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روح اله واصف

همکاران گرامی سالم و خداقوت
سال ها قبل مجموعه ای از مقاالت در خصوص برندسازی شخصی را منتشر 
کردیم که بسیار موردعالقه خوانندگان واقع شد. فکر کردم بد نیست باز هم در 
چند شماره در این خصوص صحبت کنیم، به خصوص آنکه اتفاقات مهمی در 

دنیای حرفه ای ما رخ داده است.
شاید اولین نکته در برندسازی شخصی افزایش سطح دانش در حیطه کاری 
حرفه ای است. یک مدیرعامل الزم نیست به ریزترین بخش های تولید اشراف 
داشته باشد. اما الزم است دانش رفتار با کارمندان، مواجهه با بحران و غیره 
از ریزترین بخش های هر سیستم  باید  اما مهندس تاسیسات  باشد.  را داشته 
تاسیساتی اطالع داشته باشد و کارکرد هر سیستم و هر تجهیز را بداند. زیرا 
تصمیم وی بر کل مجموعه تاثیرگذار است. می دانیم که در دانشگاه، مهندسی 
تاسیسات آموزش داده نمی شود. اگر هم واحدهایی ارایه می شود در حد دانش 

کلی است. 
البته رشته مهندسی تاسیسات ماجرایی دیگر است که در فرصتی دیگر به آن 
می پردازیم. انتظار آموزش تاسیسات در رشته مهندسی مکانیک امری اشتباه 
و  است  بنیادین  آموزش های  دانشگاه محل  زیرا  است،  بیهوده  آن  تدریس  و 
آموزش زیررشته ها به صورت جداگانه و عمیق در این محدوده نمی گنجد. در 
همه جای دنیا چنین آموزش هایی در آموزشگاه ها و مراکز تخصصی مربوطه 
ارایه نمی شود. آلمان و آمریکا دو نمونه موفق در دو قاره صاحب تکنولوژی 

هستند. 
برای آموختن به جز مراجعه به آموزشگاه ها، مطالعه شخصی نیز الزم است. 
به راستی نمی توان قاطعانه هر یک از این دو را درجه دو یا یک دانست. اما 
مهم است که ویژگی های آموزشگاه یا منابع مطالعاتی چه باید باشد. اینجانب 
به شخصه کتاب هایی را مطالعه کرده ام که هیچ ارزشی نداشته است و به جز 
مقداری اطالعات بسیار ابتدایی کمکی به ارتقای دانش ما نمی کند. همچنین 
کتاب هایی را دیده ام که متاسفانه حاوی اطالعات غلط بوده است. چه کتابی 
را می توان دارای ارزش دانست؟ سوال مهم بعدی این است که آیا باید روی 
کتاب ها وقت گذاشت یا عصر آن ها به اتمام رسیده است و باید به شبکه های 
و  ایران  در  مختلف  مطلب  هزاران  از  بیش  روز  هر  در  کرد.  مراجعه  مجازی 
سراسر جهان در حال تولید و انتشار در شبکه های مجازی است. چرا به جای 
پرداخت مبالغ هنگفت کتاب، به این محتواهای رایگان و یا حتی بسیار ارزان 
مدرس  به یک  و چگونه  باشد  باید چگونه  آموزشگاه  کیفیت  نکنیم؟  مراجعه 

اعتماد کنیم؟ در قسمت های بعد به این سواالت پاسخ خواهیم داد.
تا بعد!

عکس جلد مربوط به زلزله اخیر آذربایجان است
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اخبار بین الملل

راهی  هوا  شین  و  براون  دانشگاه  محققان 
برای تسریع قابل توجه تبادل حرارت آشفته 
کردن  اضافه  با  جدید  روش  کرده اند.  ابداع 
یک حالل آلی به یک سیستم تبادل حرارتی 
محققان  می کند.  کار  آب  اساس  بر  آشفته 
تا  آزمایش کردند  برای سه سال  افزودنی  با 
سرعت انتقال گرما به حداکثر برسد. افزودنی 
دوست دار  و  اشتعال  قابل  غیر  غیرخورنده، 

محیط زیست است. 
انعطاف پذیر Rittal – ریتال با همکاری ABB و شرکت هولت پاکارد، یک نسخه دیتاسنتر  رونمایی از شرکت دیتاسنتر 
کلید در دست برای صنایع مخابراتی فراهم می کند. دیتاسنترهای میکرومدوالر هدفمند برای محیط های سخت در نظر گرفته 
می شوند. دیتاسنتر Secure Edge به مشتریان اجازه می دهد IT شرکتی را نزدیک محیط های فناوری عملیاتی، ماشین ها و 

تجهیزات خود اجرا کنند تا امکان فرایندهای دیجیتال مطمئن و معتبر باال را فراهم سازند. 

تقویت ظرفیت مبدل های حرارتی
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یادداشت

عوامل  وظایف  درست  انجام  به  است  وابسته  قانون  هر  اهداف  تحقق 
نظارتی بر اجرای آن. با توجه به قوانین و مقررات و تعیین وظایف عوامل 
اجرایی، بر عهده عوامل نظارتی است که نسبت به صحت انجام وظایف 
جلوگیری  کم کاری ها  و  انحرافات  از  داشته  نظارت  و  کنترل  مجریان 

کنند.
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی 
بهداشت،  آسایش،  ایمنی،  تامین  در  قانون  اهداف  تحقق  برای  آن 
درست  انجام  و  ساختمان ها  اقتصادی  صرفه  و  مناسب  بهره دهی 
نظارت  الیه  یا  سطح  شش  مختلف،  مراتب  در  مسووالن  وظایف 
و  شهرسازی  ضوابط  اجرای  بر  عالیه  نظارت  است.  شده  تعریف 
مقررات ملی توسط وزارت راه و شهرسازی مطابق ماده ۳۵ قانون، 
استان  بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان هر  نظارت 
نظارت  و  کنترل   ،26 ماده  مطابق  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط 
بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی توسط شهرداری مطابق ماده 
۳0 و ۳4، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اشخاص حقیقی 
نظارت   ،1۵ ماده  مطابق  مهندسی  نظام  سازمان  توسط  حقوقی  و 
مشخصات  با  انطباق  لحاظ  از  ساختمان  عملیات  اجرای صحیح  بر 
ناظر  مهندسان  توسط  فنی  محاسبات  و  نقشه ها  پروانه،  در  مندرج 
مطابق مواد 21 و 22 آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ و نظارت بر نحوه 
اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ساختمانی توسط کلیه اشخاص 
دولتی  غیر  و  دولتی  دستگاه های  و  سازمان ها  حقوقی،  و  حقیقی 
در سایر  قانون.  اجرایی  آیین نامه  ماده ۳6  )نظارت عمومی( مطابق 
قوانین و مقررات مرتبط نیز انواع نظارت های فوق مطرح است. در 
تبصره ۷ ماده 100 قانون شهرداری به مسوولیت مهندسان ناظر و 
ناظر  مهندسان  شده،  اشاره  ساختمان ها  اجرای  نحوه  بر  شهرداری 
مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان تحت مسوولیت مستمر 
کنند،  اعالم  شهرداری  به  موقع  به  را  تخلف  گزارش  کرده  نظارت 
ماموران شهرداری نیز مکلفند بر اجرای ساختمان ها نظارت کرده و 
از موارد تخلف در پروانه جلوگیری کنند.  در مواردی که شهرداری 
از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری  مکلف به جلوگیری 
اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و  در صورت 
اقدام  اجرایی  عملیات  ساختن  متوقف  برای  انتظامی  ماموران  لزوم 
کند. از این رو با توجه به تبصره ۷ ماده 100 قانون شهرداری و ماده 
شهرداری  نظارتی  عامل  ناظر  مهندسان  مهندسی،  نظام  قانون   ۳0
اجرای  بر  شهرداری  نظارت  ذیل  ایشان  نظارت  و  شده  محسوب 

ساختمان تعریف می شود.

برای هر یک از عوامل نظارتی فوق مواردی قابل طرح است که باعث 
قانون نظام  نتیجه عدم تحقق اهداف  اثربخشی نظارت ها و در  کاهش 
مهندسی و کنترل ساختمان در تامین ایمنی، آسایش، بهره دهی مناسب 
است  انتظار  مورد  که  آنچنان  ساختمان ها  عموم  اقتصادی  صرفه  و 
اجرای  بر  ناظر  مهندسان  نظارت  نظارت،  سطح  پایین ترین  می شود. 
ساختمان هاست. موارد و مسائل مختلف و متعددی در عدم اثربخشی این 
سطح از نظارت مطرح است. مواردی چون عدم شفافیت در وظایف با نام 
ناظر و در جایگاه بازرس، عدم تناسب میان حق الزحمه با مسوولیت ها و 
وظایف محوله، پیچیدگی در روابط ناظران با سازمان نظام مهندسی در 
جایگاه ارجاع دهنده کار و شهرداری به عنوان مرجع دریافت گزارش های 
مهندسان، امکان وجود منافعی برای ناظران در اجرای ساختمان تحت 

نظارت و چشم پوشی از وظایف نظارتی.
تخلفات  بر  مانعی  به خودی خود  مهندسان  نظارت  توجه شود  باید 
اجرایی نیست. همان طور که ذکر شد گزارش مهندسان ناظر تحویل 
شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای 
ساختمان می شود و شهرداری امکان متوقف ساختن عملیات و الزام 
مالکان و مجریان به اصالح موارد اجرایی را دارد. اعمال نظارت در 
رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی توسط شهرداری به دلیل 
و  تراکم  فروش  پروانه،  عوارض صدور  به  نهاد  این  مالی  وابستگی 
جرایم ماده صد که بخش زیادی از هزینه های اداره شهرداری و شهر 
اصلی  از وظایف  است.  تسامح همراه  و  با تساهل  تامین می کند  را 
بر حسن  نظارت  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های  هیات مدیره 
انجام خدمات اعضا، تشویق فعالیت های ارزشمند یا تعقیب متخلفان 
و معرفی به شورای انتظامی است. اما مسائلی از جمله پیچیده و غیر 
سایر  با  مهندسان  میان  روابط  و  خدمات  ارائه  شرایط  بودن  شفاف 
امکان  نظارتی،  سازوکارهای  در  نقص  و  ضعف  درگیر،  طرف های 
برخورداری هیات مدیره ها از منافعی در ارائه خدمات مهندسی و ضعف 
ساختار و فرآیندهای انتظامی این سازمان موجب عدم اثربخشی در 
نظارت ها در این سطح است. در حالی که مسوولیت نظارت عالیه بر 
اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بر عهده وزارت 
نظارت  این  اعمال  برای  قانونی  ابزار  هیچ  است،  شهرسازی  و  راه 
وجود ندارد. عدم تبیین رابطه حقوقی مناسب، نظارت این وزارتخانه 
بر سازمان نظام مهندسی و بررسی عملکرد آن را پیچیده کرده است. 
امکان برخورداری مسووالن و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و 
ادارات تابعه از منافعی در سازمان نظام مهندسی، خدمات مهندسی و 
ساخت و ساز از مهم ترین موانع اعمال این نوع نظارت قلمداد می شود.

ماجرای تساهل و تسامح در نظام مهندسی
حامد خانجانی

کارشناس ارشد مدیریت ساخت



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 
صرفه جویی  برنامه  جمله  از  بودجه ای  منابع  سری  یک  دنبال  به 
حفظ  مالیاتی  مشوق های  برنامه  ملی،  پارک  سرویس  خزانه داری 
ابنیه تاریخی و هدایای وزارت انرژی برای تامین موفق پروژه بود. 

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

امکان تغیی چیدمان آسان و ارزان در طول زمان فراهم باشد. 

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

 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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اثرات زیست محیطی
حفظ زیست بوم. طی دو قرن گذشته، ساحل خلیج سان فرانسیسکو 
 Fort Mason تغییرات شامل  این  است.  زیادی کرده  تغییرات 
یک  در  را  نظامی  اسکله  این  ارتش   1882 سال  در  که  می شود 
 Pier ،زیست بوم متنوع با حدود۵00 گونه ایجاد کرد. با این وجود
2 یکی از آخرین بخش های بدون تغییر ساحل خلیج باقی می ماند. 
اینجا، همه مردم می توانند مستقیمًا با ساحل سنگی طبیعی و ساحل 
خلیج،  با  ارتباط   ،SFAI کمپ  داخل  باشند.  ارتباط  در  مصنوعی 
شهر و پارک را با نمای بزرگ در بازشوهای درهای قدیمی در کل 

طول ساختمان به حداکثر می رساند. 
انرژی نهانی و استفاده مجدد سازگار. منابع موجود از خود ساختمان 
و سازه قدیمی به صورت استراتژیک در این بازسازی مورد استفاده 
قرار گرفت. با تلفیق سیستم های کارامد انرژی و به روز کردن سازه، 
تقویت  را  آینده  برای  انرژی  و  گذشته  تاریخ  حفظ  ساختمان  این 

می کند. 
کیلووات پشت  فوتوولتاییک 2۵۵  تجدیدپذیر. یک سیستم  انرژی 
بامی – بزرگ ترین تاسیسات از این دست در سطح ملی – 100% 
بسیار  نماد  تامین می کند و یک  را  این ساختمان  برای  برق الزم 
مشخص و برای یک آینده بدون کربن را متصور می سازد. مقدار 
برق الزم از طریق سیستم مکانیکی کارامد و استراتژی نور روز کم 

می شود. 

کاهش مصرف آب. از آنجایی که پروژه روی یک پایه ۵00 فوتی 
)1۵2 متر( در خلیج واقع شده، طراحی سیستم لوله کشی جدید یک 
چالش ایجاد کرد. وسایل و مسیریابی جدید باید به صورت کارامد 
و استراتژیک طراحی شود تا کار گران قمیت زیر ستون بین صفحه 

ساختمان قدیمی و سطح خلیج به حداقل برسد. 
یا  آبیاری  منظره،  هیچ  نظامی،  چشم انداز  تنظیمات  حفظ  برای 
مصرف اب در Pier 2 وجود ندارد. برای برآورده کردن نیازهای 
برس ها،  شستن  محل  هنر،  استودیو  سینک های  دانشجویان، 
به  مواد  نگه داری  قفسه های  و  جامد  مواد  جمع آوری  محل های 
حداقل رسید، اما در نقاط کلیدی در کل ساختمان تعبیه شد. پس 
محل پایه های سینک طوری محکم شد که طول لوله های رفت و 
فاضالب بهینه شود، مصرف مواد به حداقل رسیده و هزینه ساخت 
کاهش یابد. هدف از طراحی کاهش مصرف آب ساختمان تا ۳2% 
جریان  تجهیزات  اجرای  با  کامل،  زمان سکونت  در  پایه  مقدار  از 

بسیار کم و استفاده از آبگرمکن ها است. 
نمایشگاه ها،  و  کنفرانس ها  عمومی،  رویدادهای  تورها،  زمان  در 
داستان این بازسازی تاریخی پایدار به میزان گسترده ای با همه در 
میان گذاشته شده و بر اهمیت حمایت از برنامه های دولتی و ایالت 
راندمان  با  نوآوری های  و  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  برای 

انرژی تاکید می شود. 
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معماران خالق تایوانی با استفاده از یک میلیون و ۵00 هزار بطری 
مقابل  در  که  کردند  احداث  عظیم  ساختمانی  بازیافتی  پالستیکی 

آتش سوزی و زلزله از مقاومت کافی برخوردار است.
به  عالقمند  معماران  اخیر  دهه  چند  در  نیوز،  تاسیسات  گزارش  به 
استفاده از بطری های پالستیکی بازیافتی، برای تبدیل یک ماده مضر 
به سازه های دوستدار طبیعت موفقیت های زیادی کسب کرده اند که 
از میان آن   ها می توان به سازه ای عظیم در کالنشهر تایپه، پایتخت 
از تعداد یک میلیون و ۵00  این ساختمان  تایوان اشاره کرد.  کشور 
به  آن  طراحی  و  است  شده  ایجاد  بازیافتی  پالستیکی  بطری  هزار 
یا  زلزله  نظیر  طبیعی  حوادث  گونه  هر  مقابل  در  که  است  گونه ای 
 9 ساختمان  این  می دهد.  نشان  خود  از  کافی  مقاومت  آتش سوزی 
طبقه که توسط معمار به نام تایوانی، آرتور هوانگ، طراحی شده است 
مجهز به سیستم انرژی خورشیدی است و با هدف کاهش مواد زائد و 

استفاده دوباره از آن ساخته شده است.
برای  به عنوان یک سالن مرکزی  ابتدا  تایپه در  ساختمان ضدزلزله 
آن  از  پس  و  شد  احداث  تایوان  گل  بین المللی  نمایشگاه  برگزاری 
مورد  مختلف  رویدادهای  برگزاری  برای  پایداری  پیام  ترویج  با 
استفاده قرار گرفته است. اگرچه کشور تایوان در سراسر دنیا به خاطر 

برنامه های بی نظیر بازیافت مواد زائد شهرت دارد، بااین حال در هر 
سال بیش از چهار میلیون و ۵00 هزار بطری پالستیکی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
سپس بطری های به وسیله یک الیه مقاوم در مقابل آب و آتش به 
طور کامل پوشیده شد و به یک چهارچوب فلزی متصل شد. اگرچه 
ساختمان جدید بسیار سبک تر از ساختمان های دیگر است بااین حال 
در مقابل زلزله، طوفان و آتش سوزی از مقاومت باالیی برخوردار است 
و حتی می تواند قدرت باد تا 1۳0 کیلومتر بر ساعت را نیز تحمل کند. 
استفاده از پالستیک های بازیافتی تنها ویژگی دوستدار محیط زیست 
در این ساختمان نیست، بلکه آرتور هوانگ از تکنیک های ساخت وساز 
کربن صفر برای احداث آن بهره برد تا میزان اثرات کربن در طول 

فرآیند احداث آن را به حداقل برساند.
در  شده  تعبیه  طبیعی  هوای  تهویه  سیستم  لطف  به  عالوه براین، 
می ماند  خنک  همیشه  گرم  فصول  در  آن  داخلی  فضای  ساختمان، 
را در مقابل  برده شده فضای داخلی  به کار  و بطری های پالستیکی 
حرارت شدید خورشید و گرم شدن ساختمان عایق می کند. استفاده 
از سیستم انرژی خوشیدی باعث تولید انرژی الکتریسیته کافی برای 
روشن شدن 40 هزار المپ ال ای دی تعبیه شده در ساختمان می شود.

با ضدزلزله  ساختمان   احداث 

بطری های پالستیکی در تایوان
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مدت دوره: 11۵ ساعت؛ 
مدرسین: مهندس داریوش هادی زاده و مهندس روح اهلل واصف؛ 

تاریخ شروع: 28 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 1۵، 1۷ 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 آذر ماه

Revit MEP طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات برقی با نرم افزار
مدت دوره: ۳6 ساعت؛ 

مدرسین: مهندس علی جوکار؛ 
تاریخ شروع: ۷ آذر ماه 98؛ 

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها

ترسیم  نقشه های  و  به منظور طراحی   Autodesk ازشرکت  قدرتمند  نرم افزاری است  رویت 
تهویه ها،  آسانسورها،  نقشه های  فنی طراحی  برای طراحی و رسم  تاسیسات ساختمانی که 
نردبان های اضطراری و تجهیزات آتش نشانی و نجات و طراحی الکتریکی مانند شبکه برق 
پایپینگ  الکتریکی،  نقشه کشی های تخصصی  ترکیب همه  درواقع  و  لوله کشی  و  ساختمان 

)لوله کشی( و مکانیک به کار می رود.
در این نرم افزار با استفاده از ابزارهای جدید و حرفه ای و با وجود شمایل و شکلک های هر 
قسمت از تاسیسات می توان با کشیدن آنها در صفحه سریعًا و به بهترین و دقیق ترین شکل 

طرح تاسیسات را به وجود آورد.

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/wp-content/uploads/2019/10/E30.pdf




می توانید گوجه بکارید و هم سیب زمینی. سرمایه کاشت 
این  در  شما  انتخاب  حال  است.  یکسان  محصول  دو  هر 
به  است.  زمینی  یا سیب  گوجه  برای کشت  تصمیم  مورد 
شما گفته می شود از کشت گوجه ۵0 تن محصول حاصل 
می شود و اگر سیب زمینی بکارید ۷0 تن محصول به دست 
خواهید آورد. هزینه تولید هر دو محصول که یکسان است، 
گوجه   ۵ به   ۷ نسبت  به  باید  محصول  دو  این  قیمت  اما 
به سیب زمینی باشد. در این صورت شما چه گوجه بکارید 
اگر  اما  به دست می آورید.  یکسانی  و چه سیب زمینی سود 
شما بدون توجه به نسبت قیمت ها در بازار، تولید گوجه را 
به سیب زمینی ترجیح داده و برای مثال مشخص شود در 
بازار، گوجه به قیمت تنی یک میلیون تومان و سیب زمینی 
تنی 800 هزار تومان به فروش می رسد، با تولید گوجه ۵0 
اگر  که  در صورتی  است،  نصیب شما شده  تومان  میلیون 
سیب زمینی کشت می کردید ۵6 میلیون تومان نصیب شما 
می شد. تحت این شرایط هزینه فرصت از دست رفته تولید 

سیب زمینی برای شما 6 میلیون تومان خواهد بود.
مثال های متعدد دیگری نیز می توان برای بیان هزینه فرصت 
ابراز کرد. اصطالح هزینه فرصت تنها برای کاالهای مادی 
به کار نمی رود. برای مثال اگر شما دیدن پخش مستقیم 
می دهید  ترجیح  طنز  برنامه  یک  دیدن  به  را  فوتبال  یک 
برای  فوتبال  دیدن  فرصت  هزینه  اقتصادی،  اصطالح  در 
شما بیش از تماشای برنامه طنز بوده است، بنابراین شما 
شما  سرمایه  اینجا  در  کرده اید.  انتخاب  را  فوتبال  دیدن 
بوده  زمان شما  برنامه،   2 این  از  یکی  به  اختصاص  برای 
است و برآورد کردید منفعت شما که در اینجا همان حس 
رضایتمندی یا مطلوبیت از دیدن یکی از دو برنامه است، 
در دیدن فوتبال بیش از تماشای برنامه طنز است؛ بنابراین 

برنامه فوتبال را ترجیح داده اید.
شما در طول روز بین فعالیت های مختلف مادی و معنوی، 
ابتدا به هر کدام یک هزینه نسبت می دهید و بعد از بین 
فرصت  هزینه  باالترین  که  را  موردی  خود،  گزینه های 
یا بیشترین منفعت را عاید شما می کند برمی گزینید.  دارد 
محاسبه هزینه به مفهوم اقتصادی آن، چیزی فراتر از مفهوم 
حسابداری است. برای نمونه در مثال آخر شما نمی توانید با 
استفاده از اعداد و ارقام حسابداری هزینه انتخاب های خود 
را محاسبه کنید یا در مثال مزرعه در چارچوب حسابداری 
شما یک بنگاه داشته اید که یک محصول تولید کرده و با 
قیمتی فروش رفته که ضرری هم نکرده اید. اما در چارچوب 
اقتصادی شما از دید باالتری به قضیه نگاه می کنید. شما 
باید مشخص کنید چه محصولی را با چه قیمتی تولید کنید 

که بیشترین منفعت را برای شما داشته باشد. 

قول  خانواده  به  هفته  آخر  هستید.  ماهر  مکانیک  یک  شما  کنید  فرض 
کار  ظهر  تا  شما  پنج شنبه  روزهای  بروید.  پارک  به  آنها  با  که  داده اید 
را  خود  مغازه  می خواهید  که  وقتی  درست  هفته  این  پنج شنبه  می کنید. 
ببندید یک نفر با یک ماشین لوکس می آید و به شما می گوید ماشین من 
نقص پیدا کرده و اگر شما آن را برای من درست کنید ۷00 هزار تومان 
دستمزد خواهم داد. اما شما طبق قولی که به خانواده داده اید به او می گویید 
انجام این امر برای شما مقدور نیست. بعد از ظهر آن روز شما با خانواده به 
پارک می روید و 100 هزار تومان در پارک خرج می کنید. شما با انتخاب 
پارک رفتن با خانواده فرصت استفاده از تخصص خود و کسب درآمد را از 
دست داده اید. آیا این انتخاب برای شما مجانی تمام شده؟ شاید در نگاه 
اول بگویید بله، کسی که پولی از من نگرفته یا من نهایتا 100 هزار تومان 
امروز خرج کرده ام؛ اما در مفهوم اقتصادی این عمل برای شما هزینه ای 
بیش از این داشته است. شما با انتخاب خود، امکان کسب درآمد ۷00 هزار 

تومانی را از خود سلب کرده اید.
اگر این مبلغ را با هزینه 100 هزار تومان خرج شده در پارک جمع کنید، 
شما در کل امروز 800 هزار تومان از درآمد خود را از دست داده اید. به بیان 
دیگر هزینه  ناشی از ازدست رفتن فرصت کار شما 800 هزار تومان بوده 
است. در مفاهیم اقتصادی به هزینه از دست رفتن منافع یک فرصت برای 
پرداختن به یک فرصت دیگر، »هزینه فرصت« گفته می شود. این مفهوم 
نوزدهم  قرن  اوایل  به  آن  تاریخی  سابقه  که  است  اهمیت  حائز  به قدری 
برمی گردد. شما با محاسبه هزینه فرصت هر انتخاب، به ابزاری قدرتمند 
برای بهترین انتخاب ممکن مجهز می شوید. شاید اگر در مثال باال فرد با 
خانواده تماس می گرفت و با این توضیح هزینه عدم انتخاب کار را شرح 

می داد، خانواده انتخاب دیگری می کرد.
مورد  در  ارزیابی  و  تصمیم گیری  برای  عالی  مفهوم  یک  فرصت  هزینه 
انتخاب بین چند گزینه است. این مفهوم به شما این بینش را می دهد تا در 
انتخاب های خود سود و زیان را با روش موثرتری بررسی کنید و از منابع در 
دسترس خود مثل زمان بهترین استفاده را بکنید. جهت فهم بهتر موضوع، 
محاسبه  برای  مشخص  چارچوب  یک  نخست  می زنیم.  دیگر  مثال  چند 
محاسبه  در  ما  اصلی  مبنای  چارچوب  این  گرفت.  نظر  در  باید  هزینه ها 
هزینه فرصت و سپس انتخاب درست است. قانون اقتصادی ما این است 
که اگر ما پول یا سرمایه مشخصی داریم و بین انتخاب چند گزینه مردد 
هستیم تنها در صورتی هزینه فرصتی نخواهیم پرداخت که درآمد حاصل 
با صرف کردن یک سرمایه یکسان  این گزینه ها،  از  انتخاب هر یک  از 
برابر باشد. وگرنه ما حتما هزینه فرصت از دست رفته خواهیم داشت. برای 
مثال فرض کنید شما یک زمین کشاورزی دارید، در این زمین شما هم 

آشنایی با مفهوم هزینه فرصت در اقتصاد

اقتصاد به زبان ساده



چالش این هفته

سرگرمی تاسیساتی
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یک نصاب تصمیم می گیرد طبق شکل زیر یک سپراتور هیدرولیکی بین یک یک دیگ 
بارهای گرمایش فضا شامل دو مدار زون »ترکیب نشده« و  و سیستم توزیع نصب کند. 
یک مدار زون ترکیب شده است. نصاب بارهای دمای باالتر ترکیب نشده را باالدست بار 
می کنند.  عمل  هم  از  مستقل  بار  مدارهای  همه  می کند.  وصل  شده  مخلوط  دماپایین تر 
آبگرم کن غیرمستقیم به عنوان بار ارجح عمل می کند. وقتی سیستم روشن می شود، گرمای 
بسیار کمی از بارهای دماپایین وجود دارد. مشکل چیست؟ آیا می توانید جزییات نادرست در 

این سیستم را شرح دهید؟



 تاسیسات نیوز شماره 265

 

چیلر جذبی دائماً زیر بار می رود تا دمای طراحی آب سرد خروجی تثبیت شود.
شرایط دما و فشار درون ابزربر )Absorber( یک چیلر جذبی، به دمای آب برج خنک کن سیستم بستگی دارد، بنابراین باید 
کنترل دقیقی بر دمای آب خنک کننده اعمال شود تا عملکرد پایای سیستم به ویژه در چیلرهای جذبی تک اثره بخار تضمین شود. 
اگر دمای آب خنک کننده افت کند، دمای ابزربر نیز به تناسب کاهش یافته و در دماهای پایین، قابلیت جذب مبرد توسط محلول 
در چیلر جذبی افزایش می یابد. این امر به نوبه خود موجب کاهش فشار و دمای اواپراتور شده و در نهایت دمای آب سرد خروجی 
از دستگاه کاهش خواهد یافت. سیستم کنترل دمای چیلر به محض تشخیص چنین شرایطی با تغییر وضعیت دادن شیر بخار، 
نرخ جریان آزاد شدن بخار مبرد در بخش تغلیظ کننده چیلر را کاهش خواهد داد. بنابراین محلولی رقیق تر به ابزربر باز می گردد 
و دما و فشار ابزربر و نهایتًا اواپراتور در تالش برای تثبیت مجدد دمای طراحی آب خروجی، افزایش خواهند یافت؛ به عبارت 
دیگر، چیلر جذبی برای مقابله با دمای متغیر آب خنک کننده برج باید مداومًا تغییر وضعیت داده و زیر بار رود تا حالت تعادلی 
میان غلظت محلول و دماهای متغیر آب برج خنک کن به وجود آید. طراحی دقیق تر سیستم کنترل دمای آب برج و پیش بینی 

شیرهای سه راهه تعدیل دما این مشکل را برطرف خواهد کرد. 
منبع: مجله صنعت تاسیسات

 طراحی تاسیسات نیز مانند هر رشته یا حرفه دیگری
بعضًا حرفه،  این  در  نیست.  اشکال  و  خطا  از   عاری 
به و  چرخیده  دست  به  دست  که  داده  رخ   خطاهایی 
و طراحان مهندسان  بین  در  مرسوم  و  رایج   خطاهای 
 تاسیسات تبدیل شده است. از این رو در نظر داریم، در
 هر شماره به یک خطای رایج طراحی تاسیسات اشاره

خطاهای رایج در طراحی تاسیساتکنیم



مقررات  مهم  مباحث  به  توجهی  بی  تداوم 
راه  دارد. وزیر  ادامه  ملی ساختمان همچنان 
آخوندی  بخشنامه  ابالغی  طی  وشهرسازی 
نظام  حوزه  در  شهرسازی  و  راه  سابق  وزیر 

مهندسی ساختمان کشور را لغو کرد.

عضو اتحادیه سندیکای آسانسور و پله برقی استان 
توانیم  می  جرات  به  اینکه  بر  تاکید  با  اصفهان 
بگوییم که اصفهان رتبه اول را در استاندارد سازی 
و رعایت اصول استانداردهای آسانسور دارد گفت: 
شرکت های بازرسی در اصفهان توانمند هستند و 
سازمان استاندارد هم کنترل می کند و بازرسی های 
سخت گیرانه ای دارد که شرکت های آسانسوری 

عملکرد مناسبی داشته باشند.

 تداوم بی توجهی به
 ۲ مبحث مهم مقررات

ملی ساختمان

 رتبه اول
 استانداردهای

 آسانسور در دست
اصفهانی ها

 بررسی شکایات به
 آزمون نظام مهندسی از

1۵ آذر

حامد مانی فر درباره آزمون نظام مهندسی که در 
تاریخ 18 و 19 مهر برگزار شد، گفت: آزمون ورود 
نامه  آیین   21 ماده  با  مطابق  مهندسی  حرفه  به 
قانون  براساس  و  است  ساختمان  مهندسی  نظام 
وزارت راه و شهرسازی برای صدور و تمدید مجوز 

اقدام به برگزاری آزمون می کند.

پروانه  رایگان  صدور  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ساخت واحدهای فرسوده برای متقاضیان طرح 
ملی مسکن و معرفی 20هزار متقاضی به بانک 
بافت  تسهیالت  دریافت  برای  عامل  های 

فرسوده خبر داد.

 صدور پروانه ساخت
 طرح ملی مسکن در بافت

فرسوده رایگان است

 نظارت قوی بر
 عملکرد سازمان های

نظام مهندسی

معاون مسکن و ساختمان ضمن تاکید مجدد بر اصالح قانون 
افزایش کیفیت در  نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: 
اعضا  برای  هم  ساختمان،  نظام مهندسی  حوزه های  تمامی 
این  برنامه های  در  شهروندان  به  سرویس دهی  نوع  هم  و 

معاونت قرار دارد.

گزیده اخبار
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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/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b2-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b2-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b2-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b2-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b5/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b5/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b5/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b5/
https://tasisatnews.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%af%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%af%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%af%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85/


قدم  با  که  است  بزرگی  نام محوطه  غزالی  شهرک سینمایی 
زدن در آن می توان تاریخ گذشته ایران به ویژه تهران را زنده 
گونه ای  به  سینمایی  این شهرک  لوکیشن های  طراحی  کرد. 
از  آلبوم  مانند یک  است که تصاویر گذشته و قدیمی تهران 
این شهرک  به  به حال  تا  اگر  رژه می رود.  مقابل چشمانتان 
سینمایی نرفته اید، تعطیالت آخر این هفته را به این شهرک 
سینمایی اختصاص دهید و سریال هایی مانند شهرزاد، الله زار 

قدیم و گراند هتل و غیره را از نزدیک مشاهده کنید. 
آزادراه تهران، کرج، خیابان  این شهرک سینمایی در تهران، 
پنجاه و پنجم، پایین تر از خیابان یکم غزالی واقع شده است و 

از ساعت 9 صبح تا 1۷ می توانید به آنجا مراجعه کنید.

آخر هفته مهندسی

شهرک سینمایی غزالی

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)



تاسیسات در گذر زمان

 تصویری از یک بخاری برقی آنتیک که
نشان از قدمت این سیستم گرمایشی دارد


