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سعید سعیدی
که  سایه ای شوم  است؛  افکنده  سایه  ایران  بر صنایع  تحریم ها  که  است  سالی  چند 
ساختمان  صنعت  دهد.  را  آفتاب  به  تابیدن  فرصت  زودی  این  به  نیست  قرار  گویا 
این سایه رنج می کشید. حضور  از سنگینی  امر مستثنی نیست و مدت ها  این  از  نیز 
پررنگ شرکت ها و تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه صنعت ساختمان اما نشان داد که 

خواستن توانستن است.   
نکته مثبت این ماجرا )تحریم ها( اما دستاورد متفاوتی بود که بسیاری از تولیدکنندگان 
ایرانی به آن اذعان دارند و آن حرکت به سمت خودکفایی است. هرچند تحریم ها در 
اما  بزرگی روبرو کرد،  بسیار  با چالش های  را  تهویه مطبوع  تاسیسات و  ابتدا صنعت 
بیدار شوند و خودشان  از خواب غفلت  ایرانی  همین مساله باعث شد تا شرکت های 

دست به کار شوند. 
به تعبیر دیگری می توان گفت که تحریم ها باعث شد تا صنایع ایران از تهدید فرصت 
بسازند و تنها اسم و عنوان شرکت موفق را با خود به یدک نکشند، بلکه بتوانند با 
بهره گیری از دانش، از شرایط بالقوه به سمت یک شرایط بالفعل جهش داشته باشند. 
چیلر  و  اسپلیت  داکت  اسپلیت،  تولید سیستم های  در خصوص  می توان  را  مدعا  این 
کاماًل شاهد بود، محصوالتی که تا قبل از اعمال تحریم ها به سادگی از کشورهای 
محصول  این  واردات  نبود،  کار  در  تحریمی  اگر  طوری که  می شد.  ایران  وارد  دیگر 

همچنان ادامه داشت و صنایع ما را بیشتر به آن وابسته می کرد.
ذهن  در  که  بود  جرقه ای  ایران  به  خارجی  کاالی  واردات  از  ممانعت  و  تحریم ها 
از قطع  اما صرفنظر  تولید  این  تا به سراغ تولید بروند.  ایرانی زده شد  تولیدکنندگان 
بسیار  که  دارد  نیز  دیگر  مزیت  یک  چیلر(  و  )اسپلیت  خارجی  کاالی  به  وابستگی 
ارزشمند است. در واقع، سیستم تهویه مطبوعی که توسط یک شرکت ایرانی در کشور 
با در نظر گرفتن شاخصه های مهمی همچون شرایط آب و  تولید می شود،  خودمان 
هوایی کشور تولید می شوند، این در حالی است که یک محصول خارجی در تطابق با 
شرایط خاص کشور متبوع خود تولید شده است و همین  نکات ریز از جنبه های زیادی 

همچون مصرف انرژی نمود پیدا می کنند.
از  آیا محصولی که اکنون بسیاری  این است که  اما سوال اصلی که مطرح می شود 
نمونه  با  رقابت  قدرت  کیفیت  نظر  از  زده اند،  آن  تولید  به  دست  ایرانی  شرکت های 
خارجی را دارند که مشتری با میل و رغبت به خرید آن جذب شود یا صرفًا به دلیل 
نبود نمونه خارجی، مشتری گزینه دیگری ندارد؛ آیا سیستم تهویه مطبوع ایرانی آنقدر 
با کیفیت است که بعد از رفع تحریم ها، مشتری همچنان به نمونه ایرانی وفادار بماند 

یا خیر؟!
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اندازه گیری نرخ های جریان هوا، بخش مهمی از اغلب سیستم های کنترل 
HVAC را تشکیل می دهد. هدف این مطلب، کمک به طراحان و مهندسان 
حداقل  هواست.  جریان  اندازه گیری  وسایل  کردن  مشخص  و  انتخاب  در 
در  هوا  جریان  اندازه گیری  وسایل  انواع  از  مجزا  غیراختصاصی  نوع  سه 
عرضه  سازنده  چندین  سوی  از  که  دارند  کاربرد   HVAC سیستم های 
اندازه گیری جریان هوا  ایستگاه  برای  اختصار  به  اغلب  )وسایل ها  می شود 
AFMS نامیده می شوند(، در نتیجه انتخاب نوع و درک مزایا و معایب هر 

نوع مهم است. 

انتشار حرارتی
است.  حرارتی  انتشار  نوع   ،AFSM بعدی  نوع 
وزن  با  سنسور  چند  یا  یک  شامل  وسیله  این 
میله  یک  روی  یا  قاب  یک  در  که  است  برابر 
چیده می شوند. هر میله دو ترمیستور دارد: یکی، 
را  هوا  جریان  دمای  که  است  مرجع  سنسور 
اندازه می گیرد و دومی یک ترمیستور وابسته به 
دماست که عمداً با یک جریان الکتریکی کوچک 

گرم می شود. میله با حس کردن دما در ترمیستور 
فعال و مقایسه آن با دمای ترمیستور مرجع کار 
می کند – دبی های بیشتر جریان، سرمایش بیشتر، 
ترمیستور فعال و دبی های کمتر، سرمایش کمتر 
از نظر فنی، وسیله مقدار  تامین می کنند.  را  آن 
برق مصرفی برای بار گرمایش مداوم ترمیستور 
را  آن  سرمایش  تا  می کند  اندازه گیری  را  فعال 
در یک جریان هوای فعال جبران کند و بعد آن 

نویسنده: استفان دابلیو دودا
ترجمه: مهندس نیره شمشیری
منبع: مجله اشری ماه می 2019

 انتخاب و مشخص کردن اندازه گیری جریان هوا / بخش سوم
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قرائت را به یک دبی جرمی تبدیل می کند. 
 610 استاندارد  طبق  تست  زمان  در  تجهیز  این 
AMCA، وقتی در معرض محدوده سرعت 150 
تا 5000 فوت در دقیقه )0.8 تا 25 متر بر ثانیه( 
باشد، یک دقت تست شده در 3±% جریان هوای 
این  کمتر،  انتهای  سرعت  محدوده  دارد.  واقعی 
 VAV برای سیستم های  گزینه خوبی  را  وسیله 
به  تبدیل  با  تازه  هوای  اکونومایزر  کاربردهای  و 
این  که  آنجایی  از  می سازد.  کم  هوای  جریان 
تبدیل  هیچ خطای  است،  تمام الکترونیک  وسیله 
می شود،  دیده  پیتوت  لوله  در  که  اضافی  مبدل 
تعداد  افزایش  با  پیتوت،  لوله  همانند  ندارد.  را 
کرد.  بهتر  را  دقت  می توان  سنسور  محل های 
برخالف لوله پیتوت، هر نقطه سنسور یک جفت 
ترمیستور اضافی دارد و اضافه کردن نقاط حسگر 
به  مقرون  برای  پس،  می شود.  گران  بسیار  زیاد 
حرارتی،  انتشار   AFSM وسایل  بودن،  صرفه 
نسبت به یک لوله پیتوت با همان اندازه، معمواًل 

نقاط نمونه برداری کمتری دارند. 
یک فیلتر باالدست توصیه می شود، چون تجمع 
عایق  یک  به عنوان  فعال  ترمیستور  روی  ذرات 
می شود.  غلط  قرائت های  سبب  و  می کند  عمل 
به عالوه، سنسورهای انتشار حرارتی تحت تاثیر 
رطوبت جریان هوا هستند، چون یک قطره رطوبت 
ترمیستور  خشک،  هوای  از  سریع تر  بسیار  مایع 
فعال را خنک می کند، بنابراین وسیله فکر می کند 
هوای مرطوب در سرعت بیشتری نسبت به آنچه 
از  نباید  شما  پس،  می کند.  حرکت  دارد  واقعیت 

جایی  بیرون  هوای  ورودی  نزدیک  سنسور  این 
درست  یا  باران هست  وجود  و  نفوذ  احتمال  که 
یا رطوبت زن  پایین دست یک کویل سرمایش 
استفاده کنید. به دلیل ماهیت این نوع ترمیستور، 
این تجهیزات نمی توانند جهت جریان را تشخیص 
دهند )ترمیستور فعال با هوایی که در هر جهت 
جریان داشته باشد، فعال می شود(، پس این وسیله 
نباید نزدیک یک جعبه اختالط هوای آشفته که 
دیگر  ورودی  به  ورودی  یک  از  برگشت  امکان 

وجود دارد، استفاده شود. 
برای  مستقیم  کانال های  پیتوت،  لوله  همانند 
حداقل   – می شود  توصیه  حرارتی  انتشار  وسیله 
جریان باالدستی 3D و پایین دستی 2D بدون 
یک مستقیم کننده جریان یا باالدستی    
و    پایین دست D ¾. بعضی از این وسایل 
شوند؛  کالیبره  محل  هر  برای  سفارشی  می تواند 
آشفته  هوای  جریان  یک  در  کار  همانند  مثاًل 
بد(  اتصال  یا  زانویی  پایین یک  بالفاصله  )مانند 
را  کوتاه تر  کانال کشی مستقیم  اجازه  وسیله  که 
می دهد یا از استفاده از یک وسیله مستقیم کننده 
جریان جلوگیری می کند. افت فشار تقریبًا همانند 
مستقیم کننده  بدون  و  با  ترتیب  به  پیتوت  لوله 

جریان است. 
همان طور که گفته شد، این نوع AFSM ذاتًا 
جریان جرمی را اندازه می گیرد، پس هیچ تنظیمی 
برای رسیدن به قرائت های cfm الزم نیست. با 
این وجود، بیشتر سازنده ها جبران دما برای قرائت 
cfm واقعی دارند؛ چون ترمیستور از قبل نصب 
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 AFSM ،می شود. اما غیر از اهداف کالیبراسیون
باید برای خروجی scfm چیده شود. 

برای  مناسب  چیدمانی  در   AFSM نوع  این 
نصب در دهانه یا جلوی یک مخروط ورودی فن 
موجود است. با این وجود، سرعت در آن محل 
می تواند از محدوده باالیی وسیله انتشار حرارتی 
کاربری  آن  در  لزومًا  نمی تواند  پس  رود،  باالتر 
مناسب باشد. همانند سنسورهای لوله پیتوت باید 

به تاثیرات عملکرد فن توجه داشت. 
پس مزایای این وسیله شامل دقت خوب در افت 
فشار پایین )مخصوصًا اگر بتوان از مستقیم کننده 
جریان اجتناب کرد( و عملکرد خوب در تغییرات 
در  عملکرد  افت  هم  آن  معایب  می شود؛  کم 
جریان های هوای مرطوب یا تصفیه نشده است. 
در   AFSM نوع  این  موافق  مقاله  این  مولف 
سیستم های VAV با تغییر به سرعت های پایین 
و در ورودی های هوای تازه اکونومایزر است که 
نبود  زمان  در  تازه  هوای  ورودی های  حداقل 

اکونومایزر نیز هستند.
 

وسیله اختالف فشار
مشکالت مختصر با اندازه گیری دبی هوای تازه 
ورودی، a( سرعت بسیار پایین در سیستم های 
اکونومایزر در زمان عدم استفاده از اکونومایزر و 

b( این واقعیت است 
زمان  تا  معمواًل  تازه  هوای  ورودی های  که 
اختالط با هوای برگشت در یک دستگاه هواساز 
تصفیه نشده هستند و بعد از آن اندازه گیری هوای 

 AFSM تازه خیلی دیر است. پس این گزینه
هوای   cfm اندازه گیری  برای  وسیله ای  سوم، 
بدون  هوا  ورودی  یا  لوور  یک  در  درست  تازه 
تصفیه  شرط  هیچ  بدون  و  مستقیم  کانال  هیچ 
اختالف  سنسور  یک  شامل  وسیله  این  است. 
این  است.  دریچه  یا  لوور  یک  به  متصل  فشار 
وسیله در اختالف فشار کار می کند و در برابر یک 
مقاومت ثابت مشخص )یعنی لوور یا دریچه آن( 
مانند  ثابت  مقاومت  وسیله  هر  می شود.  کالیبره 
یک دریچه متخلخل یا لوور رابطه بین سرعت 
و افت فشار مخصوص به خود دارد. اندازه گیری 
باالدست و پایین دست اختالف فشار استاتیک 
آن مقاومت ثابت در مقایسه با منحنی افت فشار/

سرعت مشخص برای آن وسیله مقاومت، یک 
سرعت جریان هوا می دهد. 

سایر  به  نسبت  شده  اندازه گیری  هوای  جریان 
AFSM ها کمتر تحت تاثیر باد، رطوبت و آشغال 
است؛ نیاز به هیچ جریان مستقیم باالدستی ندارد 
حدود  دقت  ندارد.  الزم  باالدستی  فیلتر  هیچ  و 
5±% قرائت در زمان تست طبق استاندارد 610 
اول  گزینه  دو  مانند  این  پس  است،   AMCA
 111 استاندارد  با  هنوز   %±5 اما  نیست،  خوب 
اشری و الزامات LEED مطابقت دارد. محدوده 
سرعت رده بندی شده آن 150 تا 1500 فوت در 
دقیقه )0.5 تا 8 متر بر ثانیه( است که به محدوده 
سرعتی که معمواًل در یک ورودی هوای تازه به 
عدد  این  اما  است.  مرتبط  می شود  برخورد  آن 
برای  محدوده  باالیی  انتهای  در  است  ممکن 
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اجباری  اگزاست  سیستم های  یا  برگشت  رفت، 
فن خیلی کم باشد اما بعضی سازندگان چندین 
بیشترین  از  که  می کنند  پیشنهاد  متوالی  مبدل 

محدوده سرعت بیشتر است. 
متکی  جریان  اندازه گیری  برای  وسیله  نوع  این 
بر افت فشار است و عملکرد در زمانی که افت 
صفحه  یک  )مانند  است  بیشتر  مربوطه  فشار 
متخلخل( بهبود می یابد. اما در عوض افت فشار 
هزینه  به دلیل  را  ساختمان  مالک  هزینه  باالتر، 
از  پس  می دهد.  افزایش  بلندمدت  بهره برداری 
سویی این وسیله در لوور ورودی هوای تازه به 
صورت مستقیم بهتر به کار می رود که با یا بدون 
اندازه گیری جریان هوا ضروری است، پس هیچ 
افت فشار اضافی محقق نمی شود – اما افت فشار 
کمتر در یک لوور اورسایز می شود تا از محدود 
کردن عملکرد وسیله توسط باران اجتناب شود. 
 12( 0/05 اگر لوور تنها افت فشار
داشته  طراحی  کامل  هوای  جریان  در  پاسکال( 
باشد، محدوده زیادی برای وسیله اختالف فشار 
برای کار وجود ندارد. واردکردن یک وسیله افت 
فشار    افت  با  متخلخل  صفحه  یک  مانند  فشار 
 )12 پاسکال( محدوده اندازه گیری 
در  را  انرژی  مصرف  اما  می بخشد  بهبود  را 
به عبارت  باال می برد.  اول  با دو گزینه  مقایسه 
دیگر، استفاده از یک صفحه متخلخل تهیه شده 
توسط سازنده AFSM نیاز به کالیبراسیون در 
استاندارد  تایید  اجازه  و  می کند  مرتفع  را  محل 

AMCA 160 را می دهد. 
 AFSM این  پیتوت،   AFSM همانند 

برای  پس  می کند،  استفاده  فشار  اختالف  از 
اندازه گیری جریان هوا به صورت جریان جرمی 

)scfm( یک سنسور دما الزم است. 
در  این وسیله شامل عملکرد خوب  مزیت  پس 
تغییرات کم، در جریان های هوای تصفیه نشده 
و بدون هیچ کانال مستقیم باالدست می باشد؛ 
معایب آن هم دقت کمتر بیرون از جعبه و گاهی 
افت فشار باالتر نسبت به سایر انواع بحث شده 
است. مولف موافق این نوع وسیله در اندازه گیری 
جریان هوای تازه در یا نزدیک ورودی که هیچ 
فرصتی برای تصفیه باالدستی وجود ندارد، است. 
دقت بیرون جعبه خوب نیست اما به هر حال با 
LEED مطابقت دارد  استاندارد 111 اشری و 
و سایر وسایل بحث شده در اینجا ممکن است 
دقت خود را در این کاربرد خاص به دلیل ایجاد 

ذرات از دست بدهند. 
نتیجه گیری

تکنولوژی  سه  برای  کلی  مروری  مطلب  این 
کردن  مشخص  و  انتخاب  زمان  در  موجود 
در سیستم  اندازه گیری جریان هوا  ایستگاه های 
های HVAC ساختمان ارایه می کند. یک پاسخ 
صحیح برای همه کاربردهای اندازه گیری جریان 
هوا وجود ندارد؛ انتخاب مناسب بسته به کاربرد 
متفاوت است. باید نوع جریان هوا )تصفیه شده، 
...( که  و  تازه، هوای رفت  تصفیه نشده، هوای 
اندازه گیری می شود، محدوده سرعت های هوای 
پیش بینی شده، چیدمان های کانال و هزینه نسبی 

باید مدنظر باشد.
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پیمانکاران تهویه مطبوع آمریکا در رویدادی که 
به  »تعهد  جشن  سالگرد  نخستین  مناسبت  به 
کارگران آمریکا« در کاخ سفید برگزار شد، حاضر 

شدند و با پرزیدنت ترامپ دیدار کردند. 
به گزارش سرویس ترجمه تاسیسات نیوز، هدف 
شرکت هایی  شناخت  رویداد،  این  برگزاری  از 
و  آموزش  در  اساسی  و  حیاتی  نقش  که  است 

تعلیم نیروی کار آمریکا دارند. 
بر اساس این گزارش، با امضای تفاهم نامه تعهد 
به کارگران آمریکا، شرکت و گروه های تجاری 
ملزم به ایجاد فرصت های جدیدی برای 5 سال 
آمریکایی  کارگران  و  دانشجویان  برای  آینده 

شدند.
به  ماهر  کارگران  روی  ترامپ  پرزیدنت  تمرکز 
تاثیر مثبت آن ها در صنعت سرمایش، گرمایش 
سیستم های  پیمانکاران  است.  مطبوع  تهویه  و 
به  همگی  کشور  این  سراسر  از  مطبوع  تهویه 
امریکایی  کارگران  به  تعهد  توافقنامه  اجرای 
پرزیدنت  که  چشم اندازی  از  و  داشتند  اذعان 
نیروی  هزار   75 استخدام  خصوص  در  ترامپ 
کرده اند  ترسیم  آینده  سال   5 طی  آقا  و  خانم 
استقبال کردند. پیمانکاران به نگاه ویژه پرزیدنت 
ترامپ به کارگران و تالش دولت در جهت این 

اهداف افتخار می کنند. 
منابع  اخیرا  آمریکا  مطبوع  تهویه  پیمانکاران 
خود  کار  نیروی  توسعه  برنامه  به  را  جدیدی 
ترامپ  پرزیدنت  ماموریت  با  که  کرده اند  اضافه 
برای تامین فرصت های شغلی عالی و پیشرفته 

برای نیروی کار آمریکایی همسو است. در واقع، 
برنامه توسعه کار پیمانکاران تهویه مطبوع آمریکا 
هیات های  با  تا  می کند  کمک  پیمانکاران  به 

این حالت  پیدا کنند، در  ارتباط  مشاوره مدارس 
آموزشی  برنامه های  می توانند  سریع تر  و  بهتر 
مشاغلی  در  دانش آموزان  اشتغال زایی  به  که 
همچون تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی 
را  می شود،  مربوط  تبرید  صنعت  و  گرمایشی  و 

هدایت و کنترل کنند. 
با  همکاری  از  آمریکا  مطبوع  تهویه  پیمانکاران 
برنامه های  تنظیم  خصوص  در  دولتی  مقامات 
از  ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان  آموزشی و 

صنعت تهویه مطبوع اظهار امیدواری کردند.  

www.achrnews.com :منبع

HVAC نگاه ویژه ترامپ به پیمانکاران صنعت
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سر  که  زمانی  از  ترامپ  دونالد  پرزیدنت 
کار آمد، مانند بسیاری از روسای جمهوری 
سایر کشورها از رییس دولت قبلی دست به 
انتقادات زیادی زد. این انتقادات از عملکرد 
سیاسی و اقتصادی دولت گرفته تا روابط 

بین الملل وجود دارد.
نیوز  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
به نقل از بلومبرگ، انتقاد پرزیدنت دونالد 
ترامپ از دولت باراک اوباما این بار بسیار 
اقتصادی  و  سیاسی  جنبه های  از  متفاوت 

است. 
روز  ترامپ  دونالد  گزارش،  این  اساس  بر 
جمعه گذشته در محل کار خود ضمن انتقاد 
از عملکرد دولت باراک اوباما، گالیه های 
از این دولت مطرح کردند که  جدیدی را 

برای بسیاری تازگی داشت. 
بر سپری  به هدف خود مبنی  اشاره  با  او 
در  آگوست  ماه  در  زمان  بیشتر  کردن 
تفرجگاه خود در ایالت نیوجرسی به دالیل 
این موضوع پرداخت و گفت: اشتباه نکنید. 
رفتن به این تفرجگاه هرگز حکم تعطیالت 

و خوش گذرانی را برای من ندارد.
او ادامه داد: علت رفتن من به این تفرجگاه، 
تهویه  سیستم  نامناسب  عملکرد  دلیل  به 
مورد  این  در  و  است  سفید  کاخ  مطبوع 
این  از  می دانم.  مقصر  را  اوباما  باراک 
همان  صرفًا  تفرجگاه  در  من  حضور  رو، 

حضوری است که در کاخ سفید دارم.
او افزود: دور بودن من از کاخ سفید فرصتی 
را فراهم می کند تا خدمه بتوانند کارهای 
تهویه  سیستم های  نگهداری  و  سرویس 

مطبوع را انجام دهند. 
او در پایان تصریح کرد: دولت اوباما یک 
سیستم تهویه مطبوع تمام جدید را برای 
قسمت غربی کاخ سفید که دفتر ریاست 
جمهوری در آن واقع شده، تعبیه و نصب 
کرد. قبل از اینکه این سیستم جدید نصب 
تهویه  سیستم  عملکرد  شود،  راه اندازی  و 
مطبوع عالی بود، اما حاال عملکرد آن به 
صورتی است که یا باعث می شود از سرما 

یخ بزنیم و یا از گرما هالک شویم. 

سال هشتم  شمار ه 248

سیستم تهویه مطبوع کاخ سفید، دونالد ترامپ را فراری داد!

ترجمه: سعید سعیدی
منبع:بلومبرگ
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هر  در  که  می کنند  کار  پرقدرت  آنقدر  برندها،  از  برخی 
نقطه ای می توان ردپای آن ها را شاهد بود. برند شاهرخی 
نیز از این امر مستثنی نیست. در هر نمایشگاه و رویداد 
که به نوعی به ساختمان و سیستم تهویه مربوط باشد، 
نیز  بار  این  است.  آن  ثابت  پای  شاهرخی  فنی  موسسه 
ساختمان  نوزدهم صنعت  نمایشگاه  در  تا  آمد  شاهرخی 

عرض اندام کند.
نیوز، حضور  پایگاه خبری تاسیسات  به گزارش خبرنگار 
شاهرخی  فنی  موسسه  غرفه آرایی  در  ظرافت  و  مستمر 
ما را بر آن داشت تا نخستین گزارش خود از نمایشگاه 

صنعت ساختمان را با این برند آغاز کنیم.
فنی  موسسه  فروش  کارشناس  طهماسبی،  مهدی 
شاهرخی ضمن اشاره به رکورد داشتن بزرگ ترین غرفه 
ساختمان  صنعت  و  تاسیسات  صنعت  نمایشگاه های  در 
ساختمان  نمایشگاه صنعت  در  برند  این  عدم حضور  به 
سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته، چشم انداز و 
هدف گذاری ما کاماًل تخصصی بود و چون برند شاهرخی 
تصمیم  می کند،  کار  تخصصی  مطبوع  تهویه  زمینه  در 
ساختمان  صنعت  نمایشگاه  در  شرکت  از  که  گرفتیم 

خودداری کنیم.
سال  شد  باعث  که  دالیلی  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  او 
گذشته در این جا حضور نداشته باشیم، استقبال کمتر از 
سیستم تهویه مطبوع در نمایشگاه صنعت ساختمان بود.

بر  مبنی  شرکت  هدف گذاری  تغییر  اشاره  با  طهماسبی 
توسعه بازار، به دلیل حضور این برند در نمایشگاه نوزدهم 
پرداخت و گفت: امسال تبلیغات گسترده ای از نمایشگاه 
صنعت ساختمان از نوع برگزاری نمایشگاه تا نوع افتتاحیه 
را مشاهده کردیم و این باعث شد تا تیم تحقیق و توسعه 
بازار برند شاهرخی وارد عمل شوند و ابعاد حضور در این 
نمایشگاه را بررسی کنند که در نهایت تصمیم بر این شد 

در این نمایشگاه شرکت کنیم.
کرد:  تصریح  شاهرخی  فنی  موسسه  فروش  کارشناس 
عالوه بر این ها، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این 
حمایت  داخلی  تولیدکننده  از  که  می شود  احساس  نیاز 
مستمر  باید حضور  این حمایت،  دریافت  برای  لذا  شود، 
داشت تا مداوم دیده شویم. به عبارت دیگر، از دل برود 

همان که از دیده رود.
او در پایان به تفاوت نمایشگاه صنعت ساختمان با نمایشگاه 
صنعت تاسیسات اشاره کرد و گفت: اگر به صورت جامع 
تاسیسات  صنعت  نمایشگاه  کنیم،  نگاه  موضوع  این  به 
به مثابه یک گردهمایی و سمیناری تخصصی است که 
بین هم صنف ها  به روز شدن اطالعات  انتقال و  باعث 
می شود و هدف از حضور در آن بیشتر با تمرکز بر آشنایی 
بیشتر با همکاران است. اما در نمایشگاه صنعت ساختمان 
بازار،  توسعه  نظر  از  که  داریم  ارتباط  بیشتر  مشتری  با 

بازدهی باالیی برای ما به ارمغان خواهد داشت.

شاهرخی؛ پای ثابت نمایشگاه ها

هفته نامه تاسیسات نیوز  شماره  251
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نفت  صادرکننده  بزرگ ترین  سعودی،  عربستان 
جهان این آمادگی را دارد تا ظرف مدت 3 سال 
از  بخشی  به عنوان  را  بادی  انرژی  تولید  آینده 
تالش خود برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر با 
هدف کاهش نیازهای این کشور به سوخت های 

فسیلی آغاز کند.
نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
شرکت های تجدیدپذیر با نام های »الکتریسایت 
دی فرانس« و »شرکت سرمایه گذاری موباداالی 
پروژه  این  بودجه  تامین  جهت  به  ابوظبی« 
مقدمات همکاری خود را با بانک های عربستان 

و همچنین بانک های بین  المللی تکمیل کردند.
بر اساس این گزارش، شرکت »الکتریسایت دی 
فرانس« که موفق شد در ماه ژانویه با عربستان 
 400 کارخانه   است  قرار  کند،  منعقد  قرارداد 
مگاواتی دومه الجندل را بسازد که تولید برق را در 
سه ماهه نخست سال 2020 آغاز کند. این پروژه 
بزرگ ترین نیروگاه بادی در خاورمیانه خواهد بود.
به دنبال توسعه صنایع جدید  عربستان سعودی 
است تا از این طریق وابستگی اقتصاد این کشور 

دارایی  مستقل  صندوق  ببرد.  بین  از  نفت  از  را 
روی  با سرمایه گذاری  تا  دارد  نظر  در  عربستان 
انرژی تجدیدپذیر بتواند مزارع انرژی خورشیدی 

و بادی را آماده کند. 
این کشور در نظر دارد تا با استفاده بیشتر از گاز 
طبیعی و انرژی تجدیدپذیر، از میزان 600 هزار 
بشکه نفت خامی که در حال حاضر برای تولید 

برق هر روز سوزانده می شود بکاهد. 
این نیروگاه بادی قرار است در شهر دومه الجندل 
در شمال غربی عربستان ساخته شود. این منطقه 
»عربستان  شرکت  که  است  جایی  همان  دقیقًا 
آرامکو« در ژانویه 2017 یک توربین بادی را در 

آنجا نصب کرد.
وزارت انرژی عربستان صالحیت 60 شرکت را 
که قرار بود در 12 پروژه تجدیدپذیر، همکاری 
قرار  که  بود  کرده  بررسی  قبل  از  باشند،  داشته 
است امسال از آن ها استفاده کند. این همکاری 
که از این ماه آغاز می شود، با هدف اضافه کردن 
3 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه کلید می خورد. 

عربستان، نخستین نیروگاه بادی را می سازد

ترجمه: سرویس ترجمه تاسیسات نیوز
منبع:بلومبرگ
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شرکت سونی به تازگی از محصول تابستانی خود 
با نام “Reon Pocket”، رونمایی کرده است؛ 
این گجت مناسب حال افرادی است که نسبت 

به گرما بسیار حساس هستند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، زمانی که 
دمای هوا به مقدار زیادی افزایش پیدا می کند، 
استفاده از کولر پوشیدنی قابل حمل که می تواند 
شما را با استفاده از یک برنامه گوشی هوشمند 
برای  گجت  این  است.  خوبی  ایده  کند،  خنک 
افرادی که به گرما حساس هستند و نمی توانند 

به خاطر گرمای بیش از حد فعالیت های روزمره 
خود را انجام دهند بسیار مناسب است.

 شرکت سونی اعالم کرده است که این دستگاه 
بدن  دمای  می تواند  نیز  سال  سرد  روزهای  در 
اندازه  به  که  پوشیدنی  کولر  ببرد.  باال  را  افراد 
بدن  دمای  می تواند  است،  اعتباری  کارت  یک 
را 13 درجه سانتی گراد )23 درجه فارنهایت( در 
روزهای گرم سال کاهش دهد و در روزهای سرد 
سانتی گراد  درجه  را هشت  افراد  بدن  دمای  نیز 

)14 درجه فارنهایت( باال ببرد.

کولر بپوشید
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   کاهش ۳0 درصدی قیمت مسکن در نیمه دوم سال
 حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه امالک استان تهران با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن در رکود بسر می برد، 
گفت: میزان معامالت مسکن کاهش چشم گیری یافته است، اما  این به این معنی نیست که در هفته های گذشته افزایش 

قیمت رخ داده است  بلکه ثبات در حوزه خرید و فروش حاکم شده است.
www.tasisatnews.com

حاال وقت خرید مسکن نیست
 یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به این که قیمت مسکن در برخی مناطق تهران روند نزولی به خود گرفته 

هم اکنون زمان مناسبی برای خرید به قصد سرمایه گذاری نیست اما متقاضیان مصرفی می توانند اقدام کنند.

ادامه خبر در لینک زیر:
www.tasisatnews.com

افزایش تولید مسکن افزایش تولید مصالح ساختمانی است
  وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، واحدهای تولیدی غیرفعال مصالح 

ساختمانی فعال می شوند.
ادامه در لینک زیر:

www.tasisatnews.com

کارت اعتباری مصالح ساختمانی تا شهریور عملیاتی می شود
 ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه 
شورای پول و اعتبار افزایش سقف تخصیص سهم شرکت های حوزه مسکن را تصویب کرده است، گفت: این شورا ارقامی 

را با عنوان سقف تسهیالت اعالم کرد که شامل 160 و 250 میلیون تومان است.

www.tasisatnews.com

اخبار مسکن 
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بیمارستانی و  دوره آموزش تخصصی اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، 
صنعتی

مدت دوره: 90 ساعت؛   تاریخ شروع: 17 مرداد 98؛     پنج شنبه ها: 13:00-19:00
دانش پذیران پس از شرکت در این دوره که شامل بخش های مختلفی از تاسیسات ساختمانی می باشد، 
قادر خواهند بود تا یک ساختمان چندین طبقه را با هرنوع کاربری تا قبل از موتورخانه طراحی کنند. 
باتوجه به روند این دوره که در آن تمرین های مختلفی حل و یک پروژه کامل و واقعی توسط شما 
دانش پذیران در کنار اساتید طراحی می شود، مهندسان شرکت کننده در این دوره می توانند از روز بعد از 
پایان دوره به عنوان یک طراح حرفه ای شروع به کار کنند. بوده اند دانش پذیرانی که حتی با گرایش های 
آب، برق، سازه و معماری برای آشنایی با تاسیسات در این دوره شرکت کرده و اینک قادرند تا تاسیسات 
ساختمانی خود را طراحی کنند و یا با اشراف یک مهندس تاسیساتی بر آن کنترل و نظارت داشته باشند.

 www.kaashaaneh.ir      :اطالعات بیشتر در

دوره آموزش تخصصی طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

مدت دوره: 60 ساعت؛   تاریخ شروع: 13  مرداد 98؛    یک شنبه ها و سه شنبه ها: 17:30-20:30
1. می توانید ساعت ها و ماه ها در کتاب های مختلف در مورد هریک از اجزای موتورخانه دنبال نکات 

طراحی بگردید؛ در نهایت بسیاری از موارد مهم را نخواهید یافت.
2. می توانید با مهندسان زیادی تماس بگیرید و از آنها سئوال بپرسید، ولی باز هم مشکل اصلی حل 

نمی شود.
و 

3. می توانید از طراحان معروفی که تدریس می کنند یک بار برای همیشه بیاموزید.

www.kaashaaneh.ir     :اطالعات بیشتر در
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شبنم قبادی نیا/تاسیسات نیوز: مفهوم کاال در 
اقتصاد کشورهای مختلف می تواند متفاوت 
کاال  یک  است  ممکن  که  این  یعنی  باشد؛ 
کشور  در  اما  باشد  ضروری  کشور  یک  در 
دیگر مردم آن را در زمره کاالی لوکس قرار 
دهند. این موضوع نشانگر این است که این 
تفاوت عالوه بر اقتصاد کشورهای مختلف، 
هم  اقتصادی  نظام  یک  درون  تغییرات  به 
مربوط است. افزایش قیمت ناگهانی و سریع 
ناگهانی  تغییر  یک  می تواند  کوتاه   مدت  در 
را در تبدیل یک کاالی ضروری به کاالی 
لوکس ایجاد کند و از آن جایی که مفهوم 
مردم  مالی  توان  و  ذهنیت  به  بیشتر  کاال 
آنها نسبت به کاال را  بستگی دارد، ذهنیت 
فصل   در  کولر  یا  بخاری  مثال  دهد.  تغییر 
زمستان و تابستان کاالی ضروری به شمار 
بازار  تغییری در  اما ممکن است هر  می آید 
محصول، عنوان کاال را از ضروری به عنوان 
به  را  خود  نیاز  مردم  و  دهد  تغییر  دیگری 
گرمایش یا سرمایش با کاالی جایگزین رفع 
کنند و یا حتی به خاطر منابع محدود از رفع 

این نیاز صرف نظر کنند.
ارتباط  که  هستند  مفاهیمی  تورم  و  گرانی 
گرانی های  و  دارند  تغییرات  این  با  نزدیکی 
اخیر و افزایش قیمت های چندبرابری کاالها 
در کشور هم می تواند دلیل خوبی برای طرح 
کاالی  قیمت  افزایش  باشد.  موضوع  این 
الکترونیک، پوشاک، مسکن، مواد غذایی و 

دارو و یا حتی نان ذهن را وا می دارد تا به 
این بیندیشی که کاالیی که تا همین سال 
سبد  از  چطور  و  چگونه  بود  ضروری  قبل 

کاالی ضروری خانوار حذف شده است!
افزایش قیمت خشکبار که  به عنوان مثال، 
را  انسان  برنامه غذایی هر  از  بخش مهمی 
تشکیل می دهد داغ نخریدنش هنوز به دل 
طوری  مانده،  ایرانی  خانواده های  از  خیلی 
که قیمت 200و اندی هزار تومانی پسته در 
عید امسال خیلی ها را دلتنگ لبخند جذاب 
آن کرده است. در دیگر موارد هم همینطور 
است؛ مثال در گرمای تابستان، خانواده هایی 
که توان مالی خریدن یا حتی تعمیر وسایل 
سرمایشی را ندارند می خواهند بگویند کولر 
کاالی لوکس است و به درد ما نمی خورد!؟ 
در واقع بحث اصلی پرداختن به این موضوع 
است که گرانی و تورم چقدر می تواند ذهنیت 
خانواده ها را نسبت به کاالهایی که تا چند 
وقت پیش کاالی ضروری به شمار می آمده 
کاالی  از  وضع،  این  ادامه  با  و  دهد  تغییر 
به  و  شده   کاسته  خانوار  سبد  ضروری 
کاالی های لوکس در نظر آن ها اضافه شود.

از نظر اقتصاددانان در جوامعی که فقیر شدن 
به دالیل مختلفی مانند جنگ، انقالب و یا 
تورم با سرعت بیشتری پیش می رود در طی 
چند سال و یا حتی گاهی چند ماه ذهنیت 
مردم آن جامعه نسبت به کاالهای ضروری 
به سرعت تغییر می کند و گاهی ممکن است 

تبدیل کاالی ضروری به لوکس پسرفت اقتصادی است
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در  اعتراضاتی  و  نارضایتی ها  بروز  به  منجر 
سرعت  می  گویند  آن ها  شود.  جامعه  سطح 
این تغییراتی که رو به گرانی و فقیرتر شدن 
است اگر با سیر آرام تری سپری شود اغلب 
چشم  به  کمتر  آن  تاثیرات  نسل ها  بین  در 
به وجود می آید که یک  دید  این  و  می آید 
است  بوده  لوکس  کاالی  هم  اول  از  کاال 
را  شدیدی  تجمعات  و  شدید  نارضایتی  و 
این  درباره  دیگر  نمی آورد.نکته  وجود  به 
موضوع این است که با رفع نشدن یک نیاز 
که به ظاهر تجملی می نماید باعث می شود 
نیازهای  رفع  سطح  در  جامعه  یک  افراد  تا 
پَست باقی بماند و نتواند در مثلث نیاز ها که 
“مزلو” ترسیم می کند به راس مثلث نزدیک 

شود. در این گونه جوامع که در نتیجه گرانی 
مفاهیمی  از  نمی توان  می شود  ایجاد  فقر  و 
مثلث  این  راس  در  که  خودشکوفایی  مانند 
قرار دارد صحبت به میان  آورد، زیرا از نظر 
تکنولوژی و به روز بودن دسترسی به منابع 
و… مردم آن جامعه موقعیت مناسبی ندارند 
خود  نیاز های  سطحی ترین  فکر  به  همواره 

هستند.
الزم  جهت  این  از  موضوع  این  به  توجه 
است که حفظ عنوان کاالها از نظر ضروری 
بودن در همه ابعاد زندگی افراد یک جامعه 
تاثیرگذار است و دورنمای اقتصاد یک کشور 
با ذهنیت مردم به کاالها  ارتباط تنگاتنگی 

دارد.
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شیِر آب
 یا        

شیِرخاک
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دکتر سید مصطفی سید هاشمی

از  نوعی   )Smart Contract( قراردادهای هوشمند 
فناوری مبتنی بر زنجیره های بلوکی هستند که در آینده 
بسیار نزدیک دنیای کسب و کار را به شدت دگرگون 
خواهند ساخت. آن طور که از این نام می توان استنباط 
را  اشخاص  بین  ما  قرارداد  شیوه  تکنولوژی  این  کرد 
متحول می کند، به طریقی که افراد با امنیت و سرعت 
دهند.  انجام  را  شده  متعهد  فعالیت های  بیشتری 
سابو  نیک  توسط  بار  نخستین  هوشمند  قراردادهای 

)Nick Szabo( در 1996 میالدی مطرح شدند.

او قرارداد هوشمند را به عنوان مجموعه ای از تعهدات 
توصیف شده در شکل دیجیتال تعریف کرد که شامل 
پروتکل هایی بودند که طی آن تمامی طرفین قرارداد 
مستلزم اجرای تعهدات خود می شدند. با وجود این، این 
Block� )تکنولوژی با آمدن فناوری زنجیره بلوکی  
شدن  عملیاتی  امکان  و  شد  متحول  اساسا   )chain
بر  مبتنی  فناوری های  با  حاضر  حال  در  افراد  یافت. 
 )Ethereum( اتریوم  پلت فرم  نظیر  بلوکی  زنجیره 
برای  کنند.  تدوین  را  هوشمند  قراردادهای  می توانند 
زنجیره  پلت فرم های  بستر  بر  قراردادها  این  نوشتن 
So� برنامه نویسی از زبان  اتریوم اساسا   بلوکی نظیر 
برترین  از  یکی  به  اخیرا  که  می شود  استفاده   lidity

مهارت های عرصه فناوری تبدیل شده است.
هوشمند  قرارداد  یک  هوشمند:  قرارداد  یک  ساختار 
یا  ایجاد  برای  کامپیوتری  پروتکل  یک  واقع  در 
ایجاد  امکان  هوشمند  قرارداد  است.  قرارداد  بهبود 
تراکنش های معتبر بدون واسط را فراهم می کند. این 
تراکنش ها قابل پیگیری و غیرقابل برگشت هستند. با 
معامله  از  را  ثالث  شخص  می توانیم  هوشمند  قرارداد 
تجارت  به  نظر  مورد  طرف  با  مستقیم  و  کنیم  حذف 

بپردازیم. مهم ترین ویژگی قراردادهای هوشمند امنیت 
آنهاست. چراکه این تکنولوژی بر بستر زنجیره بلوکی 
یک  ماند.  خواهد  محرمانه  اطالعاتش  و  می شود  اجرا 
قرارداد هوشمند از چهار قسمت اصلی 1( موضوع، 2(
امضای دیجیتال،3( بندهای  قرارداد و 4( پلت فرم مبتنی 
قراردادهای  در  است.  شده  تشکیل  بلوکی  زنجیره  بر 
داده  رمزنگاری  برای  ریاضی  فرمول های  هوشمند، 
اجازه   قرارداد  استفاده می شوند و کسی جز طرف های 
دسترسی به آن را ندارد. البته باید در نظر گرفت که بعد 
از اجرای آن دیگرامکان ویرایش وجود ندارد و کسی 
قراردادهای  دهد.  تغییر  را  بندهایش  بود  نخواهد  قادر 
یا  اموال، سهام  پول،  به شما کمک می کنند  هوشمند 
هر چیز دیگری که دارای ارزش است را در یک فرآیند 
شفاف و فارغ از واسطه به سادگی و در نهایت امنیت 

مبادله کنید.
مزایا و معایب قرارداد هوشمند: از آنجا که قراردادهای 
عمل  بلوکی  زنجیره  تکنولوژی  طبق  بر  هوشمند 
زیادی  حد  تا  دارند،  باالیی  و سرعت  امنیت  می کنند، 
از هزینه های مختلف می کاهند و در عین حال، آزادی 
عمل بسیاری را به کاربران می بخشند. بنابراین، برخی 
امنیت،  شامل  قراردادها  این  مزیت های  عمده ترین  از 
هزینه پایین و سرعت زیاد و تنوع بسیار است. با این 
وجود این قراردادها معایبی هم دارند نظیر وجود خطای 
انسانی در تدوین، هزینه نوشتن کد و ضعف پلت فرم 

مورد استفاده نظیر اتریوم.
قراردادهای  هوشمند:  قراردادهای  کاربردهای  برخی 
انسان ها  زندگی  از  هوشمند در بخش های گسترده ای 
عمده ترین  از  برخی  باشندکه  داشته  کاربرد  می توانند 

آنها به شرح زیر نام برد:
-بیمه و خدمات مالی

-مدیریت ثبت -هویت دیجیتال -زنجیره تامین
-زنجیره تامین-و...

قراردادهای هوشمند و تاثیر آنها بر دنیای کسب و کار
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