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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 

بــه آکادمــی کاشــانه اســت.
ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

سال 1388 در همین روزها تصمیم گرفتیم یک جای خالی کوچک در دنیای 
تاسیسات را پر کنیم. در ابتدا فکر ساده و راه صافی به نظر می رسید. تاسیساتی 

ها خالقان آسایشند. پس باید محلی برای به اشتراک گذاری ایده های آنها، دانش 
آنها و تجربه های آنها ایجاد می شد. کنفرانس ها کارکرد خاص خود را دارند و 
انتظار آموزش های بلند مدت و دائمی از آنها اشتباه است. دانشگاه نیز سازوکار 
خود و تعاریف خود را دارد. ایده ایجاد دوره های تخصصی تاسیسات در قالب 

رشته های دانشگاهی با رویکرد دانشگاه برای آموزش های بنیادی مهندسی و 
نیز مقررات استخدام اساتید به هیچ وجه همگن نیست و عمًا هم شدنی نیست. 

انجمن های علمی هم به شکل های مختلف وجود دارند و در معرض قضاوت 
عموم هستند. این ها همه بود ولی این جایگاه خالی به شکل بدی خودنمایی می 

کرد.
ایده ما به زودی به بار نشست. قرار گذاشتیم در این کاشانه مهندسان تاسیسات 

ایران، اطاعات خود را به اشتراک بگذاریم. پس هیچ کس استاد نیست. هیچ 
کس هم دانشجو نیست. هر کس که می داند به دیگران منتقل می کند. پس یاد 
دادیم و یاد گرفتیم. در کاس ها با هم ساعت ها بحث و گفتگو کردیم. اشکال 

گرفتیم و ایرادها را بیان کردیم. از کتاب ها و مراجع بی فایده و مهمل عبور 
کردیم و بهترین منابع دنیا را یافتیم. با هم مرور کردیم و در هزاران آزمایشگاه 

واقعی در تمام ایران یعنی پروژه های اجرا شده و یا در حال اجرا گفته های خود 
را امتحان کردیم و به حقیقت رسیدیم. نه یک مدرس و یک نفر، چند هزار نفر 

مهندس و تکنیسین کارکشته خواندند و به اشتراک گذاشتند و عمل کردند. 
کاشانه چون کاشانه همه است و چون به سیاق اشتراک رفته است پابرجاست. 
تا وقتی این دو اصل بماند خواهد ماند و خواهیم ماند. کرونا، تهمت ها و کپی 
برداری های ناشیانه و دزدانه هیچ یک نخواهد توانست این چشمه جوشان را 

بخشکاند.
اکنون کاشانه مرزهای کشور را درنوردیده و با همکارانی ایرانی و غیر ایرانی در 

تمام جهان به اشتراک رسیده است.  این نه افتخاری تنها برای ما که برای همه 
جامعه تاسیسات ایران است که با غرور اعام کنیم ایرانی از دیگران عقب نمی 

ماند. 
در آغاز سال دوازدهم بر همان عهد سابقیم. آموختن بدون هیچ حدو مرزی. هیچ 
غروری. هیچ بهانه ای. بیاموزیم و به دیگران بیاموزانیم و این سخن پیامبر خدا را 

تکرار کنیم که اگر دانش در ثریا باشد، مردانی از ایران آنجا حضور دارند.
تا بعد و تا همیشه!

تا بعد و تا همیشه!

همکاران گرامی سالم و خداقوت
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مهندسان بیکار، معضل نظام 
مهندسی استانها

اظهــار  سیدهاشــمی  میرمحمــد 
کــرد: رکــود صنعــت ســاختمان، 
جــوان،  مهندســان  اشــتغال 
مهــارت  کارت  فاقــد  کارگــران 
ســاختمانی  مصالــح  ای،  حرفــه 
ــه  ــه ب غیراســتاندارد، ســازندگانی ک
ایــن صنعــت نــگاه ســودگرایانه 
ــب  ــدم تناس ــن ع ــد و همچنی دارن
مســئولیت هــای حقوقی مهندســان 
بــا تعرفــه هــای خدمــات مهندســی 
از مهمتریــن چالــش هــای ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 

ــت. اس

اخبار داخلی

۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد 
مسکونی تحت مالکیت یک 

شخصیت حقوقی!

ــی  ــاز اجرای ــه ف ــان ورود ب در جری
ســامانه امــاک و اســکان اعــام 
ــرد حقیقــی 605  شــد کــه یــک ف
واحــد و یک شــخصیت حقوقی 23 
هــزار و 800 واحــد مســکونی را در 
تملــک دارد.  ســامانه ملــی امــاک 
و اســکان کشــور بــه مرحلــه اجــرا 
رســید. بعــد از تحویــل ســامانه بــه 
ــن  ــی در بهم ــور مالیات ــازمان ام س
ــت  ــاه 1398 مجــدداً توســط دول م
بــرای رفــع ایــرادات و اتصــال بــه 
دســتگاه هــای مربوطــه بــه وزارت 
راه و شهرســازی عــودت داده شــد.

ارائه خدمات رایگان مالیاتی 
در نظام مهندسی گیالن

خدمــات اظهارنامــه هــای مالیاتــی 
ــژه اعضــای  عملکــرد ســال 98 وی
ــر اســاس  ــتغال ب ــه اش دارای پروان
ــازمان   ــره س ــات مدی ــه هی مصوب
از محــل هزینــه هــای رفاهــی 
ســازمان بــه منظــور تســهیل و 
ــی  ــور مالیات ــام ام ــریع در انج تس
شــئونات  حفــظ  همچنیــن  و 
مهندســان در ســازمان اســتان و 
ســایر شهرســتانها بــه صــورت 
ــرداد 99  ــخ 21 خ ــگان از تاری رای
ــت.  ــام اس ــال انج ــون در ح تاکن

نظام مهندسی ساختمان 
دارای »شناسه ملی« شد

ــت  ــی ، ثب ــام مهندس ــق نظ ــا تواف ب
 9 مــاده  دبیرخانــه  و  هــا  شــرکت 
آییــن نامــه پایــگاه اشــخاص حقوقــی 
ــه  ؛مشــکل اختصــاص شناســه ملــی ب
ــد  در  ــل ش ــی ح ــام مهندس ــام نظ ن
ایــن نشســت مــاده 9 آییــن نامــه 
ــی، اختصــاص  ــگاه اشــخاص حقوق پای
ــام ســازمان نظــام  ــه ن شناســه ملــی ب
کمتریــن  در  ســاختمان  مهندســی 
ــا کمتریــن مــدرک ممکــن،  زمــان و ب

ــد. ــق ش تواف

با الهام از خورشید ساخت 
خورشیدک در ایران اجرایی 

می شود

تقاضــای  برآوردهــا  اســاس  بــر 
انــرژی در قــرن بیســت و یکــم از 
ــی رود،  ــر م ــرژی فرات ــع ان ــزان مناب می
بــه گونــه ای کــه تــا ســال 2030 
بشــر  نیــاز  مــورد  انــرژی  مقــدار 
60 درصــد بیشــتر از میــزان فعلــی 
ــورمان در  ــان کش ــود. محقق ــد ب خواه
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اقــدام 
ــوان  ــا عن ــتگاه ب ــازی دس ــه بومی س ب
همــکاری  بــا  “البــرز”  توکامــک 
ســازمان نوســازی و گســترش اجرایــی 
شــده اســت. در ایــن پــروژه حــدود 40 
ــزرگ در ســاخت  شــرکت کوچــک و ب
ــن ماشــین شــرکت داشــتند ــات ای قطع

توافق نظام مهندسی زاهدان 
با شهر جدید تیس و ستاد 

توسعه سواحل مکران

منعقــده  نامــه  تفاهــم  براســاس 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ایــن اســتان بــا شــرکت عمــران شــهر 
جدیــد تیــس، کلیــه خدمات مهندســی، 
در شــهر جدیــد تیــس توســط ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ــد  ــه خواه ــتان ارائ ــتان و بلوچس سیس
شــد. شــهر جدیــد تیــس یکــی از 
ــه   ــت ک ــور اس ــد کش ــهرهای جدی ش
ــمی  ــورت رس ــه ص ــال 1398 ب در س
آغــاز بــه کار کــرد. شــهر جدیــد تیــس 
ــد ســاحلی کشــور و  اولیــن شــهر جدی
اولیــن شــهر از نســل نویــن شــهرهای 
ــود. ــوب می ش ــور محس ــد کش جدی
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https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/
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آموزش
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دوره آموزشی آنالین نقشه کشی 
تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکد

 مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: یک شنبه

و سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین طراحی دریچه، 
دمپر و صداگیر همراه با بازدید از کارگاه

 مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین عایق ها در 
تاسیسات ساختمان
مدت دوره: 6 ساعت

روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

دوره آموزشی آنالین ساختمان، طراحی 
و تعمیر چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه

پنج شنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی آنالین طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی 

 مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی 
تاسیسات مکانیکی ساختمانی، صنعتی 

و بیمارستانی
مدت دوره: 90 ساعت

روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 13:00-19:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
کولر گازی )اسپلیت(
مدت دوره: 16 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی 
تاسیسات برقی ساختمانی، صنعتی و 

بیمارستانی
 مدت دوره: 50 ساعت

روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00

دوره آموزشی آنالین طرحی و تعمیر 
چیلرهای تراکمی

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

و پنج شنبه ها 18:00-15:00

کالس های آنالین آکادمی مهندسی کاشانه

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%be%d8%b1/
https://kaashaaneh.ir/product/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7-%d8%ac%da%a9%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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TO DO

کــه  بپرســید  برجســته  مدیــر  بیســت  از  اگــر 
تعریفشــان از بازاریابــی چیــس احتمــاال بیســت 
پاســخ کامــا متفــاوت دریافــت خواهیــد کــرد، امــا 
ــی  ــوم بازاریاب ــری روی مفه ــاق نظ ــچ اتف ــرا هی چ
ــب  ــه اغل ــل ک ــن دلی ــه ای ــاال ب ــود ندارد؟احتم وج
افــراد فعــال در بــازار، خــود هــم بــه درســتی 
مفهــوم بازاریابــی را نمــی داننــد. بســیاری از افــراد 
خــود دامنــه فعالیــت محــدودی بــرای خــود ترســیم 
مــی کننــد و کمتــر پیــش مــی آیــد کــه از پوســته 
ای کــه بــه دور خــود کشــیده انــد بیــرون بیاینــد و 

ــد. ــگاه کنن ــر ن ــه تصوی ــر ب ــه دورت از فاصل
»پیتــر دراکر«کــه پــدر علــم مدیریــت نویــن 
ــه  ــی ک ــود:»از آنجای ــد ب ــود، معتق ــی ش ــده م نامی
ــق مشــتری  ــر کســب و کاری خل ــی ه ــدف اصل ه
ــت  ــا- دو ماموری ــا-و تنه ــی تنه ــر بنگاه ــت، ه اس
اصلــی دارد: بازاریابــی و نــوآوری.از ایــن دو فاکتــور، 
بازاریابــی اســت کــه ماموریــت منحصــر بــه فــرد و 
متمایــز کننــده بنــگاه محســوب مــی شــود«با ایــن 
ــرمایه  ــت؟»بیل دیویدو«س ــی چیس ــاف بازاریاب اوص
ــل  ــر عام ــی و مدی ــیلیکون ول ــانه ای س ــذار افس گ
ســابق شــرکت اینتــل کــه یکــی از برجســته تریــن 
ــع  ــی صنای ــردازان بازاریاب ــوری پ ــندگان و تئ نویس
ــی  ــوان م ــود عن ــی ش ــوب م ــک محس ــای ت ه
ــی  ــد که:»بازاریاب ــد بدان ــر بای ــک مدی ــه ی ــد ک کن
بایــد  و  اســت  تولیــدی  محصــوالت  مکمــل 

ــش  ــی در بخ ــت فرمانده ــه موقعی محصــوالت را ب
ــاع از  ــد کــه قابلیــت دف ــت کن ــازار هدای ــی از ب های
ــه  ــت ک ــند.«جالب اس ــته باش ــود را داش ــگاه خ جای
ــک  ــدس الکترونی ــا در مهن تحصیات»دیویدو«تمام
بــوده و هیچکــدام از دوره هــای دانشــگاهی مرتبــط 
بــا بازاریابــی را طــی نکــرده است.»اســتیو جابز«نیــز 
یکــی دیگــر از نوابــغ بازاریابــی بــود کــه تحصیــات 
ــگاه  ــت و از دانش ــه نداش ــن زمین ــگاهی در ای دانش
ــود. مــن نیــز کار بازاریابــی چندیــن  اخــراج شــده ب
شــرکت هــای تــک را انجــام مــی دهــم، در حالــی 
کــه مــدرک  هــم نــدارم. MBA تحصیلــی ام فنــی 
اســت و مــدرک  بازاریــاب هــای بــزرگ بازاریابــی را 

ــد. ــی آموزن ــول کار م ــی و در ط ــورت عمل ص
ــرده  ــه کار ک ــروع ب ــازه ش ــه ت ــی ک ــرکت های ش
انــد بهتریــن محــل بــرای کســب دانــش بازاریابــی 
ــعه  ــرف توس ــا ص ــاش آنه ــام ت ــرا تم ــتند، زی هس
ــی  ــتریان م ــذب مش ــوالت و ج ــوآوری در محص ن
ــه  ــرای تهی ــاش ب ــوال در ت ــن معم ــوند. همچنی ش
پــول نقــد هســتند و نیــاز دارنــد کــه افــراد بیشــتری 
از محصوالتشــان خریــداری کننــد. ایــن دقیقــا 
ــود کــه مــن 20 ســال پیــش در  همــان مســیری ب
ــه 7  ــدت متوج ــن م ــردم. در ای ــی ک ــی ط بازاریاب
حقیقــت شــدم کــه همــه مدیــران بایــد نســبت بــه 

ــند. ــته باش ــی داش ــا آگاه آنه
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7 اصل بازاریابی
که همه مدیران

باید بدانند

»بازاریابی مهم تر از آن است که تنها بر عهده بخش بازاریابی گذاشته شود«
دیوید پاکارد، بنیانگذار هلیوت پاکارد
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بازاریابی مانند شویه زندگی است:
هر کســی فکر می کند در آن مهارت دارد 

ــی بیشــتر از ســایر  ــا بازاریاب معمــوال در شــرکت ه
فعالیــت هــا مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد، احتمــاال 
بــه ایــن دلیــل کــه کارکــرد آن زیــاد اســت، منابــع 
تامیــن کننــده آن کــم هســتند و بــه ســادگی 
ــد  ــه که»دوی ــرد. آنگون ــد ک ــوان آن را تقلی ــی ت م
کپیتال«اشــاره  هورنیک«مدیــر شرکت»آگوســت 
کــرده اســت:»مدیران ارشــد تمایــل دارنــد دیگــران 
ــی هســتند. در  ــه بازاریاب ــا نابغ ــه آنه ــد ک فکــر کنن
واقعیــت هــم بســیاری اینگونــه تصــور مــی کننــد.«

هنوز هم برند می تواند
موجب برتری باشد

ــک  ــارت الکترونی ــد تج ــی کردن ــر م ــیاری فک بس
ــری  ــه عنص ــد ب ــد داد و برن ــر خواه ــازی را تغیی ب
ــن  ــا ای ــه تنه ــود. ن ــی ش ــل م ــرف تبدی ــی مص ب
ــت  ــه حقیق ــس آن ب ــا عک ــه دقیق ــاق نیفتاد؛بلک اتف
ــی  ــد AOL م ــر ارش ــاب پیتمن«مدی ــت. »ب پیوس
ــد. ــده نش ــم برن ــون طع ــوال در آزم گوید:»کوکاک

ــه  ــل را عرض ــتم عام ــن سیس ــافت بهتری مایکروس
ــه  ــت ک ــا اس ــای آنه ــد ه ــا برن ــد و تنه ــی کن نم
ــای  ــت.«برند ه ــده اس ــان ش ــری ش ــب برت موج
ــوال، IBM، و  ــوگل، کوکاک ــل، گ ــد اپ ــزرگ مانن ب
ــر  ــد ت ــی قدرتمن ــر زمان ــروز از ه ــافت ام مایکروس

ــتند. هس
برای بازاریابی موفق باید

مردم را درک کرد
ــل  ــی قب ــات حت ــی اوق ــه گاه ــی ک ــن معن ــه ای ب
از اینکــه مشــتریان خــود متوجــه شــوند شــما 
ــد.  ــا چــه مــی خواهن ــد آنه ــد تشــخیص دهی بتوانی
ــد  ــی توانی ــید، م ــته باش ــی داش ــن مهارت ــر چنی اگ
ــروه  ــید. گ ــته باش ــاد داش ــود اعتم ــت خ ــه موفقی ب
ــه  ــر وسوس ــد و اگ ــکیل دهی ــود را تش ــی خ کانون
شــدید کــه بــازار را بــه عنــوان نهــاد مجــازی و غیــر 
قابــل تعریــف تلقــی کنیــد بــه خاطــر بیاوریــد کــه 
حتــی در معامــات بنــگاه بــا بنــگاه نیــز در نهایــت 
محصــوالت توســط افــرادی کــه در دنیــای واقعــی 

ــوند. ــی ش ــداری م ــد خری ــی کنن ــی م زندگ
افراد نوآور دوباره

چرخ را اختراع نمی کنند.
برخــی ذاتــا نــوآور هســتند و ایــده هایــی را مطــرح 
مــی کننــد کــه بــه فکــر کســی نرســیده اســت، امــا 
ــه  ــه گون ــزرگ ب ــای ب ــاب ه ــای بازاری ــوآوری ه ن
اســت کــه مــردم بــا آنهــا آشــنایی داشــته باشــند. در 
واقــع بازاریابــی هنــر اســتفاده مجــدد از ایــده هــای 
ــی  ــد اســت. بازاریاب ــای جدی ــیوه ه ــه ش ــی ب قدیم
ــت  ــده معاون ــه عه ــه ب ــت ک ــر از آن اس ــم ت مه

ــی گذاشــته شــود. بازاریاب
بازاریابی چرخ دنده مرکزی

و چرخ هر کسب و کاری است.
ــی نقطــه تاقــی توســعه  ــوان گفــت بازاریاب مــی ت
محصــول، تولیــد، امــور مالــی، ارتباطــات و فــروش 
ــام ارکان  ــی روی تم ــر بازاریاب ــن نظ ــت. از ای اس
ــای  ــام اعض ــت و تم ــذار اس ــر گ ــگاه تاثی ــک بن ی
تیــم مدیریتــی را مــی تــوان اعضــای کمکــی 

ــرد. ــی ک ــی تلق ــت بازاریاب معاون
بازارها، بازی با

حاصل جمع صفر
ــده شــدن  برخــاف تصــور رایــج میــان مــردم، برن
مهــم تریــن عامــل در هــر معاملــه ای اســت. هــر 
معاملــه ای شــامل یــک خریــدار و یــک فروشــنده 
اســت. اگــر درســت انجــام شــود، خریــدار فروشــنده 
هــردو برنــده هســتند، در غیــر ایــن صــورت 
فروشــندگان بازنــده هســتند. معاملــه در جهــان 
ــی  ــی ب ــه رقابت ــدن ب ــی وارد ش ــه معن ــی ب واقع

ــت. ــه اس رحمان
برای ایجاد یک صدای فراگیر

نیازی به بودجه های عظیم نیست.
بازاریــاب هــای بــزرگ بــا انتخــاب صحیــح و 
اجــرای اســتراتژی هــای ارتباطــی مناســب، در 
ــرده  ــاد ک ــان ایج ــور و هیج ــتریان ش ــان مش می
ــی  ــاع دقیق ــی اط ــه کس ــی ک ــرای محصوالت و ب
دربــاره آنهــا ندارنــد، تقاضــای ویروســی ایجــاد مــی 
ــر  ــه مختص ــا بودج ــن کاری ب ــوال چنی ــد. معم کنن
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جابز«اســتاد  مــی شــود. »اســتیو  انجــام 
محفــوظ نگــه داشــتن اســرار و کنتــرل 
ــا  ــود و دقیق ــاره محصــوالت ب ــات درب اطاع
ــال  ــرای انتق ــان ب ــن زم ــت بهتری ــی دانس م
قطــره چکانــی اطاعــات دربــاره محصــوالت 
ــت. ــرادی اس ــه اف ــه چ ــی و ب ــه زمان ــل چ اپ

در حقیقــت چــون تعــداد بازاریــاب هــای 

اقتصاد مهندسی

بــزرگ کــم اســت و اختــاف نظــر هــای زیــادی 
ــن  ــه ای ــود دارد، پاســخ ب ــراد وج ــن اف ــن همی بی
ــد اعتمــاد  ــه چــی کســی بای ســوال کــه دقیقــا ب
ــه  ــود را ب ــب و کار خ ــی کس ــور حیات ــد و ام کنی
ــرای  ــادی دارد. ب ــت زی ــپارید اهمی ــت او بس دس

ــد. ــر کنی ــا فک ــه آن عمیق ــخ ب پاس
منبع: دنیای اقتصاد

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%be%d8%b1/
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جوایز 
فناوری

ASHREA
ــه دســتاوردهایی از اعضــا اعطــا مــی شــود کــه  ــاوری اشــری، ب ــز فن جوای
طراحــی هــای نوینــی در زمینــه تاسیســات ســاختمان در حــوزه هــای 
آســایش ســاکنین، کیفیــت هــوای داخــل و حفــظ انــرژی ارایــه مــی کننــد. 
در شــماره هــای آتــی هفتــه نامــه تاسیســات نیــوز قصــد داریــم بــه معرفی 
این پروژه ها که شرح آنها در ماهنامه اشری چاپ شده اند، بپردازیم.
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ت نیوز
سا

تاسی

ــن  ــس از زمی ــو پ ــوگوکوکان در توکی ــاختمان ش س
لــرزه و ســونامی ســهمگین در ســال 2011 کــه 
ــته ای  ــور هس ــف کار رآکت ــی و توق ــبب خاموش س
فوکوشــیما و اختــال در تامیــن بــرق شــد، ســاخته 
ــرژی،  ــرف ان ــش مص ــه کاه ــک ب ــرای کم ــد. ب ش
طراحــان ســاختمان شــوگوکوکان، تکنیکــی انتخــاب 
ــن اســتفاده شــده ــه تازگــی در ژاپ ــد کــه ب مــی کن

.)TABS( است: سیستم های ساختمان ترمواکتیو 
سیســتم هــای ســاختمان ترمواکتیــو، ســاختمان 
ــاختمان  ــردکردن س ــرم و س ــه گ ــک ب ــرای کم را ب
ــد. آنهــا از سیســتم هــای ســرمایش  ــال مــی کن فع
ــد  ــن فرآین ــهیل ای ــه تس ــک ب ــرای کم ــی ب تابش
ــاختمان  ــن س ــد. TABS در ای ــی کنن ــتفاده م اس
ــه  ــی کــه ب ــوآوری اســت کــه در آن تیرهــای بتون ن
ــکل  ــد ش ــی کنن ــل م ــی عم ــطوح تابش ــوان س عن
مــوج داری متشــکل از تیرهــای عــادی و معکــوس 
ــه فــرد اجــازه مــی  ــد. ایــن طراحــی منحصــر ب دارن
ــب و  ــر نص ــاالی تی ــرد ب ــی آب س ــه کش ــد لول ده
بــا مــاط ثابــت شــود؛ در نتیجــه ســطح بتــون زیــر 
کــف ســرد و خطــر نشــتی اب کــم مــی شــود. ایــن 
ــن  ــاال تامی ــف ب ــرای ک ــوا را ب ــن ه ــی همپنی طراح
مــی کنــد و هــوا را برگشــت مــی دهــد و اگزاســت 
ــنایی  ــازد. روش ــی س ــم م ــف را فراه ــر ک دود از زی
خطــی بیــن شــکاف هــای هــوای برگشــت نصــب 

مــی شــود، در نتیجــه حــرارت تلــف شــده از وســایل
 روشنایی از طریق شکاف جذب می شود. 

TABS همچنیــن اجــازه مــی دهــد ایــن ســاختمان 
10 طبقــه بــا محدودیــت ارتفاع ســاختمان های شــهر 
مطابقــت داشــته باشــد، در حالــی کــه یک ســاختمان 
عــادی بــا یــک ســقف معلــق 9 طبقــه دارد. بعــد از 
ــد  ــاختمان 36 درص ــرداری، س ــره ب ــال به ــک س ی
بیشــتر از اســتاندارد 2007-90.1 و 52 درصــد بیشــتر

از استاندارد انرژی ژاپن صرفه جویی داشت!
آسایش و بهره وری با سیستم ترمواکتیو

از  یکــی  ســتادمرکزی  شــوگوکوکان،  ســاختمان 
ناشــران برتــر در ژاپــن اســت. قبــل از شــروع فرآینــد 
ــی از  ــد، آگاه ــاختمان جدی ــر س ــرای ه ــی ب طراح
اینکــه ســاکنین از ســاختمان موجــود چطــور اســتفاده 
ــه چــاپ، معمــواًل  ــد، مهــم اســت. در حرف مــی کنن

ساختمان تمام ساعات هفته مشغول به کار است. 
ــار  ــع ب ــدی کاری و توزی ــان بن ــن زم ــل ای ــه دلی ب
حرارتــی متنــوع، یــک روش منحصــر بــه فــرد بــرای 
ــن رو ــود. از ای ــرژی الزم ب ــان ان ــایش و راندم آس

یک سیستم ساختمان ترمواکتیو اتخاذ شد. 
دار  مــوج  کــف  تیرهــای  از   TABS طراحــی 
منحصــر بــه فــردی اســتفاده مــی کنــد کــه تلفیقــی 
از معمــاری، ســازه و تجهیــزات ســاختمان اســت و بــا 
اســتفاده از ظرفیــت حرارتــی ســاختار بتــون مســلح 
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بــه ایجــاد ســاختمان اســوده و کارامــد کمــک مــی 
ــه  ــتم تهوی ــک سیس ــر TABS، ی ــاوه ب ــد. ع کن
مطبــوع خشــک ســاز )desicant( بــرای کنتــرل 
ــوب  ــرم و مرط ــتان گ ــا در تابس ــت، مخصوص رطوب
ژاپــن، کــه سیســتم هــای ســرمایش تابشــی مرســوم 
ــی  ــن روش طراح ــود. ای ــی ش ــتفاده م ــت، اس نیس
کامــًا یکپارچــه هزینــه ســاخت و ارتفــاع بیــن کــف 
هــا را کــم مــی کنــد و بــا حــذف ســقف هــای معلــق 
اجــازه مــی دهــد یــک طبقــه بیشــتر ســاخته شــود. 

راندمان انرژی 
کــف هــای اداری، دیوارهــای حمــال خارجــی دارنــد 
ــا اتــاق هــای بــزرگ بــدون ســتون باشــند. همــه  ت
دیوارهــای خارجــی عایــق خارجــی بــه ضخامت 450 
ــون  ــاب بت ــد کــه از ق ــچ( دارن ــر )17.7 این ــی مت میل
ــل دیوارهــای  ــه دلی ــد. ب ــی کن مســلح محافظــت م
ــدار  ــه، مق ــای تورفت ــره ه ــم و پنج ــی ضخی خارج
ــا  تابــش خورشــیدی ورودی از طریــق پنجــره هــا ت
26.3% کاهــش مــی یابــد. ایــن مســاله مخصوصا در 
یــک ســاختمان اداری کــه بارهــای حرارتــی داخلــی 
مــی توانــد بســیار زیاد باشــد، اهمیــت ویــژه ای دارد. 

مشخصات ساختمان شوگاکوکان
در نگاه کلی

محل: توکیو
مالک: شرکت شوگاکوکان

کاربری اصلی: اداری
تعداد کارکنان: 700 نفر

مساحت: 17910 متر مربع
فضای تهویه شده: 13128 متر مربع
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و  تشــخیص  سیســتم های  ســاختمان ها،  اکثــر  در 
اعــام حریــق و همچنیــن سیســتم های اطفــای حریــق 
ــد  ــش بیای ــوال پی ــن س ــود دارد و ممکــن اســت ای وج
کــه بــا وجــود ایــن سیســتم ها چــه نیــازی بــه سیســتم 
کنتــرل و تخلیــه دود اســت؟ ولــی تعــداد افــرادی کــه 
از مســمومیت ناشــی از دود کشــته  شــده اند بیشــتر 
ــود را از  ــان خ ــوختگی ج ــر س ــت در اث ــرادی اس از اف
ــه دود  ــت ک ــوان دریاف ــن می ت ــد؛ بنابرای ــت داده ان دس
ــاری  ــاختار معم ــت. س ــش اس ــر از آت ــیار خطرناک ت بس
ســاختمان ها، تاسیســات مکانیکــی و الکتریکــی موجــود 
ــده در  ــن  کنن ــل تعیی ــاختمان، عوام ــری س ــوع کارب و ن
طراحــی سیســتم کنتــرل و تخلیــه دود مناســب هســتند. 
ــه دود در  ــرل و تخلی ــتم کنت ــه سیس ــاز ب ــن نی بنابرای
ســاختمان های مســکونی، هتل هــا، مراکــز خریــد و

 بیمارستان ها که افراد تردد دارند، بیشتر است.
ــی  ــروه صنعت ــره گ ــس هیات مدی ــتا رئی ــن راس در همی
ــی  ــم ایمن ــای مه ــی از مقوله ه ــت: یک ــتانچی گف بس
مربــوط بــه مدیریــت دود اســت؛ ایــن واژه در کشــور مــا 
برخــاف کشــورهای توســعه یافته، جدیــد اســت؛ اصــل 
مدیریــت دود بــه ایــن مفهــوم اســت کــه اگــر در هــر 
قســمت ســاختمان مســکونی، اداری و تجــاری حریقــی 

ــیبی  ــن آس ــدون کوچک تری ــاکنان ب ــاد، س ــاق افت اتف
آتش نشــانی  عوامــل  و  خــارج  حادثــه  موقعیــت  از 
ــه  ــدون دغدغ ــق ب ــای حری ــرای اطف ــی ب فرصــت کاف
ــت  ــن موقعی ــاد ای ــرای ایج ــند. ب ــته باش ــی داش خفگ
ایــده آل نیازمنــد طراحــی، محاســبات و مهندســی

 خاصی برای هر بخش از ساختمان هستیم.
مهــدی بســتانچی گفــت: طــی 8 ســال گذشــته 
ــه  ــدی در مقول ــات ج ــتانچی مطالع ــی بس ــروه صنعت گ
ــه  ــکاری کشــورهای توســعه  یافت ــا هم ــت دود ب مدیری
ــت و  ــر کیفی ــه حداکث ــتیابی ب ــرای دس ــام داده و ب انج
ــا، کارشناســان ایــن  ــا ســایر نقــاط دنی تبــادل دانــش ب
مجموعــه در کشــورهای صاحــب صنعــت دوره هایــی را

 برای طراحی سیستم های مدیریت دود گذرانده اند.
ــری  ــا بهره گی ــه ب ــن مجموع ــت: ای ــت گف وی در نهای
و  شبیه ســازی  طراحــی،  تخصصــی  دپارتمــان  از 
مدیریــت تخلیــه دود و هــوای پیشــرفته خــود، آمادگــی 
ــه  ــف را ب ــای مختل ــا پروژه ه ــب ب ــکار متناس دارد راه
به روزتریــن  مطابــق   Total Solution صــورت 
ــا شــرکت های  اســتانداردهای بین المللــی و همــکاری ب
ــد. ــه کن ــه و ارائ ــپانیا تهی ــه S&P اس ــی از جمل اروپای

گزارش تاسیساتی

ضرورت کنترل   و   مدیریت دود
در ساختمان ها ت نیوز

سا
تاسی

هــدف از سیســتم مدیریــت و تخلیــه دود در ســاختمان ها 
تامین ایمنی زندگی افراد اســت؛ همچنین این سیســتم ها 
می تواننــد کیفیــت هــوای مــورد نیــاز افــراد را بــرای نفــس 
کشــیدن تــا زمــان تــرک محــل آتش ســوزی یــا هــر مــکان پــر از 

دود دیگــر تامیــن کننــد.
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ــو-اوگاوا و  ــی هارو-ن ــارک عموم ــا در پ ــام ه ــن حم ای
پــارک یویوگــی فوکاماچــی در توکیــو قــرار دارنــد. تنهــا 
فــرق بیــن آنهــا ایــن اســت اولــی آبــی متمایــل بــه ســبز، 
ســبز و آبــی اســت، در حالــی کــه دومــی زرد، صورتــی و 
ارغوانــی اســت. طراحــی شــفاف رنگــی آنهــا عــاوه بــر 
ظاهــر زیبــا علــت عملــی هــم دارد. دو مســاله در مــورد 
توالــت هــای عمومــی، مخصوصــا آنهایــی کــه در پــارک 
هــا قــرار هســتند، وجــود دارد. اول اینکــه آیــا داخــل آنهــا 
تمیــز اســت و دوم اینکــه کســی در آنهــا هســت یــا نــه. 

بــا اســتفاده از یــک تکنولــوژی جدیــد، دیوارهــای خارجی 
شیشــه ای ســاخته شــده کــه وقتــی قفــل درب بســته می 
شــود مــات مــی شــوند، در نتیجــه فــرد مــی توانــد قبــل 
از ورود داخــل آنهــا را کنتــرل کنــد. شــب هــا هــم آنهــا 
مثــل یــک فانــوس زیبــا پــارک هــا را روشــن مــی کننــد. 
ــدل عامــی از شیشــه هــای هوشــمند  ــد م ــاوری جدی فن
ــاژ  ــد ولت ــا بای ــه ه ــدن شیش ــفاف ش ــرای ش ــت. ب اس
اعمــال شــود و وقتــی کســی در را قفــل مــی کنــد منبــع 
ــرق قطــع مــی شــود و شیشــه هــا مــات مــی شــوند. ب
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