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همکاران عزیز سالم و خداقوت
تحریم دوم که پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شد، اثرات خردکننده ای 
ایران بر جای گذاشته است و دولت را بر آن داشته است که  بر اقتصاد 
از خروج بیهوده ارز جلوگیری کند. لذا بخش بزرگی از کاالها اجازه ورود 
نیافت و یا آنکه با ارز غیردولتی و آزاد فرصت حضور در بازار ایران را پیدا 
کرد. صرفنظر از درستی یا نادرستی این تصمیمات که بحث در خصوص 
آن مجال دیگری را می طلبد، این قوانین باعث کاهش شدید بسیاری از 
محصوالت و اقالم تاسیساتی خارجی در ایران شد. پمپ ها، فن ها، دیگ ها 
و موارد بسیار دیگری از کمپانی های معتبر بین المللی اکنون در کشور ما 
وجود ندارد و یا به سختی قابل تهیه است. اکنون در این دوران خاص، 
درهای مجال فوق العاده ای در مقابل صنعتگران ایران گشوده شده است تا 
دانش خود را به دیگران بنمایانند و نشان دهند که دانش تولید را هم دارند. 
آنچه که تاکنون برخی از برندهای داخلی در تولید مشعل، دیگ چگالشی، 
فن ها و صدها محصول دیگر انجام داده اند برگ زرینی است که باید ادامه 
یابد. هرچند که راه اندازی خط تولید همراه با برندهای خارجی باید تاکنون 
استحصال  قابل  آن  اثرات  و  دهد  رخ  دانش  انتقال  تا  باشد  گرفته  شکل 
باشد، اما در شرایط فعلی چاره ای جز تکاپوی خودی نیست. شاید همین 
شرایط درس بزرگی برای شرکت های ما باشد تا از یک شرکت واردکننده 

به شرکت چندملیتی تبدیل شوند. 
تمام  دارد، مدیرانی در  نقاط مختلف جهان  تولیداتی در  شرکتی که خط 
جهان دارد، اما حاصل تمام این چرخه عظیم جهانی سازی را در کشور خود 
نگرشی  بر  مبتنی   International Marketing واژه  می کند.  دریافت 
خاص در عرصه ساز و کار جهانی سازی است. اتفاقی که در کشور ما رخ 
داده است، اما به یک نهضت تبدیل نشده است. گویی خوابی سخت ما را 

فرا گرفته است، خوابی که به مرگ خواهد انجامید.
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 

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

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

گردانندگان نشریه است.

روز نو، روزگار نو

روح اله واصف
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نقشه برداری محققان از 
مکان هایی با باالترین قدرت 

دفع گرما از زمین

دانشگاه کالیفرنیا در  سانتیاگو- محققان 
سانتیاگو، نقشه های منبع سرمایش تابشی 
دقیقی ایجاد کرده اند که به تعیین بهترین 
اقلیم ها برای بهره گیری از تکنولوژی های 
سرمایش منفعل کمک می کند. به گفته 
پتانسیل  آمریکا  غرب  جنوب  محققان، 
رطوبت  که  مکان هایی  اما  دارد،  زیادی 
نسبی کم می شود، توانایی استفاده از این 
نشان  کمی  پتانسیل  سرد  ذخیره  منبع 

می دهد. 

AI پمپ های حرارتی را 
کارامدتر می سازد

لوزان، سوییس - یک تیم تحقیقاتی در 
کاربردی  مکانیک  طراحی  آزمایشگاه 
و  کارآمدتر  برای  تکنیکی   EPFL
متداول  حرارتی  پمپ های  ساختن  بهتر 
ابداع کرده است. در حالی که مهندسان 
میکروتوربوکمپرسورها  از  می توانند 
متداول  تراکمی  سیستم های  محل  در 
الزامات  رساندن  حداقل  به  منظور  به 
کنند،  استفاده  حرارتی  پمپ  قدرت 
قطعات  کوچک  بسیار  اندازه  به دلیل 
است  ممکن  میکروتوربوکمپرسورها 
این  حل  برای  بیاید.  پیش  مشکالتی 
مشکالت طراحی، محققان از یک روش 
آوردن  دست  به  برای  یادگیری-ماشین 
ایده  ابعاد  محاسبه  برای  ساده  معادالت 
پمپ  یک  برای  توربوکمپرسور  یک  آل 

حرارتی خاص استفاده کردند. 

حذف پمپ های مکانیکی
ریچلند، واش – محققان آزمایشگاه ملی 

جدیدی  روش  وست  نورث  پاسیفیک 
معرفی کرده اند که از یک پمپ مولکولی 
با %25 انرژی کمتر نسبت به یک پمپ 
می کند.  استفاده  کمپرسور  یا  مکانیکی 
حرکت  مکانیکی  قطعات  روش،  این  در 
نمی کنند و در صورت موفقیت این شیوه 
که  مکانیکی  کمپرسورهای  می تواند 
و  مطبوع  تهویه  دستگاه های  در  امروزه 
را  می شوند  استفاده  حرارتی  پمپ های 
انقال  دریافتند  محققان  کند.  منسوخ 
یک  کردن  خاموش  و  روشن  با  سیال 
المپ  کلید  یک  مانند  متخلخل  خازن 
از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه تر 

است.
 

زون بندی N.Y.C برای کمک به 
ساختمان های آب بند

سیتی  نیویورک   – سیتی  نیویورک 
کمک  برای  زون بندی  توصیه های 
برابر  در  ساختمان ها  کردن  مقاوم  به 
این  است.  کرده  منتشر  سیالب  بروز 
زون بندی  تدابیر  که  منطقه ای  برنامه 
انعطاف پذیر در برابر آب را گسترش داده 
و انعطاف پذیری بیشتری برای باالبردن 
تجهیزات مکانیکی، برقی و لوله کشی ها 
از  پرخطر  مناطق  باالی  ارتفاع های  تا 

جمله بام ها یا سازه های مجزا می دهد.

بویلر هیدروژنی در عمل 
گروه  هلندی  شرکت   – هلند  اپلدورن، 
هیدروژنی  دیگ  یک  ترمیت   BDR
ساخته است که هیچ دی اکسید کربنی 
هیدروژن  بویلر  این  نمی کند.  منتشر 
یا  بادی  انرژی  از  تولیدشده  خالص 
اولین  برای  می سوزاند.  را  خورشیدی 
برای  آزمایشگاه  بیرون  سیستم  این  بار 

چگالشی  دیگ  یک  به  سوخت رسانی 
یک  در  مرکزی  گرمایش  سیستم  برای 

ساختمان مسکونی استفاده خواهد شد.
 

افزایش خروجی پیل خورشیدی
 MIT کمبریج، ماساچوست – محققان
با  فوتون های  به  رسیدن  برای  روشی 
انرژی باال به دست آوردند و الکترون هایی 
محدودیت  می تواند  که  کرده اند  ابداع 
را  تئوریک  خورشیدی  پیل های  راندمان 
پیل های سیلیکونی مرسوم  ببرد.  بین  از 
 29.1% حدود  تئوریک  راندمان  حداکثر 
روش  و  دارند  خورشیدی  انرژی  تبدیل 
این  به  درصد  چندین  می تواند  جدید 

خروجی اضافه کند. 

شیکاگو کد ساختمان را بازبینی 
می کند 

اصالحیه  اولین  در  شیکاگو   – شیکاگو 
خود  ساختمانی  کد   ،1949 سال  از 
روزسازی  به  این  می کند.  بازبینی  را 
خواهد  ملی  استانداردهای  با  هماهنگ 
گسترده تر  طیف  از  استفاده  اجازه  و  بود 
زمین  الزامات  مجاز،  ساختمانی  مصالح 
لرزه، یک فرایند مجوزگیری به سامان و 
... را می دهد. بازبینی به تدریج در چندین 
مرحله انجام می شود که فاز اول آن پاییز 

امسال اجرایی می شود. 

تراشه ها گرمای تلف شده را به 
انرژی مفید تبدیل می کنند

سالت لیک سیتی – حدود دو سوم انرژی 
مصرفی ساالنه در آمریکا به صورت گرما 
هدر می رود. به تازگی محققان دریافته اند 
که چگونه می توان با ساخت یک تراشه 
حرارتی  تابش  می تواند  که  سیلیکونی 
بیشتری به برق تبدیل کند، برق بیشتری 
تولید کنند. تراشه ها می توانند با افزایش 
مقدار برق تولیدی از گرمای خورشید یا 
خودرو  یک  الکتریکی  سیستم های  برق 
راندمان  موتور  گرمای  از  بهره گیری  با 

پنل های خورشیدی را افزایش دهند. 

ترجمه: مهندس نیره شمشیری

اخبار بین المللی تاسیسات 
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)S1/S2/S3( ساختمان جزو کدامیک از تصرف ها است؟
 

باتوجه به گروه تصرف ساختمان حداقل الزامات مربوط 
به گروه مربوطه چیست؟

اگر ساختمان نیاز به اسپرینکلر دارد، جزو کدام دسته بندی 
برای طراحی سیستم های اسپرینکلر است؟

آیا ساختمان جزو ساختمان های با تعریف بلندمرتبه است؟
کدام نوع سیستم اسپرینکلر برای این ساختمان مناسب 

است؟
نظر  در  باید  برای هر طبقه  آتش نشانی  تعداد جعبه  چه 

گرفت؟
محل مناسب قرارگیری جعبه های آتش نشانی کجاست؟

محل مناسب برای شیر سیامی کجاست؟
چقدر  آتش نشانی  ذخیره  مخزن  برای  مناسب  ظرفیت 

است؟
آیا ساختمان طبقات زیرهمکف دارد؟ و در این صورت آیا 

نیاز به تهویه مکانیکی دارد؟
آیا سامانه فشار مثبت برای دهلیز پلکان و باکس پلکان 

می بایست در نظر گرفته شود؟

بر  مالیات  مالیات جدیدی تحت عنوان  ایران  مدتی است که در 
عایدی سرمایه در حال بررسی در مراجع قانونی و طی کردن مسیر 
این مالیات که در جهان پیشینه ای بسیار قدیمی  تصویب است. 
افراد،  بر سود سرمایه  نیز شناخته می شود   CGT نام  با  و  دارد 

ازجمله سرمایه هایی مانند مسکن، زمین و … اعمال می شود. 
شناخته  نیز  ثروتمندان  مالیات  به  که  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 
از  ناشی  بر سود  که  مالیات محسوب می شود  از  نوعی  می شود، 
انتقال اموال غیر مولد اعمال می شود. درواقع در این نوع مالیات، 
افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت 

می کنند. 
میلیون   100 قیمت  به  گذشته  سال  را  مسکنی  که  کنید  تصور 
تومان خریداری کرده اید و حال قصد فروش آن را دارید. مشتری 
می کند.  خریداری  تومان  میلیون   120 قیمت  به  را  شما  مسکن 
از فروش مسکن خود سود  در این میان شما 20 میلیون تومان 
کرده اید. حاال باید برای این 20 میلیون تومان که عایدی مسکن 

است، مالیات پرداخت کنید.
مثال دوم ما برای سهام و اوراق بهادار است. تصور کنید که پنج 
قیمت 500  به  را  از یک شرکت  تعداد صدهزار سهم  قبل  سال 
میلیون تومان خریداری کرده اید. این تعداد سهم در این پنج سال 
پس از افت وخیزهای فراوان حاال یک میلیارد و دویست میلیون 
تومان ارزش دارد، و شما پس از فروش این سهام 700 میلیون 
تومان سود کرده اید که این عایدی سرمایه سهام شما است. حاال 

باید برای این 700 میلیون تومان مالیات پرداخت کنید.
تفاوت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده

احتمااًل بسیاری از شما حاال به این فکر می کنید که پس مالیات 
افزوده است. می توان  ارزش  بر  مالیات  بر عایدی سرمایه همان 
شباهت  یکدیگر  به  بسیار  مالیات  نوع  دو  این  حدودی  تا  گفت 
عایدی  بر  مالیات  است؛  متفاوت  کاماًل  آن ها  ماهیت  اما  دارند، 
بر  مالیات  درحالی که  است،  مستقیم  مالیات های  ازجمله  سرمایه 

ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است.
مالیات بر ارزش افزوده، به سودی تعلق می گیرد که ناشی از کار 
ارزش  بر  مالیات  درواقع  است.  روی یک محصول  بر  انجام شده 
افزوده دقیقًا به کاالها و خدماتی تعلق می گیرد که مولد هستند و 

یا در چرخه تولید قرار دارند.

 مـا و مالـیات

نویسنده: محمد کلکتی

چک لیست های مشاور قبل از جلسه 
هماهنگی – آتش نشانی
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مالیات بر عایدی سرمایه چیست

حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی



تبدیل  حال  در  ترکیبی  سرمایش  و  گرمایش  سیستم های 
یک  انرژی  راندمان  بهبود  برای  ابزارها  بهترین  به  شدن 
سیستم  یک  بهره برداری  هزینه  کاهش  منظور  به  سیستم 
و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای )GHG( هستند. همانند 
 CCH صنعت،  در  شده  تلف  گرمای  بازیابی  سیستم های 
می تواند در مقیاس بزرگ در بخش های مختلف اجرا شود، 
اما عوامل محدودکننده ای از قبیل نیاز همزمان به سرمایش 

تحویل  باید  که  گرمایشی  یا  سرمایش  دمای  گرمایش،  و 
داده شود، هزینه تجهیزات و منابع انرژی در این راه وجود 
دارد. همه این عوامل مقرون به صرفه بودن سیستم را تعیین 

می کند. 
مزیت  از  می تواند   CCH سیستم  یک  هتل،  کاربری  در 
رژیم های  به  گرما  بازیابی  کامل، گسترش  بازیابی  پتانسیل 
دمای باالتر و پایین تر با هزینه سرمایه اولیه اضافی متوسط 

عملکرد سیستم گرمایش و سرمایش ترکیبی در محیط های گرم و مرطوب - بخش اول 

 نویسنده:  دکتر یوسف ریاچی
 ترجمه: مهندس نیره شمشیری

منبع: مجله اشری ماه آگوست 2019

از اشری می خوانید
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گرمای تلف شده، انرژی است که در فرآیندها تولید می شود، اما به شکل مفید مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
سیستم های برق و حرارت ترکیبی )CHP( کاربرد گسترده ای در موتورخانه های مرکزی بزرگ و کاربردهای 
صنعتی پیدا کرده اند و همزمان برق و گرما تولید می کنند و در نتیجه سبب باال بردن راندمان کلی سیستم 
)CCH( هم به شیوه ای مشابه گرمایش و سرمایش  می شوند. سیستم های گرمایش و سرمایش ترکیبی 
همزمان فراهم می کنند و پتانسیل زیادی برای استفاده در هتل ها، تاسیسات رفاهی و فرایندهای صنعتی و نیز 

هر جایی که اغلب درخواست همزمان و مداوم برای گرمایش/سرمایش هست، دارند. 
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و  اولیه  هزینه های  رساندن  حداقل  به  هدف،  گیرد.  بهره 
هزینه های کلی برای مطابقت بارهای گرمایش و سرمایش 

همزمان است.
 

و  گرمایش  سیستم  یک  مقاله،  این  در  شده  بحث  مطالعه 
قطر  دوحه  بندر  در  آیکونیک  هتل  در  ترکیبی  سرمایش 
از  را  که تقاضاهای گرمایش و سرمایش هر دو وجود دارد 
اقتصادی تحلیل می کند. مطالعه نشان می دهد  نظر فنی و 
بازیابی  چیلرهای  اجرای  زمان  در  بهره برداری  هزینه های 
گرما در مقایسه با نمونه پایه ای که سیستم های فقط چیلر 
می یابد.  کاهش  توجهی  قابل  میزان  به  دارد،  بویلر  فقط  و 
صرفه جویی های هزینه انرژی ممکن است به حداکثر 26% 
ترویج  منظور  به  تصمیم گیران  برای  مطالعه  این  برسد. 
چیلرهای بازیابی در کاربردهای مشابه که سرمایش و گرمای 

همزمان الزم است، مفید است. 

CCH توضیح سیستم
گرمایش  و  سرمایش  تقاضای  کاربری ها،  از  بسیاری  در 
توسط  منتشره  گرمای  موارد،  این  در  است.  الزم  همزمان 
فرایند سرمایش که معمواًل مستقیم از طریق کندانسورهای 
از طریق کندانسورهای آب خنک  هواخنک و غیر مستقیم 
برای  می تواند  شود،  می  تلف  خنک کن  برج های  طریق  از 

گرمایش یا تولید آب گرم بازیابی و استفاده شود.

 
اهداف یک چیلر بازیابی گرما، رسیدن به توازن مناسب بین 
سرمایش و بازیابی گرما به منظور به حداکثر رسیدن راندمان 
دستگاه از طریق بازیابی گرمای مفید از چرخه ترمودینامیک 
است؛ در غیر این صورت این گرما به جو دفع می شود. یک 
مبدل حرارتی اضافی )معمواًل نوع صفحه ای لحیم شده( در 

سری های بین کمپرسور و کندانسور سوار می شود. بسته 

به دمای الزم برای تولید آب گرم، این مبدل یا به عنوان دی 
سوپر هیتر برای بازیابی بخشی از گرما )15 تا %20 بازیابی( 
یا  بدهد  را  باالتر  دماهای  به  اجازه رسیدن  تا  عمل می کند 
همانند یک کندانسور برای بازیابی کامل گرما )90 تا 100% 

گرما( کار می کند تا دماهای پایین تری حاصل شود. 

در حالت بازیابی جزیی، تنها مقدار کمی گرما موجود است 
چون فقط سوپرهیت از مبرد حذف می شود که حدود 15% 
کار چگالش است. گرمای درجه باال از دی سوپرهیت کردن 

مبرد بین کمپرسور و کندانسور )شکل 1-1( می آید.

یک مبدل حرارتی )دی سوپرهیتر( نصب می شود که مبرد 
در یک طرف است و سیال در طرف دیگر گرم می شود. این 
یا  آب  بلکه  می کند،  سوپرهیت  دی  را  مبرد  تنها  نه  مبدل 
هوای سرمایش مورد نیاز کندانسور را کاهش می دهد. اندازه 
دی سوپرهیتر معمواًل طوری طراحی می شود که تقاضاهای 
شده  بازیابی  باالی  درجه  گرمای  سازد.  مرتفع  را  گرم  آب 
برای تولید آب گرم با دمای باال بین 140 درجه فارنهایت 
درجه   80( فارنهایت  درجه   176 و  سانتی گراد(  درجه   60(

سانتی گراد( مفید است. 

در مقابل، در حالت بازیابی کامل، مقدار بیشتری گرما موجود 
است چون همه گرمای ورودی از فرایند کندانس مبرد بازیابی 
می شود و مبدل بازیابی گرما به عنوان کندانسور کامل عمل 
می کند )شکل 2-1(. در نتیجه گرمای درجه پایین از مبردی 
که کندانس می شود با دماهای 86 درجه فارنهایت )30 درجه 
سانتی گراد( تا 140 درجه فارنهایت )60 درجه سانتی گراد( 
تامین می شود و هوا یا آب سرمایش مورد نیاز کندانسور را 

کاهش می دهد. 
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تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: ایمنی ساختمان در برابر حریق 
یکی از مهم ترین مسائلی است که باید در صنعت ساختمان 
در نظر گرفته شود و خوشبختانه اکنون دستگاه های نظارتی 
اما  دارند.  ساختمان ها  ایمنی  مساله  روی  باالیی  تمرکز  نیز 
یکی از مواردی که در ایمنی ساختمان ها بسیار حایز اهمیت 
است، به کار بردن فن های مقاوم در برابر حریق است. شرکت 
دمنده اخیراً موفق به تولید فن های مقاوم در برابر حریق شده 
است. به همین بهانه، گفتگویی با قائم مقام مدیرعامل این 

شرکت داشتیم.
مهدی بستانچی در گفتگو با تاسیسات نیوز با اشاره به تولید 
فن های مقاوم در برابر حریق F300 گفت: برای نخستین 
بار است که تولید این فن ها در ایران اتفاق افتاده و شرکت 
این فن ها  تولید  به  دمنده نخستین شرکتی است که دست 

زده است. 
مسکن  تحقیقات  مرکز  توسط  فن ها  این  داد:  ادامه  او 
آزمایشگاه  یک  برای  و  نمونه برداری  کشور  ساختمان  و 
بین المللی ارسال شد و پس از انجام آزمایشات مختلف، این 

محصول توانست تست ها را پاس کند.
را  محصول  این  تولید  دمنده  شرکت  مدیرعامل  مقام  قائم 
نقطه عطفی در صنعت تهویه کشور عنوان کرد و گفت: این 
ایران  از کشور وارد  از خارج  تمامًا  این  از  تا پیش  محصول 
می شد و همیشه شرکت های بازرگانی مدعی بودند که این 
محصول در داخل کشور قابل تولید نیست. اما امروز به لطف 
متتخصصان و همکاران ما در شرکت دمنده، این سد بزرگ 
در  را  بین المللی  استانداردهای  تمام  توانست  و  شکسته شد 

آزمایشگاه کسب کند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه 
مطبوع ایران با اشاره به اهمیت آزمایش شدن این محصول 
 F300 در آزمایشگاه بین المللی گفت: خوشبختانه، فن های
تولیدی شرکت دمنده در همان آزمایشگاهی تست شد که 
بسیاری از محصوالت وارداتی تاییدیه استانداردهای خود را 
از آنجا دریافت کرده اند و این کار جای هیچ گونه حرف و 
حدیثی از نظر مقایسه محصول ما با محصول وارداتی از نظر 

استاندارد و کیفیت را باقی نمی گذارد. 

فن های مقاوم در برابر حریق را بومی سازی کردیم
بستانچی در گفت وگو با تاسیسات نیوز:

 باشگاه موفقیت
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 موفقیت ذاتی نیست، بلکه یک امر کاماًل اکتسابی است. داستان های موفقیت همیشه
 جذاب هستند و درس هایی را به خواننده می دهد تا دریابد مهم ترین اصل، تالش و
 ایمان به هدف است. از این رو، در نظر داریم در این صفحه هر هفته معرفی افراد

 موفق و روش  های موفقیت را با شما به اشتراک بگذاریم
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حریق،  برابر  در  مقاوم  پارکینگی  فن های  افزود:  بستانچی 
بومی سازی  را  آن  توانستیم  که  است  استراتژیکی  محصول 
کنیم. این فن ها را در انواع رادیال پارکینگی، جت  فن های 

آکسیال پارکینگی و اگزاست پارکینگی تولید می کنیم. 
قائم مقام مدیرعامل شرکت دمنده به موفقیت تولید فن های 
پارکینگی مقاوم در برابر حریق اشاره و تصریح کرد: امروز نام 
برند ما، به عنوان تنها تولیدکننده فن های پارکینگی در وندور 
سازمان آتش نشانی تهران قرار گرفته است که این موفقیت 

بزرگی برای برند ما محسوب می شود.
او از قدم گذاشتن برندهای دیگر در تولید فن های پارکینگی 
در صنعت تهویه اظهار امیدواری کرد و گفت: بسیار خوشحال 
خواهیم شد اگر در سال های آینده شاهد تولید این محصول 
رقابت پذیری  این صورت  در  زیرا  باشیم،  دیگر  برندهای  از 
در بازار ایجاد شده و قیمت ها رقابتی می شود که در نهایت 
نیز قیمت محصول  اکنون  به نفع مصرف کننده خواهد بود. 

تولیدی ما، 50 تا 60 درصد قیمت نمونه خارجی است. 
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه 
مطبوع ایران عالوه بر موارد فوق، بومی سازی این محصول 
را نقطه مثبتی ارزیابی کرد و گفت: تولید در ایران چند ویژگی 
مثبت دارد. نخست اینکه کارگر ایرانی سرکار می رود و از این 
به  را  نفر  امسال 100  ایجاد می شود. ما  اشتغال زایی  طریق 
می شود.  کم  ارزبری  اینکه  دوم  کردیم.  اضافه  خود  پرسنل 
این محصول پیش از تولید در ایران، با ارز بسیار زیادی وارد 
تکرار  اتفاق  این  نیست  قرار  دیگر  اکنون  اما  کشور می شد، 

شود. 
چند  انحصار  در  امروز  تا  محصول  این  داد:  ادامه  بستانچی 
را  محصول  این  نیز  ما  خود  حتی  و  بود  واردکننده  شرکت 
)شرکت  دنیا  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  طریق  از 
اسپانیایی( وارد می کردیم و اکنون موفق به بومی سازی آن 

ما  نگاه  اما  دارد،  بیشتری  پول  بازرگانی  کار  هرچند  شدیم. 
نگاه بازرگانی نیست، نگاه ما نگاه تولیدی است.

در  فن  تست  آزمایشگاه  بزرگ ترین  ساخت 
خاورمیانه

قائم مقام مدیرعامل شرکت دمنده در ادامه ساخت آزمایشگاه 
تست فن را گام دوم بومی سازی عنوان و تصریح کرد: اکنون 
در حال ساخت بزرگ ترین آزمایشگاه تست فن در خاورمیانه 
هستیم که تا کمتر از سه ماه آینده فاز اول آن به بهره برداری 

می رسد. 
او اظهار کرد: یک آزمایشگاه تست فن در خاورمیانه وجود 
تمام شرکت ها  و  است  شده  واقع  ترکیه  کشور  در  که  دارد 
برای تست محصوالت خود باید به ترکیه بروند که راه اندازی 
ایرانی  تولیدکنندگان  برای  را  تست  مسیر  آزمایشگاه،  این 

بسیار سهل می کند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه 
مطبوع ایران به قابلیت های ویژه این آزمایشگاه اشاره کرد و 
گفت: این آزمایشگاه از نظر گستردگی تست فن، بزرگ ترین 
نظر  از  انواع فن  آزمایشگاه، تست  این  در  است.  آزمایشگاه 
اندازه از حدود 50 متر مکعب در ساعت تا فن های حدود 500 
هزار متر مکعب در ساعت را می توانیم انجام دهیم. همچنین 
انواع تست اعم از تست پرفورمنس، حریق و سایر تست های 

مرتبط با فن را در این آزمایشگاه می توان انجام داد. 
بستانچی در پایان با اشاره به اینکه آزمایشگاه مذکور، همکار 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و موسسه استاندارد خواهد 
شد،گفت: به دنبال این هستیم تا با یک برنامه ریزی دقیق 
و منسجم، بتوانیم سهم خود از بازار کشورهای منطقه را نیز 
داشته باشیم و تست محصوالت کشورهای دیگر را در این 

آزمایشگاه انجام دهیم.
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باشگاه مهندسان

10

دغدغه هایی  با  تاسیسات  مهندسان  جامعه 
را  پنجه نرم می کند که شاید کار آن   و  دست 
به طور  که  باعث شود  و  دهد  قرار  تاثیر  تحت 
به  را  خود  توان  نتواند  بایسته  و  شایسته 
بررسی  برای  رو،  این  از  برساند.  منصه ظهور 
با  تاسیسات،  مهندسان  دغدغه  شناخت  و 
تاسیسات  رییس بخش  دلفانی،  دکتر شهرام 
مکانیکی و الکتریکی مرکز تحقیقات ساختمان 
رییس  معتمد،  محمدباقر  مهندس  مسکن،  و 
و  شوفاژ  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه 
اصل،  قاسمی  رامین  دکتر  و  مطبوع  تهویه 
نظام  سازمان  مکانیک  تخصصی  گروه  عضو 
مهندسی ساختمان استان تهران گفتگو کردیم 
و نظر آن ها را در این خصوص جویا شدیم که 

در ادامه خواهید خواند:
دلفانی با بیان اینکه عدم توجه شایسته و بایسته به دانش 
مهندسی یکی از بزرگ ترین دغدغه هایی است که جامعه 

کرد:  تصریح  هستند،  مواجه  آن  با  تاسیسات  مهندسان 
به نظر من یک مهندس تاسیسات کمتر از یک پزشک 
از نظر کیفیت زندگی، تفاوت های  درس نمی خواند ولی 

زیادی با هم دارند. 
فشار  تحت  اقتصادی  نظر  از  مهندسان  داد:  ادامه  او 
هستند. شرایط مهندسی کشور به مسائل اقتصادی گره 
گریبانگیر  اقتصادی  مسائل  سری  یک  و  است  خورده 
جامعه مهندسان شده و ساخت و ساز کشور را تحت تاثیر 

پرسش این هفته: بزرگ ترین دغدغه مهندسان تاسیسات

 تاسیسات نیوز در نظر دارد تا هر هفته با طرح یک پرسش نظر کارشناسان و
صاحب نظران این حوزه را جویا شود و به بحث و تبادل نظر بپردازد
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قرار داده و همین مساله روی درآمد مهندسان نیز تاثیر 
گذاشته است.

مرکز  الکتریکی  و  مکانیکی  تاسیسات  بخش  رییس 
شرایط  که  این  بیان  با  ساختمان  و  مسکن  تحقیقات 
اقتصادی گاهًا باعث شده که مهندسان در مقابل توقعاتی 
که برخی از مالکین از آن ها دارند، چاره ای نداشته باشند 
پا بگذارند  را زیر  پیمان خود  و قسم اخالقی و عهده و 
نهادهایی  من،  نظر  به  کرد:  تصریح  کنند،  فراموش  و 
و  راه  وزارت  و  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مانند 
شهرسازی و سایر سازمان های دخیل در امر ساخت و ساز 
باید خودشان را این طرف میز جای مهندسان تاسیسات 

بگذارند تا شرایط را بهتر درک کنند. 
اشاره  پزشکان  بازآموزی  دوره های  برگزاری  به  دلفانی 
جامعه  برای  باید  دوره ها  این  من  نظر  به  گفت:  و  کرد 
تا  شود  تبدیل  به یک ضرورت  نیز  تاسیسات  مهندسان 
مهندسان بتوانند نکات اجرایی و فنی را سال به سال یاد 

بگیرند و دانش روز را بشناسند و به کار گیرند. 
کمترین  من  نظر  از  اما  نیستم،  مقصر  دنبال  افزود:  او 
تقصیر بر عهده مهندسان است. ما ِکی به آن ها آموزش 
داده ایم، ِکی مسائل اقتصادی و فنی و ... روز را به آن ها 
است  بهتر  پس  باشند،  زده  پس  را  ما  که  کردیم  ارایه 
کارها و اقدامات خودمان را نیز در نظر بگیریم که آیا این 
یا  می خورد  آن ها  درد  به  اصاًل  ما  تصویب شده  اقدامات 
صرفًا گره ای دیگر به گره کور آن ها اضافه خواهد کرد. 

معتمد با بیان اینکه کارفرمایان به تاسیسات آنگونه که 
باید اهمیت نمی دهند، گفت: آنقدر که به نمای ساختمان 
اهمیت داده می شود، به تاسیسات که قلب تپنده ساختمان 

است اهمیت داده نمی شود.
او با اشاره به اینکه ساختمان ها همواره از داشتن مهندسان 
ناظر تاسیسات محروم هستند، به عدم برنامه ریزی و در 
و  پرداخت  ساختمان  تاسیسات  برای  هزینه  گرفتن  نظر 
گفت: کارهای تاسیساتی معمواًل به انتهای فرایند ساخت 
و ساز موکول می شود که در نهایت به دلیل هزینه هایی 
ساختمان  دیگر  قسمت های  ساز  و  ساخت  حین  در  که 
صرف شده و با تورم هم همراه بوده است، بودجه ای برای 
تاسیسات یا نمی ماند و یا کم می آید و سازنده نیز مضیقه 
مالی خود را در بخش تاسیسات جبران می کند و همین 

مساله مهندسان تاسیسات را تحت فشار قرار می دهد.

تهویه  و  شوفاژ  لوازم  فروشندگان  اتحادیه صنف  رییس 
مطبوع تصریح کرد: به نظر من، باید با اتحاد مهندسان 
و  تصمیم سازی  جایگاه های  در  بتوانیم  تاسیسات 
تصمیم گیری در ساختمان سازی، تاثیرات مثبتی را برای 
ایجاد  ارتقای موقعیت مهندسان  و  آسایش مردم  رفاه و 

کنیم.
مهندسان،  جامعه  چالش های  به  اشاره  با  اصل  قاسمی 
بزرگ ترین  را  کارشناسی  مقطع  در  آموزش  موضوع 
دغدغه برای این حوزه برشمرد و گفت: جای خالی مقطع 
کارشناسی ارشد در رشته تاسیسات مکانیکی به صورت 
آکادمیک به شدت احساس می شود، زیرا تلفیق علم و فن 

در حال حاضر به سختی انجام می شود.
او در ادامه تصریح کرد: لزوم بازنگری و ایجاد و بازتعریف 
رشته تاسیسات مکانیکی در مقطع کارشناسی از ضروریات 
است که نه تنها دغدغه جامعه مهندسان بلکه دغدغه خود 
من نیز است و همراه با این اقدام بایستی دوره کارآموزی 
اخذ  برای  امر  این  که  انجام شود  معتبر  در شرکت های 

تجربه موردنیاز است. 
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دوره های مهرماه آکادمی کاشانه
1 کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر پکیج های حرارتی 

2 طراحی پایپینگ و انتخاب متریال 
3 کارگاه آموزشی طراحی آتش نشانی و آبرسانی همراه با نرم افزار 

Pipe Flow Expert
4 نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با نرم افزار  اتوکد

5  اصول نگهداری مواد غذایی
6 سیستم های اعالم و اطفاء حریق

7 سیستم های برودتی حرفه ای )مهندسی برودت(

https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://kaashaaneh.ir/pipe-flow-expert/
https://kaashaaneh.ir/pipe-flow-expert/
https://kaashaaneh.ir/pipe-flow-expert/
https://kaashaaneh.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF/
https://kaashaaneh.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF/
https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2019/06/detail-F01.pdf
https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2019/06/detail-F01.pdf
https://kaashaaneh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82/
https://kaashaaneh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82/
https://kaashaaneh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA/
https://kaashaaneh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA/


مدت برگزاری: 24 ساعت 
مدرس: مهندس حسن خلخالی

تاریخ شروع: 27 شهریور ماه 98 )فشرده 
همراه با ناهار و پذیرایی( 

مخاطبین دوره: کارشناسان و تکنسین های 
تاسیسات مکانیکی 

در این دوره سه روزه به صورت فشرده در روزهای 
می شود،  برگزار  جمعه  و  شنبه  پنج  چهارشنبه، 
ساختمان انواع مشعل های خانگی و صنعتی به طور 
کامل تشریح شده و معایب و مشکالت احتمالی که 
راه  نیز  و  می آید  پیش  دستگاه ها  این  کار  زمان  در 

کارهای عیب یابی و رفع آنها بیان می شود. 
برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد این 

دوره و سرفصل کامل، اینجا را کلیک کنید

مدت برگزاری: 48 ساعت
مدرس: مهندس اکبر غالمی
 تاریخ شروع: 04 مهرماه 98

پیمانکاران،  مجریان،  دوره:  مخاطبین 
کارشناسان و پرسنل تاسیسات مکانیکی

دوره »نصب و تعمیر پکیج های حرارتی« از دروسی است 
تدریس  حرفه ای  و  فنی  سازمان  سرفصل های  طبق  که 
شده و شرکت کنندگان در پایان آن به این سازمان معرفی 
و در صورت قبولی در ازمون آن عالوه بر دریافت مدرک 
حرفه ای  و  فنی  سازمان  مدرک  کاشانه،  آموزشگاه  معتبر 
بین  توافق صورت گرفته  به  توجه  با  دریافت می کنند.  را 
در  رادیاتور، شرکت کنندگان  ایران  و شرکت  آکادمی  این 
پایان دوره می توانند به عنوان نصاب یا تعمیرکار پکیج های 
توجه  البته  کنند.  همکاری  شرکت  این  با  رادیاتور  ایران 
داشته باشید که در این دوره ساختمان و روش های نصب و 
عیب یابی انواع پکیج ها با برندهای مختلف تدریس می شود. 
برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد این 

دوره و سرفصل کامل، اینجا را کلیک کنید

 کارگاه عملی ساختمان و
 تعمیر مشعل های گازی و

گازوییلی

کارگاه عملی نصب و 
تعمیر پکیج های حرارتی

 دوره های آموزشی کاشانه
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ایجاد جامعه ای توده ای و یکدست است، اتحادیه ها و 
احزاب و اصناف و دیگر کنش های سیاسی در جامعه 
جامعه  و  خصوصی  حوزه  می شوند،  ممنوع  و  محدود 
خود  ملیت  جز  هویتی  مردم  می شود،  بی معنا  مدنی 
ندارند و باید همواره مشغول نشان دادن عشق و عالقه 

به رژیم مستقر باشند.
ندارد و آن  بیشتر وجود  در رژیم فاشیست یک معیار 
هم ملیت است و باید در تمام امور جمعی آن را نشان 
نمی ماند،  امان  در  فاشیسم  گزند  از  هم  خانواده  داد. 
اهمیتی  خانواده  نهاد  برای  محافظه کاران  هرچند 
تولیدمثل خالصه  در  اینجا نقش خانواده  قائلند.  ذاتی 
قدرتمندتر  را  ملت  جمعیت،  افزایش  با  تا  می شود 
خوبی  به  که  می کرد  بیان  را  اصلی  موسولینی،  کند. 
نشان دهنده جهت گیری فاشیسم است: همه چیز باید 
در دولت جا بگیرد و هیچ چیز بیرون و علیه دولت نباید 
وجود داشته باشد! )دولت توتالیتر( ناگفته پیداست که 
فاشیسم بر نوعی پوپولیسم )عوام گرایی( استوار است و 
نمادپردازی و رمانتیسیسم )احساس گرایی( در آن بسیار 
نمادین  ارزش  او  حزب  و  پیشوا  شخص  است.  قوی 
باالیی می یابند و پرستش وی به صورت یک آیین در 
مناسک جمعی  در  گوناگون  به صورت های  که  می آید 
جنگ  و  جنگاوری  ستایش  می شود.  تمرین  توده ها 
ویژگی های  دیگر  از  کردن  فدا  ملت  برای  را  جان  و 
از  گذشت  نشان دهنده  نوعی  به  که  است  فاشیسم 
نظامی گرایی  است.  ملی  بزرگ  آرمان های  برای  خود 
پررنگ  بسیار  فاشیستی  جنبش های  در  )میلیتاریسم( 
دیده  نازی  آلمان  در  آن  عالی  نمونه  که  چنان  است، 
شد؛ نمایش قدرت ملی که در انضباط آهنین نظامیان 
نمادپردازی  اصلی  از جنبه های  پرشمار ظاهر می شود 
فاشیسم به شمار می آید.از دید اقتصادی در فاشیسم، 
مالکیت خصوصی از بین نمی رود، ولی دولت، اقتصاد 
کنشگر  دولت  فاشیسم،  در  می کند.  برنامه ریزی  را 
حاکم  نخبگان  می شود،  تلقی  اقتصاد  عرصه  اصلی 
تبلیغ  را  افراطی  باوری(  )ملی  ناسیونالیسم  مایه های 
رویکردی  با  را  کشور  اقتصاد  می خواهند  و  می کنند 
برسانند.  بیرون  به  نسبت  خودکفایی  به  حمایتی 
و  ندارد  جایی  نیز  شرکت ها  سودمحور  و  آزاد  فعالیت 
این  ارتقای قدرت ملی باشند. در  باید در خدمت  آنها 
زیرا  می شود،  رد  متعارف  معنای  به  سرمایه داری  معنا 
می شود  باعث  کارگران  از  بهره کشی  و  سودمحوری 
پس  شوند.  داده  سوق  سوسیالیسم  سمت  به  آنها  که 
باید با وضع مقررات سفت و سخت و دخالت گسترده 
در اقتصاد جلوی انحراف ها را گرفت. از سو ی دیگر 
اتحادیه های کارگری و مانند آن هم ممنوع می شوند، 
زیرا تاکید آنها چیزی جز ملیت است، کارگران باید به 

تشکل های  فاشیستی بپیوندند.

توصیف  در  زمانی  ایتالیا،  فاشیست  جنبش  رهبر  موسولینی،  بنیتو 
جنبش گفته بود از واژه ها ترسی ندارد و شاید فردا خودش را »شهریار 
باور بود که  این  واپسگرایان )مرتجعان(« بخواند، پیشوای بزرگ بر 
باید عظمت گذشته ایتالیا را زنده کرد و در این راه برچسب هایی مانند 
چندان  آن  مانند  و  دموکرات  و  محافظه کار  و چپ،  راست  واپسگرا، 
اهمیتی ندارند. ازاین رو تحلیل فاشیسم که یادآور سال های میانه قرن 
20 و حکومت های آلمان و ایتالیای سال های پیش از جنگ جهانی 
دوم است، بسیار دشوار است. این پدیده پیچیده ویژگی های متضاد و 
متعارضی را کنار هم جمع کرده است و همین کار را سخت می کند.

فاشیسم در طبقه بندی های رایج نمی گنجد، غریب نیست که در گفتمان 
با سرمایه داری و سوسیالیسم  فاشیسم همزمان مایه هایی از ضدیت 
وجود داشته باشد و می توان دید که ارتجاعی و انقالبی هر دو با هم 
است. کسانی آن را حتی ایدئولوژی منفی هم نامیده اند، زیرا خود را 
در نفی و مخالفت با دیگر ایدئولوژی ها تعریف می کند و به اصطالح 
چگونگی  برای  متفاوتی  توضیح های  است.  راست«  نه  و  چپ  »نه 
روی دادن این پدیده پیشنهاد شده است، از تحلیل مارکسیستی که 
آن را ترفند خشن سرمایه داری برای سرکوب پرولتاریا می داند گرفته 
تا دیدگاه جامعه شناسی وبری که آن را واکنش توده ها در ضدیت با 
زندگی مدرن می داند و لیبرال هایی که آن را پیامد ناامیدی از تحقق 
کمونیسم می دانند. اینها نشان می دهد که حتی تعریفی سرراست از 
آن هم چندان ساده نیست. با این حال، شاید بتوان برخی مولفه های 

کلی را بیان کرد که در شناخت بهتر آن کمک می کند.
است،  افراطی  باوری  ملی  فاشیسم  در  پررنگ  بسیار  ابعاد  از  یکی 
کسانی گفته اند فاشیسم میل به بازگرداندن دوران طالیی گذشته و 
را چنان تصویر می کند  غرورآفرین یک ملت است، فاشیسم اوضاع 
آنها  و  است  رفته  میان  از  ملت  عظمت  و  شده  همه گیر  تباهی  که 
عنصر  نوعی  واقع  در  کنند.  زنده  را  درخشان  گذشته  آن  می خواهند 
یوتوپیایی )آرمانی و خیالی( در اندیشه فاشیسم وجود دارد که گذشته 
را ایده آل و کامل نشان می دهد و خواهان تکرار آن است، چنانکه در 
مورد نازی ها می توان دید که ظهور آنها را پیامد شکست امپراتوری 
آلمان در جنگ جهانی اول می دانند؛ هیتلر و یارانش مدعی بودند که 
می خواهند ننگ پیمان ورسای را از دامن ملت آلمان پاک کنند و 
با توطئه  بازگردانند، همان جایگاهی که  به جایگاه واقعی اش  را  آن 

یهودیان از آنها گرفته شده است.از ویژگی های دیگر فاشیسم، 

اقتصاد فاشیستی
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امیرحسین خالقی
دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران

اقتصاد به زبان ساده



محققان فعال در یک شرکت دانش بنیان 
سانتریفیوژ  ساخت  به  موفق  کشورمان، 
دکانتر ایرانی مورد استفاده در تصفیه آب 
و فاضالب با استفاده از دانش بومی شدند. 
این سیستم در عرصه های مختلف به کار 

گرفته می شود.

برای  را  جدیدی  سیستم  پژوهشگران، 
ساختمان ها  داشتن   نگاه  به خنک  کمک 
برق  مصرف  بدون  کالن شهرها،  در 
طراحی کردند که می تواند برای سازگاری 

با تغییرات آب وهوایی نیز موثر باشد.
این سیستم به صورت یک فیلم پلیمری 
یا آلومینیومی ارزان قیمت درون جعبه و در 
پایین یک سیستم خورشیدی مخصوص 
)پناهگاه( طراحی شده است. این فیلم با 
جذب گرما از هوا در داخل جعبه و انتقال 
انرژی به فضای خارجی، به خنک شدن 

محیط اطراف کمک می کند.

ساخت »سانتریفیوژ دکانتر« ایرانی

 خنک نگه داشتن ساختمان ها در
آینده بدون برق

ساختمان  مهندسی  توسعه  دفتر  مدیرکل 
شدن    برچیده  از  شهرسازی  و  راه  وزارت 
بساط اشخاص حقوقی صوری، کاغذی و 
دالالنی که حاصل دست رنج مهندسان را 

به تارج می برند خبر داد.

 ساختمان ها برچسب مصرف انرژی
دریافت می کنند

و  انرژی  بهینه سازی  پروژه  ملی  مدیر 
محیط زیست در ساختمان گفت: با هدف 
در  انرژی  مصرف  میزان  اندازه گیری 
نیز  ساختمان ها  است  قرار  ها،  ساختمان 
مانند لوازم برقی و الکترونیکی، برچسب 

انرژی دریافت کنند.

گام های  اخیر  سال های  در  شهرداری ها 
انرژی  از  استفاده  راستای  در  خوبی 
جمله  از  که  برداشته اند  خورشیدی 
آبگرمکن های  نصب  به  می توان  آن 
سرویس  سقف  روی  خورشیدی 
بر  یا  کرد  اشاره  عمومی  بهداشتی های 
اساس ابالغ معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان در همه ساختمان های 
6 تا 10 طبقه و با زیربنای حداکثر 5000 
متر و ساختمان های بیش از 10 طبقه و 
با متراژ بیش از 5000 متر ملزم به نصب 
این  که  است  خورشیدی  آبگرمکن های 
تاثیرات  آینده  سال های  در  می تواند  امر 

خوبی را در برداشته باشد

 حفظ درآمد و کاهش
 هزینه های شهری با انرژی های

تجدیدپذیر

 ساختمان سبزی در نروژ ۲ برابر
برق مصرفی را تولید می کند

یک ساختمان سبز که در نروژ ساخته شده 
می تواند با استفاده از صفحات خورشیدی 
برابر میزان برق مصرفی  نصب شده، دو 

را تولید کند.

گزیده اخبار

 عزم جدی وزارت راه برای
 اصالح امور نظام مهندسی

ساختمان
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شکل زیر یک سیستم گرمایش هیدرونیک با دو بویلر 200,000BTU/hr mod/con و 15 زون است که 
برق هر کدام توسط سیرکوالتور خودش تامین می شود. شکل زیر، نمای شماتیک نصب شده این بویلرهاست:

سیستم در انتهای ِهِدرهای مسی 1.5 اینچی، گرمای کافی به 6 یا 7 زون آخر نمی داد. همچنین مشکالتی با 
حرکت های پر سر و صدای راه بندهای آب پایین بویلر به دلیل گیر افتادن هوا در نقاط باال در لوله کشی بین 

بویلرها و هدرهای توزیع داشت.

آیا شما می توانید چندین مورد از جزییات نسبتًا ساده و ارزان که بتواند شرایط را بهتر کند نام ببرید؟ اگر شما 
فرصت طراحی سیستم از ابتدا را داشته باشید چه کار می کنید؟ چه کار متفاوتی انجام می دهید؟

سرگرمی تاسیساتی

طراحی هر سیستمی در دنیای تاسیسات جزئی نگری و ظرافت خاصی را می طلبد و این ظرافت با 
سطح دانش و آگاهی مهندسان تاسیسات ارتباط نزدیکی دارد. از این رو در نظر داریم تا با طرح 
سواالت چالش برانگیز هم دانش مهندسی خود را به چالش بکشیم و هم بتوانیم خودمان را بهتر 

محک بزنیم. 
پاسخ چالش زیر را به آدرس info@tasisatnews.com ارسال کنید. 

پاسخ این چالش را در شماره بعد بخوانید.
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هر چقدر که سرت شلوغ باشد در نهایت آخر هفته که می رسد آدم 
دلش تفریح می خواهد و یا یک سرگرمی که خستگی یک هفته کار 
را از تنش درکند. سینما، پیک نیک، و یا سفر. البته مورد آخر به درد 
کسی می خورد که مرخصی داشته باشد و یک روز دیگر مثل شنبه و 
یا چهارشنبه را کنار تعطیالت آخر هفته بگذارد و دل به سفر بدهد.  
شمایی که االن  این متن را می خوانی و می گویی ما کجا و سفر 

کجا! خب مگر تفریح فقط سفر است؟
را  عروسک  و  فرهنگ  موزه  می خواهیم  هفته  این  تعطیالت  برای 
کار  به  فقط  که  کنید  فکر  اسمش  خاطر  به  شاید  بدهیم.  پیشنهاد 
کودکان می آید اما اینطور نیست. در آنجا مجموعه ای از عروسک ها 
با رفتن به این  از نقاط مختلف جهان گردآوری شده که می توانید 
موزه  از فلسفه و شیوه ساخت این عروسک ها آگاه شوید.  چون این 
دست ساخته های زیبا، بیشتر کودکی و یا باورهای امروز ما را تشکیل 
می دهند. اگر به این موزه سری بزنید قطعا ضرر  نمی کنید. این موزه 
نزدیک  ایستگاه مترو دروازه دولت قرار دارد و دسترسی به آن آسان 
است. آدرس دقیق این موزه مترو دروازه دولت، ابتدای خیابان سعدی 

شمالی، کوچه فیات، پالک 2.

آخر هفته مهندسی

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)



 تاسیسات درگذر زمان

 این تصویر توالت عمومی در رم باستان است که با کمی  دقت در آن 
می توان دید که به نوعی الگوی ساخت توالت فرنگی امروزیست .

تاسیسات نیوز سال روز تولد مهندس علیمردان عالیی، مدیر عامل شرکت شوفاژکار 
)20 شهریور( و احمد بستانچی، مدیرعامل شرکت دمنده )21 شهریور ( را به این 

عزیزان تبریک می گوید.


