
تاســیسات نیوز
نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

سال هشتم -شماره252               

هفته نامه 

ر، نظام مهندسی
ایستگاه آخ

منع نظام مهندسی از ارجاع کار



همکاران عزیز سالم و خداقوت
دعوای سنگینی را که مهندس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی 
آغاز کرده بود، به پایان رساندند. اما سازمان نظام مهندسی ساختمان 
برنده آن نبود. زمانی که آخوندی با خداحافظی پُر سر و صدا از مسند 
وزارت از هیات دولت رفت، همه گمان می کردند که تصمیمات او نیز با 
وی خواهد رفت، به ویژه آنکه وزیر جدید تقریباً تمام آن بخشنامه ها 
را وتو کرد و تمام. اما رای دیوان نشان داد که آخوندی چندان هم به 
بیراهه نرفته بود و مبنای تصمیمات آخوندی قابل بحث و صحبت است. 
انتخاب مهندس ناظر از سوی سازنده به تعبیر آخوندی مانند انتخاب 
تصمیم  خود  می تواند  بیمار  اگر  است.  بیمار  شخص  توسط  پزشک 
بگیرد که چه کسی توانایی درمان او را دارد، سازنده نیز می تواند. آنچه 
پزشک  تصمیمات  تاثیر  می رسد  نظر  به  نادرست  مقایسه  این  در  که 
یک  برای  مشکل  بروز  باعث  پزشک  نادرست  تصمیم  است.  ناظر  و 
آنکه اشتباه یا کم کاری ناظر شاید به نفع سازنده  نفر می شود، حال 
تاکید داشت  آخوندی  البته  دیگری شود.  زیاد  بسیار  تعداد  به ضرر  و 
که نظارت بر ساخت از سوی شهرداری باید تقویت شود؛ اما انتخاب 

اشتباه ناظر را نمی توان اینگونه استحاله کرد. 
فسادی که گاهی در سازمان نظام مهندسی مشاهده می شود، هرچند 
سیستماتیک نیست، اما به هر حال وجود دارد. انجام فعالیت توسط چند 
هزار نفر مهندس با درصد تقریب حتی یک دهم درصد خطا، می تواند 
عدد مهمی شود و به چشم بیاید. شاید همین فساد، آنچه که قالیباف 
شهردار سابق نیز به آن اشاره کرده بود، باعث شده بود که مهندس 
مهندسی  نظام  سازمان  فعالیت  آنکه  از  پیش  بگیرد  تصمیم  آخوندی 

ساختمان غیرقابل دفاع شود، توپ را به زمین دیگری بیاندازد.
صرفنظر از تمام این موارد که قابل بحث و استدالل است، ریشه های 
قانونی این تصمیم نیز بسیار مهم و تاثیرگذار است. به هر حال، رای 
انشاءشده دیوان تنها به قوانین موجود استناد کرده است و این یعنی 
در خود قانون مواردی قابل بحث وجود دارد. باید دید وزیر مسکن که 
نشان داده است عالقه ای به ایجاد بحران ندارد و مدافع سازمان نظام 
مهندسی است، برای حل این بحران جدید چه چیزی در چنته دارد و 

چه چیزی را رو می کند.
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ساختمان جدید ستادهای مرکزی راه دریا )Marine Way( در مساحتی 
بالغ بر 185000 فوت مربع )17187 مترمربع( در کالیفرنیا، مرکز فضاهای 
اداری و کنفرانس شرکت فناوری سیلیکون والی است. ترکیب هزینه اولیه 
پایین و سیستم های مکانیکی کم انرژی، یک سیستم هوشمند سایبان نما و 
یک سیستم فوتوولتاییک خورشیدی، فضایی منحصر به فرد با میزان مواد 

به جامانده زیست محیطی کم ایجاد کرده است.

راندمان انرژی
راندمان انرژی، کانون اصلی طراحی بود. بدین منظور، یک 
کار مطالعاتی جدی در فاز طراحی توسط همه اعضای پروژه 
و  مهندسان  معماران،  تاسیسات،  پرسنل  کارفرما،  جمله  از 
در  فکری  طوفان  کار،  این  هدف  شد.  انجام  آینده  ساکنین 
مورد این موضوع بود که چگونه بدون از دست رفتن زیبایی 
ظاهری شکل و نمای ساختمان، می توان به باالبردن راندمان 

انرژی و رضایت ساکنین کمک کرد. 
تیم طراحی یک سیستم دیوار شیشه ای انتخاب کرد که یک 
سیستم سایه انداز خودکار هم همراه آن بود. سیستم سایبان، 
شرایط  به  پاسخ  در  و  جداگانه  را  دیوار  روی  فرورفتگی  هر 
حداکثر  به  روز  نور  از  بهره برداری  تا  می کند  کنترل  آسمان 
پرتور  خیره کننده  و  مستقیم  تابش  از  حال  عین  در  و  برسد 

خورشید به ساکنان اپن آفیس ها جلوگیری شود. 
هزینه های  خودکار  سایه انداز  سیستم  این  می شود  برآورد 
پرده های  با  مقایسه  در  را  ساالنه خدمات شهری ساختمان 

دستی پنجره ها تا حدود %2 کاهش دهد. 
هوای  توزیع  سیستم  یک  ساختمان،  مکانیک  طراحی 
زیرسطحی )UFAD( دارد. تیم با تجربه قابل توجه در حوزه 
بارهای  جداکردن  با  گرفت  تصمیم   UFAD سیستم های 
گرمایش  و  سرمایش  بارهای  از  ساختمان  تهویه  و  داخلی 
پیرامونی از طریق اضافه کردن یک سیستم پنل خورشیدی 
باالسری، طراحی مرسوم این سیستم را تغییر دهد )شکل 1(. 
باکس های  داد همه  اجازه  این کار  آفیس،  اپن  در فضاهای 
این  بازگرمایش حذف شود.  و  کانال کشی ها  معمول،  فن دار 
روش همچنین نگرانی تلفات توزیع که یک شکایت معمول 

نویسنده: استیو گروس
ترجمه: مهندس نیره شمشیری

منبع: ماهنامه اشری ماه جون 2019

هوای خارج بیشتر، انرژی کمتر- بخش اول

سیستم های UFAD است را از بین برد. 

سیستم UFAD اجازه می دهد دمای هوای رفت بیشتر به 
استفاده  سانتی گراد(  درجه   17( فارنهایت  درجه   62 میزان 
شود که خود اجازه دمای آب سرد بیشتر 52 درجه فارنهایت 
فارنهایت  درجه   44 و   55 برابر  در  سانتی گراد(  درجه   11(
مرسوم )به ترتیب 13 و 6.7 درجه سانتی گراد( را می دهد. این 
دماهای مالیم تر منجر به راندمان چیلر بسیار باال به میزان 
0.50 کیلووات بر تن )0.14 کیلووات بر کیلووات( در شرایط 
طراحی  NPLV به مقدار 0.3 کیلووات بر تن )0.09 کیلووات 
بر کیلووات( می شود. همچنین اجازه می دهد اکونومایزر سمت 
آب به مدت تقریبًا 1500 ساعت و اکونومایزر سمت هوا برای 

2700 ساعت بیشتر در سال کار کنند. 
سیستم  از  استفاده  با  همچنین  مکانیکی  تاسیسات  طراحی 
بازگرمایش را حذف می کند؛ آب گرم  پیرامونی  پنل تابشی 
تامین  راندمان 95%  با  بویلر چگالشی  از یک  گرمایش هم 

می شود. 
بر  که  باال  راندمان  با  نور  کم  وسایل  از  روشنایی  طراحی 
می کند.  استفاده  می شوند  کنترل  موجود  روز  نور  اساس 
بر  وات   0.66 روشنایی  توان  دانسیته  به  روشنایی  طراحی 
فوت مربع )7.1 وات بر متر مربع( رسید. نتیجه، یک کاهش 

57 درصدی در مصرف انرژی روشنایی نسبت به ساختمان 
مبنای استاندارد 90.1-2007 اشری است. 

انرژی  ساالنه  هزینه  انرژی،  حفظ  ویژگی های  این  ترکیب 
ساختمان راه دریا را تا حدود %40 نسبت به ساختمان مبنای 
نهایی  انرژی  مدل  می دهد.  کاهش   2007-90.1 استاندارد 
انرژی  تولید  توجیه  از  قبل  ساختمان   EUI کرد  پیش بینی 
سال  در  مربع  فوت  هر  ازای  به   41.2kBtu تجدیدپذیر، 
فوتوولتاییک  سیستم  است.  مربع(  متر  بر  مگاژول   467.9(
پشت بامی 385 کیلوواتی ساختمان نیز هزینه انرژی ساالنه 
را بیشتر کاهش داد و به یک صرفه جویی ساالنه %55 نسبت 
سهم  همچنین  و  رساند   2007-90.1 استاندارد  مبنای  به 

بخش انرژی تجدیدپذیر %24 شد.
برای  اخیراً   )M&V( اعتبارسنجی  و  اندازه گیری  ماه   12
پروژه کامل شده که نشان داده است ساختمان بسیار نزدیک 
به آنچه مدل انرژی پیش بینی کرده عمل می کند. ساختمان 
مجهز به یک ردیف ساب متر انتهایی است که اجازه ردیابی 
 2 را می دهد. شکل  پریزها  و  روشنایی   ،HVAC مصرف 
مصرف اندازه گیری شده را در مقابل پیش بینی شده مقایسه 
از  را کمی کمتر   HVAC و  می کند که مصرف روشنایی 
میزان پیش بینی شده نشان می دهد در حالی که بسته به ماه، 
پیش بینی شده  مقدار  از  کمتر  یا  باالتر  پریزها کمی  بارهای 
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از مقدار  بیشتر  انرژی  از منظر ساالنه، ساختمان 5%  است. 
که  می کند  مصرف  نرم افزار  مدل سازی  با  شده  بینی  پیش 
منجر به EUI به مقدار 43.26kBtu بر فوت مربع در 

سال )491.28 مگاژول بر متر مربع در سال( می شود. 

کیفیت هوای داخل
به  کم سرعت  هوای  مستقیم  تحویل  با   UFAD سیستم 
زون اشغال شده، IAQ را تقویت می کند که طبق استاندارد 
62.1-2007 بیشترین راندمان تهویه ممکن )1.2( را تامین 
به  نسبت  بیشتر  خارج  هوای   30% تامین  با  پروژه  می کند. 
خارج  هوای  امتیاز  به   ،2007-62.1 استاندارد  الزم  مقدار 
زیاد )LEED V2009 (EAc2 رسید. شرط پایه برای  
در  بود،  خارج  هوای  کل   12525L/S (26540cfm(
تامین   20877L/S (44235cfm( طرح  که  حالی 
برای  هواسازها  در   MERV 13 هوای  تصفیه  می کند. 

هوای خارج و برگشت تامین می شود.  
از آنجایی که هوای خنک از کف تامین و از باالی منطقه 
اشغال شده آزاد می شود، بین زون اشغال شده و زون اشغال 
نشده باالی سر ساکنین رضایت حاصل می شود که به طور 
موثر آالینده ها را حذف و اختالط مجدد برای زون اشغال شده 

را کاهش می دهد. سیستم UFAD از دیفیوزرهای چرخشی 
قابل تنظیم در کف استفاده می کند که براساس تغییر پالن های 
کف یا درخواست فرد می تواند مجدداً چیدمان شود. استاندارد 
55 اشری تصدیق می کند. مصرف کنندگان با کنترل مستقیم 
بر محیط حرارتی خود بیشتر پذیرنده طیف گسترده تر شرایط 
به  رسیدن  طراحی،  روش  این  هدف  پس،  هستند.  حرارتی 

امتیاز قابلیت کنترل آسایش حرارتی سیستم ها در 
 )LEED (EAc6.2  است. 

نقاط تنظیم عملیاتی برای حالت سرمایش و گرمایش طوری 
طراحی می شود که با ضوابط استاندارد 55 که از دمای هوای 
تنظیم شده 74 درجه فارنهایت )23 درجه سانتی گراد( برای 
سرمایش و 70 درجه فارنهایت )21 درجه سانتی گراد( برای 
گرمایش استفاده می کند، مطابقت داشته باشد. ابزار آسایش 
حرارتی CBE استفاده شد تا نشان دهد این نقاط تنظیم شده 
برای آقایان و خانم هایی که لباس معمول اداری می پوشند 
و  آقایان  برای  ترتیب  به  تابستان   clo( است  قبول  قابل 
 2 تقریبًا  در  تابشی  دمای  میانگین   .)0.67 و   0.96 خانم ها 
هوا  دمای  از  کمتر  سانتی گراد(  درجه   1.1( فارنهایت  درجه 
شبیه سازی می شود تا پنل های تابشی باالسری در فضاهای 

پیرامونی را توجیه کند. 
7
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مزایا و معایبی میان سرمایش تبخیری و DX یا VRF وجود دارد 
که باید با مشتری در میان گذاشته شود. 

پیمانکاران باید مشخص کنند مصرف کننده نهایی سعی می کند 
با IAQ آنها به چه چیزی برسد و بعد آن راه حل را با مهندسان 
خود و نیز شرکت مهندسی برق، مکانیک و لوله کشی طراحی 
و اجرا کند. اگر مصرف کننده نهایی می خواهد یک ترموستات 
هیچ  دما  شود  مطمئن  و  کند  تنظیم  فارنهایت  درجه   70 در 
وقت گرم تر نمی شود، سرمایش تبخیری نمی تواند شرایط وی 
را برآورده سازد. برای مصرف کنندگانی که می خواهند فضای 
سرمایش  کنند،  تهویه  بیرون  هوای  از  کاربرپسندتر  را  خود 

تبخیری می تواند نیازهایشان را مرتفع سازد. 
با داشتن تصوری از سرمایش تبخیری و چگونگی ارتباط بهتر 
آن با مشتریان در مورد این عنوان، پیمانکاران حاال باید تایید 

کنند که کدام روش جواب می دهد 
و کجا می توانند مشتریان درست 

را پیدا کنند.
Ai� عامل مدیر  سولیوان،   مایک 
و  آگاهی  »اگرچه  می گوید:   r2O
درک فنی از آخرین فناوری ها در 
احساس  من  است،  افزایش  حال 
تبخیری  سرمایش  نقش  می کنم 
 HVAC و تاثیر آن از سوی جامعه
هنوز به خوبی شناخته شده نیست. 
و  HCFC ها  از  استفاده  توقف  با 
 GWP با  های    HF         C حاال 
باال، طبیعی است که صنعت باید 
را  آب   –  R-718 جدی  بررسی 

شروع کند.«
سولیوان می گوید: در زمان استفاده 
عنوان  به  تبخیری  سرمایش  از 
دارای  مناطق  اصلی،  سرمایش 
حباب تَر پایین اغلب بهترین نتایج 

را می دهند. با این وجود، بسته به کاربرد، فناوری های سرمایش 
تبخیری برای همه مناطق مزایایی دارند. 

نیدرر پیشنهاد می کند پیمانکاران HVAC در واحدهای تولیدی 
و  زندان ها  عالی،  آموزش  توزیع،  محل های  انبارها/  صنعتی، 
ایده آل  مشتری های  دنبال  به  شهری  خدمات  شرکت های 
دیتاسنترها،  در  دیگر  کاربردهای  باشند.  تبخیری  سرمایش 

بیمارستان ها و تاسیسات ورزشی سرپوشیده است.
بر  کاربرد سرمایش صرفًا  برای  شناسایی یک مشتری خوب 

اساس محل و رطوبت نیست.
اسکات ژاکوب، مدیر مهندسی شرکت Portacool LLC می گوید: 
»حتی در مناطق گرم و مرطوب، سرمایش تبخیری می تواند 
در صورت استفاده مناسب، بازیابی سرمایشی خوبی فراهم کند. 
محبوبیت سرمایش تبخیری در مناطق بسیار گرم که مردم، 
تجهیزات و حیوانات نیاز به بازیابی دارند در نوسان بوده است. 
قانونی جاری  قوانین و محیط زیست  از  پیمانکاران می توانند 

بالقوه  برای مشتریان  ایمنی  نیاز به سالمت و  بر  تاکید  برای 
استفاده کنند. 

حتی با اینکه استفاده از سرمایش تبخیری در اقلیم های مرطوب 
بسیار سخت تر می شود، مصرف کنندگان دانا می توانند سیستم 
تبخیری را با تهویه مناسب تکمیل کنند تا به محیطی راحت 

و آسوده برسند. 

آینده سرمایش تبخیری
بازار  در  نوآوری  به  منجر  انرژی  و  مالی  صرفه جویی  انگیزه 
مختلفی  مسیرهای  از  سازندگان  می شود.  تبخیری  سرمایش 
استفاده  آینده  متنوع  کاربردهای  برای  فناوری  بهبود  برای 

می کنند. 
سطحی  فین  تکنولوژی   ،Evapco گزارش  طبق  مثال،  برای 
داخلی  لوله  تقویت  و  گسترده 
راندمان  توجهی  قابل  میزان  به 
سرمایش  بازار  در  فعلی  تکنولوژی 

تبخیری را افزایش داده است. 
در  موجود  دیتاسنترهای  از 
تا  خشک  بیابانی  محیط  یک 
ساختمان های HVAC تجاری بزرگ 
با  شدن  سبز  دنبال  به  سیاتل  در 
سرمایش  گزینه های  از  استفاده 
پایدار هستند، در واقع حال و آینده 
صنعت به سمت کولرهای هیبریدی 

پیش می رود. 
است  دریافته    Portacool شرکت 
مختلف  عامل  چندین  دستکاری  با 
در فرایند تولید، شرکت می تواند به 

نتایج مختلفی برسد. 
محصول  یک  تولید  سبب  امر  این 
می دهد  اجازه  و  شده  کارآمدتر 
مناسبی  گزینه  تبخیری  سرمایش 

در بسیاری از بخش های جهان شود. 
فناوری های  طریق  از  دارد  انتظار  کمبریج  مهندسی  شرکت 
فن کارآمدتر و موتورهای با فرکانس متغیر در آینده بتواند به 
راندمان انرژی بیشتری هم در دستگاه های سرمایش تبخیری 

برسد. 
انرژی(  بازیابی  )تهویه   ERV فناوری  کردن  اضافه  همچنین 
به دستگاه ها و یافتن روش هایی برای کاهش آب مصرفی و 

بهبود کیفت آب مصرفی پیش بینی می شود. 
عملکرد  و  راندمان  بهبود  برای  مفاهیم  از  بسیاری  از   Air2O

مخصوصًا در زمان هی حباب تر باال مطلع است. 
در مدت کوتاه پیشرفت های قابل توجهی در فناوری سرمایش 
تبخیری در سال های اخیر به دست آمده و در بسیاری از موارد 
این شیوه یک شکل برتر و مانا در سرمایش برای بسیاری از 

پروژه هاست. 
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ترجمه: مهندس نیره شمشیری 
www.achrnews.com :منبع 

رندی نیِدِرر، مدیر بازاریابی شرکت مهندسی کمبریج می گوید: 
دو  و  مستقیم  غیر  مستقیم،  انواع   – تبخیری  »سرمایش 
مرحله ای – در همه جا در طیف وسیعی از کاربردهای تجاری 
و صنعتی استفاده می شود. در حال حاضر ما یک دوره رنسانس 
را در این زمینه تجربه می کنیم؛ چرا که بسیاری از واحدهای 
تولیدی و توزیعی بزرگ این فناوری را برای تامین سرمایش 

پرسنل خود انتخاب می کنند.«
زمینه ای  جدید  فناوری  عامل  چندین  با  همراه  رنسانس  این 
برای پیمانکاران برای بهره بردن از فروش گزینه های سرمایش 

تبخیری ایجاد کرده است. 

راهنمای فروش تبخیری
با  برای مشتریان  تبخیری  موثر محصوالت سرمایش  فروش 
اجرای آن شروع می شود. سرمایش  درک روش های مختلف 
پیمانکاران  که  است  مرسومی  فناوری  مستقیم،  تبخیری 

»سرمایش  گزارش  طبق  دارند.  آگاهی  آن  از  تکنسین ها  و 
»سیستم های   ،Evapco سایت   وب  در   »101 تبخیری 
سرمایش تبخیری مستقیم سیال فرایند که معمواًل آب است 
را در تماس مستقیم با هوا قرار می دهند. آب همزمان با عبور 
از آب گرم به هوای  انتقال گرما  از فن جریان می یابد و  هوا 
خنک تر تسهیل می شود. این، سیستم مورد استفاده در برج های 

خنک کن هواباز است.«
انواع دو مرحله ای – ترکیبی از فناوری های سرمایش تبخیری 
با  صفحه ای  حرارتی  مبدل  یک  از   – غیرمستقیم  و  مستقیم 
از  بعداً  استفاده می کنند که  جریان هوای مقطع غیر مستقیم 
عبور  اضافی  سرمایش  برای  مستقیم  تبخیری  واسطه  میان 

می کند. 
سرمایش تبخیری مستقیم به خوبی در اقلیم های خشک کار 
می کند، در حالی که سرمایش تبخیری غیرمستقیم در مناطق 
دو  تبخیری  سرمایش  دارد.  کاربرد  گسترده تری  جغرافیایی 
مرحله ای در موقعیت های زیادی استفاده می شود و سرمایش 
تبخیری برای پیش خنک کردن موثر هوای مورد استفاده در 

کاربردهای سرمایشی مبردمحور نیز کاربرد دارد«.
89

»هر زمان که مصرف انرژی کمتر اهمیت زیادی پیدا می کند، سرمایش تبخیری، بهترین شیوه 
است.« این را آدام رادفورد، مدیر محصول جهانی کولرهای مداربسته، شرکت Evapco می گوید. 
این تکنولوژی بسته به کاربرد و شرایط در همه مناطق ایاالت متحده آمریکا مناسب استفاده 
است. بازار سیستم های غیرمبرد محور به عنوان راهکارهای سرمایش تبخیر در حال گسترش 

است.

پیشرفت های سرمایش تبخیری و فرصت های جدید فروش

انگیزه صرفه جویی مالی 
و انرژی منجر به نوآوری 
در بازار سرمایش تبخیری 

می شود. سازندگان از 
مسیرهای مختلفی برای 

بهبود فناوری برای 
کاربردهای متنوع آینده 

استفاده می کنند
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روایت اقتصاد  از نگاه برندهای تاسیساتی

باید  در دولت سیاستگذار هستند،  افرادی که  و  مدیران  تفکر 
مسئوالن  سیاسی  تفکر  دیگر،  به عبارت  بشود.  اقتصادمحور 
کشور مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته و موفق دنیا باید 
اقتصادمحور بشود. در همه کشورهای پیشرفته، سیاست ها بر 
اساس رشد و توسعه اقتصادی است. این بخشی از گفته های 
حاشیه  در  که  است  ایزی پایپ  صنعتی  گروه  تولید  مدیر 
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان به آن اشاره 

کرد.
شهاب همایونی در گفت وگو با خبرنگار تاسیسات نیوز گفت: 
خالء تفکر اقتصادمحور همچنان در کشور ما احساس می شود 
و امیدورام قدم هایی برداشته شود تا سیاستگذاری در ایران با 

محوریت نگاه به رشد و توسعه اقتصادی صورت گیرد.
دارد،  بسیار ضرورت  که  مساله ای  کرد:  تصریح  ادامه  در  او 
این است که ما باید برای خود استراتژی تعیین کنیم و روی 
صنایعی سرمایه گذاری کنیم که مطمئن باشیم نتیجه نهایی 

و قابل قبولی خواهند داشت. نمی خواهم نام ببرم، اما سال ها 
روی صنایعی سرمایه گذاری کردیم که هنوز در آن صنعت به 

خودکفایی نرسیده ایم. چرا باید چنین اتفاقی بیافتد؟!
تاثیر  به  اشاره  ضمن  ایزی پایپ  صنعتی  گروه  تولید  مدیر 
تحریم ها در صنایع ایران در گفت وگو با تاسیسات نیوز گفت: 
تحریم ها از یک سو باعث شد تا در بخش هایی که توانایی 
آن را داریم به سمت داخلی سازی برویم و خودکفا شویم، اما 

در بخش های دیگری هم این اتفاق نیافتد.
همایونی افزود: صنعت به طور کلی مقوله ای زمان بر است و 
به همین دلیل هم از نظر فکری و هم از نظر زمانی هزینه 
برای ما تحمیل می کند. مساله ای که از نظرها پنهان می ماند 
این است که همه چیز به مواد اولیه برنمی گردد. ما با یک 
وارداتی هستند.  سری ماشین آالت کار می کنیم که همگی 
مواجه  تامین  مشکل  با  آن ها  سرویس  و  یدکی  قطعات 
می شوند. در واقع، همه چیز را نمی توان داخلی سازی کرد و 

همین امر باعث نوساناتی در تولید شده است.
بر  تاثیری  چه  ارز  نوسانات  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
من  کرد:  اظهار  داشته،  شرکت  محصوالت  فروش  و  تولید 
اقتصاددان نیستم، اما تصورم این است که در کشور ما قیمت 
و همین  بود  داشته شده  نگه  پایین  به صورت مصنوعی  ارز 
امر باعث شده بود تا قدرت رقابت با محصول خارجی را چه 
در داخل کشور و چه در خارج از کشور از دست بدهیم. اما 
افزایش قیمت ارز، علی رغم تمام شاخصه های منفی، باعث 

افزایش قدرت و تسهیل رقابت شده است.
از  رضایت  به  پایان  در  ایزی پایپ  گروه صنعتی  تولید  مدیر 
کرد  اشاره  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  در  شرکت  حضور 
که  زمانی  چه  شده،  تاسیس  شرکت  که  زمانی  از  گفت:  و 
تولیدکننده هستیم، سعی  اکنون که  بودیم و چه  واردکننده 
کردیم در تمام دوره ها در نمایشگاه شرکت کنیم. اما نمایشگاه 

امسال از نظر استقبال با هیچ سالی قابل مقایسه نبود.
 

به  اشاره  با  فراز  تهویه  مدیره شرکت صنعتی  هیات  رییس 
موتور  تولید،  گفت:  کشور  اقتصاد  در  تولید  نقش  و  اهمیت 
محرکه اقتصاد در هر کشوری محسوب می شود و حمایت از 
آن می تواند بسیاری از خالءهای اقتصادی و اجتماعی کشور 

را پوشش دهد.
نخستین  به  نیوز  تاسیسات  با  گفت وگو  در  رحمانی  مهران 
ساختمان  صنعت  نمایشگاه  نوزدهمین  در  برند  این  حضور 
چندین  در  سال  طول  در  معمواًل  ما  گفت:  و  کرد  اشاره 
نمایشگاه که مهم ترین آن، نمایشگاه صنعت تاسیسات است، 
شرکت می کنیم. اما امسال تصمیم گرفتیم تا حضور در این 
بتوانیم بخش  این طریق  از  نیز تجربه کنیم و  را  نمایشگاه 
دیگری از بازار مثل پروژه ساختمان های مسکونی که تا به 

حال مغفول مانده بود را نیز پوشش دهیم.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به ماهیت کار شرکت 
صنعتی تهویه فراز، چه تفاوتی بین نمایشگاه صنعت ساختمان 
با نمایشگاه صنعت تاسیسات از نظر جذب مشتری دارد، اظهار 
یعنی  تاسیسات، شکل دیگری دارد،  نمایشگاه صنعت  کرد: 
در آن نمایشگاه، شرکت های بسیاری حضور دارند که جنس 
صنعت  نمایشگاه  در  عمدتًا  و  است  مطبوع  تهویه  کارشان 
می کنند  مراجعه  ما  به  اولیه  مواد  تامین کنندگان  تاسیسات، 
که مواد اولیه را از آن ها خریداری می کنیم. اما در نمایشگاه 
صنعت ساختمان، شکل مشتری ها متفاوت است که همگی 

به ساختمان وابسته هستند.
اهمیت  به  فراز  تهویه  صنعتی  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
حضور این برند در نمایشگاه های غیر از تاسیسات اشاره کرد 
که  نمایشگاه هایی  می کنم  فکر  من  کلی،  به طور  گفت:  و 
بهتری  بهره وری  و  بازده  ما هستند،  از تخصص  غیرمرتبط 
در  دوره  چندین  ما  مثال،  به عنوان  داشت.  خواهند  ما  برای 
نمایشگاه هایی مثل اگروفود شرکت کرده ایم و هر دوره بازار 
بهتری برایمان رقم خورده است. در واقع، وقتی مشتری در 

بین شرکت های صنایع غذایی، با یک شرکت تهویه مطبوع 
نمایشگاه  در  برای حضور  کنجکاوی  می کند، حس  برخورد 
غیرمرتبط باعث می شود که به نیاز شرکت خود به سیستم 
تهویه مطبوع واقف شوند و از این طریق بازار جدیدی برای 

ما ایجاد شود.
رحمانی در خصوص تاثیر تحریم ها در صنعت تاسیسات به 
خبرنگار تاسیسات نیوز گفت: تحریم ها تاثیری دوسویه داشته 
است. از یک سو برای ما مشکالتی ایجاد کرد و حتی باعث 
شویم.  مواجه  زیان  و  ضرر  با  پروژه ها  از  بخشی  در  تا  شد 
تهدید  این  از  تا  باعث شد  تحریم ها  اعمال  دیگر،  از سوی 
فرصت بسازیم و به سمت خودکفایی برویم. در واقع، بخشی 
از محصوالت یا موادی که مجبور بودیم یا عادت کرده بودیم 
آن ها را از منابع خارجی تامین کنیم، بعد از تحریم ها خودمان 

به فکر تولید آن ها افتادیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا کیفیت کار محصوالتی که 
که  است  رضایت بخش  آنقدر  زده اید،  آن ها  تولید  به  دست 
وفادار  تحریم ها،  رفع  از  بعد  حتی  را  ایرانی  مشتری  بتواند 
نگه دارد، تصریح کرد: دستگاهی مثل داکت اسپلیت سال ها 
در انحصار شرکت هایی بود که از خارج وارد می شد، اما ما 
توانستیم این انحصار را بشکنیم و نمونه ایرانی این محصول 

را با باالترین کیفیت تولید کنیم. 
رحمانی ادامه داد: در گذشته از نظر تکنولوژی ساخت و مواد 
اما  نبودیم،  خارجی  شرکت های  با  رقابت  قابل  اصاًل  اولیه 
اکنون به جرات می توانم بگویم که کیفیت این محصوالت 
آنقدر استاندارد است که حتی بعد از برداشته شدن تحریم ها 
نیز مشتری به سمت نمونه خارجی نخواهد رفت. دلیل این 
امر این است که ما در تولید این محصول، تمام فاکتورهای 
مهم از جمله شرایط آب و هوایی کشور خودمان را در نظر 

گرفته ایم تا باالترین بهره وری را داشته باشند.

دائمی  نهم مردادماه در محل  تا  از ششم  بین المللی صنعت ساختمان  نمایشگاه  نوزدهمین 
با  مرتبط  تمامی شرکت های  که  نمایشگاه  این  در  برگزار شد.  تهران  بین المللی  نمایشگاه 
صنعت ساختمان حضور داشتند شرکت های تولیدکننده سیستم های سرمایشی  و گرمایشی 
تاسیسات  پایگاه خبری  بازدیدکنندگان محسوس سازند.  برای  را  توانستد حضور خود  نیز 
نیوز هم برای گفت وگو با این شرکت ها به این نمایشگاه رفت تا از نزدیک از وضعیت این 

شرکت ها گزارش دهد. در ادامه خالصه ای از این گفت وگوها را می خوانید.

مهران رحمانی: تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور است

شهاب همایونی: تفکر مدیران اقتصادمحور شود 
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تبدیل  را  تهدیدها  بتواند  که  است  شرکتی  موفق،  شرکت 
گروه  پروژه  مدیر  گفته های  از  بخشی  این  کند.  فرصت  به 
نیوز  تاسیسات  با  گفت وگو  در  که  است  ساران  کارخانجات 

مطرح کرد. 
علی قهرمانی نیا با بیان مطلب فوق گفت: تحریم ها هم مانند 
هر عامل مخرب دیگری، بر کار شرکت ما اثر گذاشت، اما 
می توان گفت شرکت و گروهی خوب و موفق است که بتواند 
از تهدیدها فرصت بسازد. ما نیز در این شرایط دست روی 

دست نگذاشتیم.
او در ادامه افزود: پیش از اینکه تحریمی در کار باشد، تمام 
خارجی  کشورهای  از  را  داکت اسپلیت  ما،  هم صنف های 
که  برد  فرو  فکر  این  به  را  ما  تحریم  ها  اما  می کردند  وارد 
خودمان دست به تولید بزنیم. »عدو شود سبب خیر اگر خدا 
خواهد« دقیقًا در کار ما مصداق پیدا کرد و اکنون توانستیم 
داکت اسپلیت و مینی چیلر را تولید کنیم که در این نمایشگاه 

نیز از آن ها رونمایی کردیم.
مینی  چیلر  و  داکت اسپلیت  کیفیت  به  اشاره  با  قهرمانی نیا 
تولیدی برند ساران به فاکتورهای مهم رعایت شده در این 
محصوالت پرداخت و تصریح کرد: خوشبختانه با بهره گیری 
از دانش مدیران شرکت افتخار پیدا کردیم تا این محصوالت 
محصوالت  با  رقابت  قابل  و  باال  بسیار  استاندارد  حد  در  را 
خارجی تولید کنیم. مزیتی که محصوالت ما نسبت به نمونه 
شاخصه های  گرفتن  نظر  در  با  آن ها  تولید  دارند،  خارجی 

دمایی و شرایط آب و هوایی ایران است. 

مدیر پروژه گروه کارخانجات ساران در ادامه از خدمات پس 
از فروش محصوالت ایرانی به عنوان یک مزیت یاد کرد و 
گفت: برتری محصوالت تولیدی شرکت ما و به طور کلی هر 
شرکت تولیدکننده ایرانی نسبت به نمونه خارجی، خدمات و 
سرویس پس از فروش آن است. محصوالت خارجی اغلب 

خدمات پس از فروش به معنای واقعی کلمه را ندارند.
او افزود: شاید این سوال برایتان پیش بیاد که پس از برداشته 
رجوع  خارجی  محصول  به  دوباره  مشتری  تحریم ها  شدن 
کافی  کردم  اشاره  آن ها  به  که  مزیت هایی  از  آگاهی  کند. 

است تا مشتری به محصول ایرانی وفادار بماند. 
قهرمانی نیا در گفت وگو با خبرنگار تاسیسات نیوز به حضور 
برند ساران در نمایشگاه صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: 
برای دهمین بار است که در این نمایشگاه شرکت می کنیم. 
تخصص ما تولید دستگاه های سرمایشی و گرمایشی است و 
از آنجایی که استفاده از دستگاه های سرمایشی و گرمایشی 
از دغدغه های سازندگان به شمار می رود، حضور در نمایشگاه 
صنعت ساختمان سهم خوبی از بازار را می تواند برایمان داشته 

باشد. 
با  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  جنس  تفاوت  به  پایان  در  او 
نمایشگاه صنعت تاسیسات پرداخت و گفت: نمایشگاه صنعت 
آن  در  که  است  ما  صنعت  حرفه ای  نمایشگاه  تاسیسات، 
در  این  هستیم.  شاهد  را  تاسیسات  جامعه  تخصصی  صنف 
حالی است که در نمایشگاه صنعت ساختمان، با مشتری ها و 

مصرف  کنندگان نهایی سر و کار داریم.

از  ما  گفت:  نسیم  آذر  تهویه  شرکت  مهندسی  و  فنی  مدیر 
دولت هیچ حمایتی نمیخواهیم، همین که دولت جلوی واردات 
کاالهای خارجی را بگیرد، برای ما بزرگ ترین حمایت است.  

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، حسن خانی در حاشیه 
به  اشاره  با  ساختمان  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  نوزدهمین 
اهمیت حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: حمایت 
از تولیدکننده داخلی بسیار اهمیت دارد، اما نه به شکل فعلی، 
لذا همین که دولت بتواند جلوی واردات را بگیرد، بزرگ ترین 

حمایت را از تولیدکننده داخلی کرده است.
منعقد  ما  که  قراردادهایی  بدترین  االن  افزود:  ادامه  در  او 
می کنیم، مربوط به سازمان های دولتی است، چرا که با انعقاد 
سنگین  ضمانت های  با  و  پیش پرداختی  هیچ   بدون  قرارداد 

تولیدکننده داخلی را تحت فشار قرار می دهند. معنای حمایت از 
تولیدکننده داخلی این نیست.

مدیر فنی و مهندسی شرکت تهویه آذر نسیم با اشاره به حضور 
این برند در نمایشگاه صنعت ساختمان به خبرنگار تاسیسات 
بار است که در نمایشگاه صنعت  نیوز گفت: امسال، پنجمین 
ساختمان شرکت می کنیم. شرایط اقتصادی گاهی طوری پیش 
می رود که امکان حضور و شرکت در تمام دوره ها و نمایشگاه ها 

را برای ما میسر نمی کند. 
و  شرکت ها  گسترده  حضور  از  خرسندی  اظهار  با  خانی 
تقریبًا  کرد:  تصریح  نمایشگاه  این  در  ایرانی  تولیدکنندگان 
ایران  به  خارجی  کاالهای  واردات  ممنوعیت  از  سال  یک 
داخلی  تولیدکنندگان  برای  مثبت  امتیاز  یک  این  و  می گذرد 

علی قهرمانی نیا: از تهدیدها فرصت ساختیم
محسوب می شود که نتیجه آن را می توان در حضور گسترده 

شرکت های ایرانی در این نمایشگاه شاهد بود.
از  پیش  که  دولتی  سازمان های  و  افراد  تمام  داد:  ادامه  او 
این، به راحتی از محصوالت خارجی استفاده می کردند، حاال 
دست شان بسته شده و بازار محصوالت  ایرانی رونق گرفته 
ایرانی  تولیدکنندگان  برای  افتخار  بزرگ ترین  این  که  است 

است.
بیان  با  نسیم  آذر  تهویه  شرکت  مهندسی  و  فنی  مدیر 
اینکه تحریم ها فقط اثرات منفی نداشته اظهار کرد: اعمال 
تحریم ها باعث شد تا با همت بیشتری قدم برداریم و سال 
گذشته موفق شدیم برای نخستین بار در ایران 4 گواهینامه 

بین المللی و استاندارد را کسب کنیم. 
خانی در پاسخ به این سوال که آیا اگر تحریم ها برداشته شوند، 
معادله رونق کاالی ایرانی و حمایت از تولیدکننده داخلی به 
هم می خورد، گفت: من فکر می کنم االن شرکت های تولید 
داخلی به قدری توانمند شدند که می توانند از نظر کیفیت با 
نمونه های خارجی رقابت کنند و چه بسا در برخی موارد مانند 
آن ها  به  نسبت  فروش  از  پس  خدمات  و  دیزاین  طراحی، 
برتری داشته باشند. به عنوان مثال، ما نخستین رطوبت گیر 
وارد  خارج  از  تمامًا  این  از  پیش  که  تولید کردیم  را  استخر 

می شد.

حسن خانی: جلوگیری از واردات، بزرگ ترین حمایت است

و  شود  جهانی  ایران«  این  »ِمید  که  برسد  روزی  امیدورام 
این نشان مانند بسیاری از برندهای جهانی معتبر شود. این 
شیرآالت  شرکت  مدیره  هیات  رییس  گفته های  از  بخشی 
شودر است که در گفت وگو با خبرنگار تاسیسات نیوز به آن 

اشاره کرد.
رضا قره داغی با بیان اینکه حمایت از تولیدکننده ایرانی باید 
اولویت اول دولت باشد، گفت: در این شرایط که تحریم ها 
مانع از واردات کاالهای خارجی به ایران شده و همین مساله 
رونق کاالی ایرانی را در پی داشته است، باید همه دست به 
دست هم دهیم تا از تولیدات داخلی حمایت کنیم تا محصول 

ایرانی جهانی شود.
او در ادامه به حضور شرکت شودر در نمایشگاه مسکو اشاره 
عالوه  خود  محصوالت  تقویت  با  خوشبختانه  گفت:  و  کرد 
مسکو  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  در  توانستیم  صادرات  بر 
با  که  باشیم  داشته  حضور  ایرانی  شرکت  تنها  به عنوان  نیز 

استقبال بسیار خوبی هم روبرو شدیم.
رییس هیات مدیره شرکت شیرآالت شودر به حضور مستمر 
این برند در نمایشگاه صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: از 
سال 1375 تا کنون در تمام نمایشگاه های حوزه ساختمان 

شرکت کرده ایم.
و جنس  نظر جذب  از  که  این سوال  به  پاسخ  در  قره داغی 
با  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  بین  تفاوتی  چه  مشتری 
نمایشگاه تاسیسات یا نمایشگاه شیرآالت وجود دارد، اظهار 
کرد: نمایشگاه صنعت ساختمان بزرگ ترین رویدادی است که 

در سال اتفاق می افتد که تمام صنایع و شرکت های مرتبط 
با ساختمان از شرکت های تاسیساتی گرفته تا تولیدکنندگان 
رویداد  این  و  می کنند  پیدا  حضور  آن  در  تزیینی  کاالهای 
مصرف کنندگان  و  سازندگان  تا  می کند  فراهم  را  فرصتی 
بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و بازار جدیدی را رقم بزنند.

فروش  و  تولید  بازار  در  تحریم ها  تاثیر  اشاره  با  ادامه  در  او 
سختی های  از  کرد:  تصریح  شودر  شرکت  محصوالت 
تحریم ها نمی توان چشم پوشی کرد، اما با نگاهی که ما در 
این شرکت داشتیم، توانستیم از تهدیدها فرصت بسازیم. لذا 
تولید  را روی  با عدم ورود محصوالت خارجی، تمرکز خود 
از  بتوانیم بخشی  تا  کاال و محصوالت لوکس تر قرار دادیم 
بازار که پیش از این در تصاحب کاالهای خارجی بود را از 

آن خود کنیم. 
برای  ما  افزود:  ادامه  در  شودر  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
اینکه بتوانیم این بازار مغفول مانده را تصاحب کنیم، کیفیت 
کاالهای تولیدی خود را در حد استاندارد ارتقا داده ایم و نگاه 
بلندمدت به آن داشته ایم، چرا که این احتمال را داده ایم که 
اگر روزی تحریم  ها برداشته شوند و واردات کاالی خارجی 
دوباره جان بگیرند، به بازار محصوالت ما آسیب وارد نشود. 
با  ایرانی  تولیدکنندگان  اگر  واقع،  در  قره داغی تصریح کرد: 
تولید محصوالت باکیفیت بتوانند در بازار ریشه بدوانند، اتفاقًا 
کار رقبای خارجی سخت تر خواهد شد و به راحتی نمی توانند 

بازار را از تولیدکنندگان ایرانی پس بگیرند. 

رضا قره داغی: به امید روزی که »ِمید این ایران« جهانی شود
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کلیدی  کارهای  از  نشتی  الکترونیکی  تشخیص 
و عمومی تکنسین های HVAC به شمار می رود. 
که  اشتباهاتی  رایج ترین  از  یکی  حال،  این  با 
آن  مرتکب   HVAC تکنسین های  و  مهندسان 
می شود، تشخیص اشتباه در آن است. در ادامه 

اشاره  مهم  نکته   6 به 
رعایت  با  که  می شود 
آن ها  گرفتن  نظر  در  و 
را  نشتی  محل  می توان 
با موفقیت تشخیص داد. 
را  ردیاب  از  استفاده   .1

اولویت دوم قرار دهید
نشتی،  محل  تشخیص  برای 
ابتدا  نروید!  ردیاب  سراغ  فوراً 
و  نشتی  عالئم  دنبال  به 
خوردگی در تمام قسمت های 

که  است  بزرگ  آنقدر  نشتی  اوقات  گاهی  بروید.  سیستم 
از  برخی  اما  داد،  تشخیص  را  آن  صابون  کف  با  می توان 
تکنسین ها از همان ابتدا به سراغ ردیاب الکترونیک می روند.

2. یک ردیاب خوب داشته باشید
یک  کنید.  استفاده  خوب  کیفیت  با  نشتی  ردیاب  یک  از 
راهنمایی برای تشخیص ردیاب باکیفیت: اگر قیمت ردیاب 
کمتر از 300 دالر باشد، احتمااًل ردیاب خوبی نخواهد بود. 
بهترین  از   H10Pro و   H10G مدل های  ردیاب های  اما 
رسیده  اثبات  به  آن  کیفیت  که  هستند  ردیاب  نمونه های 

است و توصیه می شود از این مدل ها استفاده کنید.

3. ردیاب خود را تست کنید
ردیاب خود را چک کنید و اطمینان حاصل کنید که در هر 
زمان به خوبی کار می کند. ردیاب مدل H10G یک بطری 
مرجع برای تست کردن دارد که می توان از آن استفاده کرد. 

4. بگذارید ردیاب گرم شود
ردیاب ها  از  بسیاری 
و  سنسورها  اینکه  برای 
خوبی  به  حسگرهایشان 
این  مستلزم  کند،  عمل 
هستند که قبل از شروع 
دهید  اجازه  آن ها  با  کار 
 5 دست کم  شوند.  گرم 
دقیقه زمان الزم است تا 
گرم  ردیاب  حسگرهای 

شوند.
5. عجله نکنید

آرام و با طمانینه عمل کنید. وقتی به  یک نقطه به عنوان 
نشتی مشکوک شدید، چندین بار برگردید و آن را بررسی 
کنید و بعد اسم نشتی را روی آن بگذارید. در واقع، زمانی 
که فکر می کنید یک نشتی را پیدا کرده اید، سعی کنید با 
کف صابون و مشاهده حباب، نشتی بودن آن را تایید کنید. 

6. از تشخیص خود مطمئن شوید
از تمام منابع کمک بگیرید تا محل دقیق نشتی را تشخیص 
دهید. صبر بهترین راهکاری است که تشخیص دقیق محل 

نشتی جواب می دهد. 

6 نکته سریع برای تشخیص محل نشتی

نفت،  کنونی  قیمت  با  که  کرد  اعالم  فرانسوی  بانک  یک 
بنزین  برابر  هفت  می توانند  خورشیدی  انرژی  و  باد  انرژی 

انرژی مفید برای خودروهای برقی تولید کنند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، به نقل از بلومبرگ 
، مارک لوئیز، از مدیران بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس، 
در گزارشی اعالم کرد برای اینکه خودروهای بنزینی بتوانند 
پاک  انرژی های  به  متکی  برقی  با خودروهای  بلندمدت  در 
رقم  این  باشد.  تا 10 دالر   9 باید  نفت  قیمت  کنند،  رقابت 

برای خودروهای گازوئیلی، 17 تا 19 دالر است.
وی گفت: تحلیل ما نتیجه بسیار روشنی برای صنعت نفت 
دارد؛ در مقایسه با قیمت تک فروشی نفت، امروز انرژی باد 
و انرژی خورشیدی با سرمایه مشابه، انرژی مفیدتری برای 

خودروهای برقی تولید می کنند.

این مدیر فرانسوی افزود: این ارقام خیره کننده است و این معنا 
را دارد که شرایط اقتصادی انرژی های تجدیدپذیر هماهنگ 
با خودروهای برقی در یک دهه آینده بسیار جذاب تر خواهد 

شد.
و  دارد  نیاز  زمان  به  تغییر  که  یادآور شد  لوئیز  این همه،  با 
گفت: صنعت نفت امروز در مقایسه با باد و انرژی خورشیدی، 
از مزیت گستردگی بهره مند است، به گونه ای که نفت در سال 
2018 میالدی 33 درصد انرژی جهان را تأمین می کرد، در 

حالی که سهم انرژی خورشیدی و باد 3 درصد بود.
وی اعالم کرد افزایش قیمت گذاری آلودگی کربنی در نقاط 
درباره  پاریس  توافق  اهداف  تحقق  احتمال  جهان،  مختلف 

آلودگی ها را افزایش می دهد.

رقابت تنگاتنگ نفت با تجدیدپذیرها

14

ترجمه: سعید سعیدی
www.achrnews.com :منبع
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دوره آموزش تخصصی اصول طراحی تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی
 مدت دوره: 55 ساعت؛   تاریخ شروع: 17 مرداد 98؛     پنج شنبه ها: 14:00-18:00

مدرسین: مهندس پرویز فروغی،  دکتر مهدی رمضانی گل افزانی؛ مهندس صادق تولیت

دوره اصول طراحی تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی، صنعتی جامع و کامل ترین 
دوره تاسیسات برق آموزشگاه مهندسی کاشانه است که دانش پذیران بعد از شرکت 
انواع پروژه های تاسیسات  در دوره اصول طراحی تاسیسات کاشانه قادر به طراحی 

برقی خواهند بود.

 www.kaashaaneh.ir      :اطالعات بیشتر در

دوره های دپارتمان برق کاشانه 
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دوره طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات برقی با نرم افزار رویت
مدت دوره: 40 ساعت؛   تاریخ شروع: 24  مرداد 98؛    پنج شنبه ها: 14:00-20:00

مدرس: مهندس علی جوکار

ترسیم  و  طراحی  به  منظور   Autodesk ازشرکت  قدرتمند  نرم افزاری  است  رویت 
نقشه های  طراحی  فنی  رسم  و  طراحی  برای  که  ساختمانی  تاسیسات   نقشه های 
آسانسورها، تهویه ها، نردبان های اضطراری و تجهیزات آتش نشانی و نجات و طراحی 
الکتریکی مانند شبکه برق ساختمان و لوله کشی و درواقع ترکیب همه نقشه کشی های 

تخصصی الکتریکی، پایپینگ )لوله کشی( و مکانیک به کار می رود

www.kaashaaneh.ir     :اطالعات بیشتر در

نظام مهندسی در هفته ای  که گذشت 

احیای رقابت ساختمانی با فرمان قضایی

 مسیر اتصال ارائه دهندگان خدمات مهندسی به سازنده ها و مالکان متقاضی ساخت مسکن
 با صدور فرمان قضایی برای بازگرداندن فضای رقابتی به حوزه خدمات مهندسی، برای

سومین بار طی سه سال گذشته تغییر کرد

 
     www.tasisatnews.com: اطالعات بیشتر در 

مجریان ساختمان ذی صالح اما صوری

 اگرچه انتخاب مجریان ذیصالح در تمام ساخت و سازها از جمله در استان تهران الزامی
ایجاد را در فرآیند ساخت و سازها  اما حضور مجریان ذیصالح صوری مشکالتی   شده 

کرده است

     www.tasisatnews.com: اطالعات بیشتر در

منع نظام مهندسی از ارجاع کار

 بر اساس رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد؛ این
 رای در پاسخ به شکایت کانون انبوه سازان صادر شد که معتقدند سازندگان باید خود،
 مهندس ناظر را انتخاب کنند و اجبار از سوی نظام مهندسی در این زمینه را نوعی رانت

.و امتیاز برای این سازمان تلقی می کردند

     www.tasisatnews.com: اطالعات بیشتر در 

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b5%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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تاسیسات نیوز/شبنم قبادی نیا: در خیابان شیراز به غیر از 
فروشندگان چند مغازه شیرآالت، که تازه کرکره را 
باال کشیده بودند، کسی نبود. نه این که بد موقع آن 
 جا رفته باشی؛ بلکه مشتری نبود که چیزی بخرد!

محمد یکی از مغازه دارها بود که حتی قبل از آن که بداند برای 
با کلی  اولین مشتری اش هستم.  چه وارد مغازه شدم گفت 
سوال وارد شدم و قبل از هیچ سوالی پاسخ همه آنها را گرفتم؛ 
با او حرف بزند پشت سر هم  نبوده  انگار کسی  طوری که 
جمله می چید. گفتم از آن شیرهای خارجی که در مصرف آب 
صرفه جویی می کند می خواهم. جمله تازه از دهانم افتاده بود 
که شروع کرد به حرف  زدن از مشکل واردات شیرآالت خارجی. 
داستان این بود که انگار قبل از تحریم ها شیرآالت را با درهم 
و دینار وارد می کردند اما االن چون دالر می صرفد همه دالر 
 می خواهند و این برای واردکردن شیرآالت معضل شده است.

درباره  و  داشت  چنته  در  جمله  کلی  من  درخواست  یک  با 
زد.  مناسب هم حرف  شیرآالت  با مصرف  آب  صرفه جویی 

در  را  خود  نقش  بتواند  شیرآالت  که  این  برای  او  نظر  از 
مصرف آب ایفا کند عوامل زیادی دخیل است. یکی از آن ها 
آب  پمپ  با نصب  گاهی  است که  آب  فشار  همین مشکل 
 هم در ساختمان ها و برج های بلند کامل برطرف نمی شود.

باالخره میان توضیحاتش فرصت شد بگویم که چه می خواهم 
و چرا آنجا رفتم. این بار بحث تحریم را خودم باز کردم.تا 
حرفش را آوردم با شدت و هیجان خاصی گفت: تحریم ما را 
بدبخت کرده االن چند ساعت اینجا بایستی می بینی که حتی 
یک نفر وارد مغازه نمی شود. امروز صبح شما آمدید که آن هم 
مشتری نیستید... مردم ما همه دنبال جنس خارجی می گردند 
خارجی  محصوالت  کیفیت  می کنند  فکر  که  این  خاطر  به 
خیلی باالتر است و باید آن را بخرند در حالی که نمونه داخلی 
 هم با توجه به مشکالت مصرف آب کارشان را راه می اندازد.

البته همه مغاره داران موافق حرف او نبودند، زیرا افرادی هم 
بودند که فکر  میکردند فرق بین کیفیت شیرآالت خارجی و 
نمونه های  فعلی  شرایط  در  و  است  آسمان  تا  زمین  داخلی 
از  یکی  کند.  رقابت  با محصوالت خارجی  نمی تواند  داخلی 
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از  بتوانند  که  است  مردم  گفت: »حق  شیرآالت  فروشندگان 
شیرآالت باکیفیت استفاده کنند. این که یکی بگوید شیرآالت 
خارجی و داخلی هیچ فرقی با هم ندارد اشتباه محض است... 
در زمینه مصرف آب هم، شیرآالت خارجی طراحی دقیق تری 
دارد و بیشتر هوا را با آب ترکیب می کند و این نقش زیادی 

در صرفه جویی مصرف آب دارد.«

 این الکچری بازی ها به ما نیامده
در حالی که بسیاری از فروشندگان شیرآالت از کسادی بازار 
مینالیدند عده ای هم بودند که اگر چه خیلی فروش نداشتند 
اما می گفتند بیشتر این مغازه ها کاالهای لوکس می فروشند 

که خارج از توان خرید مردم است بنابراین باید شیرآالت 
ارزان آورد تا به فروش رود و به قول یکی از آن ها این 

الکچری بازی ها به ما نیامده که به تاثیر شیرآالت در مصرف 
 آب فکر کنیم!

یکی از فروشندگان گفت که حتی به قیمت 100 هزار تومان 
هم می توان شیرآب پیدا کرد. در واقع در این سال ها فروش 
این شیرها به نسب سایر انواع و کیفیت ها باال بوده و کسی 

که به خاطر نیاز خرید می کند به سوی این شیرآالت روی 
 آورده است.

برخی از فروشندگان هم از این که دیگر برخی از کشورها 
مانع صادرات محصوالت خود به ایران می شوند ناراضی 

بودند و می گفتند :»حتی با قیمت باال هم خیلی به ندرت 
کاالیی را که می خواهیم می توانیم پیدا کنیم، در حالی که 

راضی هستیم پول بیشتری بپردازیم. زیرا برخی از مشتریان 
که قدرت خریدشان باالست قیمت شیرآالت برایشان فرقی 

ندارد و صرفا خرید محصول مورد نظرشان معیار است. در 
نتیجه مغازه دارانی که مشکل سرمایه ندارند بیشتر به عنوان 

 کاالی لوکس شیرآالت را می فروشند«.
عده ای هم بودند که در کنار شیرآالت لوازم مربوط به حمام 
را هم می فروختند. سامان که یکی از آن ها بود دلیل این کار 
را این طور بیان کرد که دیگر شیرآالت مثل قبل به فروش 

نمی رود و برای این که بتوان از پس هزینه های زندگی 
برآمد باید کاالهای دیگری را هم فروخت.

گزارش تاسیسات نیوز از بازار مالصدرا
استفاده از شیرآالت باکیفیت حق مردم است



هفته نامه تاسیسات نیوز  

سال هشتم شماره 252

21

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
  Great Managers Break The Rules :منبع
که  می دانند  خوبی  به  بزرگ  مدیران  که  است  آن  واقعیت 
بلکه  بی نقص  افرادی  داشتن  نه  مدیر  یک  اصلی  چالش 
آنها  است.  افراد  بودن  فرد  به  منحصر  بر  سرمایه گذاری 
اینکه  و  می کنند  انتخاب  استعداد  اساس  بر  را  افرادشان 
ساده  چقدر  شود،  واگذار  افراد  این  به  است  قرار  که  نقشی 
باید  و  ندارد  چندانی  اهمیت  میان  این  در  است  پیچیده  یا 
شناسایی  را  برتر  استعدادهای  نیز  نقش ها  ساده ترین  برای 
اعتماد  بزرگ،  مدیران  اصلی  غریزه  گرفت.  کار  به  و  کرده 
است  دلیل  همین  به  کرده اند.  انتخاب  که  است  افرادی  به 
که مدیران بزرگ قادرند حتی موضوعات غیرملموسی چون 
»رضایت مشتریان« و »اخالقیات کارکنان« را نیز بر اساس 
دستاوردها و نتایج تعریف و تبیین کنند. با این همه، این به 
به  توجه کردن  به  نیازی  بزرگ  نیست که مدیران  معنا  آن 
مراحل و گام های مختلف مربوط به کارها ندارند. مسوولیت 
بنیادین یک مدیر عبارت است از تبدیل استعدادها به عملکرد 
تعریف یکسری مراحل و گام ها  این مهم،  برای تحقق  که 
به صورت پلت فرمی برای عملکرد، مفید و ضروری خواهد 

بود.

 قانون شماره یک: قواعد بازی را زیر پا نگذارید
به  آنها  که  است  این  بزرگ  مدیران  شاخص های  از  یکی 
خوبی می دانند مسوولیت های اصلی یک مدیر چیزی نیست 
مراحل  روشنی  به  کارکنان  اینکه  از  اطمینان  حصول  مگر 
انجام کار را تعریف کرده و قادرند مراحل را به خوبی و به 

موقع اجرا کنند.

قانون شماره دو: قواعد انجام کار را استانداردسازی کنید
خواسته  مراحل  زمانی  باید  کارمندان  که  کرده  ثابت  تجربه 
از  بخشی  مراحل  این  که  کنند  رعایت  را  آنها  از  شده 
استانداردهای شرکت یا صنعت باشند. بنابراین هیچ گاه نباید 
اهمیت استانداردها را دست کم گرفت. منظور از استانداردها، 
مفاهیمی همچون زبان، نمادها، قراردادها و مقیاس هاست و 
در  را تشکیل می دهند.  تمدن ها   DNA کنار هم  در  اینها 

شرکت ها نیز باید یکسری استانداردها را طراحی و اجرا کرد 
و از آنها برای برقراری ارتباط بین بخش های مختلف شرکت 
بهره برد. در واقع، هر ارتباطی نیازمند وجود تفاهم و اشتراک 

نظر عوامل مختلف بر سر یکسری از استانداردهاست.

قانون شماره سه: متن را فدای حاشیه نکنید
یکی از اشتباهات بسیاری از مدیران نیز این است که به حاشیه 
و مسائل جانبی کار بیش از اصل کار اهمیت می دهند و با 
تعریف استانداردهای حاشیه ای و کم اهمیت، ذهن و انرژی 
کارکنان و شرکت را به بیراهه می برند. در حالی که مدیران 
انرژی  تمام  هسته ای،  و  کالن  اهداف  بر  تمرکز  با  بزرگ 
استعدادهای  و  معطوف  آنها  سمت  به  را  کارکنان  انگیزه  و 

منحصر به فرد کارکنان را در جهت آنها هدایت می کنند.

رضایت  جلب  بر  تمرکز  جای  به  چهار:  شماره  قانون 
مشتریان، بر جلوگیری از نارضایتی مشتریان متمرکز شوید

تفکر سنتی به ما می گوید، باید برای به دست آوردن رضایت 
کارمندان  و  کرد  صادر  مختلفی  دستورالعمل های  مشتریان 
را وادار ساخت تا برای تحقق این هدف، مراحل مختلفی را 
انجام دهند، حال آنکه مدیران بزرگ با این کار مخالفند و 
معتقدند که طراحی مراحل مختلف و گام های از پیش تعیین 
لذا  نارضایتی مشتریان جلوگیری کند  از  شده فقط می تواند 
تمرکز مدیران و کارمندان باید بر پیشگیری و اجتناب از ایجاد 

و گسترش احساس نارضایتی در مشتریان متمرکز شود.

از کیفیت محصوالت و  واقعیت آن است که مشتریانی که 
خدمات یک شرکت راضی هستند در بلندمدت به طرفداران 
دوآتشه آن شرکت تبدیل شده و مادامی که نسبت به این 
و  بهترین  به  نکنند،  پیدا  نارضایتی  خدمات  و  محصوالت 
موثرترین مبلغان و بازاریابان آن محصول و خدمات تبدیل 
می شوند. در واقع، آنها کارمندان بی مزد و مواجب شرکت ها 
اختیارشان  در  را  مطلوبی  خدمات  و  محصوالت  که  هستند 
احساس  گاه  هیچ  آنها  که  می کنند  کاری  و  می دهند  قرار 
نارضایتی نکنند و همین طرفداران هستند که موتور محرکه 

رشد پایدار شرکت ها به حساب می آیند.

در تاسیسات گل کاشتن
مدیران بزرگ چه موقع و چطور بر مراحل کار تمرکز می کنند؟
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