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از تهدیدها فرصت باید ساخت

سعید سعیدی

داد.  پایان  به کار خود  تاسیسات  نمایشگاه صنعت  هفته گذشته 
با  رقابت  قابل  شرکت ها  حضور  نظر  از  هرچند  که  نمایشگاهی 
نمایشگاه های چندین سال گذشته نبود، اما به هر حال با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور، تحریم ها و نوسانات نرخ ارز، حضور 
شرکت های مطرح کوچک و بزرگ در نمایشگاه هجدهم چشمگیر 

بود. 
و  شرکت ها  بازاریابی  و  عامل  مدیران  از  بسیاری  با  گفت وگو 
برندهای شناخته شده صنعت تاسیسات، سیستم های سرمایشی و 
گرمایشی و تهویه مطبوع نشان داد که اوضاع اقتصادی نابسامان 
هرچند مشکالتی را اعم از تامین مواد اولیه و باال رفتن قیمت 
تمام شده کاال ایجاد کرده اما از سوی دیگر، این تهدیدها فرصتی 
و  کاال  بتوانند صادرات  تا  است  کرده  ایجاد  آن ها  راه  سر  بر  را 
محصوالت خود را تقویت کنند و با هوش و ذکاوت و البته تدبیر 
و نیازسنجی بازار، بتوانند سهم قابل توجهی از بازار منطقه و حتی 

کشورهای اروپایی را از آن خود کنند.
فعلی  اقتصادی  شرایط  در  فرصت  به  تهدید  تبدیل  عبارتی،  به 
کشور حکایت از تدبیر و مدیریت هوشمندانه مدیران کارکشته و 
خبره شرکت های قدیمی و با تجربه دارد که در هر شرایطی راه 
خود را پیدا می کنند و اجازه نمی دهند تولید در کشور با شکست 
مواجه شود، زیرا برای اینکه صنعت تاسیسات کشور به این مرحله 
برسد، با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کردند تا بتوانند نه تنها 
وابستگی را از محصوالت خارجی قطع کنند، بلکه صادرات را هم 
تقویت کنند. بیت زیبای »خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت 
گشاید در دیگری« در این مورد مصداق دارد، پس هیچ گاه نباید 

ناامید شد و با انرژی به مسیر ادامه داد. 
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ترجمه: مهندس نیره شمشیری

ترموستات 
 )BCC100( ترموستات کنترل متصل بوش
از ترموتکنولوژی بوش، یک صفحه لمسی 
وای فای  به  که  دارد  زمان بندی ساده  برای 
از یک  را  تنظیمات  و  تا دما  وصل می شود 
بدون  و  کند  کنترل  لپ تاپ  یا  موبایل 
سیگنال وای فای هم کاماًل کاربردی است. 

اطالعات بیشتر در اینجا 

مخازن ذخیره یخ حرارتی
شرکت  از  حرارتی  یخ  ذخیره  مخازن 
تن   1000 تا   370 ظرفیت   EVAPCO
ساعت(  کیلووات   3516 تا   1300( ساعت 
به  تجدیدپذیر  برق  تولید  مکمل  که  دارند 
اوج  زمان  در  را  سرمایش  و  می آیند  شمار 
تجدیدپذیرهای  می کنند؛  تامین  درخواست 

اضافی می توانند مخازن یخ را شارژ کنند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

دمنده های هود آزمایشگاهی
خطرناک  دودهای   ،HEMCO دمنده های 
دمنده های  می کند.  حذف  هود  یک  از  را 
کاورهای  که  تسمه ای  یا  مستقیم  محرک 
در  دارند  تنظیم  قابل  تخلیه  و  هوا  و  آب 
 cfm  2000 تا   cfm  250 اندازه های 
بر  لیتر   944 تا  ثانیه  بر  لیتر   0118 معادل 

ثانیه موجودند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

سیستم داکت اسپلیت
انواع  در   Heil کانال  بدن  سیستم های 
مختلف چیدمان های یک و چندزونه از جمله 
تجاری سبک و کانالی موجودند تا انعطاف 
خانه های  برای  مخصوصًا  نصب  در  پذیری 
که فضایی برای کانال کشی ندارند، داشته 

باشند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

کیت ولو سرویس
 ،NIBCO برند  یک   – استون  وب 
 E-X-P جدید  سرویس  ولو  کیت های 
 PRV برای آب گرم کن های بدون مخزن با
یکپارچه و یا پورت های درین معرفی می کند. 
کیت ها دستگاه را برای سرویس کردن جدا 
می کنند و ویژگی آن ها دسته های رنگی و 

اتصاالت ساده برای نصب است. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

برج خنک کن
از   Marley NC Everest برج خنک کن
شرکت فناوری های SPX تا %50 ظرفیت 
بیشتر،  انرژی  بیشتر، صرفه جویی  سرمایش 
قطعات کمتر و هزینه های نگه داری پایین تر 
 ،HVAC فراهم می کند. این برج می تواند در
سرمایش فرآیند و کاربردهای صنعتی سبک 

و سنگین استفاده شود. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

معرفی محصوالت جدید

http://www.info.hotims.com/72836-154
http://www.info.hotims.com/72836-154
http://www.info.hotims.com/72836-200
http://www.info.hotims.com/72836-200
http://www.info.hotims.com/72836-155
http://www.info.hotims.com/72836-155
http://www.info.hotims.com/72836-160
http://www.info.hotims.com/72836-160
http://www.info.hotims.com/72836-161
http://www.info.hotims.com/72836-161
http://www.info.hotims.com/72836-162
http://www.info.hotims.com/72836-162
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طراحی سیستم های اعالم و اطفاء حریق

مدت دوره: 24 ساعت؛ 
مدرسین: مهندس حسام طاووسی بخش اطفاء و مهندس نوید آشتیانی بخش اعالم؛ 

تاریخ شروع: 13 آبان ماه 98؛ 
روزهای برگزاری: شنبه ها و دوشنبه ها

شما پس از طی این دوره می توانید سیستم های اطفاء حریق مبتنی بر آب و اعالم حریق 
را طراحی کنید، آنهم به گونه ای که هم استانداردهای ایران را رعایت و هم استانداردهای 

جهانی را در یک کالس باالی جهانی در طراحی خود لحاظ کرده باشید.

برای اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید

دوره های آموزشی کاشانه ویژه آبان ماه

طراحی تخصصی تاسیسات مکانیکی بیمارستان

مدت دوره: 24 ساعت؛ 
مدرسین: مهندس ایمان یونسی؛ 
تاریخ شروع: 19 آبان ماه 98؛ 
روزهای برگزاری: یک شنبه ها

طراحی سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع )HVAC( بیمارستان ها، کلینیک های 
از حیطه های تخصصی مهندسی است.  بهداشتی یکی  اماکن مراقبت های  سرپایی و دیگر 
برخی  تنها  مجاور  فضاهای  بین  فشار  ارتباط  و  اتاق های عمل  برای  باالتر  تصفیه  الزامات 
از موارد متعددی است که به طور خاص برای طراحی و کارکرد مناسب یک سیستم تهویه 

مطبوع در اماکن مراقبت های بهداشتی ضروری است.
این اماکن معیارهای خاصی برای طراحی دارند. دانش و بینش نسبت به این معیارها، برای 
ایجاد طرحی که مالک و کاربران این اماکن را راضی کند الزم است و دانستن مقررات و 

دستورالعمل ها، مشکالت رعایت قوانین و گرفتن تاییدیه ها را به حداقل می رساند.

برای اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید

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%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


سالن  کارگاه،  استودیو،   160 مجموع  در  حاضر  حال  در  ساختمان 
برای  فضاها  همه  دارد.  نمایش  گالری  و  آموزشی  فضاهای  تئاتر، 
استقبال از عموم با نور طبیعی روز، هوای پاک و آسایش حرارتی 

طراحی شده اند. 
 ،SFAI بین  خصوصی   / دولتی  همکاری  با   Pier 2 ساختمان 
مرکز فرهنگ و هنر فورت مازون )FMCAC( و سرویس پارک 
انبار  و  برای سربازان  نظامی  پردازش  نقطه  از یک   )NPS( ملی 
فرهنگی  مرکز  و  رشته ای  بین  هنری  پایگاه  یک  به  جنگ  چهار 
پایدار  سیستم های  تلفیق  با  پروژه  است.  شده  تبدیل  عمومی 
مقرون به صرفه از جمله یک تیر تابشی با راندمان باال، یک سیستم 

HVAC مجزا، یک ردیف خورشیدی فوتوولتاییک پشت بامی و 
یک استراتژی نور روز اصلی، مبلغ ارزش های تاریخی و فرهنگی 

همراه با ارزش های زیست محیطی و اقتصادی است. 
راندمان انرژی

این پروژه، مدلی برای بازسازی پایدار است و با استفاده از انرژی 
 Zero Tool 2030 کمتر نسبت به ساختمان های پایه معیار طبق

معماری، از هدف پیمان AIA  2030 فراتر رفته است. 
جرم حرارتی. طراحی تا حد زیادی متکی بر جرم حرارتی سازه اولیه 
کاهش  و  بیرون  دمای  نوسانات  برابر  در  مقاومت  برای  ساختمان 

تقاضای بار برای داخل است. 

افزایش عمر ساختمان تا 100 سال از طریق بازسازی - بخش اول  

 نویسندگان:  اریک سولدرین، تیلور
 برادشو و مارشا مایتوم از اعضای اشری

 ترجمه: مهندس نیره شمشیری
منبع: مجله اشری ماه سپتامبر 2019

از اشری می خوانید
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تلفیقی   )SFAI( فرانسیسکو  سان  هنر  موسسه  جدید  محل  به  آمریکا  در  قدیمی  نظامی  انبار  یک  تبدیل 
شده،  واقع  فرانسیسکو  سان  خلیج  حاشیه  در  که  موسسه  این  در  است.  کرده  ایجاد  مدرنیته  و  سنت  از 
تلفیق  پایداری پیشرفته  یکپارچگی صنعتی 6222 فوت مربع )5799 متر مربع( حفظ شده، سیاست های 
شده، از منابع ساختمان قدمی دوباره استفاده شده، اهداف زیست محیطی و آموزشی موسسه در نظر گرفته 

شده و پیوندهای جدید جمعی برقرار مانده است.

برنده جایزه تکنولوژی اشری 2019
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برای  زیادی  روز  نور  قدیمی  هواکش های  و  پنجره ها  روز.  نور 
بیشتر مناطق داخلی فراهم می کنند. میزان نور روز بعد از سکونت 
در ساختمان نشان می دهد %71 فضاهایی که معمواًل دارای سکنه 

هستند نور روز کافی دریافت می کنند. 
هوای تهویه معتدل. هوای تهویه ورودی هوای بیرونی است 
که برای بهینه سازی کیفیت هوای داخل و کاهش اندازه تجهیزات، 
تعدیل و تصفیه شده است. ونت های اگزاست جایی واقع می شوند 
زون  از  و  کرده  رخ می دهند، حذف  که  جایی  در  را  آالینده ها  که 

تنفسی برای ساکنین محافظت می کند. 
انرژی تجدیدپذیر. قبوض انرژی نشان می دهد فضا %76 بهتر 
از آنچه مدل سازی شده، کار و سیستم خورشیدی و فوتوولتاییک 

%100 برق الزم برای ساختمان را تولید می کند. 
ساختمان هم از منابع قدیمی و هم تکنولوژی های پیشرفته برای 

رسیدن به اهداف عالی راندمان انرژی بهره می گیرد. 
کیفیت هوای داخل

برای مطابقت با استاندارد 55-2010 اشری و 62.1-2010 اشری، 
ساختمان از تهویه طبیعی و مکانیکی استفاده می کند. یک سیستم 
هوای تازه اختصاصی )DOAS( اضافه شده تا از محیط سالم و 
آسوده در فضا با اگزاست پایین که به خاطر مصالح خاص هنری 

مورد استفاده می شود، الزامی است اطمینان حاصل شود؛ همچنین 
به منظور اطمینان از توزیع هوای برابر، از تهویه رفت کنترل شده 
به  شد.  استفاده  پایین  انرژی  الیه زدای  فن های  و  کاربران  توسط 
عالوه، هندسه ساختمان اجازه حرکت آزادانه هوا در اتاق های بدون 
سقف و پرده را می دهد و در عین حال فضاهای گروه بندی شده 

تامین هوای مشترک دارند. 
یک چالش منحصر به فرد برای پروژه، استفاده از مصالح هنری در 
استودیو،  قلم مو و شیارهای  ایستگاه های شستشوی  بود. در  فضا 
اگزاست پایین دودها و ذرات را مهار می کند. به عالوه، استودیوها 
کنند؛  ایجاد  ساختمان  در  کم  مناطق  تا  شدند  گروه بندی  هم  با 
زیاد  نرخ  بر  به جای تکیه  تهویه موثرتر  برنامه  تامین یک  هدف، 
تعویض های هوا در ساعت بود. هوای تهویه معتدل با نرخ تهویه 
زیاد تامین و در محدوده تنفس تحویل داده می شود. انتخاب مواد 
شامل رنگ های غیر VOC، چسب ها و درزگیرها و مواد بدون فرم 

آلدهید کیفیت سالم هوای داخل را تضمین می کند. 
صفحات الیاف چوبی اکوستیک همراه با یک صفحه کف آکوستیک 
مکمل در طبقه 2 به سقف قدیمی اضافه شد تا آسایش اکوستیکی را 
تقویت کند. کارگاه و سالن تئاتر با استفاده از شیشه های آکوستیک 

با عملکرد باال جدا می شود. 
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 گفتگوی اختصاصی
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واقعیت این است که امروز تبلیغات چهره به چهره 
در جامعه صنعتی یکی از ابزارهای کاربردی ما است، 
ما برای اینکه بتوانیم محصوالت جدید و به روز شده 
مشتریان  و  کارشناسان  و  مهندسان  به  را  خودمان 
مستمر  حضور  نمایشگاه ها  در  باید  کنیم  معرفی 
مهندس  گفته های  از  بخشی  این  باشیم.  داشته 
علیمردان عالئی، مدیرعامل شرکت شوفاژکار است 
که در گفت وگو با خبرنگار تاسیسات نیوز مطرح کرد.
توصیف  تولیدکنندگان  برای  عالی  فرصتی  را  نمایشگاه  عالئی 
فراهم  را  خوب  فرصتی  نمایشگاه ها  در  حضور  گفت:  و  کرد 
می کند تا بتوانیم از نزدیک با مشتریان و جامعه تاسیساتی ارتباط 
برقرار کنیم و کاالهای خود را به بازار سال جدید معرفی کنیم.

مدیرعامل شرکت شوفاژکار ضمن اشاره به حضور این شرکت 
در نمایشگاه های خارجی به اهمیت صادرات برای این شرکت 
پرداخت و تصریح کرد: ما در طی 10 سال گذشته سعی کردیم 
بر  و  دهیم  قرار  فعالیت هایمان  محور  به عنوان  را  صادرات  که 
این اساس امروز عمده محصوالت مان را به کشورهای اسپانیا، 
همچنین  و  بلغارستان  صربستان،  کروواسی،  یونان،  ایتالیا، 

کشورهای منطقه صادر می کنیم
او افزود: برای وسعت دادن به این چشم انداز و ماموریت تعریف 
شده، در اکثر نمایشگاه های خارجی شرکت می کنیم. به عنوان 
داشتیم؛  حضور  فرانکفورت  نمایشگاه  در  گذشته  سال  مثال، 
بهمن ماه امسال هم در نمایشگاه میالن حاضر خواهیم شد. در 
نمایشگاه های دیگری همچون مسکو، سن پیترزبورگ، ترکیه و 

سوریه هم سابقه حضور داریم. عالوه بر این ها، در کشورهای 
و  ترکیه  یونان،  افغانستان،  آذربایجان،  ارمنستان،  ازبکستان، 
اسپانیا نیز نمایندگی هایی دایر کردیم که خدمات پس از فروش 

محصوالت شرکت را پشتیبانی می کنند.
مدیرعامل شرکت شوفاژ کار در پاسخ به این سوال که آیا کاهش 
سایر  به  شرکت  این  محصوالت  صادرات  در  ملی  پول  ارزش 
کشورها تاثیر داشته است، گفت: این مساله قطعًا بی تاثیر نبوده 
است، اما باید بدانید که صادرات درازمدت به سه فاکتور اصلی 
نیازمند است: اول؛ کیفیت که بتواند حضور دائم در بازار جهانی 
را تضمین کند، دوم قیمت و سه تامین به موقع نیازمندی های 
هم  باشد،  داشته  را  فاکتور  سه  این  اگر  شرکتی  هر  مشتریان. 
دوران تحریم و هم در دوران غیرتحریم می تواند صادرات خوبی 

داشته باشد.
تفاوت  به  پایان  در  تاسیسات  صنعت  نمونه  کارآفرین  این 
نمایشگاه های داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: نمایشگاه های 
که  است  حالی  در  این  دارند،  منطقه ای  جنبه  بیشتر  داخلی 
نمایشگاه های خارجی هم در معنا و هم در عمل جنبه بین المللی 
دارند و ما با حضور در نمایشگاه های بین المللی به دنبال مشتریان 

جهانی هستیم.
بین  چندانی  کیفی  تفاوت  من  نظر  از  اما  کرد:  تصریح  عالئی 
تفاوت  عمده  ندارد.  وجود  خارجی  با  داخلی  نمایشگاه های 
نمایشگاه به حضور شرکت های خارجی برمی گردد که به علت 
کمرنگ  بسیار  داخلی  نمایشگاه های  در  آن ها  تحریم ها حضور 
است و این از نقاط ضعف نمایشگاه داخلی تاسیسات خواهد بود.

عالئی در گفت وگو با تاسیسات نیوز مطرح کرد؛
صادرات را  محور فعالیت هایمان قرار دادیم
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هجدهمین نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایشی 
و گرمایشی هم آخر هفته گذشته به کار خود پایان داد. 
شرکت  نمایشگاه  این  در  زیادی  شرکت های  و  برندها 
رسانه ای  حامی  به عنوان  نیز  نیوز  تاسیسات  کردند. 
نمایشگاه، با رصد غرفه ها و برندها به گفت وگو با برخی از 
آن ها نشست. یکی از این برندها که حضوری چشمگیر در 
نمایشگاه داشت، موسسه فنی شاهرخی بود که فرصتی 
پیش آمد و گفت وگویی دوستانه را با حمیدرضا شاهرخی، 

مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی انجام دادیم.
مداوم  علت حضور  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شاهرخی  حمیدرضا 
سایر  و  تاسیسات  صنعت  نمایشگاه  در  شاهرخی  برند  مستمر  و 
نمایشگاه هایی که به نوعی با صنعت ساختمان و تاسیسات مربوط 
هستند، چیست، گفت: در واقع، دلیل حضور مستمر و ثابت موسسه 
فنی شاهرخی در نمایشگاه ها به قدمت 40 ساله این شرکت در زمینه 
همیشه  که  برمی گردد  دریچه  و  مطبوع  تهویه  ساختمان،  صنعت 
حرفی برای گفتن دارد و همیشه باید حرفی برای گفتن داشته باشد.
مدیر عامل موسسه فنی شاهرخی ری برندینگ را اتفاقی مرسوم در 
اکثر شرکت های دنیا عنوان کرد و گفت: ری برندینگ اتفاقی است 
که موسسه فنی شاهرخی باید انجام می داد و داد. در واقع، ما با تغییر 
لوگوی شرکت خواستیم تا نوآوری و خالقیت را در ذهن مخاطب 

تداعی کنیم.
او ادامه داد: هدف از این اتفاق این است که ما بگوییم درجا نمی زنیم 
یک  روز  هر  می کنیم  سعی  و  می رویم  پیش  به  و  داریم  جریان  و 
محصول جدیدی را به صنعت کشور اضافه کنیم. ما باید وابستگی 
به کشورهای دیگر را قطع کنیم و این موضوعی است که در موسسه 

فنی شاهرخی جا افتاده است. شرکت های خارجی ما را می شناسند و 
رصد می کنند. اجازه نمی دهم کاالیی که می توانم تولید کنم را وارد 
کنم. اساسًا با واردات مخالفم و اساسًا با صادرات موافقم. 12 سال 
است که به کشور امارات صادرات داریم. شاهرخی در پاسخ به این 
کرد:  تصریح  بود،  چه  ری برندینگ  به  مشتریان  واکنش  که  سوال 
»شاهرخی« بعد از 40 سال فعالیت هم در ایران و هم در بسیاری 
از کشورها به ویژه نمایشگاه های خارجی جا افتاده است. رقبا من و 
برند ما را به خوبی می شناسند. با این توصیفات، باید گفت که واژه 
بابت  این  از  دارد، پس مشکلی  وجود  لوگو  دو  هر  در  »شاهرخی« 

نیست.
این کارآفرین صنعت تاسیسات در ادامه افزود: واژه شاهرخی در واقع 
مانند واژه هایی همچون ریکا و تاید و غیره است که نام آن ها با خود 
محصول عجین شده است. هنوز مایع ظرفشویی را با نام ریکا و پودر 
رختشویی را با نام تاید می شناسند. این موضوع برای شاهرخی هم 

صدق می کند و دریچه و دمپر را با نام شاهرخی می شناسند.
این تولیدکننده عرصه دریچه و دمپر در پایان به مشکالت اقتصادی 
و موضوع تحریم ها و تاثیر آن ها در شرایط مالی شرکت ها اشاره کرد 
و گفت: شرایط فعلی اقتصادی به گونه ای است که همه صنعتگران 
همه  شامل  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  تولیدکنندگان  و 
شرکت ها می شود. رکود ساخت و ساز، کمبود نقدینگی و کند شدن 
روند پروژه های ملی باعث شده تا تولیدکنندگان با مشکالت عدیده 
ما  باید جنگید،  به هر حال  مواجه شوند.  و غیره  از جمله صادرات 
ایرانی ها مرد جنگ هستیم و باید بجنگیم، البته کمک دولت را هم 

طلب می  کند.

شاهرخی در گفت وگو با تاسیسات نیوز؛
اجازه نمی دهم کاالیی که می توانم تولید کنم

را وارد کنم 
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یکی از جذاب ترین و شلوغ ترین غرفه هایی که در هجدهمین 
گرمایشی  و  سرمایشی  سیستم های  تاسیسات،  نمایشگاه 
از  در هیچ یک  که  بود  بوتان  برند  چشم نوازی می کرد، غرفه 
ساعات نمایشگاه خالی از مشتریان و مراجعان نشد. شلوغی 
خبرنگار  دیگر  سوی  از  آن  بودن  شیک  و  سو  یک  از  غرفه 
تاسیسات نیوز را بر آن داشت تا گفت وگویی دوستانه با مجید 

شایامهر، مدیر بازاریابی شرکت بوتان داشته باشد.
شناخته شده ای  برند  حضور  علت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شایامهر 
مانند بوتان در نمایشگاه چیست، گفت: بوتان یک برند 68 ساله است، 
اما در بازار نباید صرفًا به قدمت اکتفا کرد و در نمایشگاه شرکت نکرد. 
ما باید ارتباط خود را با مشتریان حفظ کنیم. برای موفقیت و حفظ آن 
ضامن  صرف  داشتن  سابقه  و  بودن  قدیمی  کرد.  تالش  همواره  باید 
باید به پیش رفت و خود را توسعه داد؛ شرکت  موفقیت نخواهد بود، 

نوکیا مصداق بارز این حرف است.
نمایشگاه سال  در  برند  این  به عدم حضور  بوتان  بازاریابی شرکت  مدیر 
و  نکردیم  نمایشگاه شرکت  در  گذشته  سال  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته 
دلیل آن این بود که در بازار ما به ویژه در بحث شوفاژ دیواری، یکی از 
تامین می کند، سال گذشته  را  بازار  از  بخشی  دیگری که  تولیدکنندگان 

تولید نکرد و کار ما را سخت کرد.
او ادامه داد: علی رغم اینکه سال گذشته بیش از سال های قبل تولید و 
توزیع می کردیم، اما به دلیل عدم تولید آن شرکت مذکور، تقاضا برای 
محصوالت ما بیشتر شد و مشتری ها باید منتظر می ماندند و بعضًا از بازار 
با قیمت باالتر تهیه می کردند. در چنین شرایطی استراتژی ما این بود 
که نظام توزیع محصوالت خودمان را درست مدیریت کنیم، از این رو، 
اولویت ما حضور در نمایشگاه نبود. شرایط سال گذشته طوری بود که 

قیمت مصوبی که ما اعالم کرده بودیم و باید با آن قیمت فروخته 

می شد، در بازار غیرقانونی بین 2 تا 2٫5 میلیون تومان باالتر بود.
بازار  در  آن  تاثیر  و  ارز  نرخ  رفتن  باال  و  اقتصادی  به شرایط  شایامهر 
محصوالت بوتان اشاره و اظهار کرد: محصوالت تمام شرکت ها گران 
شده، اما به میزانی که قیمت کاال افزایش پیدا کرده، قدرت خرید مردم 
امروز  تعادل به هم خورده و  پیدا نکرده است. در واقع، نظام  افزایش 
بازارها کوچک تر شده است.  تمامی  قدرت خرید کمتر است و طبیعتًا 
اما االن در این شرایط چه باید کرد؟ ما باید به سمت رضایت مشتری 
حرکت کنیم. نیاز مشتریان در شرایط فعلی کاالهایی است که ضمن 
باشد.  داشته  تناسب  آن ها  خرید  قدرت  با  باال،  کیفیت  از  برخورداری 
راهکار این است برای تامین کاال با قدرت خرید مشتریان، کیفیت را 
حفظ کرد، اما به عنوان مثال، باید یکی دو آپشن را از محصول حذف 

کرد تا قیمت کاهش پیدا کند. این اولویت امروز بوتان است.
مدیر بازاریابی شرکت بوتان در پاسخ به این سوال که آیا نوسان قیمت 
است،  بوتان شده  گرفتن صادرات محصوالت شرکت  قوت  باعث  ارز 
آن  رفتاری  الگوی  به  تصریح کرد: خیر. صادرات هر شرکتی بستگی 
صادرکننده دارد. شرکت بوتان صادرات بسیار وسیعی به اروپا دارد. در 
واقع، قیمت فاکتوری نیست که ما به واسطه آن به اروپا محصوالت 
خود را صادر می کنیم، بلکه کیفیت محصوالت صادرات را قوی کرده 
است. بوتان شاخصه کیفی اروپا را پاس کرده و برای مثال، سالی بیش 

از 100 هزار آبگرمکن به اروپا صادر می کند.
شایامهر در پایان گفت: نگاه برند بوتان به بازار، نگاه بلندمدت و مدبرانه 
باشد،  بیشتر  خارجی  بازار  سود  اینکه  خاطر  به  گاه  هیچ  بوتان  است. 
ما، قطعًا مشتریان  امروز  را رها نمی کند. مشتریان داخلی  بازار داخلی 
10 سال آینده ما نیز هستند، از این رو، استراتژی ما حفظ مشتری و 

رضایت مشتری است.

مدیر بازاریابی شرکت بوتان؛
نگاه بوتان به بازار بلندمدت و آینده نگرانه است
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از آنجایی که دولت از تولیدکنندگان حمایت قوی 
نمایشگاه  در  به حضور  ملزم  را  خود  ما  نمی کند، 
جواد  دکتر  گفته های  از  بخشی  این  می کنیم. 
نسیم  آذر  تهویه  شرکت  مدیرعامل  جوهری، 
نمایشگاه صنعت  است که در حاشیه هجدهمین 
تاسیسات در گفت وگو با خبرنگار تاسیسات نیوز 

مطرح کرد.
جوهری در پاسخ به این سوال که چرا برند تهویه آذر نسیم را تقریبًا 
نمایشگاه هایی  تاسیسات و سایر  نمایشگاه های صنعت  تمام  در 
که به نوعی با این حوزه مرتبط است، شاهد هستیم، گفت: ما 
معرفی  مصرف کننده  به  را  خودمان  باید  و  هستیم  تولیدکننده 
این کار عدم حمایت جدی و قوی  از دالیل  کنیم. شاید یکی 

دولت از تولیدکنندگان باشد. 
او ادامه داد: یکی دیگر از دالیل بسیار مهم، حضور تولیدکنندگان 
در  ما  حضور  می شود  باعث  که  است  نمایشگاه  در  غیرواقعی 
نمایشگاه ها صد در صد شود. به عبارتی، اگر تولیدکننده واقعی 
نیستند،  تولیدکننده  که  کسانی  نشود،  حاضر  نمایشگاه  در 
این  نتیجه  می شود.  سردرگمی  دچار  مصرف کننده  و  می آیند 
ایرانی.  به کاالی  اطمینان  اعتماد و  کار چیزی نیست جز عدم 
چون مصرف کننده برای تامین کاالی خود به سراغ تولیدکننده 
غیرواقعی می رود و جنس و کاالی بی کیفیت را خریداری می کند 
و در نهایت می گوید کاالی ایرانی به درد نمی خورد و بزرگ ترین 
آسیب را به اعتبار کاالی ایرانی وارد می کند. این در حالی است 
که کاالی ایرانی هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر کیفیت ساخت 
و هم از نظر تحویل و خدمات پس از فروش با کاالی خارجی 

رقابت می کند و چه بسا در مواردی یک سر و گردن از آن ها هم 
باالتر است. امروز در رضایت مشتری تهویه آذر نسیم، 97 درصد 
اکثر  برای  عدد  این  که  است  حالی  در  این  ثبت شده،  رضایت 

برندهای خارجی و شناخته شده 50 درصد است.
مدیرعامل شرکت تهویه آذر نسیم با اشاره به شرایط نامناسب 
گفت:  و  کرد  یاد  فرصت  به عنوان  تهدیدها  از  کشور،  اقتصادی 
کشور شرایط اقتصادی مناسبی ندارد. اگر توجه کنید حضرت آقا 
از آن روزی که نامگذاری سال ها را شروع کردند، همواره عناوینی 
اشتغال، اقتصاد، رونق تولید و امثالهم در نامگذاری ها بوده است. 
این یعنی خطری وجود دارد و به دنبال آن پتانسیل هایی هم وجود 
دارد. اگر ما در نمایشگاه حاضر نشویم، رونق تولید اتفاق نمی افتد 
و مصرف کننده ما را پیدا نمی کند. در واقع، این ها تهدیدی است 

که می تواند به فرصت تبدیل شوند.
دارم  اعتقاد  خودم  من  افزود:  تاسیسات  صنعت  تولیدکننده  این 
در  حضور  کن؛  روشن  شمعی  تاریکی،  به  اعتراض  جای  به  که 
نمایشگاه هم برای من به منزله روشن کردن شمع است. یعنی من 
حضور پیدا می کنم تا خودم را به شرکت کننده های خارجی نشان 
دهم و قدرت برند ایرانی را به رخ مصرف کنندگان خارجی بکشانم.

جوهری با اشاره به نوسانات نرخ ارز به فرصت پیش آمده از این 
تهدید پرداخت و گفت: باال رفتن نرخ ارز اگرچه مشکالتی را برای 
تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرد، اما فرصت هایی را هم فراهم کرده 
که به راحتی می توان کاالهای خود را به کشورهای منطقه صادر 
کنیم و نیاز منطقه را تامین کنیم. این هم تهدیدی است که به 

فرصت تبدیل شد.

دکتر جوهری در گفت وگو با تاسیسات نیوز؛
به جای اعتراض به تاریکی شمعی روشن کن
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داخلی آن کمتر خواهد بود. همچنین از تقسیم رقم تولید 
ناخالص ملی بر تعداد جمعیت کشور تولید ملی سرانه به 

دست می آید.
محاسبه تولید ناخالص ملی کشورها که یک کار پر زحمت 
سیاستگذاری  تسهیل  همچون  مختلف  جهات  از  است 
اقتصادی توسط دولت، کمک به برنامه ریزی تصمیم گیران 
بخش خصوصی، آزمون نظریه های اقتصادی و نیز مقایسه 
به  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  کشورها  بین المللی 
عنوان مثال اگر سیاستگذاران دولتی افزایش رشد اقتصادی 
و رفاه مادی را از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی 
به  آنها  دهند  قرار  ملی  اقتصاد  سیاست های  اهداف  جزو 
شیوه منطقی برای قیمت گذاری به منظور ارزیابی عملکرد 
نیازمند هستند  اقتصاد برای تسریع یا کاهش سرعت آن 

که این همان شاخص تولید ناخالص ملی است.
انجام  برای  نیز  خصوصی  بخش  سیاستگذاران  عالوه  به 
تجهیزات  و  کارخانجات  در  جدید  سرمایه گذاری های 
از  ناشی  کالن  اطالعات  از  جدید  محصوالت  تولید  یا 
محاسبه تولید ناخالص داخلی به منظور پیش بینی سطوح 
تقاضای احتمالی برای محصوالتشان و نیز روندهای آتی 
در هزینه های مختلف تولید سود می جویند. همچنین ثبت 
تاریخی آمارهای ملی اطالعات الزم برای اقتصاددانان به 
آزمون و اصالح نظریاتشان درباره عملکرد واقعی  منظور 
اقتصاد ملی و نیز از این طریق بهبود درک سیاستگذاران از 

پیامدهای سیاست هایشان فراهم می کند. 
ناخالص  تولید  و  ملی  ناخالص  تولید  شاخص های  اگرچه 
در  تولید  کل  ارزیابی  برای  شیوه ها  جامع ترین  از  داخلی 
ویژه موقعی که  )به  این شاخص ها  اما  است  اقتصاد ملی 
تبدیل به سرانه می شوند( حتی از لحاظ نظری شیوه خوبی 
برای نشان دادن رفاه کلی اقتصادی نیست. این شاخص ها 
برای نشان دادن سطوح  ابزاری  تنها  بهترین وضعیت  در 
رفاه  که  حالی  در  است،  تولیدی  فعالیت های  نرخ  کنونی 
کلی اجتماعی یک مفهوم گسترده تر از رفاه اقتصادی است 
که به طور دقیق نمی توان آن را با تولید ناخالص ملی یا 

تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد.

عرصه  واژه های  پرکاربردترین  از  یکی  ملی«  ناخالص  »تولید  واژه 
سیاستگذاری عمومی است. معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش 
پولی کاالها و خدمات نهایی تولیدشده در یک سال مشخص با استفاده از 
عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور است. منظور از کاالها و 
خدمات نهایی نیز آن دسته از کاالها یا خدماتی است که به مصرف کننده 

نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد.
 محاسبه کاالها و خدمات نهایی در ارزیابی تولید ناخالص ملی به منظور 
پرهیز از دوبار محاسبه شدن برخی کاالها یا خدمات در کل تولید ناخالص 
خودروسازی  شرکت  به  که  فوالدی  ارزش  مثال  عنوان  به  است.  ملی 
فروخته می شود به طور جداگانه در مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه 
آن  نهایی  قیمت  در  خودرو  فروش  هنگام  آن  ارزش  که  چرا  نمی شود 

محاسبه می شود.
واژه تولید ناخالص ملی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی با واژه 
»تولید ناخالص داخلی« ارتباط نزدیک دارد. البته این دو واژه با یکدیگر 
زمان  هر  در  که  می شود  ناشی  آنجا  از  آنها  اختالف  دارند.  تفاوت هایی 
تعدادی از شرکت هایی که در مالکیت خارجی هاست در داخل یک کشور 
در  مقابل شرکت هایی که  و در طرف  تولید کاال و خدمات مشغولند  به 
مالکیت اتباع آن کشور هستند و یا شهروندان آن کشور در سایر کشورها 

به تولید کاال و خدمات می پردازند. 
مجموع  پولی  ارزش  از  است  عبارت  ملی  ناخالص  تولید  اساس  این  بر 
سال  یک  در  کشور  یک  داخل  در  شده  تولید  نهایی  خدمات  و  کاالها 
مشخص )تولید ناخالص داخلی( منهای ارزش پولی کاال و خدمات تولید 
شده در داخل توسط خارجی ها به اضافه ارزش پولی کاال و خدمات تولید 
شده توسط شهروندان آن کشور در سایر کشورهای خارجی. بنابراین، اگر 
از  بیشتری  درآمد  در خارج  از سرمایه گذاری خود  شهروندان یک کشور 
آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری های خود در آن کشور به دست می آورند، 
کسب کنند، تولید ناخالص ملی آنها بیشتر از تولید ناخالص داخلی خواهد 

بود.
از سرمایه گذاری های خارجی  این کشور  اگر شهروندان  مقابل  در طرف 
خود درآمد کمتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری در کشور آنها به 
دست  آورند، کسب کنند، تولید ناخالص ملی آن کشور از تولید ناخالص 

آشنایی با مفهوم تولید ناخالص داخلی و ملی

اقتصاد به زبان ساده



ورود پدر خوانده ها، افزایش امضا فروشی و رواج 
فساد در نظام مهندسی ساختمان معضل جدیدی 
این  است که در یک سال گذشته گریبان گیر 
ساختمان  مهندسی  نظام  است.  شده  بخش 
کشور  ساز  و  ساخت  رکن  مهم ترین  عنوان  به 
درگیر  گذشته  ماه  چند  در  که  می رود  شمار  به 

حواشی و انحرافات بسیار زیادی شده است.

تابستان  در  ساختمانی  نهاده های  قیمت  رشد 
امسال نسبت به بهار سال جاری تقریبا صفر 
درصد بود. اما نسبت به تابستان سال گذشته 
29 درصد افزایش داشته است. نگاهی به آمار 
مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص قیمت 
در  امسال  تابستان  در  ساختمانی  های  نهاده 
رقم 407 بوده که نسبت به بهار سال جاری 
)بارقم 406.9( ، تقریبا بدون تغییر بوده است.

 آیا نظارت های پولی
 از طرف مهندسان

 ساختمان پایان
می یابد؟

 مصالح ساختمانی در
تابستان گران نشد

 طراحی توربین بادی
 ۲۵0 کیلووات برای

تولید برق تجدیدپذیر

تجدیدپذیر  برق  تولید  برای  کیلووات   250 بادی  توربین 
توسط محققان کشور طراحی شد.بر مبنای سند چشم انداز 
فسیلی،  ذخایر سوخت  کاهش  به  توجه  با  توسعه 1404، 
حفظ و نگهداری محیط زیست و نیاز روزافزون کشور به 
بهره گیری از انرژی های نو، بازار نیروگاه بادی در ایران رو 
به شکوفایی است و ورود به این بازار آینده روشنی را در 

بلندمدت برای سرمایه گذاران به دنبال دارد.

تداوم  از  درحالی  هواشناسی  سازمان  پیش بینی های 
که  دارد  حکایت  تهران  جمله  از  مختلف  نقاط  در  بارش 
نگرانی هایی در زمینه آمادگی پایتخت برای مقابله با وقوع 
سیالب های احتمالی وجود دارد؛ به طوری که گفته می شود 
اگر طبق پیش بینی هواشناسی، باران در مقیاس وسیع در 

تهران ببارد، آمادگی حداکثری برای آن وجود ندارد.

 آیا تهران برای مقابله با
سیل آماده است؟

 عوامل موثر در
قیمت آسانسور

آسانسور را می توان کلمه ای فرانسوی دانست که به آن باالبر 
نیز گفته می شود. آسانسور را می توان اتاقکی در نظر گرفت که 
را می  بنابراین آسانسور  باشد.  بین طبقات در حرکت  تواند  می 
توان نوعی حمل و نقل عمودی در نظر گرفت. آسانسور، قابلیت 
جابه جایی افراد و اجناس را دارد و با توجه به ظرفیت تحمل آن 
تعداد افرادی که می توانند در آن قرار بگیرند مشخص می شود.

گزیده اخبار

14

https://tasisatnews.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%af/
https://tasisatnews.com/طراحی-توربین-های-بادی-۲۵۰-کیلووات-برای/
https://tasisatnews.com/طراحی-توربین-های-بادی-۲۵۰-کیلووات-برای/
https://tasisatnews.com/طراحی-توربین-های-بادی-۲۵۰-کیلووات-برای/
https://tasisatnews.com/طراحی-توربین-های-بادی-۲۵۰-کیلووات-برای/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/




سوال این هفته

سرگرمی تاسیساتی

16www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)

با  خانه ساده  برای یک  هیدرونیکی  گرمایش  پیمانکار خواسته می شود یک سیستم  از یک 
 18000Btu/h عایق بندی عالی در یک اقلیم شمالی سرد طراحی کند. بار طراحی خانه فقط
است. مالکان برای نصب یک سیستم برق فوتوولتاییک خورشیدی 12 کیلوواتی برنامه ریزی 
به  مازاد  برق  ارسال  امکان  و  کنتور خالص می دهد  می کنند. شرکت خدمات شهری محلی 
شبکه به قیمت کامل وجود دارد. بعضی از انرژی برق ذخیره شده را می توان در طول شب یا 

روزهایی که بهره خورشیدی پایین است، استفاده کرد. 
پیمانکار یک دیگ برقی 6 کیلوواتی )20500Btu/h( برای منبع گرما انتخاب می کند. این 
دیگ گرمایش کف را در صفحه زیرزمین و سه رادیاتور پلی در طبقه اصلی تامین می کند.  
سیستم با یک محلول ضدیخ پر می شود تا از آن در برابر خاموشی های برق طوالنی محافظت 

کند. سیستم طبق شکل 1 لوله کشی می شود. 
طبقه  ترموستات  وقتی  اما  است،  راحت  معمواًل  سیستم  اگرچه  که  می دهند  گزارش  مالکان 
زیرزمین  باال می رود، اتاق نشمین اصلی که با رادیاتورهای پنلی گرم می شود سرد می شوند.

آیا می توانید علت این سردشدن را تعیین کنید، راهی برای رفع آن ارایه و اشتباهات دیگر در 
نقشه نشان داده شده را معرفی کنید؟



نمایشگاه های تخصصی یکی از مکان هایی است که حضور در آن ها باعث 
می شود با آخرین تکنولوژی های صنعت آشنا شویم و از نزدیک با کارشناسان 
به  تاسیسات  صنعت  نمایشگاه  گذشته  هفته  بگیریم.  ارتباط  متخصصان  و 
کار خود پایان داد و حاال پس از یک هفته یک نمایشگاه تخصصی دیگر 
یعنی نمایشگاه صنعت برق کار خود را آغاز کرده است. این نمایشگاه که 
نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق است از تاریخ 9 تا 12 آبان در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. اگر به دنیای برق و اتفاقات و 
اخبار این حوزه عالقه مند هستید، فرصت خوبی است تا آخر این هفته سری 

به نمایشگاه بزنید. 
آکادمی  به غرفه  برقی هستید، سری  تاسیسات  به  اگر عالقه مند  همچنین 
کاشانه در سالن 18 غرفه 1631 بزنید و با بهره مندی از تخفیفات 50 درصدی 

در دوره های آموزشی تاسیسات برق ثبت نام کنید. 

آخر هفته مهندسی

نمایشگاه صنعت برق
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از که  می دهد  نشان  را  برق  و  آب  یعنی  مهم  انرژی  منبع  دو  تلفیق  خوبی  به  فوق،   تصویر 
 ضروری ترین منابع زندگی به شمار می رود. در مصرف آن ها صرفه جویی کنیم


