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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

روح اله واصف

همکاران عزیز سالم و خداقوت
گفتیم که برای برندسازی شخصی نخستین کار، ارتقای 
دانش شخصی است و این اتفاق با مطالعه و آموزش به 
دست می آید. اما کتاب خوب را چگونه تشخیص دهیم؟

هفته ای نیست که کتابی جدید به بازار نشر ایران معرفی 
نشود. افراد بسیاری اقدام به ترجمه و یا تالیف کتاب 

می کنند و نتایج زحمات آن ها را می توانیم بخوانیم. اما 
تمام این کتاب ها مفید است؟ پاسخ قطعی به این سوال 
خیر است. در درجه اول باید قبول کنیم که به جز چند 
تاش بسیار کم تعداد، کتابی که تولید علم کرده باشد، 

توسط نویسندگان ایرانی تالیف نشده است. 
البته انتظار تولید علم در سایر کشورهای دنیا نیز چندان 

پررونق نیست و نباید تصور کنیم که تمام مولفان خارجی 
در حال تالیف کتاب هایی درجه یک و بی نظیر هستند. 

اما نسبت کتاب هایی با اطاعات نو و یا نحوه بیان جدید 
از مطالب بنیادی در خارج از کشور بسیار قوی تر و بیشتر 
است. در این خصوص باید به انتشارات موسساتی چون 

اشری مراجعه کرد که مشخصًا در حال تولید علم هستند. 
ای کاش نویسندگان جوان تر ایرانی این کتاب ها را ترجمه 

کنند و نهضت ترجمه ای که چند سال است آغاز شده را 
غنا ببخشند.

این نسخه تجویزی یعنی مطالعه کتاب هایی به زبان 
اصلی، دارای عقبه مهمی است که آن را شاید سخت 

می کند و آن آموزش زبان انگلیسی است. 
تا بعد! 

برندسازی شخصی -2
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موتور الکتریکی
بسیاری از وسایلی که گرم یا خنک می کنند 

یا تهویه انجام می دهند با یک موتور الکتریکی 
کار می کنند. موتورهای مورد استفاده در 
تجهیزات HVAC&R مطمئن هستند و 

راندمان انرژی آنها پیوسته در حال بهبود است، 
اما توجه داشته باشید که در اوایل قرن بیستم، 

موتورهای الکتریکی یک پدیده نسبتاً جدید 
بودند و در ضمن گسترش و کاربردهای آنها 

فناوری HVAC&R را برخالف پیش از آن در 
دسترس قرار داده است.

 اگرچه موتورهای الکتریکی در قرن نوزدهم ابداع 
شده اند، کاربردشان به دلیل دسترسی و توسعه 

کم برق محدود بوده است. این روند در اوایل 
دهه 80 با گسترش سیستم های توزیع برقی که 

از جریان مستقیم ادیسون و روش های جریان 
متناوب تسال / وستینگهاوس استفاده می کردند 

در جهان شروع به تغییر کرد )شکل 1(.

HVAC چگونه جهان را تغییر داد؟- بخش اول

صنعت HVAC&R سبک زندگی ما را به قدری تغییر داده که ما بسیاری نوآوری مهندسی 
را بدیهی می شماریم. اگرچه این ابداعات در تاریخ صنعت ما همواره وجود داشته اند، 
اما بعضی پیشرفت ها در قرن بیستم به شکل گسترده و مستقیم بر زندگی روزمره ما 

تاثیر می گذارد. این مقاله بررسی می کند چگونه این نوآوری ها در رابطه با همدیگر شکل 
گرفته اند. بسیاری از اطالعاتی که اینجا ارایه می شوند، قباًل به شکل گسترده توسط مولف 

منتشر شده و خوانندگان عالقه مند می توانند به منابع آن مراجعه کنند.

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
نویسنده: برنارد ناجن گاست

منبع: ماهنامه اشری، سپتامبر 2019



هفته نامه شماره 266  www.tasisatnews.com

از اشری بخوانید

در سال 1900، استفاده از موتورهای حرارتی 
که اساسا با بخار یا بنزین یا گازوییل کار 
می کردند، برای فن های تهویه-گرمایش 

و کمپرسورهای تبرید رایج بود. موتورهای 
حرارتی معایبی از قبیل ساختار پیچیده داشتند 
که اغلب نیازمند حضور یک مهندس ماهر ثابت 

در محل بود؛ آنها پر سر و صدا و اغلب کثیف 
بودند و جای زیادی الزم داشتند. همچنین 

دیگ یا مخزن سوخت اضافی الزم داشتند و 
مشکالت زیادی در کار با آنها با کنترل خودکار 

وجود داشت. 
1880-1910 مشوق های زیادی در صنعت 

برق به خود دید و تاکید زیادی بر سیستم های 
جریان متناوب بود. روشن شد که سیستم های 
جریان مستقیم معایبی نسبت به سیستم های 
جریان متناوب مخصوصاً در حوزه های انتقال 

در فواصل طوالنی تر داشتند. موتورهای جریان 
مستقیم با گشتاور شروع کننده باال که برای 

فن ها و کمپرسورها الزم است ساخته شد، اما 
آنها »باکس های شروع کننده« دستی الزم 

داشتند که یک مقاومت متغیر مورد استفاده 
برای سرعت گرفتن موتور داشتند. 

گسترش موتورهای جریان متناوب با ارایه یک 
راه ساده تر و ارزان تر برای کار تجهیزات صنعت 

HVAC&R را متحول ساخت و موتورهای 
ac توانستند با استفاده از کنترل های خودکار 

خاموش و روشن شوند. همچنین این موتورها 
در اندازه های کوچک تر ساخته شدند که راه را 
برای توسعه تجهیزات یکپارچه برای گرمایش، 

تبرید و بعداً تهویه مطبوع هموار کرد. 
تا سال 1920، بیشتر مناطق شهری پیشرفته 
برای خانه ها، ادارات و کارخانه های خود برق 

ac داشتند. موتورهای القایی ac چند فاز و نیز 
موتورهای سینکرون برای تجهیزات تجاری 

بزرگ و کارخانه موجود بودند. خانه ها و 
مشاغل کوچک با سرویس برق تک فاز در یک 
محدوده ولتاژ 104 تا 230 ولت کار می کردند. 

برای این مشتریان، خیلی زود تعدادی موتور 
القایی تک فاز کوچک برای وسایلی مانند 

یخچال ها و مشعل های گازوئیلی، فن های تهویه 
و ... آماده شدند. در ابتدا نیازها با استفاده از 

موتورهای القایی »تقسیم فاز« پاسخ داده شد؛ 
با این وجود، نیاز به گشتاور آغازین بیشتر 

برای کمپرسورهای تبرید و ... موجب دخالت 
موتورهای استارت خازنی و استارت رانشی شد. 
در زمان ورود تجهیزات HVAC&R موتوری به 
کاربردهای خانگی، موتور القای استارت رانشی 

راه حل مساله بود. 
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با ورود به دهه1930، بیشتر خانه ها با 
سرویس های 30 یا 60 آمپری سیم کشی شدند. 

با این خازن ضعیف، معموالً جریان روتور قفل 
شده یک یخچال سبب افت سریع ولتاژ خط، 

چراغ های تضعیف کننده نور و اغلب یک فیوز 
مدار انشعابی می شد. راه حل، استفاده از موتور 
استارت رانشی بود که توانست گشتاور آغازین 

بسیار باال در ولتاژ خط پایین با استفاده از 
جریان کمتر از انواع دیگر موتورها ایجاد کند. 
موتورهای استارت رانشی از 1/8 تا 25 اسب 
بخار موجود بود و برای HVAC&R در آن 

محدوده برق بهترین گزینه مورد استفاده به 
شمار می آمد تا وقتی در 1930 این تجهیزات 
با موتورهای استارت خازنی عوض شد )شکل 

 .)2

در طول زمان، موتورهای برقی پیوسته با 
کاهش وزن و هزینه نسبی و در عین حال 
افزایش راندمان در 25 سال گذشته اصالح 

شدند. و حاال ما موتورهای فرکانس متغیری 
داریم که اجازه راندمان انرژی و کنترل هایی را 
می دهند که مهندسان قرن 21 را شگفت زده 
می کنند – ما به خوبی در حرفه مهندسی از 

آنها مطلعیم. جدای از این مطلب، یعنی »موتور 
الکتریکی«، بی سر و صدا و با افزایش راندمان 

در گرمایش، تبرید و تهویه مطبوع کار می کند. 
و این یک دستاورد به حساب می آید.

این پیشرفت در توسعه برق درها را برای 
نوآوری های بیشتر که ما نمی توانیم بدون آنها 

زندگی کنیم باز می کند. 

از اشری بخوانید
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دوره های آموزشی

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی )تاسیسات مکانیکی(

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

تاریخ شروع: 17 آذر ماه 98

با توجه به پیش بینی برگزاری آزمون در بهمن یا اسفندماه امسال و نیز طوالنی بودن دوره آمادگی آزمون، آکادمی 
کاشانه از آذر ماه اقدام به برگزاری این دوره کرده است؛ تجربه دوره های قبلی نشان داده است که دوستان آینده نگر 
ما با حضور به موقع در این کاس با زمان بندی مناسب و داشتن فرصت کافی، شانس قبولی خود در این آزمون را 

افزایش داده اند. چرا که بعد از اعام زمان برگزاری آزمون فرصت چندانی برای مطالعه وجود نخواهد داشت.
برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

Revit MEP طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات برقی با نرم افزار

مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار
روز برگزاری: پنج شنبه ها

از ویژگی های Revitمی توان به اشتراک گذاری اسناد و فایل ها با برنامه هایی نظیر اتوکد آرشیتکت، الکتریکال و 
مکانیکال اشاره نمود که مورد استفاده هر یک از پیمانکاران و سازندگان پروژه های عظیم تاسیسات ساختمان های 

بزرگ، فرودگاه ها، ایستگاه ها، کارخانه ها، تاسیسات پتروشیمی و … است.
این نرم افزار دارای قابلیت انعطاف پذیری بی نظیری بوده که پارامتری مهم برای یک نرم افزار است و با بکارگیری این 

نرم افزار در صنعت به کاربردهای بیشتر آن پی می بریم که این امر باعث پیشرفت بیشتر شما در این زمینه )صنعت( 
می شود. همین مساله راه حل مفیدی برای عاقه مندی بیشتر شما به سرمایه گذاری در زمینه یادگیری این نرم افزار 

است.
برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
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ــه  ــه ای گفت ــار در مصاحب ــک ب ــزوس ی جــف ب
بــود: »آنچــه خطرنــاک اســت ایــن اســت 
کــه تکامــل پیــدا نکنیــد«. او بــا تاســیس 
ســایت آمــازون در زمینــه رشــد و ارتقــای 
تجــارت الکترونیــک تحــول بزرگــی ایجــاد کرد. 
جملــه ذکرشــده از او دقیقــاً بیانگــر ایــن نکتــه 
اســت کــه چــرا مدیرعامــل و موســس آمــازون، 
قــوه محرکه یــک رهبر ســازمانی و نوآور اســت. 
او در ســال 1964 بــه دنیــا آمــد. ابتــدا فیزیــک 
ــه اش  ــته موردعالق ــه رش ــد ب ــی بع ــد ول خوان
ــود  ــرق ب ــی ب ــر و مهندس ــوم کامپیوت ــه عل ک
ــازون  ــرکت آم ــال 1995 ش ــد. او در س وارد ش
را بــا فعالیــت جــدی در عرضــه آنالیــن کتــاب 
شــروع کــرد. کســب و کاری کــه علی رغــم پیــچ 
ــق گرفــت.  ــه ســرعت رون ــراوان ب و خم هــای ف
ــارد  ــزوس حــدود 118 میلی ــون ســرمایه ب اکن
ــن  ــه دومی ــود و او را ب ــن زده می ش دالر تخمی
ــت.  ــرده اس ــل ک ــان تبدی ــد جه ــرد ثروتمن ف
ــار  ــه ای اظه ــز در مقال ــورک تایم ــه نیوی روزنام
ــور  ــه ط ــازون ب ــی آم ــه کمپان ــود ک ــرده ب ک
مــداوم بــه کارمندانــش فراتــر از حد و مرزشــان 
ــه  ــود ک ــده ب ــی ش ــد و مدع ــار وارد می کن فش

ایــن برخــورد ســنگین از رده هــای بــاالی ایــن 
شــرکت نشــات می گیــرد. بــزوس واکنــش خود 
را چنیــن نشــان داد: »ایــن مقالــه، آمازونــی که 
مــن می شناســم بــا آمازونی هایــی کــه هــر روزه 
ــد.  ــف نمی کن ــم را توصی ــا کار می کن ــا آن ه ب
ــه در  ــردی ک ــر ف ــدم ه ــدت معتق ــه ش ــن ب م
شــرکتی کــه نیویــورک تایمــز توصیــف کــرده 
ــه  ــت ک ــه اس ــاً دیوان ــد قطع ــت کار می کن اس
ــد.  ــه می ده ــی ادام ــن محیط ــه کار در چنی ب
ــرک  ــرکتی را ت ــن ش ــخصا چنی ــود ش ــن خ م
ــزوس  ــت ب ــن اس ــه ممک ــرد«. گرچ ــم ک خواه
ــرای  ــختگیرانه ای ب ــات س ــاله خصوصی 52 س
عــده ای از کارمندانــش اعمــال کنــد امــا او 
بــه طــور واضــح شــجاعت، نــوآوری و تفکــرات 
ــا  ــه این ه ــه هم ــد ک ــویق می کن ــزرگ را تش ب
آمــازون را بــه یــک فروشــگاه بــزرگ آنالیــن در 
جهــان تبدیــل کرده اســت کــه در ســال 2015 
ارزش آن 250 میلیــارد دالر تخمیــن زده شــد. 
تنهــا کســب وکارهای او تکامــل نیافتنــد. خــود 
ــت.  ــردن اس ــر ک ــال تغیی ــز در ح ــزوس نی ب
ــال  ــت در س ــنگتن پس ــد واش ــا خری ــزوس ب ب
2013 کــه آن را بــه قیمــت 250 میلیــون دالر 

درس های موفقیت از زبان
 جف بزوس
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باشگاه موفقیت

خریــد توانســت جنبــه متفاوتــی از خــود نشــان 
ــر و گذشــتن از مرزهــا  ــه تغیی ــزوس ب دهــد. ب
ــه  ــه را ک ــد نکت ــا چن ــد. در اینج ــه می ده ادام
موجــب موفقیــت بــزوس شــده و او را بــه فردی 
می کنیــم: بیــان  کــرده  تبدیــل  ثروتمنــد 
چرخــش ســخت بــه ســوی ایده هــای برنــده: 
بــزوس یــک فــرد ریســک پذیر و در عیــن 
حــال فــردی داده گــرا محســوب می شــود کــه 
ترکیبــی قدرتمنــد بــرای تصمیم گیــری اســت. 
ــت،  ــه رقاب ــر پای ــا ب ــد: »م خــود او می گوی
ــا روی  ــواس م ــه وس ــم بلک کار نمی کنی
نیــاز مشــتری اســت«. او خــود را وارد فضای 
تجــارت الکترونیــک و کتاب هــا کــرد. چــرا کــه 
ــی  ــبکه جهان ــر ش ــد بی نظی ــه رش ــه او ب توج
ــه  ــود ک ــی نب ــود. او کس ــده ب ــوف ش وب معط
احتمــاالت  او  کنــد.  دوری  فرصت هــا  از 
فــروش آنالیــن را تشــخیص داد و لیســتی 
می توانســتند  کــه  ممکــن  از 20 محصــول 
ــند را  ــته باش ــی داش ــروش خوب ــت ف در اینترن

جمــع آوری کــرد؛ امــا متوجــه شــد کــه هیــچ 
یــک از ایــن شــرکت ها اقــدام بــه فــروش کتاب 
ــی دی ها  ــار س ــا را در کن ــد. او کتاب ه نمی کنن
داد.  قــرار  خــود  لیســت  در  نرم افــزار  و 
کنیــد.  ســرمایه گذاری  بلندمــدت  در 
ــی  ــت. وقت ــدت اس ــزوس بلندم ــم انداز ب چش
بــزوس در ســال 1994 آمــازون را شــروع کــرد 
وضعیــت اینترنــت و کامپیوتــر بــه شــکل امــروز 
ــتی از  ــردم درک درس ــه م ــی ک ــود. در زمان نب
اینترنــت نداشــتند و از بــزوس می پرســیدند که 
ــت  ــت؟ او می دانس ــت چیس ــن اینترن ــاًل ای اص
از  خریدهایشــان  بــرای  روزی  مــردم  کــه 
همــواره  او  کــرد.  خواهنــد  اســتفاده  آن 
می اندیشــید. بلندمــدت  چشــم انداز  بــه 

قوانیــن خودتــان را بســازید. بــزوس از ابزارهای 
خــاص در تصمیم گیــری اســتفاده می کنــد مثاًل 
ــا پاورپوینــت کار نمی کنــد. در عــوض  اینکــه ب
او نگرشــی آزاد از قیدهــا را بــرای بیــان ایده هــا 
و ارایــه آن هــا در جلســات اتخــاذ کــرده اســت. 
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قطعًا یکی از جذاب ترین مسائل برای ما مرور خاطرات گذشته است، 
خاطراتی که گاه در قالب تصاویر یک آلبوم قدیمی از مقابل چشمانمان 

رژه می روند و ما را با خود به سفری دور می برند. در این شماره، سوار بر 
ماشین زمان شدیم و با گشتی در تونل تاریخ با صفحاتی از تبلیغات سیستم های 

گرمایشی گذشته روبرو شدیم که تعدادی از آن ها را با شما به اشتراک 
گذاشتیم تا در خاطره سازی شما سهیم باشیم. 

در تونل زمان

نوستالژی گرمایش در تبلیغات جراید قدیمی

سیری در گذشته
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در تونل زمان
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1. نوع کاربری ساختمان
2. مساحت و ارتفاع کف آخرین طبقه

3. نوع گروه بندی تصرف
4. جانمایی اسپرینکلرها طبق نوع گروه بندی 

تصرف
5. محل جغرافیایی پروژه )مناطق 22 گانه 

در تهران( و یا شهرهای دیگر برای مشخص 
شدن مقدار منبع ذخیره آب

6. نوع اسپرینکلر، استاندارد و یا واکنش سریع

7. اطاعات ابعادی سقف کاذب
8. تعیین وجود کاربری های خاص در ساختمان 

موردنظر اعم از دیتاسنتر، اتاق تمیز و ...
9. وجود نقشه های تیرریزی و سازه برای 

مشخص بودن ارتفاع آویزها و محل تیرهای 
فرعی

10. در صورت S3 بودن نوع گروه بندی 
تصرف حداقل ها و حداکثرهای فشار مدنظر 

قرار گیرد. 

اطالعات قبل از طراحی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی

مهندس سید فرخ میرحیدری

به طور کلی چیلرهای سانتریفوژی که با محرک 
بخار به کار انداخته می شوند راندمان پایینی 

دارند و اگر شرایط بار وارده بر آن ها تغییر یافته 
و میزان بار واقعی دستگاه کاهش یابد، افت 

راندمان عینیت بیشتری خواهد یافت. بار چیلرها 
را چک کنید؛ آیا میزان بار اخیراً دستخوش 

تغییر نشده است؟ ضریب عملکرد یا COP این 
چیلرها حدوداً 0/8 است. هنگامی که چیلرهای 
سانتریفوژ با توربین بخار از یک سیستم توزیع 
مرکزی تغذیه می شوند، مانند وضعیتی که در 
مراکز بزرگ یا دانشگاه ها شاهد هستیم، هیچ 

راهی به جز خفقان )Throttling( جریان بخار به 
وسیله یک شیر خفقان برای کاستن موثر نرخ 

جریان بخار وجود ندارد. می دانیم که شیرهای 
خفقان ابزارهای ناکارآمدی برای کاستن از 

نرخ جریان هستند چون فرایند خفقان فی نفسه 
به تلفات انرژی دامن می زند. اگر می بینید که 

جریان بخار در سیستم باید دائمًا تغییر یابد بهتر 
است به جای استفاده از شیرهای خفقان از 

توربین های مبانی کاهنده استفاده کنید، البته با 
این شرط که برای انرژی مکانیکی تولید شده 

توسط این توربین مصرف کننده ای وجود داشته 
باشد. برای این که باالترین راندمان چیلرهای 

سانتریفوژ با محرک بخار به دست آید، باید 
آن ها را همواره در بار کامل به کار ببریم تا 

کمترین میزان بخار مصرف شود. 

چیلرهای سانتریفوژ با محرک بخار مصرف بسیار زیادی دارند

خطاهای رایج در طراحی تاسیسات - 2

منبع: مجله صنعت تاسیسات
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گفتگوی اختصاصی

یکی از اهداف چندین ساله فعاالن صنف 
تاسیسات ساختمان اعم از تاسیسات مکانیکی، 

گازرسانی، تاسیسات بهداشتی و آتشنشانی، 
تشکیل اتحادیه کشوری یا کمیسیون تخصصی 
براساس تبصره 4 ماده 45 ق ن ص بوده است. 

اما با توجه به مشکات انتخاباتی مربوطه که 
در سطح کشور وجود داشت، این مهم محقق 
نشد تا اینکه در نهایت با پیگیری و برگزاری 

گردهمایی های مشترک و همچنین پیشنهاد اتاق 
اصناف ایران، کمیته مشورتی صنف تاسیسات 
مکانیکی ساختمان ایجاد و اولین جلسه آن نیز 

برگزار شد.
با توجه به تخصصی بودن و حساسیت صنوف 

تاسیسات ساختمان و نظر به عدم وجود 

کارشناسان متخصص مربوطه در بخش دولتی و 
غیردولتی در بدنه تصمیم گیری و نگارش قوانین 

و آئین نامه ها، لزوم تشکیل این کمیته بسیار 
حیاتی و الزم بود و سال ها مغفول مانده که 

حقوق شاغان این صنوف تضییع می شد. 
نظرات تخصصی و مشورتی این کمیته که بر پایه 
و اساس تجربه، علوم دانشگاهی و تکنولوژی های 

روز است، می تواند در تطبیق قوانین با ضوابط 
خاص بسیار کارساز باشد و امور هر صنف از 
این گروه شغلی را تسهیل و از منافع اعضای 

اتحادیه ها که شامل اعضای تجربی یا مهندسان 
مکانیک است، دفاع کند. شایان ذکر است که این 
کمیته می تواند در جهت پیشرفت و ارتقاء جایگاه 

صنف تاسیسات کشور نقش اساسی ایفا کند.

اخیراً تشکلی با عنوان »کمیته مشورتی صنف 
تاسیسات مکانیکی ساختمان« در دومین 
گردهمایی سراسری روسای اتحادیه های 

تاسیسات مکانیکی، شوفاژ، تهویه مطبوع و 
گازرسانی مطرح شد که یک حرکت بسیار 

عالی تلقی می شود. اما لزوم تاسیس این 
تشکل چقدر اهمیت دارد و این تشکل چقدر 

می تواند در حل مسائل و مشکات مهندسان 
مکانیک و اعضای اتحادیه صنف تاسیسات 

مکانیکی موثر باشد؟ پاسخ این سوال را 
از مهندس احمد نوری، رییس اتحادیه 

گازرسانان مشهد و یکی از اعضای منتخب 
کمیته مشورتی صنف تاسیسات مکانیکی 

ساختمان جویا شدیم که در ادامه می خوانید:

کمیته مشورتی تاسیسات مکانیکی؛ کمیته ای که مغفول مانده بود
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ــت و  ــی اس ــی اجتماع ــاً فعالیت ــاد اساس اقتص
هیچ کــس قــادر نیســت بــه تنهایــی از پــس آن 
ــارف عزلت نشــین  ــک ع ــه ی ــر اینک ــد )مگ برآی
باشــد(. مــا بــر کار یکدیگــر تکیه می کنیــم و در 
حیــن کار بــر یکدیگــر اثــر متقابــل می گذاریــم. 
ــه معمــوالً اقتصــاد  ــن، از آنجــا ک ــا وجــود ای ب
ــع  ــردی، ســود و نف ــا ف ــروت خصوصــی ی ــا ث ب
ممکــن  می شــود،  فــرض  یکــی  شــخصی 
ــوان  ــه عن ــاد ب ــن از اقتص ــخن گفت ــت س اس
ــد.  ــر برس ــه نظ ــب ب ــی عجی ــی اجتماع فعالیت
ــش  ــدون نق ــان ب ــاردر جه ــن میلی ثروتمندتری
حمایتــی کارگــران، حامیــان و مشــتریانش 
حتــی قــادر نیســت یــک دالر بــه جیــب بزنــد. 
ــغول  ــا مش ــه م ــان ک ــان زم ــع، در هم در واق
ــم  ــن گلی ــود در ای ــک خ ــش کوچ ــای نق ایف
چنــد میلیــارد تکــه هســتیم، حیــات اقتصــادی 
مــا بــه طــور روزافزونــی در یدیگــر تنیــده 
می شــود. بــه همیــن دلیــل بیشــتر مــا در 
شــهرها – جایــی کــه ماهیــت تخصصــی و 
ــکار  ــژه ای آش ــکل وی ــه ش ــاد ب ــی اقتص جمع
اســت – زندگــی می کنیــم و بــه همیــن شــکل 

انســان های  بــا  مــا می توانیــم  اســت کــه 
ــا  ــر از م ــزاران کیلومت ــه ه ــورها ک ــایر کش س
دور هســتند، تعامــل اقتصــادی داشــته باشــیم.

موضــوع اقتصــاد حــول محــور کار می چرخــد: 
دســته بندی  کار،  انجــام  کار،  ســازمان دهی 
فرآورده هــای کار و حیــن کار، هــر یــک از 
ــل  ــال تعام ــران در ح ــا دیگ ــوی ب ــه نح ــا ب م
هســتیم. اقتصــاد و جامعــه  رابطــه ای دوســویه 
بــا یکدیگــر دارنــد: بــه عبــارت دقیق تــر، 
ــی  ــر اجتماع ــک ام ــاً ی ــاد اساس ــد اقتص هرچن
ــور  ــه و ام ــر، جامع ــوی دیگ ــا از س ــت ام اس
اجتماعــی بــه عنــوان یــک کل، خــود بــه 
وابســته اند.  اقتصــاد  وضعیــت  بــه  شــدت 
ــب  ــگ، مذه ــت، فرهن ــر، سیاس ــارت دیگ به عب
ــت  ــدیداً تح ــی ش ــی، همگ ــط بین الملل و رواب
ــا  ــتند. دولت ه ــادی هس ــت اقتص ــر وضعی تاثی
دوبــاره  اقتصــادی  وضعیــت  تاثیــر  تحــت 
ــدرت  ــرک ق ــه ت ــور ب ــا مجب ــد ی رای می آورن
ــه  ــم در خان ــا )ه ــی خانواده ه ــوند. زندگ می ش
هــم بیــرون خانــه( حــول مســاله میــزان تقاضــا 
می شــود.  ســازمان دهی  کار  نیــروی  بــرای 

اقتصاد به زبان ساده

اقتصــاد موفــق چگونــه عمــل می کنــد
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ــواده  ــد نیازهــای خــود و خان ــرد بتوان اینکــه ف
ــل  ــد عام ــن کن ــر تامی ــدون دردس ــود را ب خ
اصلــی و تعیین کننــده میــزان رضایــت اوســت. 
بنابرایــن، اقتصــاد مســاله ای مهــم و شــاید 
ــب و مســلط در رشــد  ــروی غال ــک نی ــی ی حت
ــر  ــه ب ــه تکی ــت. البت ــان اس ــرفت انس و پیش
ــه  ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــت اقتصــاد ب اهمی
ــم،  ــادی کنی ــائل اقتص ــدای مس ــی را ف زندگ
چــرا کــه هــدف کلــی اقتصــاد رفــع نیازهــای 
ــن،  ــا وجــود ای ــه برعکــس. ب انســان اســت و ن
مســلم اســت کــه اهمیــت عرصــه اقتصــادی بــه 
معنــای آن هــم نیســت کــه بایــد بیــش از حــد 
ــر  ــا تحــت تاثی ــم ی ــکا کنی ــان ات ــه اقتصاددان ب
ــاد  ــت اقتص ــه اهمی ــم، بلک ــرار بگیری ــا ق آن ه
در آن اســت کــه چنانچــه دانش مــان را در 
مــورد آن افزایــش دهیــم خواهیــم توانســت از 
ــه  ــروزی و ادام ــه ام ــخ، واقعیت هــای جامع تاری

رونــد تکاملی مــان بــه عنــوان یــک گونــه، 
ــم.  ــدا کنی ــی پی ــروز آگاه ــتر از ام ــیار بیش بس

یک اقتصاد موفق
اقتصاددان هــا تــالش می کننــد توضیــح دهنــد 
ــد.  ــل می کن ــه عم ــادی چگون ــام اقتص ــه نظ ک
ــه  ــا ب ــه اقتصاددان ه ــت ک ــل درک اس ــا قاب ام
همــان انــدازه، دغدغــه بهبــود عملکــرد اقتصــاد 
ــود  ــن خ ــند و ای ــته باش ــر داش ــز در س را نی
ایجــاد می کنــد کــه هــر اقتصــاددان )و همیــن 
طــور هــر شــهروند( در مــورد اینکــه چــه نــوع 
دارای  اســت،  مطلوب تــر  اقتصــادی  نظــام 
باشــد.  ارزشــی  داوری هــای  از  مجموعــه ای 
در حقیقــت، تصمیم گیــری در مــورد اینکــه 
ــود،  ــال ش ــد دنب ــادی بای ــداف اقتص ــه اه چ
ــراد،  ــای اف ــع و اولویت ه ــده مناف منعکس کنن
ــف اســت.  ــی مختل ــات اجتماع ــا و طبق گروه ه
ــد.  ــم می کن ــن را حک ــز همی ــلیم نی ــل س عق

اقتصاد به زبان ساده



گزارش قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان 

در مجلس قرائت شد

گزارش کمیسیون عمران در 
خصوص قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان در جلسه علنی 
مجلس شورای اسامی قرائت 

شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، صدیف 
بدری سخنگوی کمیسیون عمران 
در جلسه علنی امروز- سه شنبه- 
گزارش این کمیسیون را درباره 
مغایرت آیین نامه های قانون 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
قرائت کرد. 

تعرفه خدمات مهندسی 
اعالم و ابالغ شد

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور با بیان اینکه 
تعرفه خدمات مهندسی اعام 
و اباغ شده است، گفت: تعرفه 
خدمات مهندسی به نسبت هر 

ساختمانی متفاوت می شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، فرج اهلل 

رجبی در پاسخ به این سئوال که آیا 
تعرفه خدمات مهندسی اباغ شده 
و چرا اباغ تعرفه خدمات مهندسی 

همواره با تاخیر اباغ می شود 
گفت: هزینه ساخت که مشخص 
شود تعرفه خدمات مهندسی نیز 

استخراج و اباغ می شود. 

الگوی مصرف انرژی را رعایت 
کنید، وام ارزان بگیرید

رجبی رئیس کمیته نظام مهندسی 
ساختمان کمیسیون عمران 

مجلس گفت: برای رعایت هر 
چه بهتر الگوی مصرف انرژی در 
حوزه ساختمان سازی قرار است 
که مشوق های تسهیاتی برای 

سازندگان در نظر گرفته شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، فرج اهلل 

رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی 
ایران، با اشاره به روند اجرای 

مبحث 19 ساختمان سازی، گفت: 
یکی از اصول اصلی در بحث 

ساختمان سازی، موضوع رعایت 
مبحث 19 و رعایت الگوی مصرف 

انرژی در ساختمان است. 

طاهری: ساختمان ها باید 
شناسنامه فنی و ملکی 

داشته باشند

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران گفت: 

ساختمان ها باید دارای شناسنامه 
فنی باشند تا خریدار بداند که 

هر واحد مسکونی با دیگری چه 
تفاوتی دارد.

به گزارش تاسیسات نیوز، محمد 
طاهری گفت: وقتی صحبت از 

همایشی با رویکرد ساختمان پایدار 
می شود یکی از سواالتی که به 

ذهن خطور می کند، این است که 
چطور می توانیم ساختمان هایی را 
که اصول فنی را رعایت نکرده اند، 
از ساختمان هایی که اصول فنی را 

رعایت کرده اند، تشخیص دهیم.

عدم رعایت قانون 
شناسنامه فنی ملکی توسط 

شهرداری

نماینده شورای مرکزی سازمان 
نظام مهندسی گفت: قطر در 
آستانه برگزاری جام جهانی 

2022 است و پروژه های عمرانی 
متعددی تعریف شده به طوری 
که در این بخش 160 میلیارد 

دالر پژوه ساخت و ساز در دستور 
کار است که مهندسان ایرانی 

می توانند سهم قابل توجهی از این 
کیک اقتصادی داشته باشند.

ما در یکسال گذشته روی این 
موضوع متمرکز کردیم تا بتوانیم 
کیفیت و عمر مفید ساختمان ها را 

افزایش دهیم از این رو تمرکز برای 
اجرای شناسنامه فنی ملکی داریم.

مافیای صنعت ساختمان 
مانع ورود فناوری های 

نوین

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان یزد گفت: مافیایی 

که در صنعت ساختمان وجود 
دارد، اجازه نمی دهند که نقش 

آنها با آمدن فناوری های نوین به 
این صنعت کمرنگ شود.

در حال حاضر با این قیمت ها، 
مصالح، روش  ها و شیوه هایی 
که در صنعت ساخت وساز کار 

می شود؛ مردم توان پرداخت هزینه 
خدمات مهندسی را ندارند. امروز 
در کشورهای اروپایی اگر یک 
ساختمانی با مصالح بنایی و به 

صورت دستی ساخته شود، یک کار 
دستی بسیار ارزشمند است.

گزیده اخبار
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ت نیوز
سا

تاسی
سرگرمی تاسیساتی

پاسخ سوال هفته گذشته

استفاده از T های با فاصله نزدیک پایین سپراتور 
هیدرولیکی یک جداسازی هیدرولیکی نامطلوب و 

غیرضروری ثانویه بین مدار »ترکیبی« دما پایین تر 
و سپراتور هیدرولیکی اضافه می کند. مدار پایین تر 

تنها زمانی که مدارهای متصل در هدر فعال 
هستند،آب گرم دریافت می کند. بقیه اوقات، آب 

برگشتی به هدر پایین تر یک چرخش U می سازد و 
به ورودی گرم شیر اختاط کشیده می شود. راه حل 
ساده است: همه بارها را در هدرها طبق شکل زیر 

لوله کشی کنید. 

اشتباهات ما در سیستم اصلی که در نقشه 
اصالح شده اند عبارت است از:

•نبود یک مخزن انبساط و مجموعه آب یدکی
•شیر تخلیه در جای اشتباه در مدار دما پایین تر

•نبود شیرهای تخلیه در محل مناسب
•اضافه کردن یک شیر کنترل در برگشت بار دما 

پایین – چون این بار در هدرها وصل می شود
•اضافه کردن شیر کنترل دیگر در ورودی کویل 

باالیی مخزن غیر مستقیم برای به حداقل رساندن 
سیفون شدن حرارتی در لوله باالیی 

یک سپراتور هیدرولیکی نیاز به استفاده از T های 
با فاصله نزدیک در زمان اتصال مدارهای بار را 

حذف می کند. همه مدارهای بار می توانند در هدرها 
لوله کشی شوند. این هدرها باید کوتاه باشند. این کار 

افت فشار در طول هدر بسیار کوچک را حفظ می کند. 
دبی کم در ارتفاع عمودی سپراتور هیدرولیکی چیزی 
به این افت فشار اضافه نمی کند. پس، اختاف فشار 
بین هدرهای باالیی و پایینی لزومًا صفر است. هیچ 

کدام از بارهای متصل شده در هدرها نمی توانند فشار 
مدارهای بار دیگر را تشخیص دهند.



آخر هفته مهندسی
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پیشنهاد این هفته: ایران مال

این روزها، یکی از جاذبه های شهر تهران را می توان بازار بزرگ ایران 
یا ایران مال دانست. بازاری بسیار بزرگ و گسترده و البته چندمنظوره 

که می توان ضمن خرید از زیبایی های گردشگری و جذابیت های 
بصری این مرکز بازدید کرد. اما این بازار به خرید و بازدید از چند 
مکان دیدنی خاصه نمی شود. مرکز خرید، رستوران و فودکورت، 

پردیس سینمایی، مجموعه ورزشی، مرکز تفریحات و سرگرمی، مرکز 
نمایشگاهی، هتل ایران مال، مسجد جامع، کتابخانه جندی شاپور، 

باغ ایرانی، باغ دیدار، بازار سنتی، تاالر آیینه، شربت خانه، نمایشگاه 
آثار هنری، ایوان شرقی، نمایشگاه تخصصی خودرو و غیره از جمله 
دیدنی های ایران مال به شمار می رود که قطعًا با یک روز گشت و 

گذار نمی توان تمام این بازار بزرگ را سیاحت کرد. اگر فرصت دارید، 
پیشنهاد می کنیم این هفته با خانواده سری به این بازار بزرگ بزنید و 

لذت ببرید. آدرس: تهران، انتهای بزرگراه شهید همت )غرب(، بزرگراه 
شهید خرازی، بازار بزرگ ایران )ایران مال(.  



یک عکس یک درس

آب را بهینه مصرف کنیم


