
کارکنانتان نشان دهید
کمتر کسی را میتوان در محیط کار پیدا کرد که از دریافت صمیمیت بین آنها افزایش یابد .میهمان کردن تمام یا
بازخورد مثبت و امیدوارکننده در ارتباط با اقداماتش و برخی کارکنان به صرف چای و کلوچه هزینه چندانی
پروژههایی که با موفقیت یا حتی موفقیت نسبی به پایان برای مدیران نخواهد داشت اما تاثیرات مثبت چنین
رسانده بدش بیاید .پس چه خوب است که مدیران به گردهماییهای دوستانهای بر کارکنان باورنکردنی
شکلی منظم و بهصورت روزانه و به هر بهانهای به تکتک است و شادی در کارشان را دوچندان خواهد ساخت.
کارکنانشان چه بهصورت فردی و چه جمعی بازخورد مثبت
نشان دهند و به یاد داشته باشند که این بازخورد نشان مهارتها و دانشتان را با کارکنانتان سهیم شوید
دادنها پیامدهای مثبت خیرهکنندهای بر افزایش روحیه یکی از سریعترین و موثرترین راهها برای شاد کردن
شادی در کار و افزایش بهرهوری کارکنان خواهد داشت .کارکنان این است که مهارتها و دانستههایتان را با
آنها سهیم شوید و به تناوب به آنها چیزهای جدیدی
در اتاقتان را به روی کارکنان باز نگه دارید بیاموزید .این آموزش و انتقال دانش و مهارتها هم
سیاست درهای باز یکی از آن ترفندهایی است که میتواند طی روزها و ساعات کاری اتفاق افتد و هم
بسیاری از مدیران بزرگ و موفق دنیا حتی آنهایی که در روزهای غیرکاری و آخرهفتهها .شما با این کار به
بر مجموعههای کاری بزرگ حکم میرانند و بسیار کارکنانتان نشان میدهید که برای آنها بهعنوان یک فرد
پرمشغله هم هستند نیز به اثرات مثبت آن اذعان دارند .و انسان ارزش قائلید و نه صرفا یکسری روبات و ماشین.
www.tasisatnews.com
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تاسیسات نیوز،

نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

آنچه در شماره بعدی میخوانید

* 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

هر هفته

در

ایمیل شما
www.tasisatnews.com
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