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همکاران گرامی سالم و خداقوت
در نمایشگاه تاسیسات امسال، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
صورت  به  و  جداگانه  سالنی  در  ایران  مطبوع  تهویه  سیستم های 
یکپارچه شرکت کرد و شرکت های عضو همه در این سالن حضور 

پیدا کردند.
ایجاد هر تشکل جدید باعث تضارب آراء و شاید رقابت بین سازمان ها 
و تشکل ها شود و شاید به سمت بهتر شدن اوضاع پیش برویم، اما 
چند نکته را باید مدنظر قرار داد. اول آنکه وجود تشکل موازی انجمن 
تشکل های  قدیمی ترین  از  یکی  عنوان  به  ایران  تاسیسات  صنعت 
صنفی را نباید از نظر دور داشت. راه طوالنی طی شده توسط این 
فوق العاده ای  تجربه  تند  چه  کند  چه  غلط؛  چه  درست  چه  تشکل، 

است که وجود دارد و شاید بتوان چرخ را دوباره اختراع کرد.
صنعت  انجمن  خود  سال ها  که  است  تجربه ای  تکرار  دیگر  مساله 
دیگران  از  آن جداسازی خود  و  بود  کرده  امتحان  را  آن  تاسیسات 
انجمن  خود  که  است  نبوده  موفق  چندان  شاید  تجربه  این  است. 
صنعت تاسیسات هم مدتی است که آن را رها کرده است. در بازاری 
که مصرف کننده قدرت انتخاب باالیی دارد و حتی در مواردی شخصًا 
نمایندگی  نبود  از  از کشور مراجعه و  به تولیدکننده اصلی در خارج 
دوقطبی  و  جداسازی  چنین  این  می کند،  استفاده  کشور  در  رسمی 

کردن بازار تولید چندان به سود این صنعت نخواهد بود. 
زیان دیگر جداسازی، مشکالتی است که در مواجهه با نظام مالیاتی 
زیادی  تعداد  نماینده  که  انجمنی  شاید  افتاد.  خواهد  اتفاق  بیمه  و 
شرکت باشد بهتر بتواند در جلسات چانه زنی کند و دست باال را بیابد 

تا چند انجمن با مدیران متفاوت و با سالیق و نظرات متعدد.
به نظر می رسد هر دو انجمن و هر انجمن موازی دیگر در جلساتی با 
هم باید با تشریک مساعی به جمع بندی برسند و در این بازار آشفته 

از تفرق بپرهیزند که زمان، زمان جنگ داخلی نیست.
تا بعد!

عکس جلد مربوط به مقاله اشری است
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ترجمه: مهندس نیره شمشیری

DOAS با کمپرسورهای اینورتر 
 ،Greenheck اختصاصی  تازه  هوای  سیستم های  ویژگی 
 RV و   RVE های  مدل  انتخاب  در  مبدل  کمپرسورهای 
توانند  RVE-180 می  و   RV-110 است. مدل های جدید 
سرمایش  کیلووات(   246 تا  کیلووات   105( تن   70 تا   30

فراهم کنند.
اطالعات بیشتر در اینجا 

معرفی محصوالت جدید

موتور فرکانس متغیر با اپلیکیشن
Green- از   VGD-100+ داخلی متغیر  فرکانس   موترو 

تلفن  اپلیکیشن  یک  و  بلوتوث  ارتباطات  به  مجهز   heck
همراه است که نصب، کنترل وضعیت و عیب یابی را ساده 

می کند
اطالعات بیشتر در اینجا 

ماژول پمپ تیر سرد
Fläkt- از   NEUTON هوشمند سرد  تیر  پمپ   ماژول 

Group SEMCO می تواند کنترل چگالش تا 20 تیر سرد 
را انجام داده و برای  فضاهای بزرگ تر عمل کند. همچنین 

هزینه های نصب را تا %30 کاهش می دهد. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

سیستم بازیابی گرما
سیستم های بازیابی گرمای جدید VRV IV X از شرکت 
 HVAC برتر صنایع دایکین را با بازار VRF دایکین،  فناوری
منحصر به فرد در آمریکای شمالی منطبق می سازد. سیستم 
چرخه  هزینه  و  چیدمان  تسهیل  برای   VRV IV X های 

عمر مناسب طراحی می شوند.
اطالعات بیشتر در اینجا 

http://www.info.hotims.com/72836-163
http://www.info.hotims.com/72836-163
http://www.info.hotims.com/72836-202
http://www.info.hotims.com/72836-202
http://www.info.hotims.com/72836-203
http://www.info.hotims.com/72836-203
http://www.info.hotims.com/72836-163
http://www.info.hotims.com/72836-163
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آمادگی آزمون پایه 3

مدت دوره: 115 ساعت؛ 
مدرسین: مهندس داریوش هادی زاده و مهندس روح اهلل واصف؛ 

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

طبق تجارب سال های قبل تیم برگزاری و تدریس کالس به این ترکیب رسیده است. آقای 
مهندس هادی زاده از مباحث 14 و 16 و نشریات سازمان برنامه و بودجه خارج از کتاب های 

مقررات هیچ مطلبی را ناگفته نمی گذارد.
آقای مهندس واصف با موشکافی خاصی که دارند تمام مبحث 15، 17 و 19 را بررسی و 
خط به خط تست زنی می کنند. ایشان حتی به تست های معماری و برق هم رحم نمی کنند. با 

ایشان این مباحث در کالس شروع و تمام تمام تمام می شود. تمام!
مبحث آسانسور هم حیف است که از دست برود. باالخره چند تا تست شیرین دارد که باید زد.

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%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/


نوآوری
SFAI در Fort Mason Pier نمونه قوی از طراحی برای گستره 
تغییر در بازه زمانی صد ساله است. این سازه تاریخی، با بازسازی، 
به روزسازی و تبدیل موفق مفهوم مروج مفهوم طول عمر زیاد و 
تناسب آزاد بوده است. ترمیم 1909 سازه فوالدی و بتونی نه تنها 
پیشینه  از  بلکه  می گیرد،  بهره  موجود  ساختمانی  مصالح  انرژی  از 
فرهنگی هم بهره مند می شود. این استفاده مجدد سازگار، 74.9% 
یک  بنای  به  نسبت   )GHG( گلخانه ای  گازهای  تاثیر  کاهش 
از  کارامد  تلفیق سیستم های  با  دارد.  همراه  به  را  جدید  ساختمان 
نظر انرژی و به روزسازی های سازه، عمر این ساختمان تا 100 سال 
دیگر هم افزایش یافت. برای مثال، یک صفحه تابشی هیدرونیک 
روی پایه اولیه نصب شد )شکل 1(. صفحه تابشی، به کمک ناچیز 
حجم  گرمایشی  نیازهای  همه  معتدل،  مکانیکی  تهویه  هوای  از 
زیادی از فضا را برآورده کرده و با ایجاد یک مانع عایق بندی شده 
از تورفتگی دیوار، سبب تقویت آسایش حرارتی می شود. مهم تر از 

همه، با پوشاندن پایه قدیمی، پیشینه های تاریخی حفظ می شود.
استفاده از اقلیم های معتدل و توده حرارتی ساختمان، هیچ سرمایش 
مکانیکی برای %90 فضاها فراهم نمی شود. در عوض، توده حرارتی 
ساختمان قدیمی برای خنک نگه داشتن فضاها در بعدازظهرهای 
گرم استفاده می شود. سیستم های جریان مبرد متغیر بسیار کارامد 
)VRF(، سرمایش را برای اتاق های بتونی با بارهای داخلی باالتر و 
پنجره های بیرونی فراهم می کنند. فضاهای برنامه با سکونت باال، 

دستگاه های HVAC محلی مجزایی دارند. 
کمپ SFAI که به صورت ایده ال در قلب Fort Mason از تعامل 
بین دانشجویان و جامعه استقبال می کند. با ارایه یک سری رده ها 
از  پروژه  باز،  فضاهای  و  آزاد  گالری های  عمومی،  برنامه های  و 
ماموریت SFAI برای ایجاد هنر شفاف برای مردم حمایت می کند. 
 ،Fort Mason FMCAC محل سایت در مرکز فرهنگ و هنر
میلیون  دو  با  از 24 سازمان هنری  متشکل  فرهنگی  باشگاه  یک 
بازدیدکننده در سال قرار دارد. این کار هنرمندان را در مرکز زندگی 

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

 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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عمومی قرار می دهد و سبب باالبردن آگاهی از مزایای استفاده مجدد 
سازگار از ساختمان ها می شود. 

بهره برداری و نگه داری
برای مقرون به صرفه بودن و سهولت بهره برداری، تعداد بسیار کمی 
از سیستم ها نیاز به کنترل یا نگه داری دارند. دیگ ها، پمپ ها، فن های 
تلفیق   VRF تابشی و سیستم های  DOAS، شیرهای زون  هواساز 
می شوند تا سیستمی فراهم سازند که کار با و نگه داری از آن ساده 
باشد. شیرهای با دسترسی آسان و چندراهه ها خدمه تعمیر و نگه داری 
را بسیار خوشحال می کنند. در کل، این سیستم ساده قطعات، کنترل 

و در نهایت هزینه کمتری دارند. 
ساختمان برای تامین انعطاف پذیری در مدت کوتاه و بلند طراحی شده 
به  می توان  را  آموزشی  فضاهای  و  استودیوها  مدت،  کوتاه  در  است. 
سادگی دوباره چیدمان و برای فناوری ها و برنامه های جدید منطبق 
آینده  سازگاری  اجازه  تا  می شوند  عمومی  ساختمانی  فضاهای  کرد. 

برای مصارف مختلف در بلندمدت داده شود. 
شامل  شده،  واقع  خیز  زلزله  منطقه  یک  در  که  بنا  این  بازسازی 
یک به روزسازی برای ایمنی حیات و به منظور حفظ و محافظت از 
چشم انداز تاریخی بود. ردیف فوتوولتاییک خورشیدی بزرگ، عملیات 
محدود را در خروجی های برق و قطعی شبکه حفظ می کند. طراحی 

به تنظیمات فیزیکی برجسته و تعدیل رابطه بین نیروهای طبیعی و 
محیط ساختمانی مربوط می شود. تیم طراحی با کار نزدیک با خدمات 
پارک ملی، الزامات برنامه اتحادیه بین المللی Dark-Sky را برآورده 
نیز  و  مناسب  خارجی  و  داخلی  روشنایی  استراتژی های  تا  می سازد 

کنترل های سکونت/ ساعت برای رفع آلودگی نوری را تعیین کند. 

                                   شکل 1        
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صرفه اقتصادی
و  برانگیزترین  چالش  از  یکی  در  را  خود  کمپ  گسترش   SFAI
گران ترین بازارهای ملکی در جهان شروع کرد. طراحی برای صرفه 
اقتصادی، یک اولویت اساسی برای مطابقت با اهداف آموزشی با یک 
بودجه محدود بود. FMCAC، SFAI و تیم طراحی فعاالنه به دنبال 
خزانه داری  صرفه جویی  برنامه  جمله  از  بودجه ای  منابع  سری  یک 
سرویس پارک ملی، برنامه مشوق های مالیاتی حفظ ابنیه تاریخی و 

هدایای وزارت انرژی برای تامین موفق پروژه بود. 

تیم طراحی با همکاری با SFAI، سازه موجود را بازسازی و عناصر 
ما  کرد.  تلفیق  مزیت  چندین  با  کارامد  صورت  به  را  جدید  برنامه 
تابشی  از یک سیستم حصیر  تا  بهینه کردیم  را  تابشی  زون  اشکال 
شود.  استفاده  تابشی  لوله کشی های  هزینه  نصف  با  ارزان قیمت 
فضاهای انعطاف پذیر با پنل های شیشه ای انعطاف پذیر و قابل انطباق 
هستند تا اجازه چیدمان باز یا مطمئن بسته به رویداد یا نمایشگاه داده 
شود. ستون های استودیو طوری طراحی شدند که امکان تغییر چیدمان 

آسان و ارزان در طول زمان فراهم باشد. 



 گفتگوی اختصاصی
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در هجدهمین نمایشگاه صنعت تاسیسات، سیستم های 
سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع، برندهای زیادی 
برندها،  این  از  یکی  بودند،  حاضر  تهویه  دنیای  از 
شرکت فرا صنعت تهویه بود که در نمایشگاه هجدهم 
نیوز را بر آن  چشم نوازی می کرد و خبرنگار تاسیسات 
داشت تا گفت وگویی با محمدعلی خوشبخت، مدیرعامل 

فرا صنعت تهویه انجام دهد.
خوشبخت در گفت وگو با تاسیسات نیوز ضمن اشاره به حضور 10 
اقتصادی  اوضاع  تاثیر  به  تاسیسات  نمایشگاه صنعت  در  ساله خود 
گفت:  و  پرداخت  کشور  تاسیسات  و  تهویه  صنعت  در  تحریم ها  و 
تحریم ها در بحث های مالی، شرکت ها را با مشکالتی مواجه کرده 
از شرکت های  باید  اولیه حتمًا  مواد  و  کاالها  تامین  که  است، چرا 
قیمت  بهای  تا  شده  باعث  مساله  این  و  گیرد  صورت  خارجی 
تمام شده باال برود. در واقع، یک تولیدکننده صرفًا همه اقالم و اجزاء 

محصوالت را خودش تولید نمی کند.
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وضع نامساعد اقتصادی 
آن  نام  از  که  همانطور  کرد:  تصریح  می کند،  نمایشگاه شرکت  در 
فرا  برند  که  است  درست  است.  نمایش  محل  نمایشگاه  پیداست، 
صنعت تهویه 20 سال سابقه دارد و بسیاری از شرکت ها و مشتریان 
ما را می شناسند، اما به هر حال، همانطور که تکنولوژی و محصوالت 
و تجهیزات جدید معرفی می کنیم، نیاز به مشتریان جدید هم داریم. 
مشتریان با بازدید از غرفه راغب می شوند تا از تجهیزات جدید ما 

برای پروژه های جدید خود استفاده کنند.
حضور  اقتصادی  توجیه  مساله  به  تهویه  صنعت  فرا  مدیرعامل 
توجیه  قطعًا  نمایشگاه  در  حضور  گفت:  و  کرد  اشاره  نمایشگاه  در 

اقتصادی دارد، چرا که اگر نداشت کسی شرکت نمی کرد. انعقاد یکی 
می دهد.  پوشش  را  نمایشگاه  هزینه های  نمایشگاه،  در  قرارداد  دو 
شاید  دیده شوند،  که  می آیند  که  از شرکت ها هم هستند  بسیاری 
قراردادی نبندند، اما همان دیده شدن هم یک برد محسوب می شود. 
اینکه هیچ وقت نمایشگاه سه روز بعد جواب نمی دهد،  نکته مهم 
بلکه در خاطره و ذهن مشتری می ماند و مدتی بعد تبدیل به قرارداد 

و خرید می شود.
خوشبخت در پاسخ به این سوال که آیا تحریم ها باعث خودکفایی 
در صنعت شده است، اظهار کرد: به نظر من این حرف ها شعارگونه 
است. ما نمی توانیم چنین ادعایی کنیم که به خودکفایی رسیده ایم، 
چرا که برای رسیدن به خودکفایی نه عمر من قد می دهد نه عمر 
شرکت فرا صنعت تهویه. از سوی دیگر، اصاًل نیازی نیست که من 
خودکفا باشم و تمام اجزا و عناصر محصوالت تولیدی را خودم تولید 
کنم. شرکت بنز هر قطعه و اجزای خودروهایش را یک شرکت مجزا 
تولید می کند و اگر آن قطعه به این خودروساز نرسد بنز بنز نمی شود. 
از  کاری  که  هستیم  فلج  آدم  مثل  نرسد،  ما  دست  به  قطعات  اگر 

دستمان بر نمی آید. بنابراین تحریم به هیچ وجه خوب نیست.
او افزود: ما در دنیا یک زندگی اجتماعی داریم. اگر اجتماعی زندگی نکنیم، 
کسی نمی تواند پیشرفت کند. کشورها به ایران نیاز دارند و ایران هم به 
کشورهای دیگر. اگر این همکاری و تعامل با دنیا نباشد، چالش برانگیز 

خواهد بود و سختی ها و مشکالتی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل فرا صنعت تهویه با اظهار امیدواری از حرکت جهان به 
سمت تعامل با یکدیگر به اهمیت حمایت از تولید پرداخت و گفت: 
قلب تپنده هر کشور تولید است، مسئوالن باید از تولید حمایت کنند 

و با سرپا نگه داشتن تولید، اشتغالزایی را افزایش دهند.

عالئی در گفت وگو با تاسیسات نیوز مطرح کرد؛
صادرات را  محور فعالیت هایمان قرار دادیم

محمد علی خوشبخت در گفت وگو با تاسیسات نیوز؛
قلب تپنده هر کشور تولید است
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رونمایی از »کتاب فنی سوپردرین« با حضور چهره های 
شاخص عرصه تاسیسات کشور در هجدهمین نمایشگاه 
تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه 

مطبوع برگزار شد.
نمایشگاه  هجدهمین  در  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بین المللی صنعت تاسیسات، سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه 
مطبوع، غرفه سوپرپایپ میزبان رونمایی از »کتاب فنی سوپردرین« 
ایران،   تاسیسات  انجمن صنعت  با حضور مهندس طباطبایی، رییس 
تهران،  استان  مهندسی  نظام  مکانیک  رییس بخش  مهندس کرمی 
آموزشی  معاون  دالویز  نمانگر،  دکتر  شرکت  رییس  جاللی  دکتر 
مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای کرج، مهندس عمادی از دانشکده 
مکانیک دانشگاه شهید رجایی و جمعی از فعاالن عرصه  تاسیسات بود 

که برگ زرین دیگری به کارنامه پرافتخار سوپرپایپ افزود.
از  تاریخچه ای  با  سوپردرین«  فنی  »کتاب  گزارش،  این  اساس  بر 
توسعه سیستم فاضالب و ونت شروع و در ادامه به مفاهیم جریان و 
نحوه حرکت فاضالب و انتشار امواج فشار منفی و فشار مثبت پرداخته 

شده است.

هم چنین در این کتاب درباره اصول و مبانی طراحی سیستم فاضالب 
و ونت و انواع سیستم ونت صحبت شده است و فصل هایی از کتاب 
درخصوص سایزینگ سیستم فاضالب و ونت به دو روش مقررات 
ملی ساختمان و استاندارد اروپایی EN-12056-2 و نیز معرفی 
 Revit و Cad نرم افزار های طراحی فاضالب از جمله سوپرپایپ
است. الزم به ذکر است که این کتاب نخستین کتاب فنی فارسی با 

تکنولوژی واقعیت افزوده است.

افتخاری دیگر برای سوپرپایپ
رونمایی از کتاب فنی سوپردرین با تکنولوژی واقعیت افزوده
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می داند در صورت افزایش قیمت کاالی مذکور ممکن است 
سهم زیادی از بازار آن کاال را از دست بدهد. در این میان 
ممکن است عوامل دیگری نیز بر کشش قیمتی تقاضا موثر 
با تعداد زیاد رقیبان،  بازار رقابتی  باشند برای مثال در یک 
بالطبع کشش قیمتی نیز در سطح باالیی خواهد بود. وقتی 10 
شرکت ماکارونی )به فرض مشابه بودن کیفیت محصوالت 
آن ها( در حال رقابت با هم هستند به محض افزایش قیمت 
کوتاهی  زمانی  بازه  در  است  ممکن  آنها  از  یکی  محصول 

تمامی سهم آن بین سایر شرکت ها توزیع شود.
برخی تولیدکنندگان نیز برای سرمایه گذاری های خود سراغ 
کاالهای کم کشش می روند. کاالهایی که به دالیل مختلف 
مثل کمبود عرضه آن، یا تعداد کم رقیبان و انحصار در آن 
)مثل  است  کم  آن  قیمتی  تغییرات  قبال  در  مردم  واکنش 
صنعت خودرو در کشور(. برخی دیگر سراغ کاالهایی می روند 
که کشش درآمدی تقاضا برای آن کم است، به دیگر بیان 
برخی کاالها سهم ناچیزی در درآمد مردم دارند مثل جوراب، 
در چنین بازارهایی می توان با بهبود کیفیت کاالی خود فارغ 
از نگرانی افزایش قیمت آن در مقابل رقبا، سهم بیشتری از 
بازار را نصیب خود کرد زیرا این گونه کاالها بخش زیادی از 

درآمد مردم را به خود اختصاص نمی دهند.
کم  یا  بی کشش  که  کاالها  برخی  مورد  در  میان،  این  در 
دخالت  به  نیاز  مردم،  مصرفی  نان  نظیر  هستند  کشش 
این  می رسد.  به نظر  ضروری  درآمد  کم  اقشار  برای  دولت 
قبیل کاالها، جزو کاالهای ضروری مردم هستند که ناگزیر 
تحت هر شرایطی مجبور به مصرف آن هستند. تحت این 
شرایط دولت به طرق مختلف می تواند به این بازارها ورود 
کند مثل تعیین قیمت بهینه و نظارت بر اجرای آن توسط 
تولیدکنندگان. در برخی مواقع دولت باید ضمن شناسایی این 
قبیل کاالها حتی بخشی از هزینه آنها را نیز پرداخت کند. 
اغلب قیمت های  بیماران سرطانی که  داروهای  برای مثال 
باالیی دارند، جزو کاالهای بی کشش محسوب می شوند زیرا 
آن  برای  را  قیمتی  هر  است  نجات خود حاضر  برای  بیمار 

پرداخت کند.
باید در قالب بیمه تامین اجتماعی  تحت این شرایط دولت 
یا طرق دیگر بخشی از هزینه خرید این قبیل از کاالها را 
متقبل شود. یا وقتی مشاهده می شود کشش قیمتی تقاضا 
برای وام در میان فعاالن اقتصادی باال است؛ به منظور بهبود 
فضای کسب و کار و توزیع منابع مالی بین متقاضیان، قیمت 
وام که در حقیقت نرخ بهره آن است را کاهش داده تا حجم 

تقاضا برای فعالیت هالی اقتصادی را باال ببرد.

شاید مفهوم عرضه و تقاضا در اقتصاد از جمله متداول ترین مفاهیمی باشد 
که اکثر مردم با آن آشنایی دارند. درک این مفاهیم در شکل ساده آن، نیاز 
تقاضا  قانون  بیان ساده  به  ندارد،  به خواندن مقاالت و کتاب های مختلف 
برای  تقاضا  یابد،  افزایش  کاالیی  قیمت  چه  هر  می کند  بیان  اقتصاد  در 
افزایش  با  می کند  بیان  نیز  عرضه  قانون  برعکس.  و  می یابد  کاهش  آن 
باال  خود  تولیدات  حجم  افزایش  برای  تولیدکننده  انگیزه  کاال  یک  قیمت 
تغییراتی  تولید  میزان  و  قیمت  در طرف عرضه  این شرایط  تحت  می رود، 
اما اقتصاددانان برای آنکه به درستی بتوانند رفتار عرضه و تقاضا  می کنند. 
باید  ابزارها  این  دارند.  نیاز  دیگری  ابزارهای  به  کنند  بررسی  بازارها  در  را 
در  دهد.  قرار  آنها  اختیار  در  را  مقدار  و  قیمت  رابطه  از  دقیق تری  جزئیات 
بسیاری از مواقع اقتصاددانان باید بدانند با تغییر قیمت یک کاال یا خدمات، 
واکنش مردم نسبت به آن تغییر به چه میزان است، برای مثال وقتی قیمت 
بنزین 10 درصد تغییر می کند واکنش مردم به آن به مراتب شدیدتر از تغییر 

همین میزان در بلیت تماشای فوتبال است.
فاکتور  بازارهای مختلف، یک  در  مقدار«  و  قیمت  رابطه  به »شدت  پاسخ 
بسیار مهم در فرآیند تصمیم سازی اقتصادی است. »کشش« مفهومی است 
که اقتصاددانان به همین منظور آن را وارد فرآیند سیاست گذاری های خود 
کرده اند. کشش بسته به نوع رابطه علّی و معلولی انواع مختلف در اقتصاد 
دارد. برای مثال کشش قیمتی تقاضا، میزان تغییرات تقاضا در ازای تغییرات 
تغییر قیمت آن  با  اندازه گیری می کند. وقتی تقاضا برای کاالیی  را  قیمت 
یا  »پرکشش«  مورد نظر  کاالی  می شود  گفته  شود،  شدیدی  تغییر  دچار 
»باکشش« است و اگر میزان تغییر آن در مقابل نوسانات قیمت کم باشد، 
گفته می  شود کاالی مورد نظر »کم کشش« یا »بی کشش« است. حال انواع 
مختلفی از این رابطه قابل استخراج است که هر کدام کاربردی خاص در 

تصمیم سازی اقتصادی دارند.
برای مثال کشش قیمتی عرضه میزان حساسیت عرضه محصوالت را در 
مقابله با نوسانات قیمت اندازه گیری می کند. یا وقتی کشش درآمدی تقاضا 
برای خرید مسکن در سطح باالیی باشد، این پیام را می دهد که با کاهش 
درآمد مردم، تقاضا در این بازار به شدت افت می کند. کشش در قالب درصد 
بیان می شود. برای مثال وقتی گفته می شود کشش قیمتی تقاضا برای بنزین 
بنزین  قیمت  افزایش یک درصد  با  است که  معنی  این  به  است  5 درصد 
تقاضا برای آن 5 درصد کاهش می یابد. فرم ریاضی آن حاصل تقسیم میزان 
تغییرات تقاضا )نسبت به حالت اولیه آن( بر میزان تغییرات قیمت )نسبت به 

حالت اولیه آن( است.
کشش از جمله فاکتورهای مفید برای فعاالن عرصه تولید نیز هست. وقتی 
تولیدکننده  باشد، یک  باالیی  در سطح  برای کاالیی  تقاضا  قیمتی  کشش 

آشنایی با مفهوم کشش در اقتصاد

اقتصاد به زبان ساده
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دست رفتن موقت آسایش در اتاق هایی که با رادیاتورهای پنلی گرم می شوند به علت افت پیش بینی نشده 
در دمای آب رفت به واسطه جرم حرارتی باالی صفحه کف ایجاد می شود؛ این صفحه گرما را با نرخی 
بسیار بیشتر از نرخ خروجی حالت پایدار آن می بلعد. این امر وقتی اتفاق می افتد که تنظیم ترموستات 
بقیه  از  برای »دزدیدن« موقت گرما  توانایی آن  باشد،  یابد. هرچه صفحه خنک تر  افزایش  زیرزمین 
سیستم بیشتر می شود. این امر سبب افت دمای آب در کل سیستم می شود – یک موقعیت گذرا که با 

تالش سیستم برای برقراری تعادل حرارتی بین نرخ ورودی گرما و خروجی گرما ایجاد می شود. 
راه حل، استفاده از یک کنترلر در شیر اختالط موتوری سه راهه است که می تواند دمای برگشت دیگ 
را تشخیص دهد. بیشتر کنترلرها برای شیرهای اختالط موتوری این توانایی را دارند. هدف این کار، 
محافظت از یک دیگ مرسوم در برابر چگالش مداوم گاز دودکش، مخصوصًا در سیستم هایی با جرم 
باال، منتشرکننده های گرمای با دمای پایین است. وقتی کنترلر حس می کند »دمای برگشت دیگ« زیر 
حداقل عدد تنظیم شده، مانند 130 درجه فارنهایت، رسیده، بخش گرم شیر اختالط ورودی آب گرم آن 
را کاهش می دهد. هدف، جلوگیری از افت بیشتر »دمای ورودی دیگ« است )مانند جایی که چگالش 

مداوم گاز دودکش می تواند رخ دهد(.



پس چرا عباراتی مانند »دمای برگشت دیگ« گفته می شود؟ چون این چیزی نیست که در این کاربرد قرار است حس شود. هیچ 
نیازی به حفاظت از یک دیگ برقی در برابر چگالش گاز دودکش نیست. خوشبختانه، همان الجیک کنترل می تواند برای کاهش 
سرعت ورود آب گرم شیر اختالط موتوری استفاده شود، در نتیجه دمای آب سیستم برای خروجی گرم مناسب در رادیاتورهای 
پنلی به اندازه کافی باال می ماند. فقط سنسور »دمای برگشت دیگ« را همان طور که در شکل 2 نشان داده شده نصب و کنترلر 

شیر اختالط را برای یک دمای حداقل تنظیم کنید تا اجازه خروج گرمای کافی از رادیاتورهای پنلی داده شود. 
مسایل دیگر برای سیستم شکل 1 از این قرار است:
هیچ مخزن انبساطی در سیستم وجود ندارد  .1

هیچ شیر کاهنده فشار وجود ندارد  .2
هیچ راهی برای پرکردن ساده سیستم با محلول ضد یخ یا خارج کردن هوا دیده نمی شود   .3

هیچ سپراتور هوای مرکزی وجود ندارد.  .4
سیرکوالتور سرعت متغیر برای سیستم فرعی رادیاتور پنلی مناسب تر است، چون شیرهای ترموستاتی باز، بسته و تنظیم   .5
می شوند. در واقع هیچ نیازی به سیرکوالتور سرعت متغیر در سیستم های فرعی پنل رادیاتور نیست چون هیچ شیر مدار جدایی 

وجود ندارد.
آب سرد از چندراهه تابشی نباید به مدار ثانویه دیگ برگردد. نحوه اصالح آن را در شکل 2 ببینید و  .6

هر دو شیر تخلیه برعکس نصب می شوند.  .7



آفتابگردان  گل  نوعی  آمریکایی،  پژوهشگران 
مصنوعی ساخته اند که می تواند به جذب بیشتر 

انرژی خورشیدی کمک کند.
را  خورشیدی  پنل های  دارند  قصد  پژوهشگران 
بسازند  مصنوعی  آفتابگردان  گل های  به شکل 
که به صورت خودکار در برابر نور خورشید خم 

می شوند.

رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون 
عمران مجلس گفت: در بسیاری از موارد مالکان 
تعیین  را  معقولی  نرخ  خود  مساکن  اجاره  برای 
گرمی،  بازار  با  امالک  مشاوران  اما  می کنند، 
مسکن  اجاره  نرخ  افزایش  به  ترغیب  را  مالک 
را  این مسئله فشار سنگینی  می کنند. متأسفانه 
توان  وارد کرده و خانوار ها عمال  بر مستأجران 

پرداخت اجاره بها را ندارند.

 جذب نور و انرژی
 بیشتر با گل های

آفتابگردان مصنوعی

 افزایش 30 درصدی
اجاره بها

 آتش سوزی موتورخانه
 آسانسور در ساختمان

مسکونی

آسانسور یک  موتورخانه  در  برق  فنی سیستم  نقص 
ساختمان مسکونی باعث آتش سوزی شد.

ساکنان یک ساختمان مسکونی پس از مشاهده دود 
و  گرفتند  تماس   125 سامانه  با  ساختمان  در  غلیظ 
نشانان  آتش  تهران،  نشانی  آتش  فرماندهی  ستاد 

ایستگاه 17 را به خیابان نیروی هوایی اعزام کرد.

عضو سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی اصفهان با بیان 
اینکه استانداردهای الزم برای آسانسور با سرمایه گذاری 
و تکنولوژی باال تهیه شده است، گفت: آسانسوری که 20 
سال پیش استاندارد بوده، اکنون آن جایگاه را ندارد و در 
حقیقت، پیشرفت تکنولوژی در زمینه  آسانسورها و امنیت 

آنها همواره تغییراتی را برای آسانسور می طلبد.

 تهیه استاندارد آسانسور با
 سرمایه گذاری و تکنولوژی

باال

 ضرورت ترویج
 مقررات ملی

 ساختمان در بین
کودکان

رئیس سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان گلستان گفت: 
از  ترویج و فرهنگ سازی رعایت مقررات ملی ساختمان یکی 
اهداف مهم سازمان نظام مهندسی است و این کار را از کودکان 
و مدارس آغاز کردیم. یکی از مهمترین وظیفه سازمان، اجرای 
کامل مقررات ملی ساختمان است که با انجام این کار شهرها و 

محیط شهری برای کودکان خسته کننده نخواهد بود.

گزیده اخبار
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https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
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اگر اهل موزه گردی هستید و به حیات وحش و دنیای حیوانات هم عالقه مند 
به  االن  تا  اگر  بدهید.  از دست  را  آن  نباید  که  است  دارآباد جایی  هستید، 
این موزه سر نزده اید، حتمًا آخر این هفته را به رفتن به این موزه اختصاص 
دهید تا اطالعاتتان از دنیای حیات وحش بیشتر شود. موزه طبیعت و حیات 
ایران  نمایشگر نمونه های زیستی متنوع  ایران در بخش های متعدد  وحش 
است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوش ها، جوندگان، 
خرگوش،  برگیرنده  در  13خانواده  در  سمان  زوج  فردسمان،  گوشتخواران، 
سنجاب، موش، سگ سانان، خرس ها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و االغ، 
گوزن، گاوسانان، خوک ها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش 
گذاشته است. همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه 
پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. 
از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده 
، خیابان  نیاوران  میدان  آدرس موزه:  ایران است.  ببر منقرض شده  پوست 

دارآباد ، بعد از آجودانیه ، خیابان موزه

آخر هفته مهندسی

موزه دارآباد

www.damandeh.com
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هر چقدر هم قشنگ باشی به عالءالدین ما نمی رسی


