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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. 

همکاران گرامی سام و خداقوت
خوشبختانه در فراخوان ما از سازمان های نظام مهندسی، برخی 
از گروه های تخصصی شروع به ارایه بیان کاری سه ساله خود 

نموده اند. در مطالعه بیان های کاری باید هوشمندانه و با حساسیت 
فراوان در آنها دقیق شویم. 

یاد دارم که در حدود 23 سال قبل نشریه ای را در دانشگاه مدیریت 
می کردم که به صورت ماهانه و گاهی گاهنامه منتشر می شد. روزی 

خبری را منتشر کردیم که قرار است از یکی دو شماره بعد بخشی 
را به مجله بیافزاییم. در نشستی که با یکی از اساتید صاحب نظر 
داشتیم ایشان به نکته جالبی اشاره کرد و تذکری به جا داد که 
تا کاری را انجام نداده اید الزم به اطاع رسانی نیست. این روند 

در کشور مرسوم است، اما شما آن را انجام ندهید. از آن نصیحت 
سال ها می گذرد ولی آن رویه در کشور ما همچنان پابرجاست. هنوز 
هم در هنگام گزارش های کاری یک مدیر، کارهایی که مهم است 
و بر زمین مانده است به عنوان کارهای نیمه کاره مطرح می شود و 
عجیب است که همچنان مهم ترین کارهاست. این نکته مهم باید 

در گزارش گیری ها و بیان های گروه های تخصصی مدنظر قرار 
گیرد. 

نکته مهم دیگر توجه به طول دوره کاری افراد است. سه سال 
کارگروه های تخصصی یعنی سه سال فرصت برای کارهای بزرگ. 

اگر گروه تخصصی در فرآیند انجام وظایف خود با موانعی روبرو 
شده است باید شفاف و مشخص اعام کند که چرا، چه کسی 

و چگونه؟ اهمال در گزارش به موقع و یا مماشات با جریان های 
مزاحم می تواند خطرناک باشد و حداقل اثر آن، تقویت چنین 

محفل های زیرزمینی است که طبق شنیده ها گاهی دست نشانده 
جریان هایی بیرون از سازمان نظام مهندسی هستند. کسانی که 
سیاست و سیاست بازی را به سازمان آورده اند و از حقوق مسلم 

مهندسان گذشته اند. کسانی که باعث شده اند دریافتی ما و شکل 
دریافت ما از پروژه ها در حد گدایی و به شکل گدایی از کارفرما 

باشد. گزارش ها را با چشم باز و با سعه صدر بخوانیم. 
 

تا بعد!

سهسالو
یککارنامه
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۴ناظرهشدنساختو
سازهامحلاختالفمدیران

شهریاست

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران، از انجام 

مقدمات 4 ناظره شدن تمام 
ساختمان ها خبر داد و افزود موافقت 
هیئت 5 نفره استان را گرفته ایم و 
امیدواریم با برگزاری اولین جلسه 

تصویب و به اجرا برسد.
به گزارش تاسیسات نیوز، وبینار 
با موضوع نقش نظام مهندسی 

ساختمان و با حضور رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

برگزار شد.

اخبارداخلی

فرماعالمخسارتازطرف
عضوبهسازماننظام

مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، با 
استحضار می رساند سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان تهران در 
جهت اهداف حمایتی خود از اعضاء 
محترم ، در قالب یک فقره بیمه نامه 
مسئولیت مدنی حرفه ای، مسئولیت 

اعضا خود را مطابق سنوات قبل 
بیمه نموده است.

لذا بمنظور سهولت در انجام امور 
اداری مرتبط با این بیمه نامه در 

زمان وقوع حوادث احتمالی فرم زیر 
طراحی گردیده است.

توسعهفنیدرگروتوسعه
رشتههایفنیمهندسیدر

دههآینده

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
گفت: رشته های فنی مهندسی در 
یک دهه آینده ، نقش کلیدی در 
پیشرفت کشور و توسعه علمی دارد.
به گزارش تاسیسات نیوز، آقای 

منصور کبکانیان در حاشیه بیست و 
هشتمین همایش بین المللی انجمن 
مهندسان مکانیک افزود: به علت 

شیوع ویروس کرونا امسال بسیاری 
از نشست های علمی تعطیل شد 
و در کشورمان این شاید نخستین 
نشستی باشد که به صورت مجازی 

درحال برگزاری است.

نظاممهندسییکیازعوامل
کندشدنکاراست

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار 
داشت: در بحث ساخت و ساز اگر 
قبا یک پروانه ساختمانی در مدت 

زمان 2 یا 3 ماه صادر می شد 
امروز حداقل 6 ماه طول می کشد و 
اضافه شدن دستگاهی به نام نظام 
مهندسی یکی از عوامل کندشدن 

کار است. 
به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس 
اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 

در دوران تحریم باید بر توانایی های 
خود متمرکز شویم، گفت: برای 
بدست آوردن فرصت ها باید از 

بوروکراسی حاکم بر فضای اقتصاد 
کشور کم کرد.

مهندسان،معترضبهافزایش
ناچیزتعرفهخدماتنظام

مهندسی

علی رغم افزایش چند برابری قیمت 
مسکن و حقوق کارگران ساختمانی، رقم 
خدمات مهندسی افزایش ناچیزی یافته و 
برای افزایش بیشتر رایزنی ها و جلساتی 
با معاون امور عمرانی استاندار و مدیرکل 

راه و شهرسازی انجام شده است.
بهرنگ دیلمقانی رئیس نظام مهندسی 
آذربایجانغربی،  با اشاره به عضویت 

بیش از 18هزار مهندس در رشته های 
۷ گانه در نظام مهندسی استان، گفت: 

افزایش تعرفه خدمات مهندسی در 
سال گذشته با 8 ماه تاخیر اباغ شد و 
در انتظار تصمیم افزایش تعرفه سال 

۹۹ هستیم.

پدیدهامضافروشیمهندسان
،حاصلتعرفهخدماتدستور

وبازارنامتوازنکار

روسای نظام مهندسی بازار نامتوازن 
عرضه و تقاضای بازار کار مهندسان 

و نرخ پایین خدمات مهندسی 
درکشور را عاملی در سوق دادن 

جامعه به سمت پدیده امضافروشی و 
در نتیجه افت شاخص کیفیت ساخت 

و ساز می دانند.
به گزارش تاسیسات نیوز، نظام 

ساخت و ساز ایران دارای چالش ها و 
اشکاالت متعددی است. از استاندارد 
نبودن مصالح ساختمانی گرفته تا 

ساخت و سازهای غیراصولی و اجرای 
ساختمان توسط افراد فاقد صاحیت 

و غیرمتخصص.

www.tasisatnews.comهفته نامه شماره 28۷ 

https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%8c%e2%80%8c%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%8c%e2%80%8c%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%8c%e2%80%8c%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87/




ت نیوز
سا

تاسی

www.tasisatnews.comهفته نامه شماره 28۷ 

ازاشریبخوانید

ٌعملکرد توزیع هوا، یک عامل تعیین کننده اصلی برای سطح آسایش ساکنین است. فصل 58 هندبوک 
کاربردهای HVAC اشری 201۹، جدولی ارایه می کند که به یک طراح HVAC اجازه می دهد اعداد پرتاب 

 ADPI فراهم می کند، را تعریف کند. اعداد )ADPI( دریچه رفت که شاخص عملکرد انتشار هوای قابل قبول
باال نشان دهنده سطح باالی اختاط حرارتی هوای تهویه شده با هوای اتاق است و نشان از آن دارد که با سطوح 

باالی آسایش حرارتی ساکنین در سیستم های هوای ترکیبی ارتباط دارد. 

یکروششاخصبرایعملکردانتشارهوا

نویسنده: دیوید جان، عضو انجمن اشری
مترجم: مهندس نیره شمشیری

منبع: ماهنامه اشری شماره ژانویه 2020

پروژه تحقیقاتی 1546 اشری برای توسعه جدول 
ADPI )که پیش از این در هندبوک های 

مبانی و کاربردهای اشری منتشر شده( انجام 
شد. این جدول سطح آسایش قابل دسترسی 

طیف گسترده ای از دریچه های موجود را برای 
طراحان HVAC نشان می دهد و نیز اعدادی 

که از انواع محصوالت و بارهای حرارتی معمول 
در دهه 1۹60 به دست آمده را به روز می کند. 

پیش از این ADPI تنها متعلق به سیستم های 
باالسری هوای اجباری در سرمایش بود. این پروژه 

تحقیقاتی، توسعه ADPI را برای سیستم های 

اجباری باالسری در گرمایش هوا وارد کرد. جایزه 
دانشگاه تگزاس در آوستین به این پروژه اعطا شد. 

این کار در ژانویه 2016 انجام شده است. 
ADPI تاریخچه تدوین

تدوین ADPI به مقاله ای برمی گردد که در 
کنفرانس ASHVE در 1۹23 ارایه شد. ضوابط 
آسایش حرارتی معمواًل برای کل فضا بدون توجه 

به محیطی که ساکن در معرض آن قرار دارد، 
تعیین شد. در مقاله 1۹23، هاتن و یالو، دمای موثر 
اشری را تعیین کردند. تحقیق در اتاق های آزمایش 
که سرعت ها حدود 15 تا fpm 25 )0.08 تا 0.13 
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متر بر ثانیه( بود، انجام شد. اصاحات 
مقیاس دمای موثر برای سرعت در 

یک مقاله در سال  1۹24 توسط 
مولفان ارایه شد. در 1۹38، هاتن یک 

مطالعه در مورد اثرات کوران روی 
دمای پوست و حس گرمی که تا 

آن زمان مبنای طراحی توزیع هوای 
مدرن بود، گزارش داد. این تحقیق با 
یک مقاله در 1۹4۹ توسط ریدرگ و 

نوربک در سوئد دنبال شد؛ آنها دمای 
کوران موثر در یک جت هوا را با 

فرمول زیر معرفی کردند:
θ  = (ts – t) – 0.07V

که
θ = دمای کوران موثر، درجه 

فارنهایت )درجه سانتی گراد(
ts = دمای محلی نقطه آزمایش، 
درجه فارنهایت )درجه سانتی گراد(
t = میانگین دمای زون آزمایش، 
درجه فارنهایت )درجه سانتی گراد(

V = میانگین سرعت هوا در نقطه 
آزمایش، 

fpm (m/s)
در 1۹55، هارولد استراب، توضیحاتی 
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به مقاله کاستل و تاب اضافه و معادله دمای 
کوران موثر را اصاح کرد. استراب گفت: »در 

شاخص های اختاف دمای موثر و توانایی 
قضاوت، مولفان سرعت در نقطه کنترل را در 

نظر نگرفتند. نمونه های زیر، تاثیر سرعت کنترل 
روی شاخص ها را نشان می دهد. سرعت در نقطه 

کنترل را
 30fpm (0.15 m/sو در منطقه کوران، 

60fpm (0.30 m/s و دمای منطقه کوران 
را ۷8 درجه فارنهایت )درجه سانتی گراد( فرض 

کنید. معادله دمای کوران موثر
θ، می شود:  = (ts – t) – 0.07V 

θ  = ts – t+ 0.07(V-30 
همه مطالعات و مقاالت باال در مقاله ای منتشر 

شد که ADPI را نشان می دهد )شکل 1( مقاله، 
تاثیر سرعت نهایی جت ایزوترمال برای پیش 

بینی اختاط حرارتی را نشان داد. 

جدول 1 در هندبوک مبانی اشری منتشر شد و 
اگر طراحان فاصله پرتاب نهایی یک دریچه و 

فاصله بین دریچه ها یا تا یک دیوار یا پارتیشن را 
بدانند، می توانند اختاط حرارتی برای سیستم های 

ترکیبی باالسری در سرمایش را پیش بینی کنند. 
در سال 2008، کمیته فنی 5.3 اشری، توزیع 

هوای اتاق، شروع به تدوین یک گزارش کاری 
برای به روز کردن جدول ADPI کرد. جدول 

1، اعداد توصیه شده برای L/T50 را پیشنهادی 
کرد و عدد ADPI حاصل در یک سری از 
محصوالت محدود شد. همچنین از 1۹۷0، 

بسیاری از محصوالت به دلیل روش های تولید 
پیشرفته تر چیدمان را تغییر داده اند و بارهای فضا 
 ADPI را کم کرده اند. همچنین نیاز به تعیین

برای سیستم های گرمایش باالسری هوای اجباری 
وجود داشت. 

ازاشریبخوانید



درآخرین لحظات بستن این شماره از نشریه بودیم 
که صدای همزمان اعان پیامک گوشی چند نفر 

از همکاران، حس کنجکاوی مان را برانگیخت. 
حس کنجکاوی همانا و خبر از دست دادن یکی از 

بزرگان صنعت تاسیسات کشور هم همانا.
خبر منتشر شده در چندین گروه تلگرامی و 

واتس آپی، حکایت از مرگ علی اصغر حاجی بابا، 
از بزرگان صنعت تاسیسات و از بنیانگذاران شرکت 
شوفاژکار و چندین شرکت بزرگ عرصه تاسیسات 

داشت. 
خبر آنقدر شوکه کننده بود که هنگام بستن جلد 
هفته نامه که آخرین مرحله قبل از انتشار است، 

ما را بر آن داشت تا به احترام این صنعتگر بزرگ 
عرصه تاسیسات، جلد را از موضوع بررسی کارنامه 

گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی، 
به شخصیت و چهره ایشان اختصاص دهیم تا 

از این طریق توانسته باشیم به ایشان و بزرگان 
صنعت تاسیسات ادای دینی کرده باشیم. 

اما علی اصغر حاجی بابا که بود؟
حاجی بابا در سال 1310 در تهران، محله بازارچه  
نایب السطنه و در خانواده ای کاسب پای به عرصه 

هستی نهاد. از خاطرات دوران دبستان وی، 
سال ها آشنایی و نیمکت نشینی با زنده یاد شهید 

دکتر مصطفی چمران است. او پس از پایان دوران 
ابتدایی به پدر می پیوندد و رموز کار و فعالیت در 

محیط اجتماعی را از پدر می آموزد. در سال 1332 

با خرید سرقفلی یک مغازه در خیابان بوذرجمهری 
به کار خرید و فروش آهن می پردازد. پس از آن 
با تاسیسات شرکت وان به کمک پدر و برادران، 

کار خود را توسعه می دهد. تجارت آهن باعث 
آشنایی او با صنعت ریخته گری و ورود وی به این 
عرصه می شود. حاجی بابا در سال 1342 به کمک 

برادران تحصیلی، شرکت پارس متال را تاسیس 
می کند و تا سال 1348 مدیریت این شرکت را 

عهده دار بوده است. در سال های آغازین دهه 50 
واحد صنعتی شوفاژکار را تاسیس می کند. امروزه 

هر دو واحد پارس متال و شوفاژکار از شرکت های 
موفق صنعت ریخته گری هستند. 

علی اصغر حاجی بابا ذاتًا کارآفرین است. او عاقه 
خاصی به ایجاد واحدهای صنعتی جدید و 

اشتغالزایی دارد. تاسیس و گسترش شرکت هایی 
چون تاوان سیلیس، قالب سازی ایران مدل، 

رزیتان، فروسیلیس ایران، همراه صنعت، فرو آلیاژ 
ایران و معدنی همراه تولید، حاصل تاش های 
شبانه روزی این صنعتگر خستگی ناپذیر است. 

حاجی بابا در سال 1331 ازدواج کرده و دارای دو 
پسر و سه دختر است. پسران وی نیز از صنعتگران 
موفق این آب و خاک هستند. وی به ورزش های 

فوتبال، وزنه برداری و کشتی عاقه مند بود و هیچ 
گاه پیاده روی صبحگاهی خود را رها نمی کرد. 

روحش شاد و یادش گرامی.

علیاصغرحاجیباباهمصنعتتاسیسات
راتنهاگذشت
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رامین قاسمی اصل، از اعضای گروه 
تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی 

در گفت وگو با خبرنگار تاسیسات نیوز، 
در باره عملکرد و چالش های گروه هفتم 

انجمن تاسیسات مکانیکی گفت:  این 
انجمن در حوزه های مختلفی مانند گاز 
و گازرسانی، آبفا و آتشنشانی در صدد 

این بوده تا در ارتباط با اعضاء  از طریق 
برگزاری نشست ها و گفتمان های مختلف 

سطح عملکرد خود را بهبود بخشد. 
به گفته قاسمی »آبفا« یکی از موضوعات اصلی 
این انجمن بوده که با نظارت بر بناها و ساخت و 

ساز به آن پرداخته شده است. 

نظارت بر مصرف بهینه آب با امضای 
تفاهم نامه با آب و فاضالب عملیاتی 

می شود
وی افزود: طی تعامات و تفاهم نامه های امضاء 
شده با شرکت آب و فاضاب مقرر شده است تا 
در چارچوب مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، 

نظارت جدی بر بناها و ساختمان های زیر 1500 
متر  با هدف بهینه سازی مصرف آب نظارت در 

حوزه تاسیسات مکانیکی شهر تهران صورت گیرد. 
قاسمی درباره مباحث مورد توجه در دوره هفتم در 

زمینه مذکور گفت:  عدالت در توزیع، برنامه ریزی 
در سامانه توزیع آبفا با فرمول منظور شده و 

همچنین عدالت در توزیع در بین پایه های مختلف 

نظاممهندسی

بیالنگروهتخصصیمکانیک
سازماننظاممهندسیتهران
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مهندسی از جمله محورهایی بوده است که مورد 
بحث در این دوره قرار گرفت و اشکاالت موجود 

مرتفع شد. 
عضو کمیته تخصصی مکانیک سازمان نظام 

مهندسی در ادامه یادآور شد: تمدید پروژه های 
آب و فاضاب بعد از یک سال به مشابه ماده 33 

انجام شد و به این ترتیب در هر سال افزایش 
تعرفه سال جدید به سال قدیم از کارفرما دریافت 

می شود.
وی همچنین به پرونده اختافات آبفا با گروه 

تخصصی هفتم اشاره کرد و گفت: با شروع 
دوره هفتم گروه تخصصی کارهایی قبل از این 
دوره با پرونده های آبفا و مشکاتی که در این 

زمینه موجود بود مانند موضوع اختاف مجری و 
مهندسی ناظر در حوزه فنی و مهندسی با تدابیر 

الزم در هیات داوری شورای داوری مطرح و مقرر 
شد تا در مرحله نهایی در شورای انتظامی ارجاع و 

حل و فصل شود. 

احیای تفاهم نامه آبفا و آب و فاضالب 
همزمان با شیوع کرونا

قاسمی همچنین اشتغالزایی مهندسان را یکی 
دیگر از اهداف تفاهم نامه آبفا و آب و فاضاب 
ذکر و خاطرنشان کرد : اشتغالزایی حدود 2 هزار 
نفر از مهندسان با آورده مالی پیش بینی شده، 

یکی از مفاد این قرارداد بود که در روزهای پایانی 
سال گذشته در شرایط بحرانی به صورت یک 
طرفه از سوی شرکت آب و فاضاب لغو شد. 
وی تاکید کرد: با وجود شیوع ویروس کرونا و 

تعطیات نوروز اعضای هیات مدیره و مهندسان 
عضو سازمان، طی اقدامی فشرده و سخت در 

ایام عید ضمن انجام رایزنی های صورت گرفته 
و مکاتبات الزم با مسئوالن طی گذشت حدود 

یک ماه از این اتفاق نسبت به اصاح مفاد آبفای 
تهران با آب و فاضاب استان اقدام های الزم را 

انجام دادند و مجدداَ این تفاهم نامه احیا شد.

آموزش مجریان ذی صالح آبفا به برکت 
احیای تفاهم نامه 

قاسمی اصل خاطرنشان کرد: از برکات این 
تفاهم نامه، آموزش مجری ذی صاح حوزه آبفا بود 
که عاوه بر مهارت فنی مبحث 16 مقررات ملی 

ساختمان به عنوان یک دستاورد بزرگ برای آب و 
فاضاب و تفاهم نامه مذکور حاصل شد. 
وی عملیاتی شدن بخشی از پرداخت های 

مهندسان از زمان صفر کاری پیشین تا کنون در 
دوره آبفا را از دیگر اقدامات صورت گرفته ذکر 

کرد. 
قاسمی در ادامه از اقدامات صورت گرفته در حوزه 
گاز و گازرسانی اشاره کرد و گفت:  در پرونده های 
گاز فشار ضعیف هیچگونه فرآیندی برای تمدید 

قرارداد یا حق الزحمه مهندسان حوزه صورت 
نگرفته بود که با درایت کمیته هیات گاز و هیات 

چهار نفره استان تهران مقرر شد که به اندازه 
طول مدت پروانه ساختمان حق الزحمه به مهندس 

سازمان پرداخت شود و در صورت تمدید نسبت 
به مابه التفاوت نرخ قدیم و جدید مهندس ناظر، 

اقدامات الزم صورت گیرد. 
عضو کمیته تخصصی مکانیک سازمان نظام 

مهندسی در ادامه درباره بحث مسئولیت و تعهدات 
به خبرنگار تاسیسات نیوز گفت:  از جمله مسائل 

موجود در این حوزه، موضوع ساختمان های 
عمومی با کاربری های تجاری بود که در زمان 

اجرای کار با مشکاتی از سوی شرکت گاز 
اماکنی روبرو می شدیم که وضعیت کاربری آنها 

نامعلوم بود.

لوله کشی گاز در ساختمان های عمومی 
با کاربری تجاری منوط به صدور مجوز 

مهندس ناظر
وی افزود: یکی از کارهای خوب صورت گرفته 
کمیته 4 نفره و هیات گاز در این زمینه این بود 
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که  بر اساس مصوبات صورت گرفته،  مهندس 
ناظر تا زمان روشن شدن وضعیت ساختمان 

عمومی با کاربری تجاری، می تواند نسبت به 
لوله کشی در آنجا مجوزی صادر نکند و شروع 

عملیات عمرانی را منوط به روشن شدن وضعیت 
کاربری ساختمان و تشکیل پرونده در صنوف کند 

و تایید الزمه بر مبنای کاربری ساختمان انجام 
شود.

وی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه گاز 
فشار قوی گفت: با پی گیری های صورت گرفته، 

دوره های آموزشی با هدف تربیت مدرسان 
ذی صاح صورت گرفت و در این راستا نیز جمع 

کثیری هم توسط مدرسان تحت آموزش قرار 
گرفتند و در اولین آزمون الکترونیکی آن حضور 

یافتند و مقدمات انجام کارورزی آنها هم در دست 
بررسی است.

 
لغو گزینش های انتصابی در هیات داوری 

گاز
ازکارهای مهم دیگر در حوزه گاز فشار ضعیف 

گفت: از جمله مشکات در این حوزه این بود که 
گاز فشار ضعیف، مرجع حل اختاف بین مجری، 
 ناظر و مالک، کمیته های داوری یا کارشناسی در 
دفاتر نمایندگی سازمان و در مرحله بعدی هیات 
داوری گاز فشار ضعیف در ستاد سازمان بود که 
تا قبل از دوره هفتم، انتخاب اعضای کارشناسی 
بیشتر انتصابی و بدون مشورت بود که این روند 

در دوره هفتم با روش کسب امتیاز تغیر یافت. 
وی تصریح کرد: به این معنا که برای انتخاب 

کمیته های اعضای دفاتر در ابتدا از طریق آگهی 
وبسایت سازمان، افراد واجد شرایط در سازمان، با 
در نظر گرفتن دارا بودن ضوابط و شرایط الزم و 
قانونی طی یک فهرست و بر اساس فاکتورهای 
مصوب کمیته های گاز سازمان این کار با درایت 
و تنظیم فهرست بهترین اعضا گزینش شدند که 

این موضوع یکی از موضوعات برجسته در این 

حوزه است. 
قاسمی در ادامه به موضوع آتش نشانی به عنوان 
یکی از موضوعات بسیار مساله دار و مشکل ساز 
در سازمان نظام مهندسی ساختمان برای رشته 

تاسیسات مکانیکی پرداخت و گفت: برای بررسی 
همه جانبه این موضوع در گروه تخصصی دوره 
هفتم، موانع و مشکات و راهکار برای نظارت 

بیشتر سازمان آتش نشانی، استخراج مباحثی مطرح 
شد و بر همین مبنا هم مصوبات الزم به مسکن 
و شهرسازی داده شده است و اطاعیه صادر شد 

که مسئولیت و اختیارات و وظایف برای نظارت در 
حوزه اختیارات مهندسان مکانیک نبوده و به هیچ 

عنوان نباید وارد این حوزه شوند.
علت این اقدام این بود که باید تا روشن شدن 

جزئیات و گردش کار مشخص، مسئولیت نامعین 
به عهده مهندسان تاسیسات مکانیکی واگذار 

نشود.

چگونگی مسئولیت های بین سازمان نظام 
مهندسی و سازمان آتش نشانی 

به گفته وی موارد بسیاری در این حوزه باید تعیین 
تکلیف شود و در این میان می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد: اگر مسئولیت آتش نشانی به عهده 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، از نظر طراحی، 

نظارت بر اجرا است که جزو وظایف قانونی 
طبق قانون کنترل ساختمان است پس ضرورتی 
ندارد که در انتهای کار و در زمان پایان کار، کار 
سازمان نظام مهندسی را صحه گذاری کند. این 
برخاف ماده 4 قانون نظام مهندسی و مقررات 

کلی ساختمان است. 
از طرفی برای نظارت و طراحی و اجرای 

آتشنشانی باید ضوابط و مقررات و قوانین اباغی،  
تحت عنوان مقررات ملی ساختمان موجود باشد 

که این ضوابط در مبث سوم ناچیز و ناکافی 
است و باید از طریق وزارت راه و شهرسازی 

شفاف سازی شود.

نظاممهندسی
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متولی تعامالت با سازمان آتش نشانی و 
امور مربوطه 

قاسمی یادآور شد:  تعرفه خدمات نظام مهندسی 
برای سازمان آتش نشانی مشخص نبوده و این امر 

بدون دستمزد و ایجاد تعهد محمل قانونی ندارد. 
این موارد به همراه اینکه در حال حاضر توسط 

شرکت های غیروابسته به نظام مهندسی و غیره 
در حال انجام است که به عنوان زیرمجموعه ای از 
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تلقی نمی شوند  

و بر اساس ارزیابی آتش نشانی صاحب یک نوع 
صاحیتی شده اند که خود آن جای سوال دارد و  
از نظر قانونی قابل پذیرش نبوده زیرا اگر طراحی 

و نظارت آن توسط مهندسان از سوی سازمان 
نظام مهندسی صورت گیرد باید طراح ذیصاح 
نظام مهندسی، این کار را انجام دهد و آن هم 

شرکت های مشاور حقوقی هستند. 
بنا به گفته این عضو کمیته تخصصی مکانیک، 

این مشکل با وجود انجام امور آتش نشانی، انجام 

امور مسائل حقوقی، تبعات آن و ... در انجمن و 
آنالیز آن در دوره هفتم، و مکاتبات صورت گرفته 

با مسئوالن ذیربط، جوابی دریافت نشد. اما در 
عین حال به محض دریافت پاسخ آمادگی هدایت 

فوری گروه تخصصی مکانیک جهت انجام فعالیت 
در حوزه های مربوطه را داریم. 

عقیم ماندن مذاکرات با وزارت راه و 
شهرداری 

وی تصریح کرد: اما متاسفانه با وجود نشست های 
مختلف با وزارت راه و سازمان آتش نشانی و 

شهرداری پاسخ متقنی دریافت نکردیم. ضمن 
اینکه در حوزه  سواالت و ابهامات فنی مهندس 

فنی تهران هم جوابی نگرفتیم.
قاسمی در ادامه ابراز امیدواری کرد؛ موضوع 

عملیاتی شدن گاز فشار قوی تا  قبل از پایان دوره 
هفتم محقق شود و در غیر اینصورت، قطعَا برای 

دوره بعدی جزو فعالیت های جاری خواهد بود. 

نظاممهندسی
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وی نظارت بر تاسیسات از صفر تا صد را از 
جمله موضوعات بسیار مهم در دستور کار انجمن 

دانست و خاطرنشان کرد: 
قطعَا در گروه تخصصی بعدی گاز فشار قوی 

و آتش نشانی، بازآموزی مهندسان صاحب 
صاحیت در حوزه های آبفا، گاز فشار قوی و 

فشار ضعیف و ... باید حتمَا اقدامات الزم صورت 
گیرد. بازآموزی برای مهندسانی که از یک دوره 

کوتاهی گذراندند برای آشنایی با فعالیت ها و 
روش ها و قوانین جدید و مرور بررسی اطاعات 

فنی و تبادل اطاعات باید این اتفاق در دوره 
بعدی عملیاتی شود.

حمایت از مهندسان مجری پروژه و 
ضرورت پرداختن آن در تفاهم نامه با 

شرکت گاز
قاسمی  قطع گاز در حوزه گازرسانی را یکی 
از پروژه ها و موضوعات عقیم مانده در حوزه 

فعالیت خود ذکر و تصریح کرد: این موضوع در 
تفاهم نامه با شرکت گاز مطرح شد، اما برای 

حل مسئله قطعی گاز و چگونگی انجام آن برای 
ایجاد الحاقیه به صورت کشوری باید فعالیت 

جدی انجام شود. حمایت از اعضا در قسمت های 
مختلف از جمله شورای انتظامی و مراکز حقوقی 

و دادگاه ها باید به نحو شایسته در دستور کار 
قرار گیرد تا دستور العمل یکسان در نظر گرفته 

شود تا مهندسان در قبال انجام اموری که 
عهده دار می شوند مورد حمایت قرار گیرند. 

وی مسئولیت پذیری، دریافت نظرات در 
چارچوب قانونی و تبدیل آن به یک فرآیند 

عملیاتی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت 
تصویب را راهکاری جدی جهت رفع مشکات 

و اجرا به شکل مطلوب ذکر و ابراز امیدواری 
کرد با انجام این فرآیند، ارتباط بین اعضا و گروه 

تخصصی به شکل بهینه عملیاتی شود. 

نظاممهندسی

گزارشفوق،مربوطبهگروهتخصصی
مکانیکتهراناست.ازگروههای
تخصصیمکانیکسایرشهرهانیز

درخواستمیشودتانسبتبهارایه
بیالنکاریخودوانتشارآندرقالب
یکگزارشدرهفتهنامهاقدامکنند.
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اخباربینالملل

تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: شرکت فوجیتسو 
با تکیه بر تجربه و تخصص خود دست به 

تولید دستگاه تهویه مطبوع شخصی زده است؛ 
وسیله ای کوچک با قابلیت اثر خنک کنندگی که 

در قسمت گردن قرار می گیرد.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، به نقل از کولینگ پست این وسیله که 

»کومودو« نام دارد، در واقع یک دستگاه 
خنک کننده است که در دور گردن قرار می گیرد 
و شامل سه قسمت اعم از بخش گردنی، باتری 
و بخش دیگر در ناحیه کمر است. عملکرد این 
وسیله به این صورت است که با خنک کردن 
جریان خون از طریق شریان کاروتید، دمای 

بدن را کاهش می دهد. مکانیسم خنک سازی 
این وسیله به این صورت است که با انتقال 

گرما به کیت حرارتی آب خنک که در ناحیه 

کمر قرار گرفته است، انجام می شود. این 
طراحی به نحوی است که حتی در دمای بیش 

از 35 درجه سانتی گراد نیز، اثر خنک کنندگی 
خود را دارد. بر اساس این گزارش، هدف اصلی 
از تولید این وسیله عمدتا برای افرادی است که 
در محیط های بیرونی و در معرض آفتاب شدید 
یا در محل های فاقد سیستم تهویه مطبوع کار 

می کنند. 
وزن این وسیله که در گردن قرار می گیرد، 

حدود 1۷0 گرم و وزن قسمت رادیاتور و 
باطری آن حدود 840 گرم است. این وسیله 

با بهره مندی از باتری لیتیوم یونی قابل شارژ، 
امکان خنک سازی بدن بین 2 تا 4 ساعت را 

دارد. زمان مورد نیاز برای شارژ کامل این وسیله 
نیز حدود 3 ساعت است.

فوجیتسوکولرشخصیمیسازد
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تجهیزات غیرضروری زیادی در طراحی اولیه وجود 
دارد.

اول، توده حرارتی صفحه در برابر یک مخزن بافر 
11۹ گالنی را در نظر بگیرید. با چندین محاسبه 
ساده، می توان نشان داد که توده حرارتی صفحه 

کف حدود 110 برابر توده حرارتی یک مخزن 11۹ 
گالنی است. این صفحه می تواند تاثیر پایدارکنندگی 

زیادی برای سیستم داشته باشد و در عین حال 
تغییرات دمایی بسیار جزیی )شاید فقط 2 تا 4 درجه 
نوسان در میان دمای صفحه( ایجاد کند. با این توده 

زیاد در سیستم، هیچ نیازی به یک مخزن ذخیره 
نیست. 

تصمیم ضعیف دیگر، کارکردن پمپ حرارتی در 
یک محدوده دمایی نسبتا باالی 120- 130 درجه 
فارنهایت است، در صورتی که کف فقط آب 105 
درجه در بار طراحی الزم دارد. هرچه دمای سیال 

مورد نیاز پمپ حرارتی باالتر باشد، ضریب عملکرد 
آن پایین تر می شود. 

همچنین گلوگاه مهمی در مبدل حرارتی کوچک 
بین پمپ حرارتی و مخزن بافر وجود دارد. یک 

مبدل حرارتی گران تر و بسیار بزرگ تر برای حداقل 
اختاف دما بین حلقه پمپ حرارتی و بخش ثانویه 

مبدل حرارتی الزم است. یک روش بهتر، استفاده 
ساده از یک محلول ضدیخ در کل سیستم است. 

جزییات مساله ساز دیگر عبارت است از:
هیچ مخزن انبساطی، پمپ حرارتی برای   •

حلقه مبدل حرارتی نیست
هیچ شیر اطمینان فشار در پمپ حرارتی   •

برای حلقه مبدل حرارتی وجود ندارد. 
سایز سیرکاتور ناکافی است )یک پمپ   •
حرارتی 5 تن باید با دبی محدوده gpm 15 کار 

کند(. وقتی یک سیرکوالتور زون نسبتًا کوچک 
استفاده می شود، این نباید اتفاق بیافتد. همین مساله 

برای بخش ثانویه مبدل حرارتی صادق است. 
هیچ ونت هوایی باالی مخزن بافر وجود   •

ندارد. 
سنسور دمای رفت برای کنترلر تزیرق باید   •

پایین دست سیرکوالتور توزیع باشد تا اطمینان 
حاصل شود اختاط کامل قبل از اندازه گیری دما رخ 

می دهد. 
هیچ سپراتور هوایی در مدار پمپ حرارتی یا   •

در سیستم توزیع وجود ندارد و 
هیچ شیر تخلیه ای در سیستم توزیع وجود   •

ندارد.

ذشته
فتهگ

شه
خچال

پاس
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یک طرح دیگر که سیستم را نسبت به طراحی اولیه 
بسیار ساده تر کرده، در شکل 2 نشان داده می شود. 

این سیستم مبتنی بر توده حرارتی بسیار باالی 
سیستم توزیع برای جلوگیری از چرخه کوتاه پمپ 

حرارتی است. سیستم توزیع از چرخش ثابت که 
توسط یک سیرکوالتور ECM ایجاد می شود، 

استفاده می کند. این سیرکوالتور با قطع کردن برق 
الزم برای سیرکوالسیون تا حدود 50% نسبت 

 PSC به یک سیرکوالتور استاندارد با یک موتور
کار می کند. یک سیرکوالتور بزرگ تر که 12 تا 15 

gpm در پمپ حرارتی تامین می کند نشان داده 
 ECM می شود. این سیرکوالتور می تواند از نوع

باشد تا انرژی پمپ را بیشتر کاهش دهد. 
دمای آب تامین شده برای مدارهای کف با یک 

کنترلر تنظیم مجدد بیرونی مجهز به حسگر دما یا 
متصل به یک ترموستات کنترل می شود. این کنترلر 

پمپ حرارتی را در زمان الزم روشن و خاموش 
می کند تا اطمینان حاصل شود که دمای آب تامین 
شده برای صفحه برای بار گرمایش فعلی به اندازه 

کافی گرم است. این روش پمپ حرارتی را در 

دماهای کندانسور پایین تر در حال کار نگه می دارد 
و سبب COP باالتر می شود. یک اختاف منطقی 

5 درجه بین پمپ حرارتی روشن و خاموش اجازه 
می دهد توده حرارتی صفحه بدون ایجاد نوسان های 

گسترده در آسایش داخلی اجرا شود. 
کل سیستم با ضدیخ کار می کند که پیچیدگی ها، 
هزینه و مشکات حرارتی یک مبدل حرارتی بین 

پمپ و باالنس سیستم را حذف می کند. 
یک سپراتور هیدرولیک بین سیرکوالتور جای 

می گیرد. این سپراتور اجازه تامین جداسازی هوا و 
آشغال برای سیستم را می دهد.

یک شیر کنترل برای جلوگیری از ترموسیفون شدن 
گرما از سیستم بیرون نصب می شود. 

کانکتورهای انعطاف پذیر برای کاهش لرزش از 
پمپ حرارتی به ساختمان نصب شده اند. 

شیرهای پرکن و تخلیه در هر طرف سپراتور 
هیدرولیک، اجازه می دهد هر دو مدار به سرعت پر و 

تخلیه شوند. 
و یک شیر اطمینان فشار به سیستم اضافه شده 

است. 

سرگرمیتاسیساتی
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امروزه کمتر مدیر ارشد و عالی رتبه ای را می توان یافت که موافق و حامی خالقیت و 
نوآفرینی کارکنان نباشد یا با آن مخالفت کند. بسیاری از این مدیران برای کارکنان 
خالق و مبتکر خود پاداش های فوق العاده ای را در نظر می گیرند و همیشه می کوشند 
تا خالقیت و ابتکار را به تار و پود سازمان های تحت رهبری شان تزریق کنند، چراکه 

به خوبی می دانند نوآفرینی و خالق بودن کارکنان و کلیت سازمان، موتور محرکه و عامل 
پیش برنده رشد و تعالی هر سازمانی محسوب می شود. با این همه شاهد آن هستیم 
که در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به ندرت خالقیت و نوآفرینی چشمگیری به 

چشم می خورد و این سوال را به ذهن ها متبادر می سازد که چرا با وجود تاکید و اصرار 
مدیران ارشد بر لزوم خالقیت و نوآفرینی بازهم شاهد ناچیز بودن آنها هستیم؟ پاسخ 

این پرسش مهم را باید در یک چیز جست وجو کرد و آن نقش بازدارنده ای است که 
مدیران میانی شرکت ها و سازمان ها در مسیر خالقیت و نوآفرینی ایفا می کنند. در 

واقع این مدیران میانی هستند که به دالیل مختلف چوب الی چرخ خالقیت و نوآفرینی 
می گذارند. در ادامه به پنج دلیل عمده برای این نقش آفرینی منفی و بازدارنده مدیران 

میانی اشاره خواهد شد.

چرا مدیران میانی باعث کند شدن خالقیت می شوند؟

1- مدیران میانی به شدت محافظه کار هستند. 
مدیران میانی را گاه »مدیران منجمد« نیز می دانند؛ 

کسانی که به دلیل اشتغال در یک پست برای 
مدت های طوالنی به افرادی محافظه و پایبند به 

روش های رایج و قبا جواب پس داده تبدیل شده اند. 
آنها خود را حافظان واقعی و همیشگی منافع و 

خواسته های سهامداران می دانند و به همین دلیل 
از به آب و آتش زدن و آزمودن راه های جدید و 

ناشناخته بیم دارند و می کوشند تا به گونه ای عمل 
کنند که یک حاشیه سود مطمئن و محدود را برای 

سهامداران تضمین کنند. آنها به خاطر سر و کار 
داشتن با موضوعات مالی مهمی همچون میزان 

درآمدها و سودآوری شرکت دوست ندارند بی محابا 

دل را به دریا بزنند و ریسک شکست و ضرر کردن را 
به جان بخرند.

2- مدیران میانی بر نتایج کوتاه مدت تمرکز 
می کنند. مدیران میانی را می توان استادان توجه به 

نتایج و دستاوردهای فوری و کوتاه مدت دانست؛ 
دستاوردهایی که موجب می شوند تا این مدیران در 

چشم سهامداران شرکت عزیز شوند و پاداش دریافت 
کنند. به همین دلیل هم هست که گزارش های 

سه ماه برای مدیران میانی بسیار مهم تر از گزارش 
عملکرد ساالنه و پنج ساله به حساب می آیند. 

متاسفانه وجود همین رویکرد مقطعی و کوته نظرانه 
نزد بسیاری از مدیران میانی است که موجب
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 می شود آنها از تاش برای رشد پایدار و بلندمدت 
شرکت غفلت کنند و چشم شان را به روی 

بسیاری از ایده های خاقانه و نوآورانه ای که در 
زیرمجموعه هایشان شکل می گیرند ببندند، مبادا این 

ایده ها آنها را از کسب نتایج کوتاه مدت باز دارند.
3- مدیران میانی می ترسند کارشان را از دست 

بدهند. ترس از اینکه هرگونه خاقیت و نوآفرینی 
باعث شود افراد از شغلی که دارند اخراج شوند 

موجب می شود تا مدیران میانی در برابر خاق بودن 
و متفاوت عمل کردن هراس داشته باشند. آنها از 

یک سو باید به مدیران مافوق خود پاسخگو باشند و 
گزارش های عملکردی مطلوبی به آنها ارائه دهند 
و از سوی دیگر باید وضعیت پایدار و مطمئنی را 

برای زیرمجموعه های تحت رهبری شان رقم بزنند. 
بسیاری از این مدیران میانی پس از سال ها فعالیت 
در پستی که دارند برای خود اعتبار و آبرویی کسب 
کرده اند که دوست ندارند آن را با اعتماد کردن به 
یک یا چند نفر کارمند خاق و اهل ریسک بر باد 
دهند و به همین دلیل هم هست که برخورد آنها 
با چنین افرادی در اغلب اوقات برخوردی سرد و 

ناامیدکننده است.
4- مدیران میانی از ضرر و زیان گریزانند. بسیاری 

از مدیران میانی به محض دریافت یک ایده خاقانه 
از جانب کارکنان شان به سود و زیان احتمالی ناشی 

از آن می اندیشند و چون به شدت از ضرر و زیان 
دیدن گریزان و هراسان هستند در اغلب موارد 
ایده های خاقانه را در نطفه خفه می کنند و به 

کناری می اندازند. آنها برای داشتن چنین تفکری 
توجیهات فراوانی دارند. از شکست خوردن ایده های 

خاقانه قبلی گرفته تا باال بودن احتمال مخالفت 
مدیران مافوق با آن ایده ها. در واقع آنها فقط بر روی 
ایده هایی سرمایه گذاری می کنند که در چارچوب های 
تعریف شده و مطمئن جای می گیرند و احتمال بروز 
ضرر و خسارت در مورد آنها بسیار کم و ناچیز است.

5- مدیران میانی معموال کارکنانی همسان و 
همفکر را در اختیار می گیرند. مدیران میانی یک 

سازمان یا شرکت نقش کلیدی و پررنگی در تامین 
نیرو و استخدام ها ایفا می کنند و معموال کسانی را 

برای اشتغال در پست های تحت نظرشان به سازمان 
پیشنهاد می کنند که با آنها همسو و همفکر باشند. 

مدیرانبخوانند




