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بازار مسکن وقتی داغ می شود، همه چیز را داغ می کند، از ذوق 
که  افرادی  تا  گرفته  است  سود  دنبال  به  که  خریدار  شوق  و 
خانه اولی هستند و به امید خانه دار شدن به انواع وام و قرض 
به  رو  بین  این  در  که  چیزی  تنها  شاید  اما  می شوند.  متوسل 
سردی می رود، کیفیت ساخت و ساز باشد. در واقع، رونق بازار 
فدای  کیفیت  که  می کند  اشباع  را  مسکن  مختلف  ابعاد  آنقدر 
همراه  خود  با  را  امنیت  کیفیت  اینکه  از  غافل  می شود؛  کمیت 

دارد. 
برخی از سازندگان نیز از آب گل آلود ماهی می گرفتند و با یک 
زد و بند ساده، تاییدات مورد نیاز در پایان کار ساختمان را از 
برخی به ظاهر مهندس ناظر دریافت می کردند. اما خوشبختانه 
دیگر قرار نیست ساختمان های بی کیفیت در شهر قد علم کنند 
و به ریش خریداران لبخند ژکوند بزنند. در واقع سازمان نظام 
مهندسی ساختمان، به عنوان اصلی ترین متولی ساخت و ساز 
که  ساختمان  ملکی  و  فنی  شناسنامه  صدور  طرح  کشور،  در 
داده  قرار  میز  دوباره روی  را ظاهراً  بود  گرفته  نا  بوی  مدت ها 
است تا دست تمام عوامل دخیل در ساخت و ساز بی کیفیت را 

ببندد. 
از کیفیت جنس  با تقلب  بتواند  اکنون هر چه قدر هم سازنده 
کار  پایان  نمی تواند  دهد،  کاهش  ساختمان،  در  استفاده شده 
صدور  کار،  پایان  دریافت  شرط  پیش  که  چرا  کند،  دریافت 
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که برای تمام واحدها 

حتی متراژهای زیر 50 هم به یک الزام درآمده است. 
اینکه  نه  باشد،  داشته  امنیت  تا  است  سرپناه  دنبال  به  آدمی 
چندان  نه  زلزله  او. شاید یک  روی  بدل شود  آواری  به  سقف 
به راحتی عظمت ساختمان های بی کیفیت  تا  باشد  قوی کافی 
که با غرور عرض اندام می کنند، را در هم بکوبد. با این رویکرد، 
اتفاقات  در  امنیت  تا  ملکی ساختمان می آید  و  فنی  شناسنامه 
غیرمنتظره از بین نرود. تا چه پیش آید و یار میلش به که باشد!
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. کلیه حقوق این نشریه متعلق به 

آکادمی کاشانه می  باشد.
. .نشریه در تصحیح، حذف و یا 
تلخیص مقاالت رسیده آزاد است.
. نشریه تا اطالع ثانوی به صورت 

رایگان منتشر می شود. ولی 
کلیه حقوق متصوره آن متعلق به 

گردانندگان نشریه است.
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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.

نوآوری 
تمایل تیم طراحی و کارفرما به نوآوری، انگیزه ای قوی برای 
این پروژه بود. تیم با آغاز شارت طراحی مفهومی و ادامه آن 
در کل پروژه، تالش کرد به یک طرح با عملکرد باال برسد. 
هماهنگ  خودکار  سایبان  سیستم  که  است  این  نمونه  یک 
این  داد، چون  را  متراکم تر  اجازه سکونت  تابشی  با سیستم 
امکان فراهم شد که ایستگاه های کاری نسبت به طرح اولیه 
به بیرون نزدیک تر باشند؛ در عین اینکه از عدم تقارن حرارتی 
و نور خیره کننده هم جلوگیری شد. سیستم سایبان، سفارشی 
مستقیم  خورشیدی  بهره های  مانع  تا  می شود  برنامه ریزی 
روی ساکنان شود. پس، میزها را می توان در فاصله 3 فوتی 

)914 میلی متری( شیشه ها گذاشت. این بدان معناست که 
در خود  را  بیشتری  نفرات  تعداد  دریا می تواند  راه  ساختمان 
جای دهد و ساختمان جای بیشتری دارد یا می تواند فضاهای 

اداری اضافی را اجاره دهد. 
سیستم سایبان همچنین شرایط واقعی آسمان در هر فرورفتگی 
دیوار را اندازه می گیرد و در نتیجه تغییرات در فضاهای مجاور 
یا بازتابش های ناهماهنگ از خودروهای پارک شده مدنظر 
در  می توانید  را  ساختمان  این  از  نمایی  می شود.  داده  قرار 
عکس 1 ببینید. این عکس در ساعت 11 و نیم صبح در ماه 
است.  شده  گرفته  ساختمان  غربی  جنوب  گوشه  از  و  جون 
سایه های رو به جنوب کاماًل مورد استفاده قرار گرفته اند و 

نویسنده: استیو گروس
ترجمه: مهندس نیره شمشیری

منبع: ماهنامه اشری ماه جون 2019

هوای خارج بیشتر، انرژی کمتر- بخش پایانی
پنجره  نزدیک  بهره خورشیدی مستقیم روی کسانی که  از 
نشسته اند جلوگیری می شود. سایه های رو به غرب تا حدی 
باالست چون خورشید هنوز اطراف ساختمان گسترده نشده 

و در نتیجه هیچ نور خورشید 
این  ندارد.  وجود  مستقیمی 
پتانسیل  می شود  سبب  امر 
بیشترین  به  روز  روشنایی 
عین  در  و  برسد  خود  مقدار 
حال از نور خیره کننده و عدم 
جلوگیری  حرارتی  آسایش 
پرده های  با  مقایسه  در  شود. 
بیشتر  سایبان ها  این  دستی، 
تحقیقات  چون  می شوند؛  باز 
و  باز  که  است  داده  نشان 
بسته کردن این پرده ها خیلی 
زمان که  و هر  نیست  سخت 

نیاز  باز و هر زمان که  را  باشد ساکنان می توانند آن ها  نیاز 
باشد آن ها را ببندند.

بهره برداری و نگه داری
تیم طراحی پروژه در ارتباط نزدیک با تیم مدیریت تاسیسات 

عوامل  تا  کردند  کار  موسسه 
کنند.  بررسی  را  مهم   O&M
چندین  از  پروژه  که  حالی  در 
استفاده  پیشرفته  فناوری 
می کند، بویلرهای متداول، چیلر 
و هواسازها برای تهویه مطبوع 
ساختمان به کار گرفته شده اند. 
مسیرهای نگهداری و آموزشی 
خاص بسیار کمی الزم است و 
در کل فرایند M&V، پرسنل 
می دهند  گزارش  تاسیسات 
قابل  به سادگی  ساختمان  که 

نگه داری است. 

صرفه اقتصادی
پروژه  هر  اصلی  انگیزه های  از  یکی  هزینه  که  آنجایی  از 
تا  کردند  کار  هم  با  طراحی  تیم  است،  جدید  ساختمانی 
اهداف کارفرما را برای پروژه تامین کرده و در عین حال یک 
ساختمان با عملکرد باال تحویل دهند. یکی از برجسته ترین 

نمونه ها، سیستم UFAD است. کارفرما الزام کرده بود که 
اپن آفیس ها مجهز به یک سیستم کف کاذب باشند تا اجازه 
انعطاف پذیری با توجه به چیدمان فضا و مسیریابی یوتیلیتی ها 
داده  کف  صفحه  کل  در 
شود. این امر فرصتی برای 
کاذب  کف  عمق  افزایش 
برای اضافه کردن سیستم 
توزیع هوا با افزایش جزیی 
کرد.  ارایه  اولیه  هزینه  در 
حذف  اجازه  روش  این  با 
در  فوالدی  کانال های 
 VAV کل ساختمان و نیز
نقطه  صدا  و  ها  باکس 

کنترل داده شد. 

تاثیر زیست محیطی
آنالیز انرژی مکرر در کل فازهای طراحی پروژه استفاده شد 
مکانیکی  تاسیسات  سیستم های  و  روشنایی  نما،  هزینه  تا 
بهینه شده و مصرف سوخت های فسیلی و میزان کربن به 
جا مانده کاهش یابد. سیستم PV 385 کیلوواتی روی بام، 
24 درصد مصرف انرژی ساالنه ساختمان را جبران کرد و به 
همه امتیازات EAc2 و 
LEED EAc1 رسید و 
پالتینیوم  گواهی  اخذ  به 
ساختمان   LEED
به  کمک کرد. ساختمان 
انرژی  ستاره  رده بندی 
کاهش  و  رسید   96
انتشار گازهای گلخانه ای 
متریک  تن   888 آن 
میانگین  از  بیشتر   CO2
ساختمان های مشابه شد. 
حذف  معادل  نتیجه  این 
190 خودروی سواری از 
جاده ها یا کاشتن 23000 درخت است که 10 سال رشد کند.

به عالوه، پروژه با استفاده از مبردهای R-134a و 
 )EAc4( به امتیاز مدیریت فزاینده مبرد ،R-410A
با پتانسیل سوراخ کردن اوزون )ODP( صفر رسید. 

45

 عکس 1. تنظیم شرایط زمان واقعی در جون، سیستم سایبان نور روز موجود روی نمای غربی ساختمان را حداکثر کرده و
 .در عین حال مانع عدم آسایش حرارتی در پنجره های رو به جنوب شده است
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تاسیسات اصولطراحی دوره یکمین و چهل
آکادمیکاشانه

تاسیسات  طراحی  اصول  دوره  یکمین   و  چهل 
مکانیکی،ساختمانی،بیمارستانی و صنعتی آکادمی کاشانه روز 

پنجشنبه 1۷ مرداد ماه آغاز شده است.

از  یکی  دوره  این  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سال  از  که  است  کاشانه  آکادمی  دوره های  پرطرفدارترین 
این سال ها توانسته است  تا کنون برگزار می شود و در   88
با  کاشانه  آکادمی  دهد.  آموزش  حوزه  این  در  را  نفر   830
طراحی  دوره  کامل ترین  عنوان  به  دوره  این  برگزاری 
مختلف  نقاط  از  افراد  میزبان  ایران  در  مکانیکی  تاسیسات 
و  بوده  شهرها  دیگر  و  کاشان  تبریز،اهواز،قم،  مانند  کشور 
حوزه  این  متخصصان  از  بسیاری  توجه  کمال طلبی،  این  با 
مهندسان  حتی  که  طوری  به  است.  کرده  جلب  خود  به  را 
دوره  ها هستند.  این  در  به شرکت  این حوزه هم عالقه مند 
این دوره ها بر منابع دقیق و مدرسان مجرب بنا شده است 

و مدرسانی باسابقه ای مانند مهندس صدرا واصف، مهندس 
می پردازند. دوره  این  در  تدریس  به   … و  سعیدپیرستانی  

مدیر آموزش آکادمی کاشانه برای استقبال از این دوره موارد 
بسیاری را نام برد که از این  موارد می توان به دو مورد زیر 
اشاره کرد: مبانی اساسی تا نکته های ریز طراحی تاسیسات 
تدریس می شود و به خاطر همین برای هر میزان دانش و 
تجربه مفید است. عالوه بر این از صدها عدد طالیی، جدول 
و نمودار مهم در تاسیسات مکانیکی بررسی و استفاده می شود 
که می تواند برای شرکت کنندگان در این دوره مفید باشد.

این دوره هر ساله سه و یا چهار بار برگزار می شود و ظرفیت 
هر یک از این دوره ها 30 نفر است. الزم به ذکر است که این 
دوره به مدت 10 یعنی از سال 88 برگزار می شود و قدیمی ترین 
می آید. شمار  به  ایران  در  طراحی  اصول  آموزش  دوره 
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خطیبی گفت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای تمامی 
واحد های که تازه ساخته می شوند ازجمله واحد های زیر 50 

متر هم اجباری شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره 
نظام مهندسی ساختمان کشور، با بیان اینکه سامانه اینترنتی 
صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در ماه گذشته رونمایی 
شد گفت: با استفاده از این سامانه تمامی ساختمان هایی که 
پروانه ساخت دریافت می کنند باید شناسنامه فنی و ملکی را 

دریافت کنند.
او اظهار کرد: از تیرماه امسال هیچ ساختمان جدیدی بدون 
شناسنامه فنی و ملکی پایان کار دریافت نمی کند و در این 

رابطه شهرداری تهران هم همکاری الزم را انجام می دهد.
اشاره  با  نظام مهندسی ساختمان کشور  عضو هیئت مدیره 
به اینکه در گذشته صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 

تنها  ساختمان  ملکی  و  فنی  شناسنامه  گفت:  بود  سلیقه ای 
هم  اما  می شد،  صادر  متر  هزار   2 از  بیش  واحد های  برای 
اکنون برای واحد های 40 تا 50 متری هم شناسنامه فنی و 

ملکی ساختمان صادر می شود.

و  ساختمان  ملکی  و  فنی  شناسنامه  داد: صدور  توضیح  او  
و  مهندسی  نظام  قانون  طبق  ذی صالح  مجری  همچنین 
باید  بین  این  در  اما  است،  ساختمانضروری  کیفیت  کنترل 
انجام  را  الزم  همکاری های  دستگاه ها  سایر  و  شهرداری ها 

دهند.
بیان  با  کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  مدیره  هیئت  عضو 
اینکه در حوزه ساخت و ساز با وجود اینکه جزء قوانین معتبر 
به شمار می رود مغفول مانده است، افزود: حضور مهندسان 
وزارت  سوی  از  گذشته  سال های  در  ترافیک  پروانه  دارای 
راه و شهرسازی ابالغ شده، اما متاسفانه شهرداری ها برای 

حضور این مهندسان همکاری الزم را انجام نمی دهند.
ساختمان  برای  کار  پایان  صدور  شرط  کرد:  تاکید  خطیبی 
آن  همواره شاهد  ما  تا  است  ملکی  و  فنی  شناسنامه  وجود 

هستیم که پایان کار از وی شهرداری ها صادر می شود.
خطیبی با بیان 
استفاده  اینکه 
مهندسان  از 
صالحیت  با 
ساز  زمینه  حرفه مند  و 
کیفیت های  افزایش 
می شود،  ساز  و  ساخت 
گفت: در گذشته متاسفانه 
ورود ناظران بدون حرفه 
شده  باعث  بی تجربه  و 
بود که کیفیت واحد های 
یابد،  کاهش  مسکونی 
اما در یکی دو سال اخیر 
ناظر  مهندسان  ورود 
و  شده  گیرانه تر  سخت 
زمینه  موضوع  همین 
کیفیت  افزایش  ساز 
واحد های مسکونی شده 

است.
اینکه  به  اشاره  با  او 
نظام  اعضای  نفر   32
کشور  مهندسی 
توسط  پیش  چندی 
وزیر راه و شهرسازی 
انتخاب شد گفت: طبق قانون وزیر راه و شهرسازی از بین 
در  که  داشت  را  نفر   32 انتخاب  شده حق  انتخاب  نفر   64
این بین سلیقه و حق انتخاب وزیر راه و شهر سازی کامال 

مشخص است.
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ازبیمهآسانسورچهمیدانیداجبارصدورشناسنامهفنیوملکیساختمانبرایتمامساختمانها
دردنیای امروز استفاده ازآسانسورها به حدی گسترده شده که 
کمتر مکان عمومی و حتی شخصی را می توان یافت که دارای 
آسانسور نباشد، چرا که سبک زندگی بشر به سمت آسایش هر 

چه بیشتر در حال پیشروی است.
به گزارش تاسیسات نیوز، آسانسورها امروزه در متروها، پل های 
عابر پیاده و یا هر ساختمان باالی سه طبقه وجود دارندو حتی 
به یک اولویت مهم در  خرید و فروش واحد های مسکونی  

هم تبدیل شده اند.
برای  است  ممکن  که  جانی  ازحوادث  توان  نمی  بین  دراین 
هر فرد درحال استفاده از آسانسور به وقوع می پیوندد چشم 
پوشید، زیرا نقص فنی قطعات آسانسور و خطای انسانی همواره 

آسانسورها را آبستن حوادث می کند.
این  رشد  از  نشانی  آتش  سازمان  مسئولین  حتی  که  آنچنان 

حوادث در سال های اخیر خبر می دهند.
به عنوان نمونه، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شیراز گفته که حوادث آسانسور در سال 9۷ نسبت به سال 96، 

صد درصد افزایش داشته است.
به نظرمی رسدکه ریسک و تعداد حوادث آسانسورها به حدی 
است که  نمی توان از داشتن یک بیمه نامه برای آسانسورها 

هم چشم پوشی کرد.
آسانسورهای  جانی  خسارت  که  شود  می  گفته   چندکه   هر 

غیراستاندارد شامل بیمه نمی شود.
رساندن  حداقل  به  برای  راه  بهترین  نامه  بیمه  این  بی شک 
درآن  دارد  امکان  که  است  هایی  آسیب  و  خسارات  ریسک 

اتفاق بیافتد.
آمارها  براساس  ایران، اعالم کرده که  استاندارد  سازمان ملی 

90 درصد آسانسورهای کشور استاندارد نیستند.!
در این پیوند، دبیرکمیته رفاهی و بیمه سندیکای آسانسور ایران 
گفته که استاندارد داشتن یا نداشتن یک آسانسور ارتباطی با 
بیمه کردن آن ندارد و افراد می توانند هرآسانسوری را بیمه 

کنند.!
“علی مرزبان”،گفت:در سندیکای آسانسور و پله برقی تهران 
شعبه 2902 بیمه معلم مستقر بوده و همه آسانسورها آنجا بیمه 

می شوند، چه استاندارد داشته باشند یا نداشته باشند.!
در  نامه  بیمه  این  است  سال  حدود شش  اینکه  بیان  با  وی، 
سندیکای آسانسور ارائه می شود،گفت: در رایزنی های انجام 
شده،آپشن های خوبی از ناحیه شرکت بیمه معلم دریافت شده 

است.
ارائه می  اعضا  به  درسندیکا  که  ای  نامه  بیمه  افزود:  مرزبان 
شود،کمترین میزان حق بیمه را در کشور دارد یعنی به تعداد 
نفرات کابین یک آسانسور ساالنه مبلغ ۷000 تومان حق بیمه 
این  بخواهد  از سندیکا  اگر شخصی خارج  دریافت می شودو 
بیمه نامه را تهیه کند مورد پذیرش قرار می گیرد اما مبلغ این 

بیمه برای افراد غیر عضو حدود 8500 تومان است.
دبیر کمیته رفاهی و بیمه سندیکای آسانسور ایران معتقد است 
که ” بیمه ها در بستن قرارداد پرداخت کمترین رقم  خسارت 

را مد نظر دارند.
بی  از  بیمه  های  از شعب شرکت  بعضی  شد:  مدعی  مرزبان 
اطالعی مردم در این رابطه سو استفاده می کنند، آنها با الفاظ 
بازی کرده و بیمه نامه هایی را صادر می کنند که در مواقع 
بروز حوادث ناشی از سقوط یا موارد دیگر خسارت به بیمه گر 

تعلق نمی گیرد.!
وی بیان کرد:در نشست های مشترک، سعی  شده که این راه 
ها را برای بیمه ها مسدود کنیم و بهترین بیمه را با کمترین 
مبلغ برای آسانسور بگیریم که در نهایت با بیمه معلم به توافق 

رسیدیم.!
در  آسانسور  برای  که  ای  بیمه  های  پوشش  افزود:  مرزبان 
نظر گرفته شده شامل، ساکنین ساختمان، مالکین ساختمان، 
استفاده کنندگان، افراد شرکتی که برای سرویس، نگهداری و 

یا نصب آن آسانسور تردد دارند و مدیران ساختمان است.
طبق روال، با خرید،نصب و راه اندازی یک آسانسور،  بیمه نامه 
اولیه ای توسط فروشنده تحویل خریدار می شود اما با اتمام 
بیمه نامه آسانسور اولیه ، تهیه این نوع از بیمه به عهده مالک 

شخصی و یا مدیر ساختمان خواهد بود.
 اگر خسارت جانی و یا مالی در رابطه با آسانسور یک مجموعه 
و  سرویس  های  شرکت  مدیرساختمان،  مالک،  بیافتد  اتفاق 
نگهداری آسانسور مسئول حادثه هستند و باید خسارت پیش 
آمده را جبران کنند، از این رو تهیه بیمه آسانسور برای پرداخت 
و  نامه، الزم  بیمه  این  نبودن  اجباری  باوجود  چنین خساراتی 

ضروری است.
دبیرکمیته رفاهی و بیمه سندیکای آسانسور ایران در خصوص 
در  حادثه  بروز  صورت  در  ساختمان  یک  مدیران  مسئولیت 
آسانسور گفت: مدیر یک ساختمان قرارداد سرویس و نگهداری 
آسانسور را با یک شرکت می بندد و اگر حادثه ای رخ داد، مدیر 

ساختمان که با شرکت تعمیر کار قرارداد بسته مسئول است.
قاضی  تصمیم  با  حادثه،  بروز  درصورت  داد:  ادامه  مرزبان 
مربوطه  10درصد از خسارت و یا دیه حادثه آسانسور بر عهده 
مدیر ساختمان است  اما  با صحبت هایی که با شرکت بیمه 
معلم  صورت گرفته ، توانستیم برای این مدیران ساختمان هم 

پوشش بیمه ای در نظر بگیریم.

آسانسور  صنایع  حاضرسندیکای  وی،درحال  گفته  به 
و پله برقی ایران خدمات بیمه ای راگسترش داده و 
بیمه  سندیکاهای آسانسور شهرهای مشهد و شیراز را 

هم انجام می دهد.
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انستیتو بین المللی تبرید )International Institute of Refrigeration( با انتشار مقاالت و گزارش های 
خاص در زمینه تبرید نقش مهمی را در تصمیم گیری مدیران ارشد حوزه انرژی و سیستم های برودتی 
استناد هستند.  قابل  و  دقیق  زیادی  میزان  به  انستیتو  از سوی  منتشرشده  آمارهای  لذا  ایفا می کند، 
به عنوان مثال، هم اکنون طبق تخمین این موسسه بیش از 3 میلیارد دستگاه تبرید، تهویه مطبوع و 
پمپ حرارتی در سراسر جهان فعال است یعنی اگر جمعیت جهان را 7 میلیارد در نظر بگیریم، سرانه 
دسترسی برابر 0.42 به ازای هر نفر می شود یعنی چیزی نزدیک به نصف جمعیت جهان دستگاه های 
حوزه برودت و گرمایش فعال هستند. بنابراین سهم فوق العاده ای از بازار انرژی جهانی صرف این 

بخش می شود. به لحاظ مالی ارزش خالص این بازار 300 میلیارد دالر در سال است.
به لحاظ تقریبی 12 میلیون نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند و 17 درصد از برق جهان 
در صنعت تبرید مصرف می شود. داده های آماری بر رشد و افزایش اهمیت صنعت تبرید با توجه به 

نیازهای آینده و پدیده گرمایش جهانی تاکید می کند.
به طور قطع هیچ جنبه از فعالیت های انسانی را نمی توان یافت که به نوعی به صنعت تبرید احتیاج 
نداشته باشد از صنایع نفت و گاز گرفته تا صنایع غذایی و بهداشتی همگی بازار و مارکت صنایع 

تبرید و سرمایش یا گرمایش محسوب می شوند.

 آشنایی اجمالی با صنعت تبرید
مفهوم در  تنها  سرمایش  و  تبرید  افراد  از  بسیاری   برای 
قفسه های نهایتًا  یا  و  یخ سازها  خانگی،  فریزهای   یخچال 
 نگهداری محصوالت غذایی در فروشگاه ها خالصه می شود.
 در حالیکه این موارد فقط گوشه کوچکی از دنیای عظیم این

صنعت هستند
 به لحاظ اقتصادی نقش صنعت تبرید در کشورهای توسعه
 یافته بزرگ است و در کشورهای در حال توسعه نیز این نقش
تبرید اهمیت راهبردی صنعت  به لحاظ  دارد.  به فزونی   رو 
از اقتصاد  یک صنعت زیر ساختی است که دو بخش مهم 
 کشورها یعنی کشاورزی و دامپروری مدرن در مرحله عرضه
 محصوالت به صورت ضروری نیازمند زیر ساخت های این

.صنعت هستند
 در کنار تبرید صنعتی امروزه صنعت تهویه مطبوع هم که از
 زیر شاخه های صنعت تبرید محسوب می شود، نقش اساسی
در به خصوص  موضوع  این  و  می کند  ایفا  بشر  زندگی   در 
 توسعه اقتصادی و حتی اجتماعی کشورهای گرم و خشک

نقش اساسی ایفا می کند
در را  سرمایشی  تجهیزات  نبود  نمی توان  لحظه  یک   حتی 

.سیستم های حمل و نقل تصورکرد
 در بخش بهداشتی عماًل بدون وجود زیر ساخت های تبریدی
 هیچ کاری را نمی توان پیش بُرد، زیرا مهم ترین فاکتور در این
 حوزه یعنی نگهداری داروها بدون سردخانه مدرن امکان پذیر
برخی در  مستقیم  به طور  جدید  موارد  در  حتی   نیست، 

 از تکنولوژی های cryotherapy روش های درمانی مثل
.مربوط به سرمایش در دمای بسیار پایین استفاده می شود

 در بسیاری از صنایع فرآیندی و تولیدی اعم از صنایع غذایی
کلیدی تبرید  نقش   ... و  پالستیک  شیمیایی،  نوشیدنی،   و 

.است
 عالوه بر این تکنولوژی تبرید اساس کار پمپ های حرارتی را
 شکل می دهد که برای ذخیره انرژی در ساختمان ها و مراکز

.بزرگ ضروری است
 در صنعت نفت و گاز که
بشر انرژی  تولید   اساس 
 هستند، تبرید نقش مهمی
پاالیشگاه ها تمام   دارد. 
تبرید سیستم های   دارای 
 خاص هستند. برای مثال
گاز مایع کردن  زمینه   در 
سرمایش فناوری   نیازمند 
کرایوژنیک یا   عمیق 
گاز بتوان  تا   هستیم 
را آن  و  کرده  مایع   را 
مسافت های به   راحت تر 
 بسیار دور با کشتی انتقال

.دهیم
از بخشی  تنها   اینها 

تبرید صنعت   اهمیت 
که بود  مواردی   در 
ملموس آنها  با   بیشتر 
زمینه های  هستیم. 

نیروگاه های خنک سازی  از  دارد؛  وجود  دیگری   بسیار 
مرکز مثل  پیشرفته ای  بسیار  تحقیقاتی  پروژه های  تا   اتمی 
تبرید در باز هم  فرانسه که   شتاب دهنده هادرونی در سرن 

 .آنها نقش کلیدی ایفا می کند
اقتصاد صنعت تبرید 
 انستیتو بین المللی تبرید برای درک بهتر ابعاد مارکت تبرید
جهان در  تبریدی  دستگاه های  تعداد  از  جامع  تخمین   یک 

آماده کرده است که در جدول 1 ارایه شده است
 در زمینه سردخانه ای به طور تخمینی 522 میلیون متر مکعب

.فضا وجود دارد
تعداد تبرید  بین المللی  انستیتو  جدول  همین   براساس 

 تجهیزهای تبریدی در سراسر جهان را 3 میلیارد عدد تخمین
آنها فقط یخچال ها و فریزهای خانگی از   می زند که نیمی 

.هستند
 گردش مالی صنعت تبرید جهانی 300 میلیارد دالر تخمین

زده می شود

 بازار کار جهانی صنعت تبرید.
بین المللی  انستیتو 
شاغالن تعداد   تبرید 
در را  تبرید   صنعت 
نفر میلیون   12  جهان 
یعنی می زند،   تخمین 
شغل  1000 هر   از 
شغل  4 جهان   در 
نصب، ساخت،   با 
 بهره برداری و سرویس
در تبریدی   تجهیزات 

.ارتباط است
برخی در  رقم   این 
استرالیا نظیر   کشورها 
عنوان به  است.   باالتر 
کشور این  در   مثال، 
 183000 نفر در صنعت
به مشغول   تبرید 
که هستند   فعالیت 
شاغلین درصد   1.5 
کار کل کشور  بازار 

را شامل می شود
 با توجه به افزایش نیازهای جهانی، نیاز به نیروی مهندسی و
 تکنسینی رو به افزایش است، هم چنین در برخی کاربردهای
فعالیت حوزه  واقع،  در  گاز  مایع سازی  نظیر  تبرید   خاص 
 جدیدی در حال بوجود آمدن است که نیازهای فنی خاصی

.را می طلبد
 برای مثال در آمریکا درصد مکانیک ها و تکنسین های نصب

سیستم های سرویس  رشد HVAC 21 و   درصد 
از باالتر  خیلی   2019 تا   2012 سال  از  است؛   داشته 

.رشد میانگین تمام شغل ها با میانگین 11 درصد

 جدول 1: تعداد سیستم های تبرید در سراسر جهان بر اساس هر برنامه
کاربردی

نقشصنعتتبریددراقتصادجهانی
بررسیآماریازدیدگاهانستیتوبینالمللیتبرید

بخشاول

ترجمه و تنظیم: علی ثقفی
دانشجوی مهندسی مکانیک

    دانشگاه بین المللی امام خمینی 
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همه  تعجب  باعث  که  است  مساله ای  قیمت  اعالم 
پیروز  را  پیمانکار  اوقات  برخی  می شود،  پیمانکاران 
در  باعث شکست  مواقع هم  بعضی  و  میدان می کند 

انعقاد قرارداد می شود.
 HVAC فروش سیستم های  در  مواقع شکست  در 
تنها چیزی که به ذهن پیمانکاران می رسد، این است 
که آنها )رقبا( قیمت پایین تری داشتند و باعث شد تا 
فروش  به  رسیدن  اما  شوند.  پیروز  قرارداد  انعقاد  در 
شامل چیزهایی فراتر از قیمت پایین می شود. در اینجا 
را  باشند  مدنظر  باید  که  دیگری  جنبه های  از  بعضی 

ارایه می کنیم. 

1. چیزی که خریدار می خواهد را تامین کنید
این روزها خریداران فقط به دنبال قیمت نیستند. آنها 
بسیار زیرک و آگاه شده اند واطالعات بسیار زیادی در 

مورد محصوالتی که می فروشیم دارند. اغلب خریداران 
واقعًا نمی دانند چه می خواهند، پس ما باید مسیر را به 
یک  از  است  ممکن  مصرف کننده  دهیم.  نشان  آنها 
آنها  اما مطالعات نشان می دهد  ببرد،  نام  برند خاص 

هنوز به توصیه پیمانکار اعتماد ندارند. 
ما به عنوان پیمانکار باید در تماس های تلفنی برای 

فروش سواالت درست بپرسیم: 
•آیا شما در منزل نقاط سرد یا گرم دارید؟

•ایا زون بندی مد نظرتان هست؟
•کانال های شما چه طور به نظر می رسند؟

•قصد دارید چه مدت در این منزل زندگی کنید؟
•آیا آلرژی دارید؟

•دوست دارید بتوانید از راه دور به سیستم دسترسی 
داشته باشید؟

برایتان رضایت بخش است و  •آیا سیستم فعلی شما 
شرایط آسایش را فراهم می کند؟
•قبض های شما چه مقدار است؟

چهارنکتهبرایازدستندادنفروش
HVAC

به  رسیدن  و  درست  سواالت  پرسیدن  رقابت،  گاهی 
کند. صاحب خانه ها  خرید  می خواهد  که  است  مالکی 
فقط  ما  زده شوند.  فرایند خرید هیجان  در  می توانند 
نیازها  آن  و  مطلع شویم  آنها  واقعی  نیازهای  از  باید 
درست  سواالت  اگر  اغلب  کنیم.  برآورده  برایشان  را 
بپرسیم، می توانیم نیازهایی که حتی خودشان هم خبر 

ندارند را برطرف کنیم. 
امروز فکر می کند خریدن یک سیستم  مصرف کننده 
لوازم  از  یکی  تهویه مطبوع مثل خریدن  و  گرمایش 
سازندگان  یا  برندها  آنها  است.  استاندارد  خانگی 
مشخصات  یا  ویژگی ها  می کنند،  بررسی  را  مختلف 

مشابه را می بینند و قیمت را مقایسه می کنند. 
است.  مهم تر  برند  از  پیمانکار  نمی داند  مصرف کننده 
مشتریان آماده خرید طبق ویژگی ها و قیمت هستند. 
کانال  کنترل  و  اندازه گیری  برای  باید  پیمانکاران  اما 
دارد،  وجود  الزم  و  کافی  برق  آیا  ببینند  و  بیایند 

محدودیت های نصب را چک کنند و .....

2. طبق زمان بندی مشتری کار کنید
سال های سال، پیمانکاران، جداول زمانی »پیمانکار« 
هماهنگ  مشتریان  زمان بندی های  با  که  داشتند 
نیست. ما اول صبح سر کار می رویم، پس می توانیم 
خیلی  ما  برای  این  کنیم.  تعطیل  را  کار  ظهر  از  بعد 
خوب است، اما برای مشتری ها خیر. بیشتر آنها در این 
ساعات بسیار پرمشغله هستند و اغلب مرخصی گرفتن 
از محل کار برای رفتن به خانه و مالقات ما برایشان 
سخت است. خیلی از شرکت های گرمایشی امروزی 
به کار می کنند.  طبق زمان بندی های مشتری شروع 

برای مثال: 
•آخر هفته ها

•ساعات پس از ساعات کاری
•هر وقت برای مشتری راحت تر است

این کار را امتحان کنید. تعجب خواهید کرد که چه قدر 
جواب می دهد و من قول می دهم مقدار قراردادهای 
است  ممکن  هم  شما  کارمندان  شود.  می  زیاد  شما 

ساعات کاری غیرمرسوم را ترجیح بدهند. 

3. کار کردن با خودتان را برای مشتری راحت کنید
بزرگ ترین  از  یکی  است  ممکن  کار  انجام  مشکل 

 HVAC بخش  در  را  فروش  ما  که  باشد  دالیلی 
ما  است  ممکن  باشد.  می دهیم  دست  از  مسکونی 
واگذار شود  به شرکت های دیگر  کاری کنیم فروش 
چون آنها کار را راحت ترانجام می دهند. کارهای زیر 

را امتحان کنید:
•خدمات مشتریان عالی

•نصب طبق جدول زمان بندی خریدار )شب ها و پایان 
هفته ها(

•ارایه امور مالی
•پذیرش کارت های اعتباری

•زمان بندی آنالین

4. ظاهر حرفه ای داشته باشید
گاهی مردم عادی وقتی پیش پیمانکاران می آیند یک 
الگو و پیش زمینه ای در ذهن خودشان دارند. آنها به 
خدمات بد، کیفیت ضعیف، لباس های نامناسب و در 
اگر  حاال  کرده اند.  عادت  حرفه ای  غیر  کارهای  کل 
می شود؟  چه  دهیم  تغییر  را  آن ها  غلط  تصورات  ما 
اگر خدمات عالی ارایه کنیم، سر وقت حاضر شویم و 
خدماتی فراتر از حد انتظار ارایه کنیم چه؟ ما چند نکته 
که به ایجاد ظاهر حرفه ای برای شرکت شما کمک 

می کند را مطرح می کنیم: 
•کارکنانی با لباس فرم
•خودروهای بی نقص
•کنترل آن الین عالی 

•حضور عمومی
•کنترل های اولیه و تست مواد مخدر

•کارت شناسایی پرسنل
نتیجه گیری

با  پیمانکاران  کنیم  مشاهده  است  ممکن  گاهی 
قیمت های باالتر قرارداد کار را منعقد می کنند. مطالعات 
نشان می دهد فقط بخش کوچکی از مردم طبق قیمت 
خرید می کنند. اکثریت بر اساس باالترین ارزشی که 
و  زمان  پس  می دهند.  انجام  خرید  می کنند  برداشت 
انرژی خودتان را برای ارایه ارزش باالتر بگذارید و در 
عوض فکر کنید که چه طور هزینه هایتان را کاهش 

دهید و کار را ارزان تر تمام کنید. اگر ما روی 
امروزه برای مشتریان مهم است  مسایلی که 

کار کنیم کارهای بیشتری می گیریم.
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انرژی  درصد   50 از  بیش  تقریبا  کارشناسان  گفته  به 
بخش  در  خانگی،  بخش  در  ساختمان،  بخش  در  کشور 
مصرف  صنعت  بخش  در  و  تجاری  بخش  در  اداری، 
را  قدم  نخستین  نیرو  وزارت  راستا  این  در  می شود. 
از  مجوز  اخذ  دنبال  به  اخبار  آخرین  طبق  و  برداشته 
است. ها  ساختمان  عایق بندی  برای  اقتصاد  شورای 

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،طبق آخرین آمار، 
ایران نهمین مصرف کننده انرژی در دنیا شناخته شده و 
خام  نفت  بشکه  میلیون   3.4 معادل  انرژی  مصرف  این 
است. مطالعات نشان می دهد که مصرف انرژی در دنیا در 
طی این سال ها دو برابر شده است.در حال حاضر ایران، 
)مجموع  دنیا  هیدروکروبوری  ذخایر  دارنده  بزرگ ترین 
ذخایر نفت و گاز( به حساب می آید. مطابق آمار رسمی و 
تأیید شده مراجع معتبر بین المللی، ایران حدود 158 میلیارد 
بشکه نفت )9.3 درصد از کل منابع نفتی دنیا( و حدود 33 
هزار میلیارد مترمکعب گاز )18 درصد دنیا( در اختیار دارد.

تولید  ایران  در  دنیا  انرژی کل  به طور کلی، 2.4 درصد 
حیث  از  نهم  رده  دنیا  کشورهای  بین  در  که  می شود 
 3.6 معادل  انرژی  تولید  این  داراست.  را  انرژی  تولید 
درصد   1.8 همچنین  است.  خام  نفت  بشکه  میلیون 
این میزان  ایران مصرف می شود که  دنیا در  انرژی کل 
دنیای  کشورهای  بین  در  ایران  که  شده  سبب  مصرف 
باشد. داشته  را  انرژی  مصرف  نظر  از  نهم  جایگاه 

انرژی  جهانی  مصرف  میانگین  برابر   2.5 از  بیش  ایران 
ایران  انرژی  مصرف  شدت  شاخص  می کند.  مصرف 
عربستان  و  روسیه  ایران،  از  بعد  و  است  درصد   0.63
سعودی به ترتیب با شاخص شدت انرژی 0.53 و 0.51 
خود  به  را  انرژی  شدت  شاخص  مقدار  باالترین  درصد 
و  مصرف  میزان  مجموع  آمار،  داده اند.طبق  اختصاص 
می تواند  موضوع  این  و  گرفته  سبقت  عرضه  از  تلفات، 
کند. تبدیل  انرژی  واردکننده  به  را  ایران  آینده  در 

پیش بینی ها نشان می دهد تا سال 2040 مصرف انرژی در 
جهان 48 درصد نسبت به میزان مصرف انرژی در سال 
2012  افزایش خواهد یافت و کماکان آسیا در سال 2040 
بیشترین مصرف کننده انرژی است.در این میان بیش از 50 
درصد از انرژی جهان در بخش صنعت استفاده خواهد شد.

تقریبا بیش از 50 درصد انرژی کشور در بخش ساختمان 
چه در بخش خانگی، چه در بخش اداری، چه در بخش 
تجاری و چه در بخش صنعت مصرف می شود. مقررات 
در  انرژی  بهره وری  بحث  ابتدایی ترین  که   19 مبحث 
ابالغ  که  است  سال   15 از  بیش  است  ساختمان  بخش 
دغدغه  و  نشده  اجرایی  کامل  صورت  به  هنوز  اما  شده 
در  نیست.   19 مبحث  شهرسازی  و  راه  وزارت  اصلی 
در بخش مسکن  اندازه ای  تا  اقتصادی  پارامترهای  واقع 
تاثیرگذار است که حوزه بهره وری انرژی در آن گم می شود.
اقتصاد انتظار مجوز شورای  در  بندی ساختمان ها  عایق 

مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه بیش از 40 درصد 
جهانی  استانداردهای  به  نسبت  ایران  ساختمان های 
ساختمان  است  ممکن  البته  کرد:  اظهار  دارند،  پرت 
را  عایق بندی  مسائل  شوند  می  ساخته  مدرن  که  هایی 
ساختمان ها  در  انرژی  از  عمده ای  بخش  کنند.  رعایت 
می شود. االف  دیوارها  و  سقف  پنجره ها،  طریق  از 

ساختمان  بحث  در  اصلی  مساله  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در  آبی  کولر  گذاشتن  کار  به  گفت:  است،  بندی  عایق 
آن  بر  عالوه  است.  مشکل  بسیار  مرتفع  ساختمان های 
یک  است.  کشور  برای  جدی  و  امنیتی  بحث  یک  آب 
کولر ابی در یک شبانه روز ۷0 لیتر آب مصرف می کند.

بندی  عایق  برای  داد:  ادامه  برق  صنعت  سخنگوی 
اقتصاد هستیم.  اخذ مجوز شورای  دنبال  به  ساختمان ها 
این موضوع مخصوصا برای مناطق گرمسیر و سردسیر از 
اهمیت زیادی برخوردار است و می توان هزینه های دو جداره 
کردن دیوارها را در ازای صرفه جویی سوخت در نظر گرفت.

جلوگیریازهدررفتانرژیدرساختمانهادرانتظارمجوز
مدیر کل استاندارد استان تهران: قانون دریافت گواهی سالمت شورایاقتصاد

برای کنترل ادواری استاندارد آسانسور منازل در حال بررسی است.
کل  مدیر  طاهری  محمودرضا  نیوز،  تاسیسات  گزارش  به 
استاندارد تهران گفت: سازمان ملی استاندارد در حال بررسی ساز 
و کار های الزم برای اجرای قانونی است که براساس آن کنترل 
ادواری استاندارد آسانسور برای منازل مسکونی اجباری شود.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد در حال بررسی راهکار هایی 
ادواری  کنترل  برای  را  قانونی  بتواند  آن  براساس  که  است 
استاندارد آسانسور منازل مسکونی به اجرا برساند که یکی از 
آن ها دریافت گواهی سالمت هنگام خرید و فروش منازل 
است،  بررسی  حال  در  هنوز  مصوبه  این  البته  گفت:  است. 
بیمه  از  کردن  جلوگیری  مثل  پیشنهاداتی  آن  براساس  اما 
آسانسور هایی که گواهی سالمت استاندارد ندارد و یا اجازه 
که  آپارتمانی  مسکونی  واحد های  فروش  و  خرید  به  ندادن 
آسانسورشان کنترل ادواری نشده است از جمله راهکار هایی 
می گیرد. قرار  بررسی  مورد  مصوبه  این  در  که  است 

مدیر کل استاندارد استان تهران افزود: سازمان ملی استاندارد 

عزم جدی برای کنترل ادواری آسانسور ها در منازل مسکونی 
به  توجه  با  که  چرا  دارد  شرکت های خصوصی  و  ادارات  و 
 9۷ سال  در  سازمان  این  که  آسانسوری  گواهی  هزار   1۷
صادر کرده است اگر کنترل های ادواری برای این واگن های 
سال های  در  است  ممکن  باشد  نداشته  وجود  راننده  بدون 
شود. مردم  برای  بسیاری  حادثه های  بروز  باعث  آینده 
اغلب  که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  آسانسور  بازرسی 
دارد  ادامه  آن  خرابی  لحظه  تا  سیستم  یک  از  بهره کشی 
گوش  به  سیستم  یک  ناله  و  آه  صدای  که  زمانی  تا  یعنی 
گوش  پشت  را  آن  به  رسیدگی  و  ادواری  سرویس  نرسد 
می اندازند. این موضوع باعث می شود تا هم خسارت جبران 
ناپذیر به آسانسور وارد شود و هم آسیب های جانی را برای 
دلیل  همین  به  باشد  داشته   دنبال  به  آن  مصرف کنندگان 
باید  و  ضروریست  امری  سیستم ها  این  نگهداری  به  توجه 
کردن  سرویس  دوره ای،  و  مستمر  بازرسی  مانند  را  نکاتی 
داشت. نظر  در  همواره  پیشگیرانه  تعمیرات  و  آسانسورها 

مسکن فروش و خرید هنگام آسانسور استاندارد ادواری کنترل اجبار

14



TASISAT
NEWS253 شماره هفته نامه تاسیسات  نیوز

دورههایمردادماهکاشانه

1617

نقشمهمدولتدرساماندهیبازارمسکن

 کارشناسان مسکن: دولت نباید مثل مردم تماشاچی اوضاع مسکن باشد باید در توزیع
 عادالنه مسکن اعمال حاکمیت کند وبا اخذ مالیات بازدارنده از خانه های خالی و لوکس

بازار مسکن را از سوداگران پس بگیرد

     www.tasisatnews.com: اطالعات بیشتر در

حاجتپور:رکودمسکنبرایاقتصادکشورآفتاست

 یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که مهاجرت از کالنشهرها به شهرهای اطراف
 نشان می دهد تقاضا برای مسکن وجود دارد اما مردم نقدینگی ندارند، گفت: رکود مسکن

.خوشحال کننده نیست بلکه برای اقتصاد کشور آفت است
 

www.tasisatnews.com: اطالعات بیشتر در

بسترالزمبرایتخلیهحبابقیمتمسکنمهیانیست

 یک اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت های بازار مسکن ناشی از تورم عمومی
 ونیز ایجاد التهاب در بازارهای موازی این صنعت است در عین حال ضمن رد حباب قیمت ها

 در بازار مسکن گفت: با توجه به تورمی که در اقتصاد کالن ایجاد شده است افزایش
قیمت ها در بازار مسکن نیز طبیعی است

 
     www.tasisatnews.com: اطالعات بیشتر در

اخبارمسکن

1.اصول طراحی تاسیسات مکانیکی 
ساختمانی، صنعتی و بیمارستانی

اطالعات بیشتر در:
 www.kaashaaneh.ir 

2. اصول طراحی تاسیسات برقی 
ساختمانی، صنعتی و بیمارستانی

اطالعات بیشتر در:
www.kaashaaneh.ir

3.محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با 
 )HAP 4.9( نرم افزار کریر

اطالعات بیشتر در:
 www.kaashaaneh.ir

4.طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت 

اطالعات بیشتر در:
www.kaashaaneh.ir

5.طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات برقی با نرم افزار رویت

 اطالعات بیشتر در:
 www.kaashaaneh.ir

6.طراحی موتورخانه و انتخاب 
تجهیزات 

اطالعات بیشتر در:
www.kaashaaneh.ir

7.نظارت بر اجرا و تحویل تاسیسات 
مکانیکی

 اطالعات بیشتر در:
 www.kaashaaneh.ir

8.کارگاه عملی ساختمان و تعمیرات 
چیلرهای تراکمی 
اطالعات بیشتر در:

www.kaashaaneh.ir
9.طراحی، تعمیر و عیب یابی چیلرهای 

جذبی
 اطالعات بیشتر در:

 www.kaashaaneh.ir
10.کارگاه عملی ساختمان و تعمیر 

کولرهای گازی 
اطالعات بیشتر در:

www.kaashaaneh.ir
11.طراحی و انتخاب دریچه و دمپر و 

VAV باکس ها
 اطالعات بیشتر در:

 www.kaashaaneh.ir
12.سیستم های کنترل تاسیسات 

حرارتی و برودتی 
اطالعات بیشتر در:

www.kaashaaneh.ir

https://tasisatnews.com/نقش-مهم-دولت-در-ساماندهی-بازار-مسکن/
https://tasisatnews.com/رکود-مسکن-برای-اقتصاد-کشور-آفت-است/
https://tasisatnews.com/بستر-لازم-برای-تخلیه-حباب-قیمت-مسکن-مهی/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA/
https://kaashaaneh.ir/%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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-revit-mep/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-revit-mep/
https://kaashaaneh.ir/%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%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa-2/
https://kaashaaneh.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2019/07/M20.pdf
https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2019/06/detail-M29.pdf
https://kaashaaneh.ir/vavbox/
https://kaashaaneh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84/
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ترجمه: رویا  مرسلی
HBR :منبع

در زمان هایی که اوضاع به خوبی پیش نمی رود نمی توان خود 
مسوولیت پذیری را مورد سرزنش قرار داد. مسوولیت پذیری 
ایجاد تعهد است. تعهد در قبال نتایج و نه تنها مجموعه ای 
از وظایف. منظور از آن، اقدام و عمل هوشمندانه و جریان 
استراتژیک است. این مساله برای همه سطوح سلسله مراتب 
سازمانی  چارت  باالی  رده  مدیران  است.  ضروری  سازمان 
تحت  که  افرادی  آنکه  مگر  باشند.  پاسخگو  نمی توانند 
باشند.  پایبند  آنها  تعهدات  به  نیز  آنها کار می کنند  مدیریت 
البته که هست. من مدیرانی  این یک کشمکش است؟  آیا 
را دیده ام که هدایت می کنند، سوال می پرسند و درخواست 
رفتار  می کشند،  فریاد  که  دیده ام  هم  را  مدیرانی  می کنند. 
منفعل- تهاجمی از خود نشان می دهند، و از روی استیصال 
دست های خود را به این طرف و آن طرف پرتاب می کنند 
و همه این کارها را برای »مسوول نگه داشتن افراد« انجام 
می دهند. هیچ کدام از این کارها نتیجه نخواهد داد. عصبانی 
فرآیند  هستند  عقب  خود  نتایج  از  که  زمانی  افراد  از  شدن 
مفیدی برای مسوول نگه داشتن آنها نیست. این کار تقریبا 
همیشه انگیزه را کاهش می دهد و کارآیی را پایین می آورد. 
پس برای مسوول نگه داشتن افراد پیرامون خود چه کار باید 

بکنیم؟ باید در پنج زمینه شفاف سازی کنیم:

1. انتظارات شفاف: اولین قدم این است که درباره آنچه 
انتظار دارید شفاف باشید. این به معنی شفاف بودن درباره 
چگونه  را  موفقیت  هستید،  آن  دنبال  به  که  است  نتایجی 
چه  اهداف  به  دستیابی  برای  افراد  و  می کنید  اندازه گیری 
از  فرآیند  این  کل  نیست  الزم  دهند.  انجام  باید  اقداماتی 
ایده ها  باشد،  بیشتر  افراد  مهارت  چه  هر  باشد.  شما  طرف 
و استراتژی های بیشتری باید از طرف آنها مطرح شود. یک 
از  قبل  و  باشید  داشته  آنها  با  طرفه  دو  واقعی  گفت وگوی 
را  مهم گفت وگو  بخواهید بخش های  او  از  اتمام گفت وگو، 
به طور خالصه بیان کند )اهدافی که باید به آن دست یابند، 
چگونگی دستیابی به آن، و اینکه چگونه مطمئن شوند که 
موفق خواهند بود(. این کار را به این منظور انجام می دهید 
که اطمینان یابید خواسته هر دوی شما یکسان است. نوشتن 
یک خالصه ایده خوبی است. اما جای گفتن آن را نمی گیرد.

2. توانایی های شفاف: آن شخص برای برآورده کردن 
منابعی  چه  به  باید  دارد؟  نیاز  مهارت هایی  چه  به  انتظارات 
دسترسی داشته باشد؟ اگر او آنچه الزم دارد را نداشته باشد، 

برنامه  می تواند  اگر  یابد؟  دست  آن  به  طریقی  به  می تواند 
دیگری  به شخص  را  ماموریت  باید  نمی تواند  اگر  چیست؟ 

بدهید. در غیر این صورت باعث شکست آنها خواهید شد.
مدیران  برای  چیز  هیچ  شفاف:  اندازه گیری   .3
مستاصل کننده تر از این نیست که شاهد شکستی باشند که 
آنها را متعجب کند. گاهی اوقات آنها از این مساله شگفت زده 
می شوند که شخصی که مسوول نتایج است از کمک گرفتن 
خوش بینی  یک  نتیجه  اوقات  گاهی  باشد.  داشته  واهمه 
زودگذر از هر دو طرف است. در هر صورت این مساله کامال 
باید  انتظارات،  درباره  گفت وگو  طی  است.  پیشگیری  قابل 
قابل  و  روشن  اهداف  با  هفتگی  پیگیری  که  کنید  توافق 
اندازه گیری داشته باشید. اگر در هر یک از این اهداف لغزشی 
ایجاد شد، فورا به آن بپردازید. راه حل ها را مورد کند و کاو قرار 
دهید، تغییراتی که باید انجام شود را شناسایی کنید، برنامه 
زمانبندی را مجددا طراحی کنید، یا به شکلی به آن شخص 

پاسخ دهید که او را به مسیر درست برگردانید.

4. بازخورد شفاف: بازخورد صادقانه، درست و مداوم بسیار 
مهم است. افراد باید بدانند کجا قرار گرفته اند. اگر انتظارات، 
می تواند  بازخورد  باشند،  شفاف  اندازه گیری ها  و  قابلیت ها 
آیا  بود.  خواهد  آسان تر  آن  گفتن  و  باشد  واقعیت  بر  مبتنی 
است  اگر الزم  می دهد؟  انجام  را  خود  تعهدات  آن شخص 
قابلیت های خود را افزایش دهد، آیا در مسیر صحیحی قرار 
دارد؟ همچنین بازخورد می تواند دو طرفه باشد. آیا الزم است 
بازخورد  هفتگی  به طور  باشد؟  مفید  که  دهید  انجام  کاری 
که کمک کننده  است  این  مهم تر  که  باشد  یادتان  و  بدهید 

باشید و نه دلپذیر.
شفاف  باال  روش های  همه  در  اگر  شفاف:  نتایج   .5
باشید، قاعدتا می توانید مطمئن باشید که آنچه برای حمایت 
مقطع،  این  در  داده اید.  انجام  را  است  الزم  آنها  کارآیی  از 
سه انتخاب دارید: تکرار، پاداش یا رها کردن. اگر احساس 
کردید که هنوز فقدان شفافیت در سیستم وجود دارد مراحل 
فوق را تکرار کنید. اگر آن شخص موفق شد، باید به شکل 
مناسبی به آنها پاداش بدهید )تایید آنها، اعطای ارتقا و ...(. 
اگر آنها مسوولیت پذیر نبودند و شما به لحاظ منطقی مطمئن 
هستید که همه اقدامات فوق را انجام داده اید و آنها برای این 
ماموریت آماده نیستند، باید آنها را از این سیستم جدا کنید 

)جابه جایی، اخراج و ...
برای ایجاد فرهنگ مسوولیت پذیری قوانینی وجود 
قالب یک  در  آنها چگونه  این است که  دارد. مهم 
سیستم با هم کار کنند. اگر هر یک از این قوانین 

نادیده گرفته شوند، مسوولیت پذیری 
دچار وقفه خواهد شد.

ایجادفرهنگمسوولیتپذیریدرسازمان
شماره253 هفتهنامهتاسیساتنیوز




