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همکاران گرامی سالم و خداقوت
شهریور ماه سال 1388 آکادمی کاشانه به صورت رسمی کار خود را آغاز 
کرد. در زمانی که تاسیسات در آموزشگاه های نفتی، معماری یا عمرانی تنها 
در سه درس تدریس می شد، وجود یک آکادمی حرفه ای برای این رشته که 
با آسایش مردم در ارتباط است و حتی می توان گفت ایجاد آسایش است 
الزم و ضروری بود. تدریس توسط اساتیدی که تجربه فوق العاده طراحی 
و نظارت و اجرا دارند تا پیش از این اتفاق نیفتاده بود. ایده کاشانه ای برای 
به اشتراک گذاری تمام دانسته های افراد توانمند و حرفه ای شکل گرفت، 

بالید و بزرگ شد و اکنون در تمام ایران با نام کاشانه شناخته می شود.
در  نه  تبلیغات،  در  نه  آن  مقبولیت  و  معروفیت  کاشانه،  ماندن  پایدار  راز 
قیمت و نه در بازی های امروزی در دنیای مجازی است. کاشانه ایجاد شد 
تا دانش را به اشتراک بگذارد. این دلیل ایجاد همچنان به عنوان یک اصل 
در کاشانه وجود دارد و این راز قدرت کاشانه است. تا زمانی که دانشی 
برای به اشتراک گذاری باشد و تا وقتی اشتراک گذاری با تمام قداست آن، 
ویژگی های آن، تعاریف آن و حرمت آن وجود داشته باشد کاشانه وجود 

خواهد داشت. 
کاشانه تمام این ده سال سخت و سنگین، اما شیرین را با شما و برای شما 
گذرانده و سعی کرده است شعار خود را همواره به کار بندد که حرفه ای 

باش.
گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد
نقل شعر شکرین و می بی غش دارم

تا بعد!

سردبیر:
 مهندس روح اله واصف

مدیر ارتباطات و روابط عمومی:
 سعید سعیدی

هیئت تحریریه: سعید سعیدی، مهندس 
نیره شمشیری، مهندس فرخ میرحیدری،   

مهندس محمدکلکتی
امور آگهی ها: فرزانه بختیاری

گرافیک: شبنم قبادی نیا 
 

نشانی: سیدخندان، خیابان ارسباران، 
کوچه پرستو پالک 22 ساختمان 

کاشانه 
WWW.TASISATNEWS.COM 

تلفن: 02122843154
*کپی برداری از مطالب نشریه بدون 

اجازه کتبی ممنوع است. 
*کلیه حقوق این نشریه متعلق به 

آکادمی کاشانه است.
*نشریه در تصحیح، حذف و یا 

تلخیص مقاالت رسیده آزاد است.
* نشریه تا اطالع ثانوی به صورت 

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

گردانندگان نشریه است.

کاشانه رندان
 بررسی تهدید امنیت سایبری –روح اله واصف

بخش پایانی
ص6

 گفت و گو با همکاران کاشانه 
 به مناسبت سالگرد تاسیس

کاشانه
 ص10

چک لیست های مشاور قبل از 
جلسه هماهنگی 

ص4

تاثیر کاشانه در ارتقای سطح 
دانش مهندسان از دیدگاه 

اساتید
ص8

هر صدا یک نشانه است
 صداها را جدی بگیرید

12

اقتصاد به زبان ساده 
 و گزیده اخبار
ص15 و 16



تاسیسات نیوز شماره 256

برودتی یک  و  بار حرارتی  برای محاسبه  اطالعاتی که 
جمع  باید   Carrier افزار  نرم  از  استفاده  با  ساختمان 

آوری کرد.
مشخصات آب و هوایی جغرافیایی محل پروژه که برای 
نشریه271  به  توان  می  مورد  این  در  اطالعات  تکمیل 

سازمان برنامه وبودجه مراجعه کرد.
ازقبیل  اجزاء ساختمان  تعیین جنس و مقاومت حرارتی 

دیوارها،سقف ها، پنجره ها ودرها
مختلف  فضاهای  از  استفاده  ساعات  برنامه  تعیین 

ساختمان در طول روز و هفته
 تعیین برنامه ساعات روشن بودن دستگاههای تهویه

تعیین بار حرارتی دفع شده توسط تجهیزات الکتریکی و 
غیرالکتریکی)شامل بارهای محسوس و بارهای نهان به 

تفکیک(
مختلف  فضاهای  نیاز  مورد  تازه  هوای  میزان  تعیین 

ساختمان براساس کاربری های مختلف
تعیین جهت قرارگیری دیوارهای خارجی 

تعیین موقعیت کف فضاهای مختلف)در طبقه همکف( 
نسبت به تراز ورودی به ساختمان

تعیین نوع سیستم تهویه ای که برای ساختمان موردنظر 
است،)هواساز،چیلر فن کویل و یا...(

تعیین دمای طرح داخل برای کاربری های مختلف )در 
زمستان و تابستان(

مالیات تکلیفی چیست

مالیات تکلیفی به مالیاتی گفته می شود که وظیفه پرداخت آن به 
سازمان امور مالیاتی بر عهده فرد دیگری غیر از فرد پرداخت کننده 
مالیات تکلیفی  مالیات حقوق نوعی  به طور مثال،  قرار دارد.  آن 
است که از حقوق کارگر کسر می شود اما توسط کارفرما به سازمان 
به میزان بسیاری  این مثال ساده  مالیاتی پرداخت می شود.  امور 
شما را با مالیات تکلیفی آشنا می کند، اما این روش اخذ مالیات، 

انواع مختلفی دارد که در ادامه آن ها را می خوانید.
تهیه لیست کاملی از انواع مالیات تکلیفی کار چندان آسانی نیست، 
حدودی  تا  تکلیفی  مالیات  اصلی  قاعده  همان  به  استناد  با  اما 
می توان به یک لیست کلی از انواع مالیات تکلیفی رسید؛ مالیاتی 
که از سوی شخص دیگری غیر از پرداخت کننده به سازمان امور 
مالیاتی پرداخت می شود. لیست معروف ترین انواع مالیات تکلیفی 

را در زیر می بینید.
انواع مالیات تکلیفی: مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد 
اجاره امالک، مالیات بر درآمد حق الوکاله، مالیات بر درآمد اشخاص 

حقیقی و حقوقی خارج از ایران، مالیات بر نقل وانتقال سهام
مالیات بر ارزش  افزوده

نیز می توان  را  مالیات ها  از  انواع دیگری  لیست  این  به  البته که 
تکلیفی  مالیات  انواع  معروف ترین  باال  لیست  اما  کرد،  اضافه 
هستند. برای روشن تر شدن بهتر مالیات تکلیفی، دو مورد معروف 
بر درآمد  بر درآمد حقوق و مالیات  مالیات تکلیفی، یعنی مالیات 

اجاره امالک را توضیح بیشتری می دهیم.
مالیات تکلیفی حقوق

معروف ترین مالیات تکلیفی و منفورترین مالیات بین حقوق بگیران، 
مالیات تکلیفی حقوق است. کارفرمایان موظف اند هنگام پرداخت 
حقوق کارکنان خود، مالیات بر درآمد حقوق را از آن کسر کرده 
و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. در اصل، 
این مالیات که از حقوق کارکنان کسر شده است، باواسطه، توسط 
کارفرمای آن ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود و خود 

کارکنان در پرداخت آن نقشی ندارند.

مالیات تکلیفی اجاره امالک
در مورد مالیات تکلیفی اجاره امالک یک نکته بسیار مهم وجود 
دارد و آن این است که تنها از امالکی مالیات تکلیفی اجاره امالک 
دریافت می شود که توسط یک شخص حقوقی به اجاره رفته اند. 
اختیاردارند،  در  اجاره ای  ملک  که  حقوقی ای  اشخاص  درواقع 
موظف اند مالیات بر درآمد اجاره امالک صاحب خانه خود را هرماه 
به سازمان امور مالیاتی پرداخت و رسید آن را به صاحب ملک خود 
تقدیم کنند. طبیعی است که اگر ملک خود را به اشخاص حقیقی 
اجاره داده باشید، پرداخت مالیات بر درآمد اجاره امالک آن سالیانه 
و مستقیمًا توسط خود شما انجام می شود و پرداخت آن به صورت 

مالیات تکلیفی منتفی است.
www.persiantax.com :منبع

 ما و مالیات

نویسنده: محمد کلکتی

چک لیست های مشاور قبل از جلسه 
هماهنگی – محاسبه بارحرارتی و 

برودتی با نرم افزار کریر
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دادن بخش  قرار  راه حل،  رایج ترین  بوشبی می گوید: »امروزه 
 )VPN( اتوماسیون ساختمان در یک شبکه خصوصی مجازی
است، که تنها اجازه  دسترسی و اتصال دستگاه های مشخص از 
پیش تعیین شده را می دهد، پیام ها را رمزگذاری کرده و سطح 
معقولی از امنیت را ارائه  می دهد«. او می گوید چنین راهکاری، 
که  می سازد  ایمن  را  ساختمان  اتوماسیون  سیستم   IP بخش 
از  مانع  اما  می شود،  سیستم  یک  آسیب پذیری  کاهش  باعث 

نشت اطالعات ناشی از دسترسی فیزیکی نمی شود.
تولی معتقد است برای محافظت بهتر از سیستم های اتوماسیون 
شامل  که  دفاعی  چندالیه   استراتژی  یک  داشتن  ساختمان، 
این  است.  ضروری  باشد  هم پوشان  امنیتی  مکانیزم های 

استراتژی شامل مراحل زیر است:
•محکم کاری: در تعامل و همکاری با تأمین کننده و ارائه  دهنده  
خدمات اینترنت، دستورالعمل های سازندگان را در زمینه سیستم 

اتوماسیون، سرورها و ... پیاده سازی کنید.
• معماری شبکه: سیستم اتوماسیون ساختمان را بر شبکه های 
قابل اعتمادی که قابل نفوذ نباشند و قوانین ویژه و استثنا نداشته 
و  کنید  استفاده  غیراستاندارد  درگاه های  از  کنید.  پیاده  باشند، 
سیستم اتوماسیون ساختمان را جدا از شبکه  سازمان اجرا کنید.

سیستم   IP بر  مبتنی  داده های  تمامی  داده ها:  رمزگذاری   •

اتوماسیون ساختمان باید رمزگذاری شوند. اطالعات کاربری در 
هنگام ذخیره و انتقال می بایست رمزگذاری شوند.

اتوماسیون  سیستم  سیستم:  بازیابی  طرح های  و  حوادث   •
شامل  بازگشت پذیر  طراحی  یک  دارای  می بایست  ساختمان 
اطالعات  نشت  بروز  صورت  در  سیستم  بازیابی  برای  طرحی 
باشد. سیستم باید به طور منظم از نظر مدیریت کنترل امنیت و 

استفاده  مناسب، مورد بازرسی قرار گیرد.
• اعتباربخشی صحیح: کاربران عمومی یا پیش فرض می بایست 
و  بوده  نقش ها  بر  مبتنی  می بایست  مجوزها  شوند.  غیرفعال 
مدیریت  هم چنین  برسد.  حداقل  به  ویژه  امتیازات  اختصاص 
حساب های کاربران به درستی انجام شده و حساب های استفاده 

نشده، غیرفعال شوند.
منظم  طور  به  و  شده  ایمن سازی  باید  برنامه ها  و  سرورها   •

بازرسی شوند.
بالقوه ی  تأثیر  میزان  باید  سازمان ها  »تمامی  می گوید:  تولی 
حمالت سایبری را بر توانایی سازمان در انجام عملیات معمول 
خود و هم چنین بر دارایی های سازمان، مورد ارزیابی قرار دهند«.

چارچوب  یا  ریسک  مدیریت  فرآیند  از  بخشی  ارزیابی،  این 
مدیریت ریسک است. سازندگان سیستم اتوماسیون ساختمان و 
فروشندگان این سیستم ها می بایست جزئی مهم از این فرآیند و 

مالحظات ارزیابی باشند.

BACnet  ارتباط امن
تولی معتقد است وجود راهکاری که با استانداردهای زیرساخت های 
 BACnet .فناوری اطالعات منطبق باشد، یک نیاز فوری است

می تواند راه حلی برای این چالش باشد.
حفاظت  سطح  افزایش  دنبال  به   ،135 استاندارد  جدید  الحاقیه  
با  که  است  ساختمان  اتوماسیون  سیستم های  از  دسته  آن  از 
سیستم های قدیمی IT ترکیب شده اند، که یک روش رایج است.

ایسلر می گوید برای انطباق بیشتر BACnet با استانداردهای 
راهکارهایی  دنبال  به   BACnet استانداردهای  کمیته    ،IT
یا  عمومی  زیرساخت های  در  را  نرم افزار  این  بتوان  که  هستند 
او می گوید  IP استفاده کرد.  IP و شبکه های پیچیده   مشترک 
صنعت ساختمان، معماری امنیتی را به خوبی رعایت نکرده است، 
 IT بنابراین زیرساخت امنیت سایبری قدرتمندی در بخش های
شبکه های  از  استفاده  نتیجه،  در  ندارد.  وجود  شبکه  مدیریت  و 
 BACnet از  محافظت  برای   )VPN( مجازی  خصوصی 

ضروری است.
BAC�  ایسلر می گوید برای رفع این مشکل، قابلیت ارتباط امن

از  انتقال می دهد که  net، BACnet را به فضای کاربری ای 
فناوری  شده   پذیرفته  و  شده  شناخته  تکنیک های  و  پروتکل ها 

اطالعات بهره می برد.
در سطحی  را  سایبری  امنیت   BACnet امن  ارتباط  »قابلیت 
تأمین می کند. هیچ گونه  VPNها  مانند  فعلی  ابزارهای  معادل 

VPN یا نرم افزار و تنظیمات دیگری مورد نیاز نیست«.
فضای  جداسازی  امکان  تنها   BACnet در  این،  از  پیش 
ارتباط  فیزیکی و مجازی وجود داشت. ایسلر می گوید »قابلیت 
یک  از  محافظت  برای  قدرتمندی  روش های   BACnet امن 
سیستم اتوماسیون ساختمان مبتنی بر BACnet ارائه می کند، 
حتی اگر از طریق اینترنت عمومی استفاده شود یا بر شبکه های 

IP خصوصی به اشتراک گذاشته شده باشد«.
با  می سازد  قادر  را  دستگاه ها  جدید،  پروتکل  می گوید  رابین 
محافظت  خود  از  خود،  داخلی  امنیتی  مکانیزم های  از  استفاده 
کنند. این قابلیت، می بایست رفتارهای پرخطری مانند قرار دادن 
مستقیم دستگاه های حفاظت نشده بر روی اینترنت را حذف کند. 
 DNS از  می کند،  محدود  را  اطالعات  انتشار  جدید   پروتکل 
برای ثبت اسامی پشتیبانی می کند و از استاندارد امنیتی صنعت 

با گواهی های  TLS و PKI  استفاده می کند.
رابین می گوید: »این فناوری، مشابه همان فناوری است که شما 
از پروتکل  بانک خود،  به  امن  اینترنتی  ارتباط  ایجاد یک  برای 
یعنی   - آن  نشده   محافظت  قدیمی  نسخه   جای  به   ’https‘

‘http’ - استفاده می کنید«.
به   BACnet امن  ارتباط  در  ارتباطات  تمامی  می گوید  رابین 
صورت متقابل تایید می شود، به این معنا که هر دو پایانه پیش 
از ارتباط با یکدیگر، می بایست تاییدیه TLS را از طرف مقابل 
دریافت کنند. ایسلر می گوید ارتباط BACnet از طریق قابلیت 
که   TLS V1.3 نسخه  از  استفاده  با   BACnet امن  ارتباط 

مدرن ترین نسخه TLS است، امن خواهد بود.
دارید  کننده”ای  “خسته  سیستم های  اگر  »حتی  می گوید:  او 
ریسک  کماکان  ندارد،  را  عمومی  خطر  یک  ایجاد  قابلیت  که 
و  دارد  وجود  یا عمدی  اتفاقی  اثر هک های  در  مالی  ضررهای 

نبایستی نادیده گرفته شود«.
درباره   گزارشی  می  ماه  در   BACnet استانداردهای  کمیته 
قابلیت ارتباط امن BACnet منتشر کرد. این گزارش، درباره  
نسخه  الحاقیه ای است که به زودی در اختیار عموم قرار خواهد 

گرفت. برای مطالعه  این گزارش به اینجا کلیک کنید.

مراجع پیشنهادی
زمینه ای  اطالعات   135 استاندارد   bj الحاقیه ی  می گوید  تولی 
پروتکل  تغییرات  فنی  تعریف  از  فراتر  که  می دهد  ارائه  خوبی 

است. او مراجع بیشتری نیز پیشنهاد داد.
او معتقد است نشریه های ویژه  NIST سری 800 درباره  امنیت 
شبکه،  حوزه  در  مرجع  کاربردی ترین  و  دقیق ترین  کامپیوتری، 
کامپیوتر و امنیت سیستم های کنترل صنعتی است. این نشریه ها 
تعریف  را  سبک سازی  تکنیک های  و  آسیب پذیری ها  ریسک، 
می کند و اصول استانداردی اجرای ارزیابی ریسک و انتخاب و 

پیاده سازی کنترل های امنیتی را مشخص می کند.

تولی، دو نشریه  خاص از این سری نشریات را پیشنهاد می کند:
• NIST SP 800�27 اصول مهندسی برای امنیت فناوری 
اطالعات )مبنایی برای دست یابی به امنیت( ، ویرایش A. این 
نشریه مشتمل بر فهرستی از اصول امنیتی سطح سیستم برای 

طراحی، توسعه و بهره برداری از سیستم های اطالعاتی است.
کنترل  سیستم های  امنیت  راهنمای   NIST SP 800�82  •
ایجاد  برای  توصیه هایی  نشریه،  این  دوم.  ویرایش  صنعتی، 

سیستم های کنترل صنعتی امن، ارائه می کند.

نیز  ساختمان  اتوماسیون  سیستم های  سازندگان  از  می گوید  او 
امن  استفاده   دستورالعمل  برای  مرجعی  عنوان  به  می بایست 
اجزای  سازندگان  این  زیرا  شود.  استفاده  محصوالتشان  از 
و  کرده  طراحی  را  محصوالت  این  نرم افزاری  و  سخت افزاری 

توسعه داده اند.
سازمان هایی  و  سیستم ها  طراحان  »مشاوران،  می گوید:  تولی 
از سازندگان،  این سیستم ها هستند می بایست  نهایی  کاربر  که 
باشند  داشته  انتظار  خدمات  دهندگان  ارائه  و  فروشندگان 
عرصه،  این  در  فعالیت  صالحیت  شروط  از  یکی  به عنوان  که 
ساختمان  اتوماسیون  سیستم های  سایبری  امنیت  پاسخگوی 

باشند«.
تولی هم چنین پیشنهاد می کند که مشاوران، طراحان سیستم ها 
مدیریت  چارچوب های  با  دستورالعمل ها  تناسب  از  سازمان ها  و 
سیستم  پیاده سازی  طول  در  آن ها  رعایت  و  سازمان  ریسک 
باید  اتوماسیون ساختمان اطمینان حاصل کنند. آن ها هم چنین 

سیستم پیاده سازی شده را بازرسی کنند.

حمله به سیستم اتوماسیون ساختمان دو آپارتمان در فنالند در زمستان 2016، ساکنان این 
آپارتمان ها را مجبور به ماندن در سرما و تحمل سرما کرد. یک حمله  محرومیت از سرویس  
)DDoS( به سامانه  نام دامنه  )DNS(، باعث از دست رفتن ارتباط از راه دور شد و مدیریت ساختمان 
مجبور به بازرسی حضوری خانه ها شد. سیستم اتوماسیونی که سیستم های گرمایش، آب گرم 
و تهویه را کنترل می کرد، مکرراً راه اندازی )ریبوت( می شد تا جایی که سیستم کاماًل از کار افتاد.
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فهرست  به  کاشانه  نام  که  روزی  نخستین  از  سال   11
آموزشگاهی  می گذرد،  شد  اضافه  کشور  آموزشگاه های 
متخصص در حوزه تاسیسات مکانیکی ساختمان. موسس این 
آموزشگاه در واقع با این هدف کاشانه را تاسیس کرد تا زکات 
اندوخته ها و آموخته های خود را با نشر آن از طریق آموزشگاه 
به جامعه مهندسان تاسیسات ارایه دهد تا بتواند از این طریق 
ارتقای  و  اجرا  بهبود سطح کیفی  در  سهمی هر چند کوچک 
دهه  یک  از  بیش  حاال  باشد.  داشته  مهندسان  دانش  سطح 
ثبات  این  که  است  گذشته  آکادمی تخصصی  این  تاسیس  از 
به  رسیدن  دارد.  آموزشگاه  این  موفقیت  از  نشان  خود  حضور 
یازده سالگی را بهانه ای قرار دادیم تا با برخی از اساتیدی که 
سال ها در این آموزشگاه تدریس می کنند، گپ و گفتی بزنیم و 

کاشانه را از نقطه نظر آن ها جویا شویم. 

با  گفت وگو  در  انجرقلی  زاره  مهندس 
آموزشگاه  تاثیر  به  نیوز  تاسیسات  خبرنگار 
جامعه  دانش  سطح  بردن  باال  در  کاشانه 
و گفت: خوشبختانه  کرد  اشاره  تاسیساتی 
ارتقای  در  بسزایی  تاثیر  کاشانه  آکادمی 
که  چرا  دارد  و  داشته  مهندسان  دانش 
این  در  تاسیساتی  کارهای  برای  مناسب  و  خوب  رشته های 
مهندسان  برای  آن ها  دانستن  که  می شود  تدریس  آموزشگاه 
تاسیسات ضرورت دارد. او در پاسخ به این سوال که به طور 
کلی، لزوم راه اندازی یک آموزشگاه تاسیساتی در بهبود عملکرد 
و کیفیت کار مهندسان و تکنسین های تاسیسات چیست، گفت: 
که  است  مکانیک  مهندسی  رشته  از  شاخه ای  تاسیسات 
در  رشته  این  پایه  اصول  برمی گیرد.  در  را  زیادی  شاخه های 
دانشگاه ها تدریس می شود، اما صنعت تاسیسات مطالب زیادی 
را نیاز دارد که در هیچ دانشگاهی تدریس نمی شود )نه فقط در 
ایران بلکه همه جا(. انجرقلی افزود: یادگیری این مطالب برای 
این صورت،  الزامی است. در غیر  یک مهندس بسیار مهم و 
شاهد این خواهیم بود که در یک ساختمان، آب از طبقه چهارم 
به باال نمی رود، چرا؟ چون مهندسان پمپ را نمی شناسند، لذا 
تدریس  کاشانه  مثل  تاسیساتی  آموزشگاه های  در  اصول  این 
این جهت وجود آموزشگاه های تاسیساتی بسیار  از  می شود و 
مهم و حیاتی هستند. این استاد چیلر تراکمی، استفاده از اساتید 
حرفه ای و مجرب را رمز موفقیت کاشانه عنوان کرد و تصریح 

کرد: دانش و تجربه اساتید است که دانشجوی موفق و باسواد 
تربیت می کند، البته اگر خود دانشجو همت یادگیری را داشته 

باشد.
 

خصوص  در  فصیحی  ایرج  مهندس 
سطح  بردن  باال  در  آکادمی  این  تاثیر 
کرد:  اظهار  تاسیسات  مهندسان  دانش 
به ویژه  صنایع  در  کاربردی  آموزش های 
صنعت تاسیسات همواره از جایگاه خاصی 
آموزش ها  این  اگر  حال  برخوردار هستند. 
ارایه  خوب  تخصصی  آموزشگاه های  در 
شوند، باعث ارتقای سطح دانش جامعه تاسیساتی خواهد شد. 

ایجاد  و  باتجربه  مدرسان  کارگیری  به  دلیل  به  داد:  ادامه  او 
فضای خوب علمی، آکادمی کاشانه همواره از جایگاه خوبی در 
میان داوطلبان و دانش پژوهان رشته های تاسیساتی برخوردار 
باید از سوی مدرسانی  است. در واقع، آموزش های تخصصی 
زمینه  در  و  باشند  آشنا  موضوع  با  کاماًل  که  گیرد  صورت 
مربوطه تجربیات کافی داشته باشند تا روند انتقال اطالعات به 

دانش پژوهان هم با کیفیت صورت گیرد هم با سرعت. 

وجود  افشار  صدری  مزدک  مهندس 
را  تاسیسات  تخصصی  آموزشگاه های 
بسیار مهم دانست و گفت: لزوم تاسیس 
دوره های  آموزشگاه های  بودن  دایر  و 
حتمی  مدت  میان  و  کوتاه  کاربردی 
است. در کشورهای پیشرفته شرط ورود 
به کارها و مشاغل، داشتن تعداد ساعات 
آموزشگاه ها  این  در  گذرانده  مشخص 

است. 
او اظهار کرد: این آموزش ها عالوه بر افزایش سطح مهارت های 
قبل  از  مهندسان  آنچه  تصحیح  و  تعمیق  به  کمک  فنی، 
با فناوری ها و روش های  را  می دانستند کرده و دانش پژوهان 
از خطرات و مسائل  را  اینکه آن ها  آشنا می کند، ضمن  نوین 

ایمنی در مشاغل و کارها باخبر می سازد. 
صدری افشار در ادامه به آموزش های نوین با نگاه و رویکردهای 
حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: 
مجرب  استادان  بکارگیری  بر  عالوه  را  آموزشگاه  یک  آنچه 

تهیه  آموزشی،  کمک  امکانات  می سازد،  شاخص  کارکرده  و 
کتاب های درسی، فیلم های آموزشی و غیره و تدارک بازدیدهای 

میدانی است.
تهیه  و  تدراک  کارکرده،  و  مجرب  استادان  از  بهره گیری  او 
تهیه  و  تدارک  فنی،  جامعه  موردنیاز  و  جامع  درسی  برنامه های 
بهره گیری  پیشرفته،  آموزشی  کمک  و  آموزشی  لوازم  و  ابزار 
و  میدانی  بازدیدهای  از  استفاده  کارگاه ها،  و  آزمایشگاه ها  از 
برگزاری تورهای فنی، بازخوردگیری از آموزش ها و دانش پژوها 
گواهی نامه های  دوره ها،  برای  مناسب  هزینه های  کارفرماها،  و 
از  تاییدکننده معتبر داخلی و خارجی  تایید شده توسط موسسات 
نقش  کاشانه  موفقیت  در  که  است  شاخصی  ویژگی های  جمله 

مهمی داشته اند.
مهندس علی اصغر خوب خصلت به مساله و 
رویکرد شیوه های آموزشی در گذشته اشاره 
کرد و گفت: در سالیان نه چندان دور تفکر 
اصلی بر این بود که یادگیری، کار و زندگی 
از هم منفک و جدا هستند. به همین دلیل 
محسوب  درخور  و  بهینه  هنگامی  آموزش 
به  کاری  فعالیت  آغاز  از  قبل  که  می شد 
آموزش  برای  را  زمانی  آدمی  نظریه  این  در  می شد.  داده  افراد 
صرف می کرد و سپس به سمت کار و زندگی حرکت می کرد و 

دیگر برای آموزش زمانی نداشت. 
در  و  جهانی  جامعه  در  تفکر  این  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  او 
جدانشدنی  جزء  آموزش  و  ندارد  جایگاهی  مختلف  عرصه های 
خود  اهداف  به  نیل  برای  سازمان  هر  است.  شده  آدمی  وجود 
دارد.  نیاز  مختلف  شرایط  با  انعطاف  قابل  و  فعال  کارکنانی  به 
سازمانی  مثل آکادمی کاشانه که به اجرای سیستم های پویای 
آموزش های فنی و مهندسی در طی حدود 11 سال پرداخته و از 
اساتید مجرب در امر آموزش استفاده می کند، سهم قابل توجهی 
در پیشرفت جامعه فنی و مهندسی برداشته است که این مهم در 

سال پیش رو با نگرش و تدبیر بسیار عالی در حال انجام است.
را  تکنولوژی  پیشرفت  و  رشد  با  بودن  همگام  خوب خصلت 
سریع  رشد  اینکه  به  نظر  گفت:  و  کرد  عنوان  مهم  مسائل  از 
تکنولوژي، تغییرات و تاثیرات عمیقي در مسائل فنی و مهندسی و 
اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روش هایي که هماهنگ کننده 
برنامه هاي آموزشي با توسعه تکنولوژي و تحول و تأمین نیروي 
انساني ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

او افزود: تجربه و مطالعه نشان داده است که یکي از مناسب ترین 
»دوره هاي  است  مزبور  امر  جوابگوي  که  آموزشي  روش هاي 
آموزشي تخصصی کوتاه مدت« است. این روش از این نظر حایز 
اهمیت است که در ماهیت برنامه ها، مطالب و محتواي درسي 
فراگیران با توجه به برنامه ریزی دوره ها لحاظ شده که در آکادمی 
یک  وجود  می شود.  داده  اهمیت  بسیار  موضوع  این  به  کاشانه 
آموزشگاه تاسیسات به دلیل گستردگی صنعت عظیم تاسیسات 
باعث رشد مهندسان و تکنسین ها خواهد بود و مطمئنًا تعمیم این 

یادگیری ها مستقیمًا در کشور و صنعت نمود خواهد کرد.
این استاد به برگ برنده و رمز موفقیت کاشانه اشاره و تصریح 

کرد: آموزشگاه کاشانه عالوه بر تجربه، دانش و مهارت های 

عمومی  روابط  از  است،  شغلی  هر  در  موفقیت  الزمه   که  فنی 
بسیار خوبی برخوردار بوده که نقش بسزایی در موفقیت آموزشی 
کارکنان  و  مدیریت  من،  عقیده   به  می کند.  ایفا  دانش پژوهان 
و  ریزبینی  و  فنی  دانش  به  توجه  با  کاشانه  آکادمی  زحمتکش 
برنامه ریزی به موقع و برگزاری دوره های مورد نیاز جامعه با در 

نظر گرفتن نیازسنجی، باعث موفقیت آکادمی شده اند. 

از  استفاده  علی محمدلو،  رضا  مهندس 
سرفصل های  انتخاب  مجرب،  اساتید 
برای  دوره  مناسب  قیمت   و  آموزشی 
دالیل  کلیدی ترین  از  را  دانش پژوهان 
از  گفت:  و  کرد  عنوان  کاشانه  موفقیت 
دیدگاه بنده، آموزشگاه کاشانه با بهره  مندی 
از این ویژگی های کلیدی توانسته نسبت به 
سایر موسسات آموزشی پایدارتر باشد و نقش مهمی در باال بردن 

سطح دانش مهندسان تاسیسات داشته باشد.
او در ادامه به ضرورت وجود یک آموزشگاه تاسیساتی اشاره کرد 
و گفت: وجود یک آموزشگاه تاسیساتی از این منظر مهم است 
باید  تاسیسات که هر مهندسی  ناگفته های صنعت  که می تواند 

بداند را به دانش پژوهان این رشته انتقال دهد.

به طور کلی عملکرد  دکتر مهدی رمضانی 
و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  کاشانه  آکادمی 
گفت: از دیدگاه من، این آموزشگاه توانسته 
تاسیسات  با مهندسان صنعت  پیوند خوبی 
را  قضاوت  بهترین  اما  کند،  ایجاد 
دانش پژوهانی می توانند داشته باشند که در 
دوره های آموزشی کاشانه شرکت کرده اند. 
او برگزاری دوره های تخصصی و وجود آموزشگاه های تخصصی 
اکثر  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  و  دانست  ضروری  را 
دارند،  اندکی  کاربردی  اطالعات  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
تشکیل دوره های آموزشی در آکادمی های تخصصی تاثیر بسیار 
مثبتی در انجام کارهای عملی آن ها دارد و از این منظر، نمی توان 
از تاثیر کاشانه در باال بردن دانش عملی و کارگاهی مهندسان 

چشم پوشی کرد. 
و  مجرب  اساتید  از  استفاده  و  کاری  تعهد  از صداقت،  رمضانی 

کارآموزده به عنوان فاکتورهای موفقیت کاشانه یاد کرد.

دکتر جالل الدین ابیانه وجود آموزشگاه های 
تخصصی تاسیساتی را بسیار مهم دانست و 
گفت: وجود این آموزشگاه ها ضروری است 
با جذب  را  اعتبار خودش  اعتماد و  باید  اما 
اساتید حرفه ای به دانش پژوهان و مهندسان 
ثابت کند که خوشبختانه این امر در آکادمی 
حال  هر  به  اما  می خورد،  چشم  به  کاشانه 

انتظار می رود تا با تغییراتی بهتر از این نیز عمل کند.

تاثیر کاشانه در ارتقای سطح دانش مهندسان از دیدگاه اساتید

به بهانه یازدهمین سالگرد تاسیس آکادمی کاشانه

گفت و گوی ویزه
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آموزش، مهندس صدرا  نیره شمشیری، مدیریت  مهندس 
واصف، مدیریت پشتیبانی، مریم حسنی، مدیریت اجرایی و 
فرزانه بختیاری، کارشناس آموزش آکادمی کاشانه از جمله 
به گفتگو  نیوز  تاسیسات  با خبرنگار  همکارانی هستند که 

نشستند و سواالت را پاسخ دادند. 
تصورتان از دنیای تاسیسات چیست؟

مهندس شمشیری: محیطی پر از لوله و کانال
یک  آسایش  تامین کننده  تاسیسات،  واصف:  مهندس 
اقامت در زیباترین و مجلل ترین هتل ها هم  مکان است. 

میهمانان  برای  آسایشی  یعنی  باشند،  تاسیسات  فاقد  اگر 
اولین هدف  رفاه  و  آسایش  بنابراین،  کرد.  نخواهد  فراهم 

تاسیسات است.
حسنی: از نظر من تاسیسات یک رشته ناشناخته با کاربرد 
بسیار زیاد است، در صورتی که کسی ارتباطی با تاسیسات 
فکر  وقت  هیچ  باشد،  نداشته  رشته  این  مهندسین  یا  و 
تاسیسات مکانیک در ساختن یک  نمی کند که مهندسان 
ساختمان نقشی به این بزرگی داشته باشند. پایه و شالوده 

یک ساختمان، تاسیسات آن است.

بختیاری: در طی این سال ها، در مورد نقش و اهمیت 
تاسیسات در ساختمان بسیار شنیده ام. اما یکی از زیباترین 
تعبیرها این بود: ساختمان بدون تاسیسات، یک ساختمان 

کلنگی است. 
در  کاری تان  دوران  از  که  خاطره ای  بهترین    

کاشانه داشتید، چه بوده است؟
و  موفق  دوره های  برگزاری  شمشیری:  مهندس 
کاری  خاطره خوش  همیشه  دانش پژوهان  رضایت بخش 
می سازد. اما نقل مکان به محل جدید آموزشگاه برای من 

بهترین خاطره کاری از کاشانه بوده است.
که  است  زیاد  بسیار  خوب  خاطرات  واصف:  مهندس 
که  کارم  به  توجه  با  کنم.  صحبت  موردش  در  بخواهم 
طراحی سه بعدی پروژه های تاسیساتی، نفتی و موتورخانه 
است، معمواًل خیلی پیش می آید که به شهرهای مختلف 
سفر داشته باشم و جالب اینجاست که در سلف پاالیشگاه 
ششم پارس جنوبی، گیت فرودگاه شیراز، کارگاه ساختمانی 
در ساری، دفتر فنی یک شرکت در مشهد و حتی استخر 
شرکت فالت قاره در جزیره الوان با دوستان کاشانه ای 
برخورد داشته ام که خود یادآور زیباترین خاطرات من است. 
اما یکی از دلنشین ترین خاطرات بر می گردد به برگزاری 
دوره اصول که پنجشنبه ها برگزار می شود که سنگین ترین 
کاشانه  در  زمانی  و  اطالعاتی  لحاظ  از  تاسیساتی  دوره 
است. در این دوره از سراسر کشور در کالس حضور پیدا 
می کنند که خود باعث افتخار برای کاشانه است. یکی از 
شرکت کنندگان از شهر کرمان تشریف می آوردند. دوری و 
سختی راه رفت و برگشت این دوست به شهر خودشان در 
روز 5 شنبه از یک سو و گیر نیاوردن بلیط برگشت و ... از 
سوی دیگر باعث می شد بعضی از روزها را در منزل یکی 
از اقوام در تهران بمانند. نکته ظریف این خاطره اینجاست 
که وقتی ایشان برای امتحان پایان دوره تشریف آوردند، 
و  ایشان سوال کردیم  از  غیبت  دو جلسه  یکی  مورد  در 
متوجه شدیم به واسطه اقامت ایشان در تهران در منزل 
اقوام، میهمان داماد میزبان شد و این کالس غیر از جنبه 
طراحی، در زندگی ایشان هم دخیل بود که برای شخص 

من خیلی شیرین است. 
که  کاشانه  در  من  خاطرات  بهترین  از  یکی  حسنی: 
بین  صمیمی  و  گرم  فضای  می شود،  تکرار  هم  روز  هر 
بدون  امر  این  که  است  حاشیه ای  هیچ  بدون  همکاران 
به  ایشان  بدون رهبری  تاثیرگذار و  حضور یک مدیریت 

هیچ عنوان اتفاق نمی افتاد.
در  من  دوران  بهترین  بختیاری: 

بود  این  کاشانه  که آکادمی 
آقای  کارم  اول شروع  ماه های 

مجموعه  مدیریت  واصف 
کار  انگیزه  من  به 

و  می دادند  کردن 
که  آنچه  هر 

س  حسا ا
ند  د می کر

بیشتری  نیاز  به آموزش من 
و  صبر  با  را  من دارم  به  حوصله 

و  انگیزه  و  می دادند  اشتیاق را جایگزین یاد 
روزهای  اولین  کاری من کردند.استرس 

مهندسان  پاراگراف  یک  در  بخواهید  اگر 
چه  کنید،  توصیف  را  آن ها  شغل  و  تاسیسات 

می گویید؟
مهندس شمشیری: به نظر، مهندسی تاسیسات از نظر 
حرفه ای هنوز برای خیلی ها حتی برخی دانشجویان رشته 
مهندسی مکانیک ناشناخته است. خیلی ها در زمان انتخاب 
حداکثر  ظاهری  جنبه های  به  بیشتر  هم  سکونت  محل 
استحکام نسبی توجه می کنند و حتی از دید آسایش آن را 
بررسی می کنند. مهندسان تاسیسات آسایش، لذت هوای 
خنک و مطبوع در تابستان و آب و هوای گرم در زمستان 

را به مردم هدیه می کنند. 
خالقان  یعنی  تاسیسات  مهندسان  واصف:  مهندس 

آسایش
حسنی: مهندسان تاسیسات را می توان مهندسان بدون 
ادعا نامید. تاسیسات زیربنای هر سازه ای است و بیشترین 
زمانی  هر  در  ما  همه  دارد.  ساکنین  آرامش  در  را  نقش 
چکه  یا  و  کولر  ناهنجار  صدای  از  که  است  آمده  پیش 
کردن آب از سقف خانه لحظاتی را به استرس و ناراحتی 
به  باید حواسش  تاسیسات  مهندس  باشیم. یک  گذرانده 
ایستاده  آسایش  در  ساختمان  تا یک  باشد  جزییات  همه 

باشد. 
بختیاری: مهندسان تاسیسات یعنی مهندسانی تیزبین و 

جزیی نگر با نگاهی دقیق به تمام ابعاد ساختمان. 

بی شک هر شرکت و سازمانی بخشی از موفقیت های خود را مرهون تالش 
نیروهای انسانی خود می داند؛ کاشانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. از 
این رو، این ویژه نامه را بهانه ای قرار دادیم تا با کارمندان و نیروی انسانی 
آکادمی کاشانه گفت وگویی دوستانه داشته باشیم و از خاطرات سال های 

همکاری شان با این آکادمی برایمان بگویند.

از راست به چپ: مهندس صدرا واصف، مهندس نیره شمشیری، مریم حسنی، فرزانه بختیاری 

  گفت و گو با همکاران کاشانه  به مناسبت سالگرد تاسیس کاشانه
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حاصل  تماس  تلفن 02122843154  با شماره  یا  و  مراجعه    www.kaashaaneh.ir
کنید.

ویژه شهریور

هر صدا یک نشانه است
 صداها را جدی بگیرید

تق تق کردن یا صدای بلند این چنینی می تواند نشانه این 
شدن  خراب  مرحله  به  نزدیک  دستگاه  کمپرسور  که  باشد 
است یا اینکه قطعاتی در داخل دستگاه ُشل شده اند. اگر پس 
از روشن کردن دستگاه، چنین صداهایی را شنیدید، دستگاه را 
خاموش کنید و فوراً با یک تکنسین حرفه ای تماس بگیرید.

صدای جیغ کشیدن دستگاه اغلب مربوط به تسمه یا قطعات 
موتوری است. این صدا نشانه این است که یا تسمه کارایی 
خود را از دست داده یا اینکه سیستم نیاز به روغنکاری با روغن 
استاندارد دارد. در هر دو وضعیت، تعمیر هم ساده است و هم 

ارزان. 

جیغ کشیدنَتق َتق کردن

سوت کشیدن 
صدای سوت کشیدن اغلب مربوط به مشکالت نشتی است. 
به  از دستگاه تهویه مطبوع تان شنیدید،  را  اگر چنین صدایی 
از  صدا  این  اگر  اما  است.  مبرد  نشتی  آن  دلیل  زیاد  احتمال 
در  سوراخ  یک  دارد  وجود  احتمال  این  شد،  شنیده  داکت ها 
کانال وجود دارد. رفع هر دوی این نقص ها و مشکالت نیاز به 

بازبینی توسط یک تکنسین حرفه ای دارد. 

شنیدن صدای ساییده شدن از دستگاه معمواًل نشانه وجود یک 
یاتاقان فرسوده است که باعث می شود فن دستگاه به درستی 
کار نکند. اگر چنین صدایی را شنیدید، دستگاه را خاموش کنید 

و فوراً با یک تکنسین حرفه ای تماس بگیرید

صدای تهویه و ...
اضافی  با صدای  همراه  را  دستگاه  تهویه  اگر شما صدای 
مثل تق تق و غیره می شنوید، این احتمال وجود دارد که در 
قسمت فن دستگاه آشغال و گرد و غبار جمع شده است. اگر 
می دانید چطور دستگاه را باز کنید و مشکل را برطرف کنید، 
آن را خاموش کنید پس از باز کردن و آشغال ها را بردارید. 

اگر نمی دانید حتمًا با تکنسین تماس بگیرید. 

وز وز کردن

وقتی  است.  برقی  مشکالت  به  مربوط  اغلب  وز  وز  صدای 
آرام،  هوم  صدای  یک  شدن  شنیده  است،  روشن  سیستم 
معمولی است، اما اگر این صدا، وز وز بلند باشد این احتمال 

می رود که رله ها یا کنتاکتورهای دستگاه شما خراب باشند. 

ساییده شدن 

ترجمه:سعید سعیدی

www.acehiplumbing.com :منبع

12

http://www.kaashaaneh.ir


تاسیسات نیوز شماره 256

سیاست نیز در زنجیره به هم پیوسته علم اقتصاد 
افزایش بیکاری و رکود را به دنبال دارد.

رابطه شاخص دالر با قیمت های جهانی
در بعد جهانی، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با علم 
به سقوط ارزش دالر از زمان روی کار آمدن ترامپ، 
همچنان این واحد پولی را قدرتمندترین ارز جهان 
مختلفی  عوامل  به  دالر  جهانی  شاخص  می دانند. 
نظیر تراز تجاری و نرخ بهره در آمریکا و وضعیت 
به خصوص  جهان  کشورهای  اقتصادی  و  سیاسی 
کشورهای مالک 6 ارز یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، 
دالر کانادا، کراون سوئد و فرانک سوییس بستگی 
دالر  براساس  جهانی  اولیه  مواد  طرفی  از  دارد. 
ارزش گذاری و معامله می شوند. پس تغییر در ارزش 
ارز پایه )دالر( برقیمت کاالها تاثیر می گذارد. دلیل 
این امر تئوری عرضه-تقاضا در علم اقتصاد است. 
برای مثال اگر قیمت شمش یک ماده فلزی 150 
دالر باشد و تقاضا برای خرید آن افزایش یابد، این 
افزایش تقاضا، کاهش موجودی انبارهای جهانی را 
به دنبال خواهد داشت. با کاهش موجودی، قیمت 
شمش به 160 دالر افزایش خواهد یافت. در نتیجه 
این افزایش قیمت، خریداران از خرید خود منصرف 
شده و بار دیگر قیمت به حوالی150 دالر باز خواهد 
گشت. در نتیجه افزایش قدرت دالر سبب کاهش 
افزایش  قیمت کاالها و کاهش قدرت دالر سبب 

قیمت کاالها می  شود.
عوامل داخلی تعیین کننده قیمت دالر

وابسته  به عوامل مختلفی  ارز  نرخ  بازار داخلی  در 
است. از آن جمله می توان به عوامل سیاسی خارجی 
منطقه  ای  چالش  های  و  برجام  تحریم ها،  همانند 
داخلی  سیاسی  چالش های  عربی،  کشورهای  با 
همچون اعتراضات صنفی، عوامل اقتصادی مختلف 
مانند کسری بودجه دولت، سیاست های ضدتورمی 
مختلف  شرکت های  صادرات  میزان  در  تغییر  و 
شرکت  های  نظیر  داخلی  بازار  به  ارز  تزریق کننده 
پتروشیمی و معدنی، به همراه عوامل روانی و سفته 
مذکور،  موارد  بر  عالوه  کرد.  اشاره  دالالن  بازی 
و  کریسمس  نوروز،  عید  نظیر  تقویمی  اثرهای 
مسافرت های  افزایش  دلیل  به  اربعین،  مراسم 
خارجی و و اثر ژانویه، به معنی تسویه حساب  های 
دالری شرکت  ها در ماه ژانویه، نرخ حواله درهم به 
دلیل روابط تجاری گسترده با امارات متحده عربی 
سلیمانیه  نظیر  در کشورهای همسایه  دالر  نرخ  و 
عراق و هرات افغانستان نیز به طور سنتی بر نرخ 

دالر داخلی تاثیر دارند.

تغییرات نرخ ارز و مخصوصًا دالر، همواره تاثیراتی را بر اقتصاد جوامع 
مختلف از جمله ایران داشته است. از طرف دیگر این تغییرات، خود 
متاثر از مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری است. نرخ ارز از مهم ترین 
نرخ  است.  جهان  معتبر  بورس های  در  قیمت سهام  بر  موثر  عوامل 
داخلی  پول  به  پول خارجی  واحد  برابری یک  ارزش  را می توان  ارز 
جنگ های  همانند  جهان  سیاسی  چالش های  کلی،  طور  به  دانست. 
رونق  رکود،  نظیر  اقتصادی  پدیده های  و  وقایع  تحریم ها،  و  جهانی 
و تورم و قیمت های جهانی مثل قیمت طال، عوامل اجتماعی مانند 
افزایش جمعیت و رواج مصرف گرایی و حتی عوامل فرهنگی، بر نرخ 
برابری واحد پول آن کشور با واحد پول دیگر مناطق جهان تاثیر به 
سزایی دارد. در کشورهایی که گردش ارز در آنها آزاد است و دولت و 
بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی ندارند، عرضه و تقاضا قیمت 
ارز را تعیین می کند. اما در برخی کشورها بنا به مالحظات سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی، دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز تاثیر 

بسیار دارند و یک نظام کنترلی را شکل می دهند.
در علم اقتصاد پایین نگه داشتن ارزش پولی یک کشور، در صورتی 
می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور بیانجامد که تولیدات 
آن از حالت تک محصولی خارج شود تا کشورهای دارای واحد پول 
قدرتمندتر جهت خرید کاالهای کشور مذکور ترغیب شوند. این تئوری، 
سیاست کشور چین در سالیان گذشته برای تصاحب بازارهای جهانی 
بود که تا حد بسیار زیادی با موفقیت پیاده سازی شد و کاالهای چینی 
تک محصول  کشورهای  در  اما  کردند.  تصاحب  را  جهانی  بازارهای 
نظیر اقتصاد نفت  محور ایران، تضعیف پول ملی نه تنها باعث افزایش 
دلیل  به  صحیح  مدیریت  عدم  صورت  در  بلکه  نمی شود،  صادرات 
افزایش تورم، به کاهش قدرت خرید اقشار مختلف خواهد انجامید. 
به همین دلیل است که دولت های مختلف با اتخاذ سیاست های ضد 

تورمی در جهت افزایش قدرت پول ملی برمی  آیند که البته این 

نرخ دالر؛ تاثیرپذیری و تاثیرگذاری

 اقتصاد به زبان ساده

مدت برگزاری: 24 ساعت 
مدرس: مهندس عادل قهرمانی 
تاریخ شروع: 24 شهریور ماه 98

مخاطبین دوره: مدیران، طراحان، مجریان 
و کارشناسان تاسیسات

تاسیسات  از دیرهنگام در صنایع  بخار  سیستم های 
جهان مورد استفاده قرار گرفته و هم اکنون نیز به 
از بزرگ ترین و مهم ترین سیستم های  عنوان یکی 
انتقال انرژی مطرح می باشند. طبعًا در کشور ما هم 
در بسیاری صنایع نظیر پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها، 
و  حرارتی  تاسیسات  همچنین  برق،  نیروگاه های 
در  بخار  از  بیمارستانی  سیستم های  نیز  و  برودتی 
گسترده،  کاربرد  شود.  می  استفاده  گسترده  سطح 
لزوم طراحی سیستم های بخار به بهترین شکل را 

اجتناب ناپذیر ساخته است.
برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد این 

دوره و سرفصل کامل، اینجا را کلیک کنید

مدت برگزاری: 80 ساعت 
مدرس: مهندس مزدک صدری افشار

تاریخ شروع: 25 شهریورماه 98

پیمانکاران،  مجریان،  دوره:  مخاطبین 
داری  نگه  و  تعمیر  پرسنل  و  کارشناسان 

تاسیسات مکانیکی و برقی
اندازه گیری  آموزش  بر  عالوه  جامع،  دوره  این  در 
تعمیرات،  راهبری،  کار  در  نیاز  مورد  پارامترهای 
برقی،  و  مکانیکی  تاسیسات  نگه داری  و  سرویس 
تهویه  دستگاه های  اجزای  و  دستگاه ها  کلیه 
مطبوع و برودتی، کنترل های تاسیساتی، تجهیزات 
تابلویی، سوییچ گیرها، الکتروموتورها و وسایل برقی 
سرویس پذیر و ...، اصول کلی سرویس، عیب یابی  و 
تعمیرات  و نگهداری، انواع روش های نگهداری و 
تعمیرات، اتوماسیون  نگهداری و تعمیرات، دستورکار 
نویسی و مراحل اداری کار، گزارش نویسی و تحویل 
کار، جزییات سرویس و تعمیرات دستگاه  برقی و 

مکانیکی و ...تدریس می شود. 
برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد این 

دوره و سرفصل کامل، اینجا را کلیک کنید

طراحی سیستم های بخار

دوره جامع راهبری، 
تعمیر و نگه داری 

تاسیسات مکانیکی و 
برقی

 دوره های آموزشی کاشانه
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قانون  نامه  تصویب   ۴ ماده  اساس  بر 
ساتبا  سازمان  مصرف،  الگوی  اصالح 
تدوین  متولی  نیرو  وزارت  سوی  از 
انرژی  برچسب  استانداردهای  وبازنگری 
در ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی 

شد.

بنیان  دانش  شرکت  یک  در  محققان 
هوشمند  الکترونیک  فرمان  تابلوهای 
کنترلر  و  اینورتر  شامل  که  آسانسور 
هوشمند می شود را با مزیت کاهش 30 

تا50درصدی انرژی تولید کردند.

 بازنگری استانداردهای برچسب
 انرژی در ساختمان

 تولید تجهیزات هوشمند آسانسور
و کاهش مصرف انرژی

مسکن  معاونت  از  حسینی  مازیار  رفتن 
دوره  هشتمین  انتخابات  به  ساختمان  و 
نظام مهندسی ساختمان  شورای مرکزی 
انتخابات  این  شده  معرفی  اعضای  و 
مربوط است. بر اساس  قانون وزیر راه و 
شهرسازی باید از میان این اعضا سه نفر 
شورای  ریاست  برای  را  شورا  پیشنهادی 
مرکزی به رئیس جمهور معرفی و رئیس 
را  نفر  یک  افراد  این  بین  از  نیز  جمهور 
برای صدور حکم ریاست معرفی کند. از 
سابق  معاون  توسط  کار  این  معلوم  قرار 
برخی  رو  این  از  می شود  انجام  راه  وزیر 
به یکی از مقام های ارشد دولتی متوسل 
شده و برای تغییر این افراد مازیار حسینی 

تحت فشار قرار می گیرد.

 بیمه پایه حوادث طبیعی برای
 ساختمان های مسکونی دارای

انشعاب قانونی برق
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
تصویب کردند که کلیه ساختمان های 
برق  قانون  انشعاب  دارای  مسکونی 
حوادث  پایه  بیمه  پوشش  تحت 

طبیعی ساختمان قرار گیرد. 

یک  کالیفرنیا  برکلی  دانشگاه  محققان 
به  که  ساختند  هوا  از  آب  تولید  دستگاه 
اندازه یک اجاق مایکروویو است و امکان 
و  هوای خشک  از  را  آب  مستقیم  جذب 
جدید  دستگاه  این  می کند.  فراهم  گرم 
قادر است با استفاده از یک کیلوگرم ماده 
جاذب آب، روزانه 1.3 لیتر آب شیرین را 
از هوای دارای رطوبت پایین جذب کند. 
ماده جاذب مورد استفاده در این دستگاه 
یک بستر بسیار متخلخل بوده و با عنوان 

چارچوب فلز-ارگانیک شناخته می شود.

 تولید آب شیرین از هوای
خشک و گرم

 انتخابات بازرسان سازمان نظام
مهندسی تهران برگزار شد

در این انتخابات حسنی شیرکوهی با 818 
و  رای   729 با  لشکری  غالمرضا  رای، 
مجتبی حبیب زادگان نطنزی با ۴82 رای 
نظام  سازمان  اصلی  بازرسان  عنوان  به 
انتخاب  استان تهران  مهندسی ساختمان 
شدند.همچنین رامین کرمی با ۴31 رای 

به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

گزیده اخبار

 حواشی جدید انتخابات شورای
مرکزی نظام مهندسی

کاشانه، کاشانه ای به وسعت سراسر ایران
 آکادمی کاشانه هرچند هیچ نمایندگی در هیچ شهر دیگری ندارد،

 اما این افتخار را دارد که از تمام شهرها دانش پژوه جذب می کند و
 برای آموزش و برگزاری دوره های تخصصی به تمام شهرها سفر
 می کند. از این رو، مرکزیت کاشانه را می توان نه فقط در تهران،

بلکه در تمام کشور دانست
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 *برخی از فروشگاه ها درهنگام محاسبه بار حرارتی سرمایش درتابستان،دمای داخلی را باالتر انتخاب می 
کنند)حدود80درجه فارنهایت دمای خشک( اما بعد ترموستات ها را در محدوده دمایی 72 تا75 درجه فارنهایت 
حباب خشک تنظیم می کنن،این کار اندازه تجهیزات را کوچک و بیشتر اوقات دمای داخلی مطلوب را تامین 

می کند.
 *بهره گرمایی روشنایی در جواهر فروشی ها ودیگر نمایشگاه های تخصصی حدود6 تا8 وات به ازای هرفوت 

مربع است.
*دستگاه تهویه مطبوع باید حداقل مقدار هوای تازه را جهت تهویه تامین کند که مقدار آن معادل با حجم 
هوای موردنیاز به اساس استاندارد ASHRAE ویا هوای مورد نیاز برای تامین فشار مثبت،هرکدام که بزرگتر 

باشد،است.
*به طور معمول در ساختمان های انبار بارهای داخلی شامل روشنایی،افراد و موارد متفرقه اندک است وبیشتر 
بار شامل انتقال حرارت و نفوذ هوا می شود.پروفیل بار تهویه مطبوع درجایی که مواد ذخیره شده به قدری 

حجیم و گسترده هستند که سبب تاخیر در بار پیک می شوند،بیشتر مسطح است.
*به طور کلی پیش سرمایش ساختمان به این معناست که برای چند ساعت پیش از حضور افراددر داخل 
سالن )مکان های تجمعی(، دمای هوا در حد چند درجه کمتر از دمای مطلوب تنظیم می شود. به این ترتیب 
بخشی از بار حرارتی پیک گرفته می شود. در نتیجه اندازه تجهیزات مورد نیاز جهت تامین بارهای کوتاه مدت 
به میزان قابل مالحظه ای کاهش می یابد. این روش تنها زمانی امکان پذیر است که پیش سرمایش حداقل 
یک ساعت پیش از حضور افراد در داخل سالن انجام پذیرد و نیز مدت زمان حضور افراد در داخل سالن )دوره 

بار پیک( نسبتا کوتاه )دو ساعت یا کمتر باشد(.

نویسنده: کسرا واصف 
بعد از خواندن کلی مطالب تاسیساتی و یک هفته کار، تماشای یک 
فیلم سینمایی حال آدم را جا می آورد و انرژی دوباره ای می دهد. اما در 
بین این همه فیلم هایی که روی پرده سینما خودنمایی می کنند، کدام 
را انتخاب کنیم. در زیر تعدادی از بهترین فیلم های روی پرده را معرفی 

می کنیم که می توانید با تماشای آن ها آخر هفته خود را سپری کنید.
قسم، جانان، نیوکاسل، ایده اصلی، روسی، سرکوب، برمودا، شبی که 
الرج،  ایکس  شیرین،  قصر  من،  و  تپلی   ،2 تگزاس  شد،  کامل  ماه 
پرده  در  اکنون  که  هستند  فیلم هایی  جمله  از  زهرمار  و  سرخ پوست 
سینماهای کشور، مخاطبان و عالقه مندان را به تماشای خود می طلبند. 
اگر می خواهید سراسر فیلم را بخندید و قهقهه بزنید با وجود این که 
باید یک هفته صبر کنید اما تگزاس و نیوکاسل را از دست ندهید. اگر 
می خواهید با فرزندتان به سینما بروید تپلی و من را به شما پیشنهاد 

می کنیم.

این بار از اشری

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)

آخر هفته مهندسی  طراحی برای طراحان

طراحی از جمله کارهایی است که انجام آن به بهترین شکل مستلزم آگاهی 
داشتن و به کارگیری یک سری نکات است. در واقع، همین نکات است که 

می تواند باعث وجه تمایز کار طراحان از یکدیگر شود. 
نظر به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا از این شماره، صفحه ای را به معرفی 

کلیدی ترین و کاربردی ترین نکات برای طراحان معرفی کنیم.

نویسنده: مهندس فرخ میرحیدری
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تاسیسات نیوز فرا رسیدن ایام سوگواری محرم و شهادت ساالر 
شهیدان را به جامعه تاسیساتی کشور تسلیت می گوید  

شاید دیدن این تصویر برای نسل جدید آشنا نباشد اما در گذشته نقش حیاتی را در 
مصرف آب ایفا می کرد. پمپی که  همان کارکرد پمپ های امروزی را داشته اما آن 

کجا و پمپ امروزی کجا!

 تاسیسات درگذر زمان


