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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
بیماری کرونا بی رحمانه و ناجوانمردانه می تازد و بسیاری را بیمار کرده است و متاسفانه جان 

بسیاری از انسان ها را گرفته است. در این جنگ نابرابر که انسان ها با موجودی مرموز و بی رحم 
می جنگند و اطاعات خاصی هم از آن ندارند؛ پزشکان در صف مقدم این مبارزه، جانانه و قهرمانانه 

ایستاده اند و امید به پیروزی را در ما زنده نگاه می دارند. در خصوص جانفشانی این بزرگان و 
سرداران بی نظیر هیچ سخنی نیست. خداقوت و تنتان سالم.

اما این مبارزه جنگاوران دیگری نیز دارد که متاسفانه نادیده گرفته شده اند و البته بی توجه به این 
فراموشی و نسیان عمومی به کار خود ادامه می دهند چنانی که همیشه چنین بوده اند. اگر خط 

مقدم جنگ در دست پزشکان باشد عقبه ای که تسلیحات به آنها می رساند به جز دارو، مهندسانی 
هستند که این سازه های عظیم بیمارستان نام را می سازند و نگهداری می کنند و مواظب هستند 
 ICU که منطقه عملیاتی این مبارزان در بهترین وضعیت خود حفظ شود. اگر بیمارستانی به تعداد
های خود افتخار می کند و اتاق های بستری و عمل بی وقفه کار می کنند باید آنانی را ارج نهاد 
که این سازه های عظیم را طراحی کردند و ساختند. مهندسان معمار و سازه و تاسیسات برقی و 
مکانیکی در ساخت کمک کرده اند و اکنون مهندسان  تاسیسات برقی و مکانیکی هستند که به 

جز فرآیند ساخت، اکنون نیز در بحبوحه جنگ در حال خدمت رسانی هستند. نگهداری ساختمان و 
تجهیزات، تعمیرات مداوم هواسازها، موتورخانه ها، تاسیسات گازهای طبی و ده ها بخش وابسته 

دیگر هریک دل شیر می خواهد. تعویض یک فیلتر معمولی دستگاه هواساز یعنی مواجهه با بستری 
مملو از ویروس ها و باکتری های مختلف که تنها یکی از آنها ویروس کرونا است. خرابی یک فن 

کویل کوچک یعنی رفتن به بطن خطر و تعمیر نفس گیر آن. خرابی یک فن ساده روی بام یعنی به 
دل آتش زدن و در این گرمای طاقت فرسا در بام وسیله ای را تعمیر کنیم که از آن ویروس ها و 

باکتری ها در حال فوران است. یک چگالی باالی آلودگی در هوای خروجی و کسی که زیر ماسک 
و گرمای آفتاب در حال تاش برای بازکردن یک پیچ زنگ زده است. مگر می شود بیمارستانی 

باشد که تیمی از مهندسان و تکنیسین های تاسیسات مکانیکی و برقی در آن مستقر نباشند. 
این تمام ماجرا نیست. مهندسان تاسیسات همه جا در حال جان فشانی هستند. در ایام تعطیات 

فروردین که همه جا تعطیل بود مهندسان و تکنیسین های تاسیسات باید در کارخانه ها و تصفیه 
خانه های آب و فاضاب و ... بودند و بی توجه به بیماری کار می کردند. حتی ناظران نیز باید به 

نظارت ساختمان ها می رفتند و تاسیسات را بازرسی می کردند و سیستم گاز ساختمان را تأیید می 
کردند. زیرا بدون تأیید آنها خانه ها روشن نمی شدند و به کار نمی افتادند. اگر بسیاری از شاغان 
دولتی و غیر دولتی توانستند دور کاری کنند، هیچ مهندس ناظری نتوانست چنین کند که نشدنی 

بود. لطفًا نگویید خوب پولش را گرفته اند. وضعیت رفاهی مهندسان به ویژه طراحان و ناظران 
در جامعه قابل مشاهده و کامًا ملموس است. این حق الزحمه ناچیز این گران قدران در مقایسه 
با بسیاری دیگر چندان قابل بیان نیست. همچنان می بینیم که کارگاه های ساختمانی و عمرانی 

ناگهان دچار هجمه ویروس قرار می گیرد و ده ها نفر از دفتر فنی باهم به قرنطینه می روند. 
دانشگاه رفتگانی که در اتاقی چند متری چپیده اند و می سازند تا چرخ دیگران بچرخد! خواستم 

این چند خط ناقابل را به آنان اختصاص دهم. همکارانی که با دیسک کمر، رباط صلیبی پاره شده 
و یا هر عیب دیگر باید با کرونا نیز بجنگند بدون آن که حتی رئیس سازمان نظام مهندسی استان 
و یا کشور، که خود باید از آنان باشد، الاقل به زبان از آنان تقدیر کند. گویا این مبارزه برای همه 

قابل تقدیر است ولی برای ما وظیفه محتوم! دیگران گناهی ندارند که : کجا دانند حال ما سبکباران 
ساحل ها! دم همه ما گرم. خودمان که می دانیم.                                                 تا بعد!

دم ما هم گرم!



فهرست

اخبار داخلی
صفحه 4

ودیعه اجاره/ 
توانمندی در افق 

ناتوانی!
صفحه 6

سود اقتصادی نرمال 
همواره صفر است!

صفحه 8

مصاحبه با فرهاد سکوتی 
مدیرعامل شرکت اخگرتابش

صفحه 10

نقش مهندسی شیمی 
در افزایش طول عمر 

ساختمان ها
صفحه 16

چرایی عدم انتخاب رئیس 
گروه تخصصی مکانیک 

نظام مهندسی استان تهران
صفحه 15



ت نیوز
سا

تاسی

کاهش تخلفات ساختمانی با 
مصوبه نظام مهندسی

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ریی
کاهــش  از  یاســوج  ســاختمان 
تخلفــات ســاختمانی بــا مصوبــه 

نظــام مهندســی خبــر داد.
نخســتین نشســت چنــد جانبــه 
ــاختمان  ــی س ــازمان نظام مهندس س
دادگســتری، شــهرداری  اســتان، 
ــاده  ــیون م ــا کمیس ــوج و اعض یاس

ــد. ــزار ش ــهرداری برگ 100ش

اخبار داخلی

شرایط ثبت نام در آزمون 
نظام  مهندسی با مدرک 
کارشناسی ارشد و دکترا

ــدگان مــدرک کارشناســی  ــه دارن ب
رشــته های  زمینــه  در  ارشــد 
هفتگانــه ســاختمان کــه بــا مدرک 
نمی تواننــد  خــود  کارشناســی 
زمینــه  در  اشــتغال  پروانــه 
مهندســی  هفتگانــه  رشــته های 
نماینــد،  دریافــت  ســاختمان 
ــه کار  ــه اشــتغال ب ــه پروان هیچ گون
ــا  ــی و ی ــته اصل ــی در رش مهندس
مرتبــط بــا آن تعلــق نمی گیــرد.

خبرهای خوب رئیس نظام 
مهندسی تهران

ــی  ــام  مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ســاختمان اســتان تهــران موضــوع 
تعرفه هــای  شــدن  فیشــی 
اکثریــت  خواســته  را  طراحــی 
اعضــای ســازمان دانســت و اظهــار 
و  تــاش  بــا  کــرد:  امیــدواری 
ــه  ــر قاطب ــه موردنظ ــش آنچ کوش
اعضــای ســازمان اســت را عملیاتی 
مــی نماییــم. ســعیدیان به صــورت 
زنــده پاســخگوی اعضای ســازمان 
نظــام  مهندســی ســاختمان اســتان 
ــی را  ــود و خبرهــای خوب تهــران ب
ــن  ــای ای ــر اعض ــمع و نظ ــه س ب

ــاند. ــازمان رس س

فراخوان دعوت به
مشارکت در ساخت

ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
ــرز جهــت مشــارکت در  اســتان الب
ــر  ــابق دفت ــاختمان س ــاخت س س
هشــتگرددر  مهندســی  نظــام 
 ۷5/18۷ مســاحت  بــه  زمینــی 
ــدانگ،  ــند شش ــع، دارای س مترمرب
در قالــب قــرارداد مشــارکت مدنــی 
ســاخت، از کلیــه ســرمایه گــذاران 
توانمنــد و متخصــص حقیقــی و 
حقوقــی در امــر ســاختمان دعــوت 
مــی نمایــد تــا پیشــنهادات خــود را 
ــد. ــه نماین ــازمان ارای ــن س ــه ای ب

ابالغ چک لیست نظارت 
تاسیسات برقی

ــت  ــک لیس ــن چ ــه و تدوی ــرو تهی پی
توســط  برقــی  تاسیســات  نظــارت 
ــازمان  ــرق س ــی ب ــیون تخصص کمیس
ــه پیوســت  ــان ب نظــام مهندســی کرم
ــت  ــه جه ــای مربوط ــت ه ــک لیس چ
بهــره بــرداری توســط مهندســان ناظــر 
ــردد.  ــی گ ــاغ م ــی اب ــات برق تاسیس
ــات  ــه خدم ــاک ارائ بدیهــی اســت م
ــک  ــن چ ــران ای ــط ناظ ــارت توس نظ

ــد. ــی باش ــا م لیســت ه

برگزاری دومین فستیوال ملی 
معماران و کارفرمایان

معمــاران  ملــی  فســتیوال  دومیــن 
الــی   1۹ تاریــخ  از  کارفرمایــان  و 
22 مردادمــاه در ســالن شــماره 35 
بین المللــی  و  دائمــی  نمایشــگاه 
تهــران و بــا همــکاری و مشــارکت 
ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان 
ــود و از  ــزار می ش ــران برگ ــتان ته اس
ــرای  ــی 1۷ پذی ــح ال ــاعت 10 صب س

بــود. خواهــد  عاقه منــدان 
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ــی  ــور: بررس ــری بهزادپ ــوز / مه ــات نی تاسیس
ــام  ــه و اع ــت نهفت ــد فوری ــا قی ــکات ب مش
نشــده! همــواره بــه عنــوان مســکنی تلقــی 
ــی  ــدن »درد« اصل ــکار ش ــه از آش ــود ک ــی ش م
جلوگیـــری مــی کنــد و در خفــا باعــث تشــدید 
رونــد مشــکل و عارضــه اصلــی شــده و درمــان 

ــود. ــی ش ــوب نم محس
ــار  ــرای مه ــت ب ــد دول ــرح جدی ــه ط ــر ارائ خب
ــب  ــکن در قال ــا  مس ــاره به ــیخته اج افسارگس
ــازار  ــده ب ــه اجــاره، تســکین دهن طــرح وام ودیع
نابســامان مســکنی بــود کــه گویــا هیــچ چیــز آن 

ــرد. ــی ک را آرام نم
ــن  ــاره« ای ــه اج ــتی »وام ودیع ــه راس ــا ب ــا آی ام

ــد؟ ــی کن ــرکش را رام م ــازار س ب
پرداخــت ســود 13 تــا 18 درصــدی ایــن وام کــه 
ــاص  ــرایط خ ــا ش ــتاجران ب ــی از مس ــه گروه ب
ــار  ــه اظه ــود، ب ــی ش ــذار م ــده واگ ــام ش اع
نظرهــای مختلفــی در ایــن حــوزه انجامیــده 
اســت. گروهــی ایــن وام را بــه ضــرر مســتاجران 
ــد  ــد و معتقدن ــی دانن ــاره م ــازار اج ــک ب و تحری
ــاختاری  ــای س ــه طرح ه ــاز ب ــازار نی ــن ب ــه ای ک

ــه خــود در  ــی ک ــای اینچنین ــه طــرح ه دارد و ن
طوالنــی مــدت باعــث مشــکات دیگــر و هزینه 

هــای مجــدد خواهــد شــد.
اگر اعتبار هست چرا برای خرید وام 

داده نمی شود؟
واگــذاری وام ودیعــه بــه مســتاجران، بــرای 
کارشناســان  جملــه  از  و  مــردم  از  بســیاری 
ایــن ســئوال را ایجــاد کــرده اســت کــه در 
ــی،  ــی دولت ــار مال ــودن اعتب ــود ب ــورت موج ص
ــه  ــکن ارائ ــد مســ ــرای خری ــهیات ب ــرا تس چ
ــا  ــی ب ــی و نمایش ــورد مقطع ــود؟  برخ ــی ش نم
ــژه در حــوزه مســکن  ــه وی مشــکات اساســی ب
نــه تنهــا نمــی توانــد کمکــی کنــد کــه موجبــات 
ــد. ــد ش ــدیدتر خواه ــای ش ــم ه ــورم و تاط ت

سیاستهای تشویقی موجران شاید 
کارگشاتر بود.

ــه  ــتند ک ــاد هس ــن اعتق ــر ای ــز ب ــده ای نی ع
واگــذاری وام بــه مســتاجران، فقــط دنــدان طمــع 
ــدان  ــار دن ــرد و فش ــد ک ــر خواه ــکان را تیزت مال
ــد  ــا بع ــی ت ــا حت ــردن آنه ــر گ ــا ب ــی از آنه برخ
ــه  ــز ادام ــک نی ــه بان ــغ ب ــل مبل ــودت اص از ع

وام ودیعــه اجــاره، در حقیقــت قــرض دولتــی محســوب مــی شــود کــه بهــره آن را 
بــا اقســاط مشــخص از افــرادی کــه مشــمول دریافــت ایــن وام مــی شــوند دریافت 
مــی گــردد. وامــی کــه بــا توانمنــد کــردن دوره ای مســتاجران بــه افزایــش انتظــار 

موجــران و رونــد افزایشــی اجــاره بهــاء در افقــی نامعلــوم منتهــی مــی شــود.

ودیعه اجاره/ توانمندی در افق ناتوانی!
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گزارش ویژه

ــت. ــد داش خواه
گرفتــن  نظــر  در  گــروه  ایــن  اعتقــاد  بــه 
سیاســتهای تشــویقی، نظیــر معافیتهــای مالیاتــی 
بــرای مالکانــی کــه مبلــغ اجــاره خــود را افزایش 
ــر  ــا ت ــی راه گش ــتهای اینچنین ــد و سیاس ندهن
بــوده و عــاوه بــر آن بــه از تاطــم هــای آتــی 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــز ممانع ــازار مســکن نی ب
نماینده مجلس: وام ودیعه اجاره تیشه 

به ریشه مردم می زند.
کمیســیون  عضــو  افتخــاری،  محمدمهــدی 
ــد اســت کــه  ــز معتق عمــران مجلــس دهــم، نی
ــه  ــه ریش ــه ب ــرح تیش ــن ط ــدن ای ــی ش ؛ اجرای
مــردم اســت چــون بنــده معتقــدم ایــن مدیریــت 
کــه در بدنــه دولــت صــورت می گیــرد مدیریتــی 
نیســت کــه مــردم را صاحبخانــه کنــد. بــه گفتــه 
وی ایــن طرح هــای مســکن در شــأن ملــت 
ــرای  ــفناکی را ب ــت اس ــت و وضعی ــران نیس ای

ــال دارد. ــه دنب ــا ب آنه
طرحی نمایشی با دستان خالی دولت

تنــگ تــر شــدن هــر روزه دســت مــردم و ناتوانی 
آنهــا از پرداخــت حداقــل هــای معیشــت زندگــی، 
ــا  ــی ب ــرح های ــه ط ــت ارائ ــه فراس ــت را ب دول
کاربردهــای کوتــاه مــدت می انــدازد ، تنهــا برای 
اینکــه پاســخی در برابــر مشــکاتی کــه صــدای 
ــزون  ــختی روزاف ــده از س ــه ش ــا خف ــراض ی اعت
ــد.  ــی حاصــل شــده اســت را تســکین ده زندگ
امــا بــه راســتی ایــن دولــت یــا دولتهــای بعــدی 
در قبــال افزایــش تصاعــدی ســالهای آتــی 
ــش  ــت؟ افزای ــد داش ــزی خواه ــه ری ــه برنام چ
چندبرابــری اجــاره بهــا، حاصــل اجــرای طرحــی 
نمایشــی و کوتــاه مــدت در حــال حاضــر خواهــد 
ــای  ــرص ه ــن ق ــاید چنی ــر ش ــه دیگ ــود ک ب

ــد. ــوش نکن ــز درد آن را خام ــکنی نی مس



ت نیوز
سا

تاسی

سود اقتصادی نرمال همواره 
صفر است!
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در امــور کســب و کار همــواره بحــث در مــورد 
ــه  ــدر هزین ــاه چق ــت. در م ــرر اس ــا ض ــود ی س
مابــه  احتمــااًل  درآمــد  چقــدر  و  داشــته اید 
ــر شماســت.  ــورد نظ ــود م ــن دو س ــاوت ای التف
ــال  ــود نرم ــاد س ــد در اقتص ــت بدانی ــب اس جال
ــا بهــره گیــری  صفــر اســت در علــم اقتصــاد ب
ــر  ــود ه ــی س ــای ریاض ــا و رویه ه ــدل ه از م
بنــگاه یــا واحــد تولیــدی را حداکثــر مــی کنــد 
ــود  ــر س ــه حداکث ــت ک ــده اس ــات ش ــا اثب ام
یــک بنــگاه زمانــی اســت کــه ســود آن یــا بــه 
عبارتــی مــدل ریاضــی ســود )ســود برابــر اســت 
ــا صفــر  ــر ب ــه( آن براب ــا درآمــد منهــای هزین ب
ــا چــرا؟ مگــر چنیــن چیــزی ممکــن  باشــد. ام
ــد  ــد کاال تولی ــگاه کار می کن ــک بن ــت؟ ی اس
ــت؟! ــر اس ــود آن صف ــر س ــد و در آخ ــی کن م

فــرض کنیــد یــک کارگاه تولیــدی بــرش تولیــد 
مصنوعــات چــوب راه انــدازی کــرده ایــد شــما 
بــرای شــروع بــه کار نیــاز بــه محلــی داریــد تــا 
بتوانیــد وســایل خــود را در آنجــا مســتقر کنیــد 
ــد  ــد بع ــی کنی ــاره م ــک کارگاه اج ــن ی بنابرای
ــتگاه  ــوب دس ــای چ ــرش ورق ه ــرای ب از آن ب
برشــی بــه ارزش برای مثــال 50 میلیــون تومان 
خریــداری میکنیــد دو کارگــر نیــز بــرای انجــام 
کارهــای خــود اســتخدام مــی کنیــد حال شــروع 
بــه کار مــی کنیــد و مــاه اول عاوه بــر خرید دو 
میلیــون تومــان چوب و یــک میلیــون هزینه آب 
و بــرق و گاز بــه اضافــه دســتمزد کارگرهــا کــه 
3 میلیــون تومــان شــده اســت شــما 10 میلیــون 
تومــان پــول عادیتــان مــی شــود در یــک 
ــه  ــه کل هزین ــد ک ــرآورد می کنی ــاده ب ــگاه س ن
ــوده اســت. در  هــای شــما 6 میلیــون تومــان ب

حالــی کــه فــروش شــما 10 
ــن شــما 4  ــوده اســت بنابرای ــان ب ــون توم میلی
میلیــون تومــان ســود کســب کــرده ایــد امــا بــه 
نظــر شــما ایــن نحــوه محاســبه درســت اســت.

اشــتباه اول ایــن اســت کــه هزینــه 50 میلیــون 
تومانــی خریــد دســتگاه را چگونــه محاســبه می 
کنیــد حتمــًا بــا خــود فکــر می کنیــد کــه ایــن 
ــوده و  ــادوام ب ــی از کاالهــای ب دســتگاهها جزئ
بــا توجــه بــه طــول عمــر زیــاد شــان وقتــی در 
بیــن روزهــا و ســال هــا هزینــه را توضیــح مــی 
ــود و  ــز خواهــد ب ــزان آن بســیار ناچی ــم می کنی
دیگــر نیــازی بــه محاســبه نیســت امــا اقتصــاد 
ــمت دارد  ــن قس ــرای ای ــن ب ــخ روش ــک پاس ی
اگــر شــما نمــی توانســتید یــک دســتگاه بــه این 
قیمــت را بخریــد چــه راهــی پیــش رو داشــتید 
یــا بایــد خدمــات بــرش خــود را در کارگاه هــای 
دیگــر انجــام مــی دادیــد کــه بالطبــع بــه ازای 
ــود  ــه می ش ــما ارائ ــه ش ــه ب ــی ک ــر خدمت ه
ــد  ــا بای ــود ی ــی ش ــت م ــز دریاف ــه آن نی هزین
ــبات  ــد در محاس ــه میکردی ــتگاه کرای ــک دس ی
اقتصــادی هزینــه یــک دســتگاه ســرمایه ای به 
صــورت نــرخ اجــاره آن وارد میشــود یعنــی اگــر 
اجــاره روزانــه دســتگاه روزی 20 هــزار تومــان 
ــغ  ــه خــود مبل اســت شــما در محاســبات ماهان
600 هــزار تومــان بابــت هزینه دســتگاه کســب 
ــان  ــه خودت ــطه اینک ــه واس ــا ب ــد ام ــی کنی م
دســتگاه را خریــداری کــرده ایــد ایــن هزینــه به 

صــورت بــازده نصیــب خودتــان مــی شــود.
شــاید بگوییــد ایــن نــوع محاســبه چــه برتــری 
ــد  ــبات دارد بای ــواع محاس ــایر ان ــه س ــبت ب نس
بیــان کــرد در ایــن رویــه یــک مفهوم ارزشــمند 

اقتصادی



نهفتــه اســت کــه ارزش اقتصــادی هــر بخــش 
ــوم  ــن مفه ــد ای ــی کن ــان م ــی نمای ــه خوب را ب
پربــار همــان هزینــه فرصــت اســت کــه حتــی 
ارزش اقتصــادی خــود شــما را نیــز نشــان مــی 
ــتگاه  ــن دس ــدم حضــور ای ــا ع ــد حضــور ی ده
ــه  ــما هزین ــرای ش ــان ب ــزار توم ــه 20 ه روزان
خواهــد داشــت بــه دیگــر بیــان هزینــه فرصــت 
ــرای  ــر ب ــای دیگ ــتگاه در ج ــول دس ــرج پ خ
ــود  ــد ب ــان خواه ــزار توم ــه 20 ه ــما روزان ش
ــه  ــز ب ــرمایه ای را نی ــر س ــام دیگ ــی اق وقت
ــه  ــد ب ــد مــی توانی ــن صــورت محاســبه کنی ای
ــد  ــه در تولی ــی ک ــش و نقش ــر بخ ــت ه اهمی
ــن  ــما ای ــه ش ــه ب ــن روی ــد. ای ــی ببری ــد پ دارن
ــع در  ــه درســتی از مناب ــه ب ــد ک ــد را می ده دی
دســترس خــود اســتفاده کنیــد و منابــع خــود را 
متناســب بــا ضروریــات خــود تخصیــص دهیــد. 
اگــر از دیــد حســابداری ســود و زیــان خــود را 
حســاب کنیــد هیچــگاه متوجــه اهمیــت وجــود 
فــان دســتگاه نمــی شــوید یــا شــاید ایــن دید 
ــا  ــه ت ــرد ک ــکل می گی ــما ش ــی در ش ــه خوب ب
چــه حد نیــاز داریــد از کاالهــای ســرمایه ای در 

ــد. تولیــدات خــود بهــره گیری
حــال تصــور کنیــد کــه همــه هزینــه هــا را بــه 
ــه  ــی هزین ــد و حت ــورت وارد کردی ــن ص همی
ــتی وارد  ــه درس ــز ب ــا را نی ــتگاه ه ــاره دس اج
کردیــد. فــرض کنیــد بعــد از کســر هزینــه هــا 
ــان و  ــون توم ــک میلی ــاه اول ی ــد در م از درآم
در مــاه دوم دو میلیــون تومــان و در مــاه ســوم 
4 میلیــون تومــان و... باقــی بمانــد. حتمــا 
ــا را  ــه ه ــی هزین ــه تمام ــال ک ــی پرســید ح م
ــاس  ــر اس ــادی و ب ــات اقتص ــا ادبی ــب ب متناس
هزینــه فرصــت کســر کــردم پــس ایــن مبلــغ 
ــون  ــت اکن ــد گف ــا نبای ــت؟ آی ــده چیس باقیمان
دیگــر ســود صفــر نیســت و میــزان آن مثبــت 

اســت؟ بایــد گفــت ایــن رقــم بــه 
ــده از ارزش اقتصــادی  دســت آم

فعالیــت شماســت حضــور شــما در محل کســب 
و کارتــان و انجــام فعالیت هــای شــما بــه ایــن 
انــدازه ارزش اقتصــادی داشــته اســت. بــه دیگر 
پایــان هزینــه فرصــت فعالیــت شــما در مغــازه 
یــا بنــگاه اقتصــادی تــان بــه ایــن میــزان بــوده 
اســت. وقتــی مبلــغ را در طــول روزهــای محیــا 
ــرخ  ــد ن ــی کنی ــع م ــه توزی ــای هفت ــاعت ه س
هزینــه فرصــت شــما اســتخراج می شــود. 
ــه در حــال  ــه کســی ک ــی ب ــه راحت ــن ب بنابرای
ــد  ــد بگویی ــت می توانی ــما اس ــت ش ــاف وق ات
ــه  ــاعتی ک ــن دو س ــه همی ــال هزین ــرای مث ب
ــوده  ــان ب ــزار توم ــودم 60 ه ــازه نب ــن در مغ م
اســت شــاید هزینــه فرصــت همیــن دو ســاعت 
بــرای یــک پزشــک 600,000  تومان یا بیشــتر 
نیــز باشــد. بنابراین محاســبات اقتصــادی ارزش 
هــر جزئــی از تولیــد را بــه درســتی و بــر اســاس 
ــی  ــان م ــل بی ــزان ارزش اقتصــادی آن عام می
ــادی  ــود اقتص ــود س ــه می ش ــی گفت ــد. وقت کن
ــت  ــوم اس ــن مفه ــه ای ــت ب ــر اس ــال صف نرم
کــه حاصــل جمــع ارزش هــر بخــش بــا هزینــه 
ــود  ــه س ــی ک ــت در حال ــر اس ــر صف ــا براب ه
ــر  ــما نظی ــت ش ــای ثاب ــما دارایی ه ــی ش واقع
ــه  ــن از هم ــزات و همچنی ــا تجهی ــتگاه ه دس
مهمتــر هزینــه فرصــت فعالیــت شــما یــا وقــت 

و تخصصــی کــه شــما 
کار  محیــط  در 

ــد  ــی گذاری م
ــز هســت. نی

اقتصادی
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1. معرفی اجمالی از خودتان
ــی را در  ــم ریاض ــتم. دیپل ــکوتی هس ــاد س فره
دبیرســتان البــرز اخــد کــرده و در ســال 1385 در 
رشــته مهندســی مکانیــک ســیاالت از دانشــگاه 
صنعتــی تبریــز فــارغ التحصیــل شــده ام. در 
ســال 138۷ مقطــع کارشناســی ارشــد مهندســی 
مکانیــک گرایــش تبدیــل انــرژی را در دانشــگاه 
ــت  ــاندم. فعالی ــان رس ــه پای ــر ب ــی امیرکبی صنعت
هــای کاری را از ســال 1386در شــرکت آذر آب 
ــی  ــدت کوتاه ــال 138۷ م ــرده و در س ــاز ک آغ
در یکــی از شــرکت هــای فعــال در زمینــه 
ســامانه هــای گرمایــش تابشــی مشــغول شــدم. 
ــزل  ــرکت دی ــا ش ــال ب ــدود 2 س ــس از آن ح پ
ــی  ــان کار طراح ــه در آن زم ــران ک ــنگین ای س
ــران  ــنگین ای ــزل س ــور دی ــن موت و ســاخت اولی
را آغــاز کــرده بــود همــکاری داشــته تــا در 
نهایــت در ســال 13۹0 بــا تاســیس شــرکت 
ــه  ــود را در زمین ــت مســتقل خ ــش فعالی اخگرتاب
ــردم.  ــاز ک ــی آغ ــش تابش ــای گرمای ــامانه ه س

2.جرقه ورود به صنعت تاسیسات چه 
طور زده شد؟

همــان طــور کــه اشــاره کــردم، مــدت کوتاهــی 
در یکــی از شــرکت هــای فعــال در زمینه ســامانه 
ای گرمایــش تابشــی مشــغول بــه کار بــودم. در 
آن زمــان ایــن نــوع ســامانه هــا چنــدان شــناخته 
شــده نبــوده و حتــی همیــن اســتفاده محــدود از 

آنهــا بــه شــیوه ای تقریبــا برابر میــان محصوالت 
داخلــی و خارجــی تقســیم شــده بــود. ایــن دوره 
ــا  ــنایی ب ــی جهــت آش ــن فرصــت خوب ــرای م ب
مکانیســم انتقــال حــرارت از طریــق تابــش 
ــت  ــه فعالی ــان اندیش ــن زم ــه در ای ــود. اگرچ ب
ــن پرســش در ذهــن  ــا ای مســتقل را نداشــتم ام
ــن  ــد ای ــکان تولی ــا ام ــه آی ــد ک ــی مان ــن باق م
ــور  ــر در کش ــی کان ت ــه صورت ــا ب ــامانه ه س
ــوع  ــال موض ــدود 2 س ــرای ح ــدارد؟ ب ــود ن وج
ــا  ــت داد ت ــود را از دس ــت خ ــدودی اهمی ــا ح ت
ــتگاه را  ــه دس ــن نمون ــال 13۹0 اولی ــه در س آنک
بــه عنــوان دســتگاه گرمایــش تابشــی هوشــمند 
بــا قابلیــت تامیــن آب گــرم بــا امکانــات محــدود 
تولیــد کــرده و موفــق بــه کســب گواهــی ثبــت 
اختــراع آن شــدم. ایــن موضــوع انگیــزه بیشــتری 
ــای  ــامانه ه ــوه س ــد انب ــر تولی ــز ب ــرای تمرک ب
ــه آن  ــن داد و در نتیج ــه م ــی ب ــش تابش گرمای
ــدام کــردم. ــه تاســیس شــرکت اخگرتابــش اق ب
3.چشم اندازتان برای تولید محصوالت 

جدید چیست؟
یکــی از مهمتریــن راهبردهــای شــرکت مــا، بــه 
روز بــودن و تــاش بــرای ارتقــای کمــی و کیفی 
شــاخص هایــی اســت کــه مــی توانــد عملکــرد 
مــا را بهبــود بخشــد. بدیــن ترتیــب برنامــه 
ریــزی جهــت طراحــی و تولیــد محصــوالت 
ــا و  ــی ه ــه از بررس ــو برگرفت ــک س ــد از ی جدی

مصاحبه با مهندس فرهاد سکوتی
مدیر عامل شرکت اخگرتابش
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محاســبات فنــی اســت کــه کارشناســان بخــش 
ــی  ــه های ــا در زمین ــعه )R&D( م ــق و توس تحقی
چــون کاهــش اتــاف انــرژی و افزایــش بازدهــی 
دســتگاه هــا انجــام مــی دهنــد و از ســوی دیگــر، 
ــه از  ــی ک ــا و نیازهای ــت ه ــا، درخواس بازخورده
ســوی مشــتریان و بهــره بــرداران از محصــوالت 
ــدازی  ــم ان ــن چش ــوند. ای ــی ش ــت م ــا دریاف م
ــیم  ــود ترس ــرای خ ــز ب ــته نی ــه از گذش اســت ک
کــرده و در گــذر زمــان نیــز آن را تدقیــق خواهیم 
ــه  ــه طراحــی و ب ــوان ب ــان کــه مــی ت کــرد. چن
روز رســانی کنتــرل پنــل انحصــاری اخگرتابــش 
ــت  ــد مزی ــو واج ــک س ــه از ی ــرد ک ــاره ک اش
ــرل  ــم و کنت ــادی در تنظی ــی و اقتص ــای فن ه
گرمــای ســالن بــوده و از ســوی دیگــر، کاربــری 
ســامانه هــا را بــرای بهــره بــرداران ســاده کــرده 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــل توجــه دیگــر ب ــه قاب اســت. نکت
شــرایط اقتصــادی کشــور، تولیــد محصــوالت بــر 
ــه در  ــت ک ــه ای اس ــواد اولی ــات و م ــه قطع پای
ــین،  ــت پیش ــای کیفی ــی ارتق ــظ و حت ــن حف عی
ــش داده و  ــتگاه را کاه ــده دس ــام ش ــه تم هزین
از ایــن طریــق قــدرت خریــد مشــتریان را بهبــود 
ــیوه ای از  ــه ش ــا ب ــر، م ــن منظ ــند. از ای بخش
ــت  ــز حمای ــا نی ــای نوپ ــرکت ه ــوالت ش محص
ــات  ــت قطع ــاق کیفی ــورت انطب ــرده و در ص ک
ــا اســتانداردها و شــاخص هــای  ــا ب ــدی آنه تولی
مــورد نظــر، از قطعــات یــاد شــده در تولیــد 
ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــان اس ــوالت جدیدم محص

4.چه کارها و اقداماتی در جهت تولید 
محصوالت خاص در ذهن شما وجود 

دارد که تاکنون موفق به عملی کردن آنها 
نشده اید؟

ســوال بســیار خوبــی اســت؛ ایــن دغدغــه 
همیشــگی تولیدکننــده ای اســت کــه همــواره بــه 
پیشــبرد وضــع موجــود خــود توجــه دارد. طبیعتــا 
ــدگان  ــد بســیاری از دیگــر تولیدکنن ــز مانن مــا نی
ــن  ــی را در ذه ــده های ــا و ای ــرح ه ــور ط کش

ــی و  ــش هــای فن ــا چال ــم کــه تحقــق آنهــا ب داری
ــبختانه  ــت. خوش ــوده اس ــه ب ــاختی مواج گاه زیرس
بــا همدلــی همــکاران مــان در اخگرتابــش، در 
ــای  ــرفت ه ــی پیش ــردازی و طراح ــده پ ــه ای زمین
ــی در  ــم همگ ــی کن ــر م ــم؛ فک ــته ای ــی داش خوب
ایــن خصــوص وفــاق نظــر داریــم کــه متخصصــان 
و کارشناســان ایرانــی از خــوش فکــر تریــن و 
ــرد  ــه عملک ــتند ک ــان هس ــن مهندس ــاق تری خ
آنهــا در سراســر جهــان مایــه مباهــات بــوده؛ 
ــل  ــه دلی ــد، گاه ب ــاره ش ــه اش ــور ک ــان ط ــا هم ام
ــه  ــات پای ــد قطع ــه تولی ــی در زمین ــت های محدودی
و یــا در اختیــار نبــودن دســتگاه هــای خــاص 
ــود  ــا وج ــیل ه ــت در آوردن پتانس ــه فعلی ــکان ب ام
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــش نی ــدارد. اخگرتاب ن
ــه  ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب ــود م ــن وج ــا ای نیســت، ب
اگــر راهــی وجــود نــدارد، بایــد آن را ســاخت. ایــن 
ــن در  ــکاران م ــن هم ــه در ذه ــت ک ــری اس تفک
مجموعــه نیــز جــاری و ســاری بــوده و تــاش مــی 
ــای موجــود،  ــت ه ــام محدودی ــا وجــود تم ــم ب کنی
ــای  ــده ه ــرده و ای ــو حرکــت ک ــه جل ــواره رو ب هم
ــه عمــل نزدیــک نماییــم. خــود را هرچــه بیشــتر ب

5. آینده صنعت تاسیسات را چطور می 
بینید؟ صنعت تاسیسات ایران در مقایسه 
با صنعت تاسیسات جهان در چه سطحی 

قرار دارد؟
ــا  ــه ب ــاور دارم ک ــوع ب ــن موض ــر ای ــدت ب ــه ش ب
ــم  ــه ک ــی ک ــت های ــا و محدودی ــش ه ــود چال وج
ــود در  ــات موج ــا و امکان ــت ه ــتند، قابلی ــم نیس ه
کشــور در بســیاری زمینــه هــا و نــه البتــه تمامــی، 
بــه ویــژه در ســطح منطقــه بــی ماننــد اســت. صرف 
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ــته  ــر گذش ــی ب ــا نگاه ــی، ب ــش فن ــر از دان نظ
مشــخص اســت کــه اقدامــات و تــاش هــای 
بســیار ارزشــمندی در صنعــت تاسیســات کشــور 
ــای  ــرکت ه ــود ش ــت. وج ــه اس ــورت گرفت ص
بــه نامــی کــه محصــوالت آنهــا ســال هاســت 
عــاوه بــر تامیــن نیازهــای کشــور، بــه منطقــه 
ــادر  ــز ص ــرفته نی ــورهای پیش ــه کش ــی ب و حت
ــه  ــت. البت ــن ادعاس ــر ای ــی ب ــود، گواه ــی ش م
ــه دو  ــد محصــوالت ب ــه داشــت تولی ــد توج بای
ــیوه  ــت ش ــرد؛ نخس ــی پذی ــورت م ــکل ص ش
ــی اســت و  ــات داخل ــه در آن 100% قطع ای ک
ــی  ــه برخ ــر پای ــد ب ــه تولی ــیوه ای ک ــر، ش دیگ
قطعــات وارداتــی صــورت مــی گیــرد. بــه 
ــا  ــول عم ــت دوم محص ــر، در حال ــان دیگ بی
بــه جهــت ارزش افــزوده ای کــه بــر مجموعــه 
ــف  ــه مــی گــردد، تعری ــه اضاف ــات اولی ای قطع
مــی شــود. اگرچــه هــر دو شــیوه در نــوع خــود 
فعالیــت اقتصــادی ارزشــمندی مــی باشــند، امــا 
ــز  ــورت تمرک ــت در ص ــار داش ــوان انتظ ــی ت م
ــات  ــد قطع ــر تولی ــاتی ب ــای تاسیس ــرکت ه ش
اولیــه و در نتیجــه بــی نیــازی بــه واردات آنهــا، 
صنعــت تاسیســات کشــور آینــده ای روشــن تــر 
را بــه خــود ببینــد. در ایــن ارتبــاط، تولیــد بــورد 
ــای  ــامانه ه ــرای س ــاری ب ــی انحص الکترونیک
گرمایــش تابشــی گام کوچــک امــا ارزشــمندی 
اســت کــه اخگرتابــش در ایــن مســیر برداشــته 
ــی آن را  ــه واردات ــتفاده از نمون ــه اس ــاز ب و نی
حــذف کــرده اســت. بــه هــر ترتیــب، در عیــن 
ــت  ــت صنع ــای مثب ــی ه ــودن ویژگ ــاظ نم لح
تاسیســات کشــور، همــواره بایــد بــا نگاهــی رو 
ــتمر را  ــانی مس ــه روز رس ــش و ب ــو، پای ــه جل ب
ســرلوحه اقدامــات خــود، در هــر ســطحی کــه 
ــا در  ــم ت ــرار دهی ــتیم، ق ــت هس ــال فعالی در ح
نتیجــه آن ضمــن بهــره گیــری از فرصــت هــای 
ــای  ــتگی ه ــران، شایس ــات ای ــت تاسیس صنع
ــیم. ــاهد باش ــورمان را ش ــرای کش ــتری ب بیش

6. آیا برند اخگر تابش توانسته است نام 
خود را به عنوان تولیدکننده سامانه های 
گرمایش تابشی در صنعت کشور مطرح 

کند؟
ــخصا  ــته و مش ــه گذش ــتی ب ــد بازگش ــازه دهی اج
ــه  ــرایطی ک ــیم، در ش ــته باش ــال 13۹0 داش س
ــوان  ــه عن ــود ب ــمی خ ــت رس ــش فعالی اخگرتاب
ــش  ــای گرمای ــامانه ه ــده س ــد کنن ــراح و تولی ط
تابشــی آغــاز نمــود. در نظــر بگیریــد کــه در ایــن 
زمــان تنهــا دو شــرکت دیگــر بــه فعالیتــی مشــابه 
ــه  ــی ب ــی عام ــتر و دسترس ــوده و بس ــغول ب مش
ســامانه هــای گرمایــش تابشــی وجــود نداشــت. 
ــد ســامانه هــای گرمایــش  ــان دیگــر، تولی ــه بی ب
ایــران  در  انحصــاری  ای  گونــه  بــه  تابشــی 
ــد و  ــف خداون ــه لط ــروز ب ــد. ام ــی ش ــام م انج
بــا تــاش تمامــی همــکاران، ظــرف مــدت 
ــه  ــود را ب ــام خ ــش ن ــال اخگرتاب ــر از 10 س کمت
ــامانه  ــرح س ــدگان مط ــی از تولیدکنن ــوان یک عن
هــای گرمایــش تابشــی در کشــور مطــرح ســاخته 
ــش داده  ــز افزای ــود را نی ــوالت خ ــوع محص و تن
ــه اشــاره اســت کــه ســامانه هــای  اســت. الزم ب
ــه  ــر ب ــال حاض ــزی در ح ــی مرک ــش تابش گرمای
صــورت انحصــاری توســط مــا تولیــد مــی شــود.
7.چشم انداز شما  برای تولید محصوالت 

جدید چیست؟
همــان طــور کــه اشــاره کــردم اخگرتابــش نیــز به 
مثابــه بســیاری از تولیدکننــدگان ایرانــی، همــواره 
در تــاش اســت وضعیــت موجــود را ارتقا بخشــد، 
ــد  ــم در تولی ــی و ه ــم در طراح ــوع ه ــن موض ای
بــروز مــی کنــد: ســامانه هــای گرمایــش تابشــی 
ــی شــدند  ــه کشــور وارد م مرکــزی در گذشــته ب
امــا بــه مــرور زمــان بــه دالیلــی چــون افزایــش 
نــرخ ارز و نبــود نیــروی داخلــی جهــت نصــب، راه 
ــازار  انــدازی و تعمیــر ایــن نــوع ســامانه هــا، از ب
ایــران حــذف شــدند. بــا ایــن وجــود مــا از همــان 
ــی  ــد داخل ــر تولی ــود را ب ــز خ ــر تمرک ــدای ام ابت
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ایــن محصــول بســیار کاربــردی - کــه در 
مــوارد متعــدد بــه هیــچ روی قابــل جایگزینــی 
ــی  ــش تابشــی موضع ــای گرمای ــامانه ه ــا س ب
ــا از  ــه تنه ــن ن ــم. بنابرای ــرار دادی ــت- ق نیس
ــد، بلکــه  ــری گردی خــروج ارز از کشــور جلوگی
ــق  ــان موف ــذف واردات محصــول همچن ــا ح ب
بــه تامیــن نیــاز مصــرف کننــدگان شــدیم. بــر 
ــی  ــرکتی نم ــچ ش ــه هی ــتم ک ــاور هس ــن ب ای
توانــد بــدون عملکــرد مثبــت و کســب رضایــت 
مشــتریان خــود، فعالیتــی مســتمر داشــته باشــد 
بنابرایــن در پاســخ بــه پرســش شــما مــی توانم 
بگویــم امتــداد و کیفیــت حرکــت مــا در صنعت 
بــا تاکیــد بــر تنــوع و انحصــار محصوالتــی کــه 
بــا همــت و تــاش همــکاران شــرکت در طول 
ــت  ــده و دریاف ــل آم ــته حاص ــال گذش 10 س
ــرکت  ــون ش ــتریانی چ ــت مش ــی رضای گواه
صنعتــی بوتــان، شــرکت ســیماران، نمایشــگاه 
بیــن المللــی کاســپین زنجــان، نمایشــگاه بیــن 
ــران  ــد مبتک ــرکت حدی ــنندج و ش ــی س الملل
ــای  ــرکت ه ــف ش ــش را در ردی ــام اخگرتاب ن
ســامانه  تولیــد  در  پیشــرو  و  نــام  خــوش 
هــای گرمایــش تابشــی قــرار داده اســت. 

8. بارزترین ویژگی شرکت )برند( و 
محصوالت شما در چیست؟ وجه تمایز 
محصوالت شما با سایر شرکت ها در 

چیست؟
همــان طــور کــه پیــش تــر اشــاره کــردم، بــه 
ــتای  ــات در راس ــوالت و خدم روز آوری محص
ــتریان از  ــای مش ــا و نیازه ــته ه ــن خواس تامی
مهمتریــن اهدافــی اســت کــه در شــرکت 
ــبختانه  ــود. خوش ــی ش ــری م ــش پیگی اخگرتاب
ــری  ــئولیت پذی ــل و مس ــکار عم ــت، ابت خاقی
همــکاران شــرکت در طــول ســال هــای 
ــی  ــوالت متنوع ــده محص ــب ش ــته موج گذش
از ســامانه هــای گرمایــش تابشــی موضعــی و 
مرکــزی و همچنیــن کوره های تابشــی توســط 

ــه  ــدات ب ــن تولی ــردد. ای ــد گ ــی و تولی ــا طراح م
صــورت خــاص بــا شــرایط کاری و نیــاز مشــتریان 
بــا تاکیــد بــر مســائل فنــی و یــا محدودیــت هــای 
فضایــی انطبــاق یافتــه و در مــوارد متعــدد کارکــرد 
ــری  ــاف پذی ــه -انعط ــد. ب ــی یابن ــاری م انحص
ــت  ــی و مهندســی، قابلی ــه لحــاظ فن ــه ب مجموع
طراحــی بــه معنــای واقعــی کلمــه را داریــم. ایــن 
ــای  ــامانه ه ــا س ــاط ب ــژه در ارتب ــه وی موضــوع ب
گرمایــش تابشــی مرکــزی و کــوره هــای تابشــی 
نمــود مــی یابــد چــرا کــه در مقایســه بــا ســامانه 
هــای گرمایــش تابشــی موضعــی کــه در ابعــاد و 
انــدازه هــای نســبتا متــداول عرضــه مــی شــوند، 
ــط  ــه محی ــه شــرایط کاری از محیطــی ب بســته ب
ــم  ــن فکــر مــی کن ــر هســتند. بنابرای دیگــر متغی
انعطــاف پذیــری شــرکت در برابــر نیازهــای خاص 
ــه واســطه تفکــر خــاق و مشــارکت  مشــتریان ب
صمیمانــه همــکاران مــن در شــرکت بــه ویــژه در 
بخــش هــای فنــی و تحقیــق و توســعه از جملــه 
ویژگــی هایــی اســت کــه اخگرتابــش را در تمایــز 
بــا دیگــر شــرکت هــای همــکار قــرار مــی دهــد. 
چنــان کــه اشــاره شــد، بــا وجــود آنکــه اخگرتابش 
ــای  ــامانه ه ــده س ــد کنن ــرکت تولی ــومین ش س
گرمایــش تابشــی در کشــور محســوب مــی شــود، 
امــا بــه جــرات مــی تــوان اذعــان کــرد کــه تنــوع 
ســامانه هــای مبتنــی بــر گرمایــش تابشــی در این 
شــرکت منحصــر بــه فــرد مــی باشــد. مــا موفــق 
ــاری  ــل انحص ــرل پن ــد کنت ــی و تولی ــه طراح ب
ــرای  ــی ب ــای تابش ــوره ه ــواع ک ــم، ان ــده ای ش
ــاز مشــتریان  ــه نی مقاصــد مختلــف را در پاســخ ب
ــد کننــده ســامانه هــای  ــه کــرده و تنهــا تولی ارائ
گرمایــش تابشــی مرکــزی در کشــور نیــز هســتیم. 
مجموعــه اینهــا مــی توانــد تا حــدودی مبیــن وجه 
تمایــز مــا بــا دیگــر شــرکت هــای همــکار باشــد.
9. احترام به مشتری و ارتباط با مشتری 
از نظر شما باید چگونه باشد تا به رشد 

یک برند کمک کند؟ 
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شــما مــی توانیــد بــه ســادگی فــروش را 
ــاط  ــد و ارتب ــف کنی منتهــای هــدف خــود تعری
بــا مشــتری را پــس از آن بــی اهمیــت بدانیــد، 
ــف  ــدت تعری ــاه م ــود را کوت ــت خ ــر فعالی اگ
کنیــد؛ اگــر ارزشــی بــرای تــاش هــای خــود و 
همــکاران تــان قائــل نباشــید یــا اگــر بــر ایــن 
ــاور نباشــید کــه مــی توانیــد اهــداف بزرگــی  ب
را محقــق ســازید. نگاهــی بــر عملکــرد شــرکت 
هــای بــزرگ و موفــق در ایــران و جهان نشــان 
ــتری  ــا مش ــاط ب ــت ارتب ــه اهمی ــد ک ــی ده م
ــوالت  ــت محص ــت کیفی ــتر از اهمی ــر بیش اگ
یــک شــرکت نباشــد، کمتــر از آن نیســت. ایــن 
ــر  ــد موث ــک برن ــد ی ــر رش ــه ب ــوع چگون موض
ــن  ــه ای ــود ب ــی اســت در ذهــن خ اســت؟ کاف
ــد کــه کــدام عامــل شــما  پرســش پاســخ دهی
ــد:  ــی کن ــب م ــد ترغی ــک خری ــه ســوی ی را ب
ــده  ــد کنن ــک محصــول توســط تولی ــی ی معرف
ــده آن؟  ــرف کنن ــت مص ــام رضای ــا اع آن ی

اگــر چنیــن تصــور ســاده ای را همــواره در ذهــن 
ــه  ــرام ب ــه احت ــی اســت ک ــید، بدیه ــته باش داش
مشــتری و ارتبــاط موثــر بــا وی هرگــز اهمیــت 
خــود را بــرای شــما از دســت نخواهــد داد. 
احتــرام بــه مشــتری، احتــرام بــه خــود ماســت. 
ــم  ــت مــی کنی ــا ثاب ــق م ــن طری چــرا کــه از ای
انتخــاب شــرکت مــا توســط مشــتری، انتخــاب 
ــن و همــکاران  ــاش م ــوده اســت. ت درســتی ب
ام در بخــش هــای مختلــف شــرکت، از بخــش 
فــروش و پشــتیبانی فنــی کــه بیشــترین تعامــل 
ــا  ــه ت ــی ســازند گرفت ــرار م ــا مشــتریان برق را ب
ــدازی  ــه مســئولیت نصــب و راه ان ــی ک همکاران
ــه  ــت ک ــد، آن اس ــده دارن ــا را برعه ــامانه ه س
ضمــن ارتبــاط گیــری موثــر و کارآمــد بــا 
ــات خــود  ــت بازخــورد اقدام مشــتریان، در دریاف
ــی و  ــه بازبین ــم در نتیج ــا بتوانی ــوده ت ــدام نم اق
ــت  ــی، رضای ــای تعامل ــیوه ه ــش مســتمر ش پای
حداکثــری مشــتریان خــود را بــه دســت آوریــم.



گزارش ویژه
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ــال  ــه دنب ــور: ب ــری بهزادپ ــوز / مه ــات نی تاسیس
ــن  ــره ای ــات مدی ــن از اعضــای هی اســتعفای دو ت
گــروه کــه یکــی از آنهــا رئیــس گــروه تخصصــی 
مکانیــک نظــام مهندســی بــود، دیگــر کســی بــه 
عنــوان رئیــس ایــن گــروه انتخــاب نشــد، ایــن در 
حالــی اســت که بنــا بر عــرف و قوانین موجــود باید 
اســتعفا و نبــود رئیــس بــه ســازمان نظام مهندســی 
ــود. ــی ش ــات الزم اجرای ــا اقدام ــود ت ــزارش ش گ

عــدم گــزارش در ایــن زمینــه  تخلفــی محســوب 
ــر  ــری دیگ ــی گی ــود پ ــا وج ــه ب ــود ک ــی ش م
ــت. ــرده اس ــی نب ــه جای ــون ره ب ــا کن ــاء ت اعض

بنــا بــه اظهــار نظــر برخــی از اعضــاء،  تــا کنــون 
گــزارش مکتــوب ایــن مشــکل بــه ریاســت 
تهــران  اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
از ســوی دیگــر اعضــاء ارائــه شــده  اســت .

بعــد از اســتعفای دو نفــر از ایــن گــروه بــر اســاس 
قوانیــن موجــود بایــد دو نفــر عضــو علــی البــدل 
ــا  ــد ام ــی یافتن ــروه تخصصــی راه م ــه گ دیگــر ب
ــه ریاســت نایــب رئیــس  ــا کنــون ب ایــن گــروه ت
فعلــی تــا کنــون بــه فعالیــت خــود ادامــه داده انــد.

ــدم  ــا، ع ــی از اعض ــر برخ ــار نظ ــاس اظه ــر اس ب
ــلیقه در  ــال س ــس ،  اعم ــتعفای رئی ــزارش  اس گ
اجــرای قانــون  بــه منظــور دســتیابی بــه اهدافــی 
ــل  ــود و قاب ــی ش ــوب م ــف محس ــوم تخل نامعل
ــت . ــی اس ــاری قانون ــق مج ــری از طری ــی گی پ

البتــه اینگونــه تخلفــات در شــورای انتظامــی نظــام 
مهندســی ســاختمان قابــل پــی گیــری اســت و بــر 
ــن  ــی در ای ــی گزارش ــه تازگ ــنیده ها، ب ــاس ش اس
ــی  ــادی اجرای ــا از مب ــت ت ــده اس ــه ش ــه ارائ زمین
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــامل نظ ــه ش ک
تهــران و در ســطوح باالتــر نظــام مهندســی 
شــورای مرکــزی بــه ریاســت آقــای خــرم هســتند 
پــی گیــری و اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

الزم بــه ذکــر اســت، رســیدگی به تخلفــات صورت 
گرفتــه در ایــن حــوزه در آســتانه هشــتمین دوره از 
انتخابــات گروه هــای تخصصــی نظــام مهندســی،  
ــت نامزدهــای  ــا طــی پروســه صاحی ــان ب همزم
ایــن دوره ضرورتــی بــه نظــر مــی آیــد کــه نــگاه 
جســتجوگر افــراد عضــو و یــا مرتبــط با ایــن صنف 
ــع  ــط مراج ــیدگی توس ــرای رس ــار اج را  در انتظ
ذیصــاح و دســتهای عــدل پــرور ســاخته اســت.

چرایی عدم انتخاب رئیس 
گروه تخصصی مکانیک نظام 

مهندسی استان تهران
گــروه تخصصــی مکانیــک در نظــام مهندســی اســتان 
ــه دلیــل اعمــال  تهــران، از تیــر مــاه ســال گذشــته ب
ســلیقه و حفــظ منافــع شــخصی ، تــا کنــون از انتخــاب 
ــه  ــن شــده ب ــش تعیی رئیــس و پیشــبرد اهــداف از پی

شــکل قانونــی محــروم بــوده اســت.
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نقش مهندسی شیمی در افزایش طول 
عمر ساختمان ها

ملــی محســوب  جــزو ســرمایه های  ســاختمان 
می شــود، زیــرا مصالــح ســاختمانی از منابــع طبیعــی 
هــر کشــور تامیــن می شــود.از منظــری دیگــر 
قســمتی از اعتبــارات شــخصی یــا دولتــی کــه امکان 
ــته ای  ــن خواس ــا تامی ــد ی ــت تولی ــتفاده در جه اس
ــد.  ــاص می یاب ــر اختص ــن ام ــه ای ــر را دارد، ب دیگ
ــود  ــیده ش ــری اندیش ــد تدابی ــت بای ــن عل ــه همی ب
تــا میــزان مانــدگاری ایــن کاال بــه حداکثــر برســد.

مفیــد  عمــر  نیــوز،  تاسیســات  گــزارش  بــه 
ــورهای  ــا کش ــاس ب ــران در قی ــاختمان ها در ای س
کارشناســان  اســت.  پائیــن  بســیار  پیشــرفته، 
ــه مطــرح  ــن رابط ــی را در ای ــام متفاوت ــداد و ارق اع
می کننــد، امــا هیــچ نهــاد مســئولی به صــورت 
تخصصــی بــه بــرآورد و تخمیــن عمــر مفیــد 
اســت. نپرداختــه  کشــورمان  در  ســاختمان ها 

ــر آن را  ــی دیگ ــر را 25 و برخ ــن پارامت ــی ای برخ
حــول و حــوش 35 ســال می داننــد. میانگیــن عمــر 
ــدود  ــرفته ح ــورهای پیش ــاختمان در کش ــد س مفی
ــا  ــر در کشــور م ــن پارامت ــذا ای صــد ســال اســت. ل
ــک ســوم کشــورهای توســعه یافته اســت. حــدود ی

ــودگی  ــل فرس ــی را دلی ــل مختلف ــان عوام کارشناس
زودهنــگام در ساخت وســازهای کشــور می داننــد 
ــط و اصــول علمــی و  ــت ضواب ــه: عــدم رعای ازجمل
تخصصــی ساخت وســاز، نبــود رویــه و فراینــد ثابــت 

در نظــارت، به کارگیــری مصالــح غیراســتاندارد و 
ــت. ــم مهندســی و صنع ــش و عل ــان دان ــه می فاصل

درصورتی کــه راهکارهایــی در جهــت الزامــی شــدن 
ــن  ــی در ای ــا مهندس ــای کام ــری روش ه به کارگی
صنعــت اتخــاذ شــود و اســتفاده از مصالــح اســتاندارد 
ــا  ــاختمان ت ــد س ــر مفی ــود، عم ــج ش ــی و رای الزام
دو برابــر عــدد فعلــی، افزایــش خواهــد یافــت.

نقش مهندسی شیمی در به کارگیری 
مصالح استاندارد

در دهه هــای پیشــین اســتانداردهای الزم بــرای 
در  مناســب  مصالــح  از  اســتفاده  و  به کارگیــری 
نبــوده و در رویــه صحیحــی در  ایــران کافــی 
اســت. نداشــته  وجــود  نظارت هــا  و  کنترل هــا 

بــه گونــه ای کــه در کنــار مصالــح اســتاندارد 
ــه  ــم ب ــتاندارد ه ــح غیراس ــازار، مصال ــود در ب موج
ــرار  ــتفاده ق ــده و مورداس ــت ش ــازار یاف ــور در ب وف
آنچــه در دنیــا شــاهد  می گیــرد. درصورتی کــه 
اســت. متفــاوت  کامــا  رونــدی  بوده ایــم،  آن 

در همیــن ســال ها پیشــرفت های دانــش و فنــاوری 
ســاخت مصالــح ســاختمانی بســیار چشــم گیر بــوده 
کــه بــا اســتفاده صحیــح از آن هــا امــکان دســتیابی 
پایایــی،  مقاومــت،  چــون  ویژگی هایــی  بــه 
کاربردپذیــری عالــی و نظایــر آن محقق شــده اســت.

ــه  ــر ب ــیمیایی منج ــی ش ــواد افزودن ــتفاده از م اس



بهبــود و افزایــش ظرفیــت واقعــی مصالــح مصرفــی 
شــامل ســنگدانه ها و ســیمان شــده اســت. در 
ایــن زمینــه دانــش و خــرد مهندســی توانســته 
ــی  ــی شــیمیایی و معدن ــواد افزودن ــرد م ــه کارب دامن
ــروزه  ــه ام ــا آنجــا ک ــد ت ــدازه ای گســترده کن را تاان
ــدون  ــن ب ــاختمانی همچــون بت ــح س ــاخت مصال س
مــواد افزودنــی نوعــی اتــاف منابــع تلقــی می شــود.

در ایــران امــا میــزان مصــرف مــواد افزودنــی 
بــا  ســاختمانی  مصالــح  ســاخت  در  شــیمیایی 
ــن درصــد مصــرف در کشــورهای پیشــرفته  میانگی
بتــن  صنعــت  به ویــژه  دارد.  معنــاداری  فاصلــه 
از مســتعدترین بخش هایــی اســت کــه بایــد در 
ــای  ــمند افزودنی ه ــای ارزش ــد آن از ویژگی ه تولی
شــیمیایی غافــل نمانــد و آن هــا را بــه شــکلی 
کامــا تخصصــی و علمــی مــورد مصــرف قــرارداد.

عــدم  عمــده  دلیــل  مهم تریــن  بتــوان  شــاید 
اســتفاده از مــواد افزودنــی شــیمیایی در تولیــد 
و  متولیــان  ناآشــنایی  را  ســاختمانی  مصالــح 
بــا  ساخت وســاز  صنعــت  دســت اندرکاران 
دانســت. عرصــه  ایــن  در  نویــن  فناوری هــای 

ــری  ــه عــدم به کارگی ــن ناآگاهــی اســت کــه ب همی
صحیــح دانــش و تخصــص مهندســین ایــن حــوزه 

منجــر می شــود. یکــی از مهم تریــن گرایشــات 
ــن  ــت آن در ای رشــته مهندســی کــه نقــش پراهمی
ــت  ــیمی اس ــی ش ــده، مهندس ــول مان ــوزه مغف ح
مهندســی شــیمی علــم کاربــرد ریاضیــات، فیزیــک، 
ــام  ــواد خ ــل م ــد تبدی ــاد در فرآین ــیمی و اقتص ش
بــه مــواد بــا ارزش تــر یــا کاربردی تــر اســت. 
ــتفاده از  ــیمی، اس ــی ش ــدف مهندس ــن ه مهم تری
دانــش شــیمی در خلــق و ایجــاد مــواد و محصوالت 
بهتــر و کارآمدتــر بــرای دنیــای نویــن امــروز اســت.

ــای  ــد و فرآینده ــار رون ــیمی در کن ــین ش مهندس
تولیــد مــواد اولیــه پایــه، از علــم و تخصــص 
ــاارزش و  ــوالت ب ــد محص ــعه و تولی ــود در توس خ
ــد. صنایعــی  ــع بهــره می گیرن ــاز دیگــر صنای موردنی
چــون هوافضــا، خودروســازی، ساختمان ســازی، 
پزشــکی، محیــط زیســت و صنایــع نظامــی از 
ایــن محصــوالت ارزشــمند اســتفاده می کننــد.

در  شــیمی  علــم  تحــوالت  و  پیشــرفت 
ســال های اخیــر موجــب کاربردپذیــری وســیع 
ســاختمانی  مصالــح  تولیــد  در  دانــش  ایــن 
ــت. ــده اس ــه ش ــن عرص ــوآوری در ای ــد و ن جدی

از مصالــح پایــه گرفتــه تــا مصالــح تزییناتــی 
ــیمیایی  ــای ش ــل  و افزودنی ه ــواع مکم ــه ان ازجمل
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در مصالحــی چــون بتــن، انــواع عایق هــای 
ــی  ــنگ های تزئین ــواع س ــی، ان ــی و رطوبت حرارت
مصنوعــی، کفپــوش و لمینــت، پوشــش های 
چوبــی مصنوعــی، درب و پنجره هــای جدیــد یــو 
پــی وی ســی، لوله هــای چنــد الیــه پاســتیکی 
پرشــده  دوجــداره  تاسیســات، شیشــه های  در 
بــا انــواع گازهــا، رنگ هــا بــا فرموالســیون 
علــم  کاربــرد  حاصــل  همگــی  و...  جدیــد 
شــیمی و اســتفاده از دانــش یــک مهنــدس 
ــت. ــاختمانی اس ــح س ــت مصال ــیمی در صنع ش

و  ســاختمان  مقاوم ســازی  ازآنجایی کــه 
افزایــش  جهــت  راهکارهایــی  از  بهره گیــری 
از  یکــی  به عنــوان  آن هــا  عمــر  طــول 
کان  ســطح  در  راهبــردی  برنامه هــای 
مهــم  ارکان  از  یکــی  و  شــده  هدف گــذاری 

تحقــق ایــن هــدف ارتقــای کیفیــت مصالــح 
ــوالت در  ــازی محص ــت. استانداردس ــاختمانی اس س
حــوزه مصالــح ســاختمانی بــه کمــک دانــش روز نــه 
ــه  ــرمایه گذاری بهین ــه س ــت، بلک ــه نیس ــا هزین تنه
و کمــک بــه حفــظ منابــع زیســت محیطــی اســت.

اســتفاده از علــم و فنــاوری مهندســی شــیمی 
دســتیابی بــه برتری هــای فنــی و ویژگی هــای 
ــن  ــاختمانی و همچنی ــح س ــر در مصال ــاری بهت رفت
اســت. کــرده  محقــق  را  اجــرا  در  تســهیل 

خــاص  شــرایط  در  مقاومــت  دوام،  اســتحکام، 
مزایــای  از  طبیعــی  حــوادث  و  هوایــی  و  آب 
به کارگیــری دانــش مهندســی شــیمی در ایــن 
اســت کــه  بنابرایــن ضــروری  اســت؛  حیطــه 
در صنعــت  فنــاوری شــیمی  و  دانــش  کاربــرد 
ســاختمان در ایــران بیــش از گذشــته توســعه یابــد.
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