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دهکده صنعتگران

روح اله واصف

همکاران گرامی سالم و خداقوت
 در بحبوحه شروع تحریم های نوبت دوم کشور عزیزمان، یکی از مسئوالن مملکتی
 اشاره ای کرد که اگر روند سرمایه گذاری کشورهای خارجی در کشور ما تسریع می شد
 و حجم سرمایه گذاری باال می رفت، تحریم اتفاق نمی افتاد. صرفنظر از مباحث سیاسی
 و بحران های فعلی منطقه و منافعی که قدرت های سلطه گر جهانی در این خاورمیانه

 .شیرین و خوش طعم می بینند، این اظهار نظر چندان هم بی راه نیست
 یا همان تولید ناخالص داخلی نسبت به کل جهان GDP در سال 2015، سهم ایران در
 چیزی در حدود 0.6 درصد بوده است. این عدد در هند 2.8، در انگلستان 3.8، در ژاپن
 5.9 و البته در چین 14.8 درصد بوده است. این یعنی از هر یک صد کاالیی که در
 جهان برای انتهای زنجیره مصرف تولید می شود و پس از تولید به مصرف می رسد،
 تنها 0.6 درصد متعلق به ایران بوده و بقیه را سایرین تولید کرده اند. حال مشخص
 است که اواًل مسیر حرکت کاالها بیشتر باید به سمت داخل بوده باشد تا خارج؛ ثانیًا
 چقدر در اقتصاد جهانی کشور عزیز ما به عنوان یک شریک مهم دیده می شود. البته
بازی نیست. نروژ در همان سال 0.5 ناخالص داخلی همه   باید توجه کرد که تولید 
 درصد از سهم جهانی را به خود اختصاص داده است. پس عوامل مهم دیگری هم باید
 بررسی شود. به عنوان مثال، سنگاپور بدون یک قطره نفت به قطب نفت و پتروشیمی
�Inter تبدیل شده است یا کشورهای سوئد، سوییس و نروژ مفاهیمی جدید را با نام

national Marketing نوردیده در  را  تفکراتی که مرزها   به جهان عرضه کرده اند. 
 است و جهان را به عنوان یک دهکده کوچک با محالت متعدد می بیند. این گونه است
 که پیمان های متعددی چون نفتا و یا اتحادیه اروپا و مانند این ها شکل می گیرد تا هر
 قطعه از یک اتومبیل در جایی از دنیا ساخته شود و در نهایت در جایی دیگر مونتاژ شود
 و در جایی دیگر فروخته شود. این راهی است که اگر دولت ما نمی داند یا نمی تواند

صنعتگران ما باید بروند. البته مفاهیم جدید تفکر جدید و نیروی جوان تر می خواهد

 تا بعد
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پمپ دیافراگمی مینیاتوری
پمپ دیافراگمی مینیاتوری متصل 
فناوری  پارکر  شرکت  از   BTX به 
بسیار  لرزش  برس ،  بدون  موتور 
پیشرفته  تولید  تکنیک های  و  کم 
برای  که  می کند  ارایه  را  جدیدی 
و  کیفیت  با  باال  عملکرد  تامین 

اعتبار عالی طراحی می شود. 

کولر هیبریدی
شرکت   HXV هیبریدی  کولر 
ایرکویل بالتیمور، سرمایش خشک 
این  می کند.  فراهم  تبخیری  و 
سیستم های  به  نسبت  دستگاه 
 60% انرژی  نظر  از  هواخنک 
در  و  داشته  بیشتری  راندمان 
با کولرهای سیال مرسوم،  مقایسه 
حداکثر %70 صرفه جویی بیشتر در 

مصرف آب دارد. 

ناقل های رطوبت  و دما
ویژگی سه مدل جدید در سری های 
 HMD60 رطوبت  و  دما  ناقل 
و  راندمان  افزایش  ویاساال  شرکت 
BAC�  ویژگی های جدیدی همانند

ناقل های  است.   Modbus و   net

و   HVAC تقاضاهای  برای  کانالی 
طراحی  سبک  صنعتی  کاربردهای 

می شوند. 

ترجمه: مهندس نیره شمشیری

معرفی محصوالت جدید

سیستم کنترل محیط
سیستم  یک   ،gForce Ultra

تهویه مطبوع کامپیوتری از شرکت 
Data Air از تکنولوژی سرعت 
متغیر برای تنظیم دقیق سرمایش و 
ظرفیت بیشتر استفاده می کند. این 
سیستم با مدیریت تقاضاهای متغیر 
سرمایش، انطباق پذیری دیتاسنتر را 
بهبود بخشیده و راندمان فضاهایی 
اهمیت  منتشره  مواد  نظر  از  که 
زیادی دارند را به حداکثر می رساند.

 

کندانسینگ یونیت ها
یونیت های  کندانسینگ  سری 
 Azanefreezer 2.0 هواخنک 
مقابله  برای   Azane شرکت  از 
و  زیست محیطی  چالش های  با 
قانونی پیش روی مصرف کنندگان 
طراحی  شده  کنترل  سردخانه های 
در   Azanefreezer 2.0 می شوند. 
برای  جایگزینی  به2عنوان  واقع 
جدید  سردخانه های   ،R22 سیستم 
موجود  سردخانه های  توسعه  و 

مناسب است.

پمپ های هوشمند
 6 آرمسترانگ،  سیال  تکنولوژی 
که  کرده  معرفی  جدید  پمپ  مدل 
به طور اختصاصی برای کاربردهای 
هد باال و جریان پایین طراحی شده 
است. ویژگی دستگاه های دو پمپه 
می شوند،  سوار  لوله ها  روی  که 
کنترل های هوشمند یکپارچه برای 
صرفه جویی در فضا، عملکرد عالی 
انرژی و پمپ کردن موازی است. 
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کاربری ساختمان چیست؟

آیا نیاز به تصفیه خانه و احداث تصفیه خانه داریم؟

آیا در محل احداث پروژه شبکه جمع آوری فاضالب )اگو( 
وجود دارد؟

آیا در محل احداث پروژه محوطه داریم؟ و آیا در محوطه 
شبکه جمع آوری آبهای سطحی وجود دارد؟

وضعیت سطح آب های زیرزمینی در محل احداث پروژه 
چگونه است؟

آیا استفاده از فاضالب خاکستری در این پروژه به صرفه 
است؟

محل چاه های جذبی کجاست؟
آیا در زیر تراز محل قرارگیری شبکه جمع آوری فاضالب، 

تولید فاضالب داریم؟
باتوجه به شرایط پروژه و الزامات و مقررات جنس لوله های 

آب باران و فاضالب را چه چیزی در نظر بگیریم؟
نظر  در  مناسب  داکت  طبقات  در  فاضالب  انتقال  برای 

گرفته شده است؟

بخش  در  یا  و  باشید  داشته  را  کسب وکار  یک  اداره  تجربه  اگر 
مالی یک سازمان یا شرکت فعالیت کرده باشید، حتمًا با افرادی با 
عنوان مشاور مالیاتی یا وکیل مالیاتی آشنایی داشته اید. حتی اگر 
تا به امروز از مشاور مالیاتی استفاده نکرده باشید هم قطعًا مواقعی 
پیش آمده است که به فکر گرفتن مشاوره از یک مشاور مالیاتی 
افتاده باشید. اگر هریک از شرایط باال را تجربه کرده باشید حتمًا 
مالیاتی  مشاور  که  است  پیش آمده  شما  برای  سؤال  این  یک بار 

کیست؟ وکیل مالیاتی کیست؟
مشاور مالیاتی یا وکیل مالیاتی یک فرد متخصص، تحصیل کرده 
و آبدیده در حوزه های مالی و حسابداری است که عالوه بر تسلط 
به دانش حسابداری و حسابرسی، اشراف کاملی به حقوق و قوانین 
مالیاتی داشته و تجربه اداره پرونده های مالیاتی در مراجع قضایی 
مالیاتی کیست  بدانید که مشاور  دقیق تر  اگر می خواهید  دارد.  را 
ادامه مطلب را نیز دنبال کنید تا با کار مشاور مالیاتی و نحوه انجام 

مشاوره مالیاتی بیشتر آشنا شوید.
وظیفه اول مشاور مالیاتی: پشتیبانی مالیاتی

مشاور مالیاتی در درجه اول به دادن مشاوره مالیاتی به مدیران 
با پیچیدگی های قوانین مالیاتی  را  مالی شرکت پرداخته و آن ها 
آشنا می کند. کارکنان بخش مالی یک شرکت و یا شخص مشاور 
به تنظیم صورت های مالی شرکت می پردازند به شکلی  مالیاتی 
شکل  دقیق ترین  و  شفاف ترین  به  مالی  صورت های  این  که 
نظارت  شوند.  مالیات  حداقلی  پرداخت  باعث  و  تنظیم شده  خود 
دریافتی های  و  پرداختی ها  نحوه  بررسی  منعقده،  قراردادهای  بر 
شرکت و همچنین معرفی راه های استفاده از معافیت های مالیاتی 
مالیاتی  پشتیبانی  بخش  در  مالیاتی  مشاور  فعالیت های  دیگر  از 

است.
وظیفه دوم مشاور مالیاتی: دادرسی مالیاتی

مالیاتی  پرونده  مالیاتی، در دست گرفتن  بخش دیگر کار مشاور 
یک مجموعه در اداره مالیات و حل مشکالت آن در هیات های 
حل اختالف و مراجع قانونی رسیدگی به پرونده های مالیاتی است. 
فرم  پر کردن  به  اقدام  مقرر،  موعد  در  صاحبان مشاغل هرساله 
اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن به اداره مالیات می کنند. در برخی 
موارد، مأمور ممیز مالیاتی با توجه به بررسی های خود، اظهارنامه 
مالیاتی شرکت را رد کرده و رقم دیگری را به عنوان مالیات برای 
شرکت در نظر می گیرد. در این مواقع شرکت نیاز به فردی دارد 
که بتواند در مراجع رسیدگی به حل اختالف از اظهارنامه مالیاتی 
شرکت دفاع کرده و از پرداخت مالیات مضاعف توسط مجموعه 

جلوگیری کند.

 مـا و مالـیات

نویسنده: محمد کلکتی

چک لیست های مشاور قبل از جلسه 
هماهنگی – فاضالب 
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مفهوم مشاور مالیاتی

حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی



دستگاه مورد مطالعه یک سیستم CCH است که از یک چیلر 
بازیابی موجود برای تولید همزمان سرمایش و گرمای مفید با 
حالت فقط چیلر ممکن استفاده می کند )شکل 2(. چیلرهای 
مورد بررسی از نوع تراکمی برقی هستند و سوخت بویلرها با 

گاز مایع )LPG( تامین می شود.

روش شناسی
در طول این مطالعه، از نرم افزار داخلی برای انجام مقایسه 
راندمان بهره مندی انرژی به منظور به حداقل رساندن مصرف 
سوخت و هزینه های بهره برداری )LCC( سیستم CCH ارایه 
اولیه،  سرمایه گذاری  شامل   LCC است.  شده  استفاده  شده 
هزینه های  و   )O&M( نگه داری  و  بهره برداری  هزینه های 

برق می شود.
به کار گرفته شده  بررسی موردی روش های  شکل 3 یک 
در این مطالعه نمونه را نشان می دهد که موارد زیر را شامل 

می شود:
•برآورد تقاضای سرمایش و گرمایش

•شبیه سازی و آنالیز
•مطالعه انرژتیک 
•مطالعه اقتصادی

)دمای حباب خشک، دمای  بیرون  اقلیم  داده های  براساس 
دمای  و  دوحه  برای  خورشیدی(  شارش های  و  حباب تر 
بارهای سرمایش   ،)DHW( بهداشتی  آب گرم  تنظیم  نقطه 
و گرما با استفاده از نرم افزار داخلی تعیین می شود. تقاضاهای 
و  می شود  تعیین  ساعتی  صورت  به  گرمایش  و  سرمایش 
شامل ورودی های اصلی برای ظرفیت سیستم چیلر بازیابی 

می شود.
دمای نقطه تنظیم DHW نقش مهمی در تعیین پروفایل بار 
حرارت ایفا می کند، چون بخش مهمی از کل بار حرارتی در 
طول سال را تشکیل می دهد. دمای DHW که چیلر بازیابی 

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

 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 
و سرمایش  گرمایش  مشابه  شیوه ای  به  هم   )CCH( ترکیبی  و سرمایش  گرمایش  می شوند. سیستم های 
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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را  آن  ظرفیت  چون  است،  مهم  بسیار  نیز  می کند  ترک  را 
تعیین کرده و تاثیر قابل توجهی روی راندمان و بهره برداری 
 DWH آن دارد. به همین دلیل، شبیه سازی ها برای دماهای
فارنهایت  درجه   104 از  می کنند  ترک  را  بازیابی  چیلر  که 
درجه   60( فارنهایت  درجه   140 تا  سانتی گراد(  درجه   40(
سانتی گراد( با فاصله 9 درجه فارنهایت )5 درجه سانتی گراد( 

انجام می شود.
روش محاسبه در شکل 4 نشان می دهد که کاربر ابتدا باید 
بار سرمایش و دمای آب گرم بهداشتی مطلوب را وارد کند. 
دماهای بیرون به صورت ساعتی وارد می شوند. شبیه ساز ابتدا 
ظرفیت بازیابی گرمای ساعتی ایده آل و بعد ظرفیت بازیابی 
و  راندمان  و  بازیابی  چیلر  ظرفیت  توسط  که  موثر  گرمای 

دمای آب گرم محدود می شود را تعیین می کند.
در نتیجه، بعد از تعیین ظرفیت سرمایش و گرمایش ساعتی 
تولیدشده توسط هر بخش )فقط-چیلر، چیلر بازیابی، دیگ( 
که تابع دمای DWH و ظرفیت چیلر بازیابی است، شبیه ساز 

 DWH مصرف برق ساعتی و مصرف سوخت که تابع دمای
و ظرفیت چیلر بازیابی است را تعیین می کند.

شبیه سازی و آنالیز
مطالعه با در نظر گرفتن یک سری ظرفیت های چیلر بازیابی 
و برای دماهای DWH مختلف انجام شد تا تاثیر آنها روی 
صرفه جویی های انرژی و هزینه های ناشی از تجهیزات الزم 
حیات  چرخه  هزینه  آنالیز  طریق  از  اقتصادی  صرفه  یعنی 

)LCCA( تحلیل شود.
نظر،  مورد  هتل  برای   CCH سیستم  امکان  تحلیل  برای 
الزم  گرما  و  سرمایش  درخواست های  ساعتی  تنوع  برآورد 
است. در این مورد، تقاضاهای سرمایش و گرمایش یکپارچه 
ساعتی با شبیه سازی داده های ساختمان هتل در یک دوره 
یک ساله )8760 ساعت( به دست آمد. هتل مورد بررسی در 
این مطالعه در بندر دوحه قطر واقع شده و زیربنایی بالغ بر 

34500 متر مربع )371355 فوت مربع( دارد.
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فصل گرم در دوحه حدود 4.4 ماه از 11 
می تا 24 سپتامبر طول می کشد و دمای 
روزانه به طور میانگین باالی 100 درجه 
فارنهایت )37.8 درجه سانتی گراد( است. 
گرم ترین روز سال 11 جوالی با حداکثر 
دمای میانگین 107 درجه فارنهایت )41.6 
 88 دمای  حداقل  و  سانتی گراد(  درجه 
درجه سانتی گراد(   31.1( فارنهایت  درجه 
است. فصل سرد 3.1 ماه از 4 دسامبر تا 
دمای  حداکثر  و  مارس طول می کشد   8
درجه   78 زیر  میانگین  طور  به  روزانه 
فارنهایت )25.5 درجه سانتی گراد( است. 
حداقل  و  ژانویه   25 سال  روز  سردترین 
دمای میانگین 57 درجه فارنهایت )13.9 
درجه سانتی گراد( و حداکثر آن 71 درجه 

فارنهایت )21.7 درجه سانتی گراد( است.
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تاسیسات نیوز/سعید سعیدی: سال ها پیش که در سنین رشد 
به سر می بردم، پدرم صاحب یک شرکت چوب فروشی بود 
به  چوب ها  فروش  و  درختان  قطع  با  آن  کار  و  کسب  که 
صورت الوار مرتبط بود. به خاطر موقعیت شغلی پدرم، مرتب 
سواحل  از  دورافتاده  جزایر  جمله  از  جدیدی  مکان های  به 
غربی بریتیش کلمبیا در کانادا نقل مکان می کردیم. از این 
با  افرادی  و  بزرگ  تجهیزات  من،  کودکی  خاطرات  در  رو، 
جثه های عظیم جای گرفته اند که با این تجهیزات سر و کار 
داشتند. این بخشی از گفته های رییس فعلی انجمن مهندسان 
گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع آمریکا )اشری( است که 
داستان ورودش به دنیای تاسیسات را در ادامه خواهید خواند:
»داِرل ِکی بویس« رییس انجمن اشری در ادامه می گوید: 
نقل مکان  به  ما همچنان  پدرم،  بسته شدن شرکت  از  بعد 
کردن از این شهر به آن شهر، ادامه می دادیم و همین مساله 
باعث شده بود تا من در مدارس مختلفی تحصیالتم را ادامه 

دهم. 
در سن 14 سالگی، پدرم خانواده ما را ترک کرد. مادرم، خواهر 
کوچک ترم و من رفاه و شرایط خوبی که در گذشته داشتیم را 

از دست دادیم. از آن پس، من نقش مرد خانه را پیدا کردم 
و تمام کارهای خانه به عهده من درآمد. شاید باورتان نشود، 
اما در آن دوران پول نداشتیم که به لوله کش یا برقکار بدهیم 
تا کارهای لوله کشی و برقکاری خانه را انجام دهد. از این 

قصه زندگی مرد خود ساخته تاسیسات 
فراز و فرودهای زندگی رییس اشری

 باشگاه موفقیت
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صفحه موفقیت این شماره از هفته نامه را به  داستان زندگی کاری رییس کنونی انجمن اشری 
اختصاص دادیم. داستانی از یک مهندس تاسیسات خودساخته که با فراز و فرودهای زیادی در 

مسیر کاری و زندگی خود مواجه بوده است. اما سختی ها و مشکالت مسیر او را به قله ای رسانده 
که بتواند همه آن ها را فراموش کند.
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رو، من مسئول تعمیرات و برطرف کردن مشکالت لوله کشی 
فاضالب یا کارهای برقی در خانه بودم. آنجا بود که اهمیت 
ایمنی، عملیات ساختمانی و کار تاسیسات ساختمانی را درک 
من  در  ساختمانی  کارهای  در  کنجکاوی  و  عالقه  و  کردم 

ایجاد شد.
با  آنجا  از  شدم،  وارد  دبیرستان  به  که  سالگی   15 سن  در 
در  رفتیم.  )نیروگاه(  برق  کارخانه  یک  بازدید  به  تور  یک 
بازدید از کارخانه، این سوال در ذهن من آمد که مسئول این 
او  کردم،  تور سوال  لیدر  از  وقتی  بزرگ کیست؟  تجهیزات 
گفت مسئولیت این کار با مهندسان مکانیک است و از همان 

جا جرقه مهندسی مکانیک در ذهن من زده شد. 
بعد از بازدید از تور و بازگشت به کالس، باید یک صفحه 
انشا در مورد شغل های مورد عالقه مان در آینده می نوشتیم؛ 
انشای من در مورد مهندسی مکانیک بود. این عالقه آنقدر 
تکنولوژی  مورد  در  نیز  دانشگاه  از  بعد  حتی  که  بود  قوی 
مهندسی مکانیک مطالعه کردم و در نخستین شغل دائمی ام، 
دانشگاه  در   HVAC مکانیکی  سیستم های  طراح  به عنوان 

آلبرتا فعالیت می کردم.
هر زمان که وظایفی برای طراحی سیستم های تهویه به من 
محول می شد، من به سراغ طراحان ارشد می رفتم و از آن ها 
کمک می گرفتم. آن ها هندبوک های اشری را به من معرفی 
می کردند و می گفتند: تمام چیزهایی که نیاز داری بدانی در 
در  غرق  را  خود  من  و  است  موجود  چهارجلدی  کتاب  این 
هندبوک های اشری کرده بودم. در سن 27 سالگی، ازدواج 
دوره  در  و  کردم  رها  را  دانشگاه  در  وقتم  تمام  کار  کردم. 
دوران چهارساله  در طول  ثبت نام کردم.  مکانیک  مهندسی 

مکانیکی  سیستم های  طراح  یک  به عنوان  مهندسی،  دوره 
نیمه وقت به کارم ادامه دادم. 

و  ساختمانی  عملیات  از  که  بودم  شده  کارم  عاشق  آنقدر 
تاسیساتی لذت می بردم و با اطمینان کارم را انجام می دادم. 
دیدگاه من اینگونه است، وقتی تاسیسات خانه ای را طراحی 
می کنیم و یا سیستم های مکانیکی را در آن تعبیه می کنیم، 
باید این احساس را داشته باشیم که آن خانه برای خودمان 

است و قرار است خودمان در آن زندگی کنیم.
به بیان دیگر، طبق چشم اندازهای اشری، ارتقای سطح رفاه 
از مهم ترین و بزرگ ترین  انسانی  انسان و اهمیت به منابع 
که  هستم  مطمئن  است.  مکانیک  مهندسان  ماموریت های 
اکثر افراد فکر می کنند HR در هندبوک های اشری مخفف 
 Refrigeration به معنای گرمایش و  Heating کلمات
به معنای تبرید است. در حالی که کاماًل اشتباه است و این 
منابع  معنای  به   Human Resource مخفف  حروف 

انسانی است.
از  سال ها  داشتم،  زندگی  در  که  فرودهایی  و  فراز  تمام  با 
نخستین روزی که عالقه ام به دنیای تاسیسات و مهندسی 
مکانیک را کشف کردم، گذشته است. امروز ریاست جایگاهی 
را عهده دار شدم که دورانی خود را غرق در هندبوک های آن 
کرده بودم و منبعی معتبر برای مراجعه جهت حل مشکالتم 
یک  صرفًا  که  چرا  شده  سنگین تر  وظیفه ام  امروز  اما  بود. 
مهندس و طراح سیستم های مکانیکی نیستم و باید نگاهی 

وسیع تر با رویکرد مدیریتی داشته باشم.
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باشگاه مهندسان
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پرسش این هفته: بزرگ ترین چالش مدیران جوان 

 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

مدیران  چالش  بزرگ ترین  به عنوان  تجربه  چالش  از  بستانچی 
جوان یاد کرد و گفت: مدیران جوان با چالش های زیادی مواجه 

هستند که بزرگ  ترین آن ها چالش تجربه است.
او افزود: عدم تجربه کافی در حوزه های مرتبطی که یک مدیر 
جوان با آن در ارتباط است، تاثیر زیادی در نوع مدیریت و نوع 

نگاه او به فرآیندهای شرکت خواهد داشت. 
و  آگاهی  باالی  سطح  به  دمنده  شرکت  مدیرعامل  قائم مقام 
دانش مدیران جوان اشاره کرد و گفت: به جرات می توان گفت 
مدیران جوان دانش متناسب با کار خود را دارند و از این نظر 
داشته  سنتی  مدیران  به  نسبت  بهتری  عملکرد  می توانند  حتی 

صنعت تاسیسات کشور یکی از قدیمی ترین صنایعی است که از گذشته تا هنوز هم حضور قوی و 
محکمی در کشور داشته است. همین استمرار حضور باعث شده تا بسیاری از شرکت های قدیمی 
در  دیگر،  از عوامل  برخی  و  از سالیق مشتری ها  آگاهی  و  امروز  پیشرفته  تکنولوژی های  با  همگام 
شیوه مدیریت خود بازنگری کرده و کار را به مدیران جوان بسپارند. از این رو، محوریت گفت وگوی 
این هفته را به چالش مدیران جوان اختصاص داده ایم و گپ و گفتی با مهدی بستانچی، قائم مقام 
مدیرعامل شرکت دمنده، مهندس کوثر جعفری مرندی، رییس واحد مهندسی و فروش و عضو هیات 
مدیره موسسه فنی شاهرخی و محمد علی نسل سراجی، مدیر عامل شرکت آوش تهویه پایتخت 

زده ایم که در ادامه خواهید خواند:
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باشند، اما نمی توان تجربه مدیریت های گذشته خود را منکر 
شویم، چرا که این تجربیات در بسیاری از موارد تاثیر قوی تر، 
پررنگ تر و کامل تری از دانش مدیران جوان خواهد داشت. 

برای مدیران جوان  به همین جهت  بستانچی تصریح کرد: 
الزم است که از تجارب مدیریت های گذشته استفاده کنند و 
لزوم استفاده از تجربیات مدیران قبل از خود را در کار جدی 
بگیرند تا بتوانند شاهد پیشرفت و موفقیت های قابل توجهی 

باشند.
جعفری در خصوص چالش مدیران جوان گفت: به مدیران 
جوان امروزی که نوعًا دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، 
بسیار بیشتر از نسل های قبلی با نگاه تردید نگریسته می شود. 
بسیاری از مدیران نسل قبل، پیش از آنکه "مدیریت" را فرا 

گیرند، جاگاه مدیریت را دریافت می کردند.  
او ادامه داد: مالکان کسب و کار، صاحبان کارگاه ها، جانشینان 
حجره های پدری و بخش بزرگی از به اصطالح مدیران نسل 
روش های  از  سپس  شدند،  مدیر  عنوان  صاحب  ابتدا  قبل، 
تجربی و آزمون و خطا باال و پایین این سمت را آموختند و 
تجربه بهترین معلم ایشان شد. این موضوع حتی در بسیاری 

از مشاغل اجرایی کشوری نیز مصداق دارد.
با  شاهرخی  فنی  موسسه  فروش  و  مهندسی  واحد  رییس 
اینکه این موضوع در مورد مدیران جوان امروزی  اشاره به 
قابل  اگرچه مدریت علم است و  صادق نیست، اظهار کرد: 
نسل  تجربی  مدیران  بدنه  اما  علوم،  تمام  مثل  گرفتن،  فرا 
به  ورود  به  آماده  و  آموزش دیده  جوانان  نمی توانند  قبل،  
بودن  مجهز  که  است  درحالی  این  بپذیرند.  را  تجربه  حوزه 
می تواند  تجربه  حوزه  به  ورود  از  قبل  علمی  ابزارهای  به 
سرعت سعی و خطای نسل قبل را بسیار بسیار کاهش دهد 
و ابزارها و سیستم های مدرن و نوآورانه را جایگزین بسیاری 

از روش های کند و سنتی سازد.
عضو هیات مدیره موسسه فنی شاهرخی افزود: شاید یکی از 
دالیلی که در حوزه ملی هم جوانگرایی جدی گرفته نمی شود 
همین باشد. ترس از اینکه نسل جدید، بی توجه به تجربیات 
قبلی، اشتباهات نسل پیشین را دوباره در مسیر سعی و خطا 
تکرار کند، جامعه را از بکارگیری جوانان در سمت های جدی 
مشاوره  حلقه های  تشکیل  شاید  اما  می دارد.  باز  مدیریتی 

خبرگان در کنار مدیران جوان این نقیصه را نیز مرتع سازد.

جعفری به سابقه همکاری با مدیران جوان و بهره مندی از 
دانش آن ها اشاره کرد و گفت: شخصا از کار با مدیران جوان 
که گاه و بی گاه در سمت های باال افتخار همکاری با ایشان 
را داشته ام بسیار بسیار بهره برده ام، چرا که عالوه بر دانش 
و ابزارهای علمی، چندین برابر همتایان مسن تر خود، انگیره 
و دلیل برای ارائه بهترین کار خود را دارند که باعث می شود 

نتایج ایشان قابل تحسین و خالقانه باشد.

مشتری  با  ارتباط  مهارت  و  اصل مشتری مداری  از  سراجی 
و  کرد  یاد  جوان  مدیران  چالش های  کلیدی ترین  به عنوان 
مدیران  با  ارتباط  در  مسن  مشتریان  اطمینان  جلب  گفت: 
جوان یکی از چالش هایی است که با آن مواجه هستیم که 
نسبی،  و همچنین سابقه  اطالعات  و  علم  به  توجه  با  البته 

قابل حل است.
نیروهای  و  پرسنل  با  قوی  ارتباط  ایجاد  افزود:  ادامه  در  او 
مجموعه و همبستگی هرچه بیشتر بین پرسنل از نیروهای 
تا مهندسین  از پرسنل حسابداری  تا مسئول دفتر،  خدماتی 
فروش و ... از دیگر مواردی است که بیشتر مدیران جوان در 

مدیریت آن با معضل مواجه هستند.
مدیر عامل شرکت آوش تهویه پایتخت با اشاره به عدم ثبات 
دغدغه های  از  دیگر  یکی  به عنوان  مالی  مسائل  از  بازار  در 
مدیران جوان یاد کرد و گفت: نبود ثبات در بازار باعث شده تا 
گاهًا با مشکالتی از جمله کمبود نقدینگی و مشکالت مالی 
مواجه شویم که دغدغه بزرگی برای مدیران جوان محسوب 
این  در  دارد؛  برنامه ریزی  و  دوراندیشی  به  نیاز  که  می شود 

مورد، تجربه مدیران سنتی بسیار کارساز است. 



منصور نوبریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی در هفته گذشته از برچیدین بساط شرکت های مهندسی 

صوری در حوزه ساخت و ساز خبر داده بود. 
این روز ها مباحث مرتبط با نظام مهندسی بسیار داغ شده و دلیلش 
هم برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره شورای مرکزی و 
ادعای اعمال نفوذ یکی از مقامات ارشد دولتی در آن است. پرداختن 
به این که چه شد و چگونه این حواشی مطرح شد، بیشتر شبیه به 
این است که اصل موضوع که رسیدگی و کنترل و ساماندهی نظام 
مهندسی و حل مشکالت اساسی قدیمی در این نظام است رها شود 
و باز هم بازی با اسامی فرصت را برای اصالح نظام مهندسی از 

دست مسئوالن ذی ربط بگیرد. 
این  نقل  می شود  مطرح  مهندسی  نظام  در  مشکالت  بحث  وقتی 
جمله از نوبریان به جا به نظر می رسد که می گوید: »مشکالت این 
نظام ساختاری است«. او در توضیح این جمله درباره شرکت های 
نمی کنند حرف  و مرتبط عرضه  و کافی  صوری که خدمات الزم 

می زند و از برگه فروشی و فروش پروانه به عنوان معضالت اصلی در 
این نظام یاد می کند.

اما پرسش اساسی این جا مطرح می شود که چه چیزی امکان صدور 
این  پاسخ  او  فراهم کرده.  این شرکت های صوری  برای  را  مجوز 
سوال را هم در آن گفت و گویی که هفته  گذشته منشر شد داده و 
آن را آیین نامه های این حوزه دانسته است. اما مشکالت  اصلی این 
است که چگونه قوانین و مقررات می تواند در این حد بدون حدود 
دقیق و دامنه مشخص باشد؟ چگونه می شود که آیین نامه ای وجود 

داشته باشد اما خودش عامل انحراف و تفسیر به نفع شود؟
در این جا توجه به این نکته ضروری است که ایجاد سامانه ثبت 
این  شکل گیری  مانع  می تواند  حدی  چه  تا  شرکت ها  اطالعات 
شرکت های صوری شود؛ در حالی که مشکل اساسی در آیین نامه ها 
اما  باشند،  تغییرات هرچند مثبت هم  آنطور که معلوم است  است. 
آیین نامه ها را حل و  نمی تواند مشکل قابل تحلیل و تفسیر بودن 

تغییرات مثبت بنیادینی در نظام مهندسی ایجاد کند. 

حل مشکالت بنیادین یا سرگرمی در نظام مهندسی؟

 تحلیل هفته
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مدت برگزاری: 48 ساعت

مهندس  واصف،  صدرا  مهندس  مدرسین: 
علیرضا  مهندس  سرکاری،  امیرحسین 

صالحی

روزهای   98 ماه  مهر   04 شروع:  تاریخ   
برگزاری: پنجشنبه ها

و  مهندسان  کارشناسان،  دوره:  مخاطبین 
متخصصین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

سایت  در  شده  بارگذاری  کوتاه  فیلم  در 
خبره  اساتید  از  تن  دو  کاشانه،  آکادمی 
مورد  در  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  دپارتمان 

دانش پایپینگ )piping( صحبت می کنند.

نیز  و  آنها  طوالنی  کاری  سابقه  به  توجه  با 
شاید  پایپینگ،  آموزش  فوق العاده  تجربه 
این نخستین گام شما برای ورود به دنیای 

سیاه رنگ ولی طالیی نفت باشد.

برای دیدن فیلم و  مشاهده اطالعات بیشتر 
در مورد این دوره و سرفصل کامل، اینجا را 

کلیک کنید

مدت برگزاری: 45 ساعت 

مدرس: مهندس امیر مرادیان، مهندس روح 
اهلل واصف، مهندس سید صادق تولیت

تاریخ شروع: 14 مهرماه 98

متخصصین،  کارشناسان،  دوره:  مخاطبین 
طراحان و پرسنل تاسیسات مکانیکی 

در این دوره 45 ساعته، ابتدا در 10 جلسه 
سه ساعته و در مجموع 30 ساعت، نرم افزار 
و  می شود  داده  آموزش  کامل  طور  اتوکدبه 
بعد از آن در 5 جلسه نقشه کشی تاسیسات 

مکانیکی و برقی تدریس خواهد شد.

برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد این 
دوره و سرفصل کامل، اینجا را کلیک کنید

و 1.طراحی پایپینگ و انتخاب متریال مکانیکی  تاسیسات  2.نقشه کشی 
برقی با نرم افزار اتوکد 

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/%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/


Water World
 Water( آب  دنیای  نشریه 
تخصصی  ماهنامه ای   )World
و  مطالب  انتشار  به  که  است 
و  تکنولوژی ها  و  آب  حوزه  اخبار 
تجهیزات مرتبط با آب می پردازد. 
که  مقاالتی  مهم ترین  جمله  از 
واتر ورلد  نشریه  از  این شماره  در 
مقاالتی  به  می توان  شده  منتشر 
آب  کیفیت  اهمیت  خصوص  در 
اشاره  آب  کیفیت  جدید  عصر  و 
کرد که مورد مطالعاتی و تحقیقی 
در  آب  کیفیت  بررسی  به  آن 
شده  متمرکز  شمالی  کارولینای 
ابتکارات  به  این،  بر  عالوه  است. 
صنعت  به  مربوط  اختراعات  و 
اشاره شده  این شماره  در  نیز  آب 
است. مطالب جدیدی از فاضالب 
نیز  فاضالب ها  پساب  تصفیه  و 
می کند.  خودنمایی  نشریه  این  در 
استانداردهای NFS برای کیفیت 
این  مهم  مطالب  دیگر  از  آب 
نشریه به شمار می رود. این نشریه 
با  را  مقاله ای  همچنین  حرفه ای 
عنوان ساخت سیستم آب هوشمند 

را منتشر کرده است. 

World Pumps
 World( نشریه دنیای پمپ ها
نشریاتی  جمله  از   )Pumps
تخصصی  طور  به  که  است 
پیشرفت های  و  پمپ  حوزه  در 
می کند  فعالیت  پمپ  صنعت 
انعکاس  را  حوزه  این  اخبار  و 
می دهد. مهم ترین خبرهای حوزه 
این صنعت،  رویدادهای  و  پمپ 
مطالب مربوط به آب و فاضالب 
طراحی  و  عملیات  همچنین  و 
جمله  از  لوله کشی  سیستم های 
این نشریه  مطالبی است که در 
مطالب  از  یکی  می شود.  دیده 
اصلی این شماره از نشریه دنیای 
پمپ به بررسی تحوالت صنعت 
و  است  پرداخته  چین  در  پمپ 
در  را  صنعت  این  رشد  عوامل 
است.  کرده  بررسی  کشور  این 
این  مهم  مقاالت  از  دیگر  یکی 
برای  به خنک سازی آب  شماره 
که  دارد  اختصاص  برق  نیروگاه 
خواندن آن خالی از لطف نیست. 
مطلب دیگری نیز در حوزه آب و 
فاضالب تحت عنوان تکنولوژی 
خشکسالی  با  مبارزه  برای  سبز 
در این شماره منتشر شده است. 

Cultural Center
Transforming Warehouse to

Selecting and Specifying Pipe Flow Meters | Pressure Sustaining Valves

Celebrating 125 Years of HVAC&R | Indoor Air Quality Guide

SEPTEMBER 2019

A S H R A E

J O U R N A L
THE MAGAZINE OF HVAC&R TECHNOLOGY AND APPLICATIONS ASHRAE.ORG

ASHRAE JOURNAL
تخصصی ترین  اشری،  نشریه 
مهندسان  جامعه  برای  نشریه 
ماهانه  صورت  به  مکانیک، 
از  که  نشریه  این  می شود.  منتشر 
انجمن مهندسان گرمایش،  سوی 
آمریکا  مطبوع  تهویه  و  سرمایش 
برای  است  محلی  می یابد،  انتشار 
بازتاب مهم ترین اتفاقات و اخبار و 
رویدادهای حوزه صنعت تاسیسات 
شماره  آخرین  در   .)HVAC(
سپتامبر  ماه  در  که  ماهنامه  این 
اعم  مقاالتی  است،  شده  منتشر 
برای  جدید  »راهنمایی های  از 
محل  هوای  تمیزکننده های 
سکونت«، »ولوهای پایدار فشار«، 
»استراتژی هایی برای حفظ ایمنی 
تعیین  و  »انتخاب  غذایی«،  مواد 
دیگر  بسیاری  و  لوله«،  جریان 
صنعت  حوزه  مهم  مقاالت  از 
داده  جای  خود  در  را  تاسیسات 
و  مهم ترین  از  یکی  اما  است. 
این  در  که  مطالبی  جذاب ترین 
به چشم  اشری  ماهنامه  از  شماره 
عنوان  با  است  مقاله ای  می خورد، 
دنیا   HVAC/R »چگونه صنعت 
را تغییر داد«. در این مقاله اهمیت 
صنعت HVAC در زندگی روزمره 
و تاثیر آن بر زندگی را در خواهید 

یافت. 

تاسیسات در نشریات
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آنکه مردم تمایل کمتری  مالی وارد می شود. نخست 
برای سپرده گذاری در بانک خواهند داشت و این یعنی 
و  بانکی،  سیستم  به  منابع  ورودی  جریان  شدن  کند 
انحرافی در صف متقاضیان وام  انگیزه های  بروز  دوم 
است که اثر تشدید شده آن به نحوی که خواهیم گفت 
موجب ورود منابع مالی به بخش ها و هرز منابع خواهد 
شد. ماکسول فرای یکی از کارشناسان اصلی این حوزه 
جنوبی  آمریکای  کشورهای  در  وسیعی  تحقیقات  که 
می کند  بیان  است،  داده  انجام  زمینه  این  در  آسیا  و 
هم  آن  و  نگرفتند  نظر  در  را  اصلی  فاکتور  یک  آنها 
است.  وام  متقاضیان  بین  در  رانتی  انگیزه های  بروز 
فرای اعتقاد دارد در کشورهایی که بستر تولید فراهم 
این  در  بود  خواهد  باال  سرمایه گذاری  ریسک  نیست 
وسوسه  قیمت  ارزان  مالی  منابع  به  دسترسی  میان 
سرمایه گذاری آن را در دارایی های غیر مولد، خصوصًا 
در  تولید  ایجاد  اسم  به  مردم  می دهد.  افزایش  زمین 
را  قیمت  ارزان  و  بهره  وام کم  گرفته،  قرار  وام  صف 
فعالیت های سوداگرانه  در  را  آن  کرده سپس  دریافت 
)داللی( که سود فراوانی دارد مثل خرید زمین، طال، 

ارز و.. خرج می کنند.
به این ترتیب حجم زیادی از منابع مالی ارزان قیمت 
از چرخه اقتصادی کشور خارج می شوند. اما این پایان 
کار نیست با افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های غیر 
مولد، پول موجود در جامعه رفته رفته افزایش می یابد 
بیشتری  پول  با  را  قبلی  کاالی  مقدار  همان  مردم  و 
خرید و فروش می کنند و این یعنی افزایش تورم. با باال 
رفتن تورم فشار بر بخش مالی تشدید می شود از یکسو 
کسانی که پول خود را در بانک قرار می دهند جریمه 
می شوند، )به علت کاهش سود بانکی( زیرا حتی ارزش 

زمانی پول آنها حفظ نمی شود. 
مالی  این عوامل موجب کوچک شدن بخش  ترکیب 
و جلوگیری از رشد آن، به عبارت دیگر سرکوب مالی 
شده، که نه تنها تولید را در کشور به حداقل می رساند 
طال،  زمین،  خرید  مثل  سوداگرانه  فعالیت های  بلکه 
ارز، اتومبیل را به فعالیت های پربازده نزد مردم تبدیل 
این کشورها  تمامی  مشترک  از شاخصه های  می کند. 
حجم باالی معوقات بانکی است. یعنی میزان باالیی از 
وام های ارزان قیمت پرداخت نمی شود که آن نیز ریشه 
دارد.  تولید  بستر  رفتن  بین  از  و  رانتی  انگیزه های  در 
تورم  از  پایین تر  و  تعادلی  مقدار  زیر  وام  قیمت  وقتی 
طرح های  اساس  بر  نه  وام  گرفتن  اولویت  گیرد  قرار 
حزبی،  سیاسی،  رابطه  اساس  بر  بلکه  کارآفرینی 

موقعیت اجتماعی، فامیلی شکل می گیرد.

معنای کلمه سرکوب چیست؟ برای مثال وقتی گفته می شود فالن 
استعداد کودک سرکوب شده است این به چه مفهومی است؟ سرکوب 
به معنای جلوگیری از رشد و شکوفایی است. حال سرکوب مالی یعنی 
چه؟ جلوگیری از رشد و توسعه بخش مالی. برای شناخت این مفهوم 
جالب که اکثر کشورهای در حال توسعه و خود ما نیز سالیان متمادی 
درگیر آن هستیم نخست به تعریف بخش مالی در سیستم اقتصادی 
می پردازیم. فرض کنید شما کارآفرینی هستید که یک طرح تولیدی 
مناسب برای تولید محصولی مثال تن ماهی دارید. هزینه اجرای آن 
از عهده شما خارج است و برای اجرای آن نیاز به قرض دارید. اما در 
صورتی که پول مورد نیاز در اختیار شما قرار گیرد ظرف دو سال آینده 
قادر خواهید بود نه تنها پولی که قرض کردید را پس دهید، بلکه به 
سودآوری باالیی برسید و عده ای زیادی را نیز صاحب درآمد کنید. 
شما این منبع را نمی توانید از پدر یا دوستانتان قرض بگیرید بنابراین 
تنها گزینه ای که به ذهن شما می رسد بانک است. بانک و هر واسط 
مالی دیگر نقش بسیار مهمی در گسترش تولید و توسعه اقتصاد هر 
کشوری دارد. به این بخش از اقتصاد که وظیفه تامین مالی بنگاه های 

اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد بخش مالی گفته می شود.
قبل از دهه 70 میالدی کشورهای در حال توسعه بر پایه یکسری 
تئوری ها، نگرشی مشترک در مورد بخش مالی در پیش گرفتند. آنها 
اعتقاد داشتند تنها راه به حرکت درآوردن چرخ تولید و گسترش ابعاد 
آن در بخش های مختلف، ورود به بازار مالی یعنی عرضه و تقاضای 
اختیار  در  قیمت  ارزان  مالی  اختیار گذاشتن تسهیالت  در  برای  وام، 
ارزان  مالی  منابع  تزریق  با  شرایط  این  تحت  است.  تولیدکنندگان 
قیمت به بخش تولید زمینه گسترش آن به زودی فراهم می شود. وجه 
مشترک همه این سیاست ها همانند آنچه در کشور شاهد آن هستیم 
منابع  گرفتند  تصمیم  دولت ها  بود.  گزینشی  اعتباری  سیاست  طرح 
مالی را بین بخش های مختلف تولید بر اساس اولویت کشور تقسیم 
کنند. برای مثال بخش کشاورزی 25 درصد منابع وام را با سود بانکی 
4 درصد در اختیار گیرد یا بخش مسکن و... اما این طرح با شکست 
سنگینی مواجه شد و همگان دریافتند این سیاست مقصدی جز هرز 

منابع مالی و افزایش تورم نخواهد داشت. اما چرا؟
وقتی قیمت وام یا نرخ بهره وام، زیر مقدار تعادلی )مقدار واقعی که باید 

در بازار باشد( قرار می گیرد از دو ناحیه فشار  سنگینی بر بخش 

مفهوم سرکوب مالی

16

سید محمد مجیدی 

اقتصاد به زبان ساده



پاسخ چالش هفته گذشته 

راه حل اول:
یکی از مشکالت، عدم جداسازی هیدرولیکی بین سیرکوالتورهای دیگ و سیرکوالتورهای زون است که سبب توزیع جریان 
ترکیبی بین سیرکوالتورهای دیگ و سیرکوالتورهای زون در سمت چپ هدرهای کوچک تر از اندازه معمول می شود و در 

نتیجه زون های سمت راست دور از آن هدر ها دچار کمبود می شوند. 

سرگرمی تاسیساتی

شکل 1

صورت  به  که  باال  عملکرد  با   VS6 نوع  از  مخروطی  شعاعی  پمپ  یک 
عمودی آویزان می شود می تواند به عنوان یک پمپ تزریقی استفاده شود

صحیح غلط

 چالش این هفته

16
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سیستم تعداد زیادی قطعه گران دارد که تعویض کامل آنها 
نزدیک  تی  دو  نصب  مورد  دراین  است.  عملی  غیر  تقریبًا 
تغییر کوچک،  این  توصیه می شود.   1 به هم همانند شکل 
جداسازی هیدرولیکی کافی سیرکوالتورها را تامین می کند 
و مشکل کمبود جریان در زون های چپ دور را هم بر طرف 

می سازد.

راه حل های دیگر:
نشان  را  سیستم  بهبود  مورد  در  دیگر  روش های   2 شکل 
می دهد. قطعًا این روش ها تنها راه اصالح سیستم نیست اما 
چندین مفهوم طراحی سیستم هیدرونیکی امروزی را ترکیب 

می کند. 
جای  اینچی   2 هدرهای  کوتاه  مجموعه  یک  در  دیگ  دو 
می گیرند که اجازه ورود جریان کامل به سپراتور هیدرولیک 
با سرعت جریان حداکثر 4 فوت در ثانیه را می دهد. هر دیگ 

می تواند جدا و تخلیه شود. 
سپراتور هیدرولیک جداسازی آشغال و هوا با راندمان باال و 
سیرکوالتور  از  دیگ  سیرکوالتور  هیدرولیک  جداسازی  نیز 

توزیع با سرعت متغیر را تامین می کند. 
اگر یک جفت ونت هوا با شیرهای جداسازی در نقاط باالی 
می کند.  کمک  اولیه  هوای  حذف  به  شود،  وارد  لوله کشی 
 4/3 جبرانی  آب  سیستم  یک  تعبیه  صورت  در  همچنین 

اینچی، در صورت لزوم دبی جریان تخلیه قوی می شود. 
سمت بار سپراتور هیدرولیکی به یک مجموعه هدرهای سایز 
لوله 3 اینچی وصل می شود. این سایز اجازه حداکثر سرعت 
جریان در هدرها در زمان کار همه زون ها به اندازه حداکثر 2 
فوت در ثانیه را می دهد. پس، افت هد بسیار کمی در هدرها 

وجوددارد که در کمترین مقدار خود حفظ می شود. با برنامه 
ریزی خوب، هدر تنها باید حدود 6 فوت طول داشته باشد. 
جاهایی که زون های مجزا به هدرها ضربه می زنند به دلیل 
افت هد بسیار پایین در طول هدر، تقریبًا غیرضروری هستند. 
 ΔP با تنظیم )ECM سیرکوالتور با راندمان باال )بر مبنای
 ΔP برای  کنند  کار  زون ها  وقتی همه  و  می کند  کار  ثابت 
الزم تنظیم می شود و سرعت آن به صورت خودکار با باز و 

بسته شدن مدارهای زون، باال و پایین می رود. 
فرض کنید هزینه هر شیر زون همانند یک سیرکوالتور زون 
کوچک باشد. خرید 15 شیر زون تقریبًا معادل شستن با خرید 
باید صرفه جویی های  از آن  15 سیرکوالتور زون است. بعد 
گذاشتن یک شیر توپی کامل در هر طرف سیرکوالتور توزیع 
در برابر 15 مجموعه فلنگ جداسازی روی سیرکوالتورهای 
هزینه  در  صرفه جویی ها  همچنین  بگیرید.  نظر  در  را  زون 
 15 برابر  در  توزیع  سیرکوالتور  یک  به  مربوط  کشی  سیم 

سیرکوالتور زون را برآورد کنید. 
به جز صرفه جویی در قطعات، به تفاوت هزینه بهره برداری 
در طول عمر سیستم توجه کنید. اگرچه برآورد مستلزم چندین 
فرض در مورد نحوه کار زون ها، برق الزم هر سیرکوالتور 
و زمان کار سیرکوالتور سرعت متغیر در توان های مختلف 
سیستم  حیات  طول  در  برق  انرژی  در  صرفه جویی  است، 

احتمااًل چندین هزار دالر است. 
تکرار  قابل  و  ساده  مفاهیم  از  تمیز«  »فهرست  طراحی 
»کوتاه/ هدرهای  هیدرولیک،  جداسازی  می کند:  استفاده 
کلفت«، سیرکوالسیون سرعت متغیر، جداسازی کارامد هوا 
و اشغال. نصب این تجهیزات در مقایسه با آنچه ابتدا دیدیم 
احتماال ارزان تر و بهره برداری آن بسیار ارزان تر خواهد بود. 

شکل2



بیان  با  کشور  آسانسور  اتحادیه  رئیس 
با  ایران  آسانسورهای  ایمنی  اینکه سطح 
فنی  کمیسیون  گفت:  است،  برابر  اروپا 
کشور  برقی  پله  و  آسانسور  سندیکای 
صورت  به  را  اروپا   81250 استاندارد 
و  کرده  سازی  بومی  و  تدوین  تخصصی 
این استاندارد برای  از  هم اکنون نصابان 
آسانسور  و  باالبر  اندازی دستگاه های  راه 

استفاده می کنند.

مهر اهلل رخشانی مهر گفت: در کشور 
با  که  دارد  وجود  مدرسه  هزار   25
هنوز  و  می شوند  اداره  نفتی  بخاری 
نرسیده  مدارس  این  به  گاز  علمک 
به  کردیم  اعالم  آنچه  طبق  است. 
مهر  و  هستیم  پایبند  خودمان  تعهد 
ماه تمام این مدارس خشت و گلی را 
جمع آوری می کنیم و اول مهر میزان 
مدارس خشت و گلی به صفر خواهد 

رسید.

 سطح ایمنی آسانسورهای ایران با
اروپا برابر است

 اداره 2۵ هزار مدرسه با بخاری
نفتی در کشور

کالنشهر اهواز سال ها است با مشکالت 
از  است؛  گریبان  به  دست  عدیده ای 
آلودگی هوای شهر و ریزگردها گرفته تا 
آب آشامیدنی غیرقابل شرب و سیل اخیر 
شهری.  زیرساخت های  رفتن  بین  از  و 
خوزستان  شهر  بزرگترین  روزها  این  اما 
تازه ای دست به گریبان است؛  با مشکل 
مختلف  نقاط  در  آن  تجمع  و  فاضالب 
شهری،  نازیبای  چهره  کنار  در  که  شهر 
سالمت و جان شهروندان را نیز به شدت 

تهدید می کند. 

 ایجاد ابزارهای نظارت عالیه بر
 عملکرد سازمان های نظام مهندسی

ساختمان
ابزارهای  اینکه  اعالم  با  نویریان  منصور 
سازمان های  عملکرد  بر  عالیه  نظارت 
می شود،  ایجاد  ساختمان  مهندسی  نظام 
تکمیل  و  بانک  دیتا  تشکیل  با  گفت: 
تحت  سامانه ای  هم زمان،  اطالعات، 
به  پروانه صالحیت  عنوان سامانه صدور 
صورت کشوری شروع به کار خواهد کرد.

و  فنی  شناسنامه  صدور  و  تنظیم  هم اکنون 
اساس  بر  ساختمان  گروه های  برای  ملکی 
ساختمان  ملی  مقررات  دوم  مبحث   2-9 بند 
پیوست  ششم  فصل  نیز  و  اداری(  )نظامات 
و  الزامات  تمام  رعایت  نیازمند  مبحث  همین 
ترتیبات پیش بینی شده همچون به کارگیری 
نیز  و  ذیصالح  مجری  و  ماهر  کارگران 
امر  متولی  سازمان های  و  دستگاه ها  همراهی 
در اجرای کامل و جامع در سطح کشور است. 
گذشته،  سال های  در  و  صاحبنظران  گفته  به 
شاهد صدور شناسنامه فنی و ملکی در بسیاری 
ترتیبات  و  الزامات  رعایت  بدون  استان ها،  از 
منظور  همین  به  که  بوده ایم  شده  پیش بینی 
میزبانی  و  پیشنهاد  به  فوق  جلسه هم اندیشی 
و  راه  وزارت  ساختمان  مهندسی  توسعه  دفتر 

شهرسازی، برگزار شد.

 بررسی مشکالت روند تنظیم و صدور
صحیح شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

 ساخت و ساز در روزهای تعطیل
پایتخت ممنوع

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران 
موافقت  جلب  صورت  در  که  کرد  اعالم 
سازمان نظام مهندسی، در راستای کاهش 
عملیات  و  ساز  و  آلودگی صوتی، ساخت 
متوقف  تعطیل  روزهای  در  عمرانی 

می شود.

گزیده اخبار

 تهدید سالمتی شهروندان با ورود
فاضالب به آب شرب در اهواز
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خیلی از ماها آرزو کردیم که کاش کوچک تر می شدیم می رفتیم ببینیم 
داخل بدن آدمیزاد چه خبر است یا حداقل در کودکی  اینطور بودیم.

راستش اگر هنوز هم این کنجکاوی و آرزو در سرتان مانده خبر خوبی 
برایتان داریم. »هیومن پارک« بهترین گزینه برای برطرف کردن این 
کنجاوی است. دست یارتان، یا فرزندتان و حتی اگر کسی نیامد دست 
خودتان را بگیرید و بروید و ببینید ذره ای در بدن آدم شدن چه حالی 

دارد. 
هیومن پارک بزرگ ترین تم پارک بدن انسان در خاورمیانه است که در 
انسان را  تجربه خواهید کرد. این  آن سفری اسرارآمیز به درون بدن 
پارک در خیابان نیاوران، ابتدای خیابان دارآباد ، بعد از آجودانیه انتهای 

خیابان موزه قرار گرفته است.

آخر هفته مهندسی

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)



 تاسیسات درگذر زمان

تخصصی  کمیته  رییس  غازی سلحشور،  مسعود  مهندس  درگذشت  نیوز  تاسیسات 
مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان »لوله کشی گاز طبیعی« و عضو شورای تدوین 

مقررات ملی ساختمان را به جامعه مهندسی کشور تسلیت می گوید.

پیشرفت علم تهویه مطبوع باعث تولید دستگاه های تهویه هوا با در نظر گرفتن شاخصه های 

از  نیز  کریر  شرکت  بود.  معروف   Manufactured Weather علم  به  که  شد  جوی  شرایط 

نخستین برندهایی بود که با الهام از این علم، دستگاه تهویه هوای فوق را تولید کرد. 


