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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

ــه  ــه مقال ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــدس  ــم مهن ــال اشــری ترجمــه خان ژورن

ــیری شمش

 

همکاران گرامی سام و خداقوت
ــدا  ــه ص ــران ب ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــره نظام مهندس ــات هیئت مدی ــگ انتخاب زن

درآمــد و پــس از کش وقــوس فــراوان از افــراد بــرای ثبت نــام اولیــه دعــوت شــد. ایــن 

انتخابــات از چنــد زاویــه دارای اهمیــت فــراوان اســت. اول آن کــه پــس از شــهرداری، 

ــمار  ــه ش ــازی ب ــم ساختمان س ــن مه ــن رک ــاختمان دومی ــی س ــازمان نظام مهندس س

ــاختمان دارای  ــت س ــت، صنع ــت نف ــس از صنع ــه پ ــه این ک ــه ب ــا توج ــی رود. ب م

دومیــن یــا ســومین چرخــش مالــی بــزرگ در کشــور اســت می تــوان اهمیــت ســازمان 

ــرد.  ــزرگ اشــتغال درک ک ــازار ب ــن ب نظام مهندســی را در ایــن چرخــه اقتصــادی و در ای

دومیــن نکتــه مهــم وجــود ابــر شــهری بــه نــام تهــران اســت کــه کوچک تریــن تصمیــم 

ــا یــک بی نظمــی ســاده  ــز ی ــرات بزرگــی در پــی دارد و شــاید یــک اشــتباه ری در آن اث

تبعــات ســنگینی بــرای شــهروندان و یــا اعضــای ســازمان داشــته باشــد. مثــال آشــکار 

ــد  ــث ش ــه باع ــود ک ــته ب ــال گذش ــگام آن در س ــام دیرهن ــات و اع ــای خدم آن نرخ ه

میلیاردهــا ناموت مــزد زحمــت مهندســان از کــف آن هــا بــرود. ســومین نکته در ســازمان 

ــازمان  ــاب س ــه در حس ــی اســت ک ــه هنگفت ــود اندوخت ــاختمان، وج ــی س نظام مهندس

وجــود دارد. نگهبانــی از ایــن اندوختــه، تصمیمــات درســت جهــت افزایــش آن و از همــه 

مهم تــر اســتفاده منطقــی از ایــن ثــروت اندوختــه شــده نیــاز بــه توجــه خاصــی دارد. 

البتــه بــه ایــن فهرســت بایــد تعاماتــی را بیفزاییــد کــه الزم اســت نظام مهندســی بــا 

ســایر ارگان هــا و ســازمان ها و انجمن هــا و در کل مراکــز متعــدد تصمیــم گیــر داشــته 

ــب  ــال جال ــتگی دارد. مث ــره بس ــاء هیئت مدی ــک اعض ــه تک ت ــن ب ــم ای ــد و بازه باش

ــدس  ــم مهن ــش مه ــه نق ــت ک ــا اس ــه آبف ــره تفاهم نام ــاء هیئت مدی ــش اعض از نق

ــرای  ــا ب ــران ســازمان آبف ــا مدی ــاط ب ــت ســازمان در ایجــاد ارتب بی طــرف ریاســت وق

ــده گرفــت. ــوان نادی ــه پیشــینه ایشــان نمی ت ــا توجــه ب ــاد آن را ب انعق

ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه کشــور در جریــان یــک انتخــاب بــزرگ بــرای ریاســت 

جمهــوری اســت. نگرانــی بــزرگ آن اســت کــه آیــا ایــن انتخابــات مهــم و مؤثــر در ســایه 

انتخابــات بــزرگ کشــوری قــرار نخواهــد گرفــت و ایــن مســئله نــرخ مشــارکت عمومــی 

ــث  ــاید باع ــر ش ــای اخی ــی روزه ــب و پی درپ ــات عجی ــد آورد؟ اتفاق ــن نخواه را پایی

ــا درنهایــت مشــارکت اعضــا  ــوری، تائیــد صالحیت هــا و ی ــد کاندیدات ــر رون تأثیراتــی ب

باشــد. آیــا انتخابــات درســت و بی اشــکال برگــزار خواهــد شــد؟

مشــکل مهــم دیگــر وجــود ســؤاالتی بی پاســخ از رونــد کار هیئت مدیــره فعلــی اســت. 

ــه  ــخن نگفت ــا س ــا اعض ــفاف ب ــورت ش ــچ دوره ای به ص ــچ گاه و در هی ــره هی هیئت مدی

ــدم  ــد. ع ــته باش ــی داش ــه منطق ــد توجی ــی بای ــن اعضای ــدد چنی ــاب مج ــت. انتخ اس

شــفافیت باعــث می شــود کــه برخــی از گناه هــای نکــرده و برخــی از کاســتی های خــارج 

ــه  ــذار از چرخ ــم و تأثیرگ ــردی مه ــند و ف ــا بنویس ــای آن ه ــا را به پ ــن اعض ــوان ای از ت

رقابــت خــارج شــود. ضعفــی بــزرگ در روابــط عمومــی ســازمان کــه دودش بــه چشــم 

ــت. ــد رف ــره خواه ــی هیئت مدی ــازمان و اعضــای فعل ــاء س اعض

دود در چشم ما!

تا بعد!

سخن رسدبیر
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نگاهی به بازار/ قیمت منبع انبساط در خردادماه 1400 11
منبــع انبســاط از اجــزاء بســیار مهــم در سیســتم ســرمایش و گرمایــش اســت. 
منابــع انبســاط امــروزه بــا جنــس فلــزی یــا پلــی اتیلــن ســاخته مــی شــوند. 

ایــن هفتــه نگاهــی داریــم بــه قیمــت ایــن منابــع.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

فهرست

مقاله اشری/تاثیرتهویه اتاق خواب بر کیفیت خواب/ قسمت اول 7
خواب خوب برای عملکرد روزانه و سالمت افراد ضروری است؛ 
هفت تا نه ساعت خواب شبانه برای افراد 18 تا 64 سال توصیه 

می شود.

اخبار داخلی

صفحه 4

گزارش

صفحه 12

پرداختــی هــای کامــل و مســکن 

مهــر همچنــان در افــق ناپیــدا!



ت نیوز
سا

تاسی
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اخبار داخلی

سابقه کار حرفه ای رشط ورود به حرفه 

مهندسی و ارتقاء پایه اعالم شد

ــر  ــو حاض ــر از ۲۴ عض ــذ رای ۱۸ نف ــا اخ ب
تهــران،  مهندســی  نظــام  جلســه  در 
ــابقه         ــراز س ــوزی و اح ــی کارآم روش اجرای

حرفــه ای تصویــب شــد.
ــوزی  ــوز، کارآم ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
و ســابقه کار جهــت ورود بــه حرفــه 
مهندســی و ســابقه کار حرفه ای مهندسان 
دارای پروانــه اشــتغال بــه کار جهــت ارتقاء 
پایــه، از کارکردهــای مهــم ایــن طــرح اعالم 

شــده اســت.
هنــوز جزئیــات ایــن طــرح اعــالم نشــده 
اســت کــه البتــه بــا توجــه بــه تصمیمــات 
ــر نظــام  ــی ت ــی و اجراهــای ناگهان ناگهان

مهندســی جــای تعجــب نیســت!

نیــروگاه هــای بــرق آبــی/ متهــم شــاره یــک 

قطــع بــرق !

ــات   ــرداری از تاسیس ــر بهره ب ــر دفت  مدی
آبــی و بــرق آبــی شــرکت آب منطقــه ای 
تهــران گفــت: ۱۱ واحد نیــروگاه بــرق آبی 
ــوع  ــه در مجم ــود دارد ک ــران وج در ته
ــی  ــرق آب ــد ب ــد تولی ــه درص ــدود س ح
کشــور را بــه دوش مــی کشــند و اکنــون 
بــه دلیــل کاهــش بارندگیهــا و بــه تبــع 
آن کاهــش ذخیره آب در ســدها، شــاهد 
افــت تولیــد ۴۶ درصــدی نیــروگاه هــای 

بــرق آبــی تهــران هســتیم.
محمــد شــهریاری، بــا بیــان اینکــه یکــی 
ــروگاه  ــرژی از نی ــد ان از فاکتورهــای تولی
ــی  ــع آب ــود مناب ــی وج ــرق آب ــای ب ه
کافــی اســت، اظهــار کــرد: بدیــن معنــا 
کــه هرچقــدر دربــاره منابــع آبی مشــکل 
ــرات آن را در  ــاً اث ــیم طبیعت ــته باش داش
تولیــد انــرژی بــرق آبــی خواهیــم دیــد 
کــه متأســفانه در حــال حاضــر نیــز 
وضعیــت منابــع آبــی مناســب نیســت.

در  انــرژی  ســازی  شــبیه  وبینــار  برگــزاری 

Ecotect افــزار  نــرم  بــا  ســاختان 

آمــوزش  واحــد  ریــزی  برنامــه  بــا 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
اســتان یــزد وبینــار شــبیه ســازی انرژی 
  Ecotect ــزار ــرم اف ــا ن ــاختمان ب در س

ــود. ــی ش ــزار م برگ
 Analysis Ecotect افــزار  نــرم 
ــه  ــن گزین ــی از بهتری Autodesk   یک
کــردن  بهینــه  و  بــرای تســت  هــا 
ــرف  ــر مص ــات از منظ ــی تاسیس طراح

انــرژی مــی باشــد.
ایــن دوره بــا تدریــس دکتر صباغــی  در 
روز ۱۱ خــرداد مــاه از ســاعت ۱۸ الــی ۲۰ 

برگــزار مــی شــود.

برق جایگاه ها هم قطع می شود!

پخــش  ملــی  شــرکت  ســخنگوی 
گفــت:  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای 
ــه اینکــه عمــده جایگاه هــای  باتوجــه ب
عرضــه ســوخت مجهز بــه دســتگاه های 
دیــزل ژنراتــور هســتند، در مواقعــی کــه 
قطعــی بــرق رخ می دهــد، موظــف 
ــق  ــاز از طری ــورد نی ــرق م ــن ب ــه تأمی ب

هســتند. دیزل ژنراتورهــا 

پایتخت به مخازن اضطراری آب مجهز     

می شود

ــت  ــژه مدیری ــتاد وی ــد س ــاور ارش مش
بحــران شــهر تهــران از جانمایــی ۳۵۲ 
نقطــه تعبیــه مخــازن آبرســانی اضطراری 
و انطبــاق آن بــا محل هــای تخلیــه و 
ــر داد. ــران خب اســکان اضطــراری شــهر ته
کمیتــه  جلســه  در   نــادی  محســن 
ــرح  ــرای ط ــن اج ــر حس ــارت ب ــی نظ فن
آبرســانی اضطــراری شــهر تهــران، ضمــن 
مــرور کلیــات طــرح و رونــد اجــرای طــرح 
ــه  ــه تعبی ــی ۳۵۲ نقط ــوت و جانمای پایل
ــاق  ــراری و انطب ــانی اضط ــازن آبرس مخ
اســکان  بــا محل هــای تخلیــه و  آن 
ــان  ــر نش ــران، خاط ــهر ته ــراری ش اضط
کــرد: در خصــوص فعــال شــدن سیســتم 
ــره  ــت به ــراری و مدیری ــرایط اضط در ش
ــتم  ــداری از سیس ــیوه نگه ــرداری و ش ب
ــد  ــازن، نیازمن ــه مخ ــای تعبی در محل ه
تخصصــی  پروتکل هــای  تدویــن 
هســتیم کــه الزمــه آن مشــارکت تمامــی 
هماهنگــی  نقــش،  ذی  ســازمان های 
بیــن دســتگاهی و تعامــل بــرای نهایــی 
ــی در دومیــن کشــور  شــدن یــک کار مل

ــت. ــا اس ــز دنی ــه خی زلزل

نظــام  در  واصــف  مهنــدس  اســتاد  کالس 

تهــران مهندســی 

نظــام  ســازمان  آمــوزش  واحــد 
ــران   ــتان ته ــاختمان اس ــی س مهندس
عنــوان  تحــت  غیراجبــاری  دوره 
ــه  ــزار Carrier«، ب ــرم اف ــوزش ن »آم
مــدت 8 ســاعت را بــه صــورت رایــگان، 
توســط ســازمان برگــزار مــی کنــد.

مــدرس مهنــدس روح اهلل واصــف و 
زمــان برگــزاری چهارشــنبه دوازدهــم و 
چهارشــنبه نوزدهــم خــرداد ســاعت 16 

ــی 20 اســت. ال

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d9%88/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.tceo.ir/?NEWS/235223/255404/257752/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Carrier
https://www.tceo.ir/?NEWS/235223/255404/257752/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Carrier
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اخبار داخلی

آیا ایران هم جزو »بهشت مایرنها« محسوب می شود؟

رویتــرز در گزارشــی بــه نقــل از یــک شــرکت تحقیقاتــی حــوزه بالکچیــن بــه نــام »Elliptic« گفتــه ایــران مســئول ۴.۵ درصــد 
اســتخراج بیت کویــن در جهــان اســت. آمارهــای ایــن گــزارش مبتنــی بــر داده هــای جمع آوری شــده از ماینرهــای بیت کویــن از 
ســوی »مرکــز کمبریــج بــرای امــور مالــی جایگزیــن« اســت. امــا قیمــت بیت کویــن در کشــور مــا بــا توجــه بــه نــوع اســتخراج 
متفــاوت اســت. یعنــی اگــر بــا مجــوز اقــدام بــه اســتخراج کنیــد بــر اســاس مصوبــه وزارت نیــرو، در ماه هــای گــرم  بایــد در 
ازای هــر کیلــووات ســاعت بــرق ۱۹۳۰ تومــان و در ماه هــای دیگــر ۴۸۰ تومــان پرداخــت کنیــد کــه ایــن باعــث می شــود قیمــت 
ــود و در  ــی ۵۷۹۰ دالر می ش ــزار تومان ــا دالر ۲۴ ه ــه ب ــد ک ــان باش ــون توم ــدود ۱۳۹ میلی ــرم ح ــای گ ــن در ماه ه ــر بیت کوی ه
ــن را  ــه اســتخراج بیت کوی ــم هزین ــر بخواهی ــا اگ ــام می شــود. ام ــه ۱۴۴۰ دالر تم ــان ک ــون توم ماه هــای ســرد حــدود ۳۵ میلی
بــه صــورت قاچــاق محاســبه کنیــم بایــد بدانیــد کــه هــر کیلــووات ســاعت بــرق خانگــی معــادل ۸۰ تومــان اســت کــه بــا توجــه 
بــه ۷۲ هــزار کیلــووات مــورد نیــاز بــرای اســتخراج هــر بیت کویــن مبلغــی حــدود ۶ میلیــون تومــان می شــود کــه یعنــی حــدود 

۲۴۰ دالر کــه نســبت بــه قیمــت بیت کویــن بســیار هزینــه ناچیــزی اســت.

چرا در عمل رسمایه گذاری کافی در صنعت برق صورت نگرفته است؟

ــی در سیاســت های  ــران حمیدرضــا صالحــی گفــت: مــا متاســفانه هیــچ تعادل ــی ای ــاق بازرگان ــرژی ات رییــس کمیســیون ان
اجرایــی خــود در ایــن حــوزه نداریــم. بــرای مثــال در دولت هــای نهــم و دهــم و در دوره آقــای احمدی نــژاد دولــت اعــالم کــرد 
ــا ایــن وجــود  ــد و بخــش خصوصــی بایــد نقــش محــوری داشــته باشــد. ب کــه در حــوزه نیروگاه هــای جدیــد ورود نمی کن
مقدمــات حضــور ایــن بخــش، اجــازه تصمیــم گیــری و قیمــت گــذاری بــر اســاس واقعیت هــا و انجــام حمایــت الزم بــرای 
ــرای دوره ای  ــز ایــن موضــوع ب ــی نی ــال نشــد. در دولــت فعل ــه شــکل جــدی دنب حضــور ســرمایه گــذاران در ایــن بخــش ب
طوالنــی مســکوت مانــد و امــروز ســرمایه گــذاران از یــک طــرف بــرای دریافــت مطالبتاشــان تحــت فشــار هســتند؛ از ســویی 
بــا توجــه بــه تصــدی گــری دولــت، امــکان تصمیــم گیــری مســتقل ندارنــد و از ســوی دیگــر بــا بدهــی بــه صنــدوق توســعه 
ملــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد. بــا در کنــار هــم قــرار دادن تمــام ایــن مســائل می بینیــم کــه صنعــت بــرق بــا ظرفیتــی 

ــر خاموشی هاســت. ــه ای ب ــن موضــوع مقدم ــد و همی ــد می کن ــرق تولی ــه می توانســت ب ــر از آنچــه ک کمت

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%b2%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://www.tasisatnews.com
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دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 )صالحیت اجرا(

 مدت دوره: 79 ساعت

اساتید: مهندس واصف، دکرت صدر واقفی، دکرت پیرکندی، دکرت سیاح نژاد

دکرت آشتیانی، دکرت سفیدگر

روزهای برگزاری:

شنبه ها و سه شنبه ها 17:00-21:00

پنجشنبه ها 14:00-18:00

دوره آموزشی راهربی، تعمیر و نگهداری 

تاسیسات مکانیکی و برقی

 مدت دوره: 50 ساعت

مدرس: مهندس مزدک صدری افشار

روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17:30-20:30

پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی محاسبه بارهای حرارتی

و برودتی با کریر

مدت دوره: 33 ساعت

مدرس: مهندس واصف

روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 

تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

مدت دوره: 60 ساعت

مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:

شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی

ساختان، نصب و تعمیر اسپلیت

 مدت دوره: 16 ساعت

مدرس: مهندس نیک خصال و عزیزی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

طراحی سیستم های مدیریت دود

با نرم افزار کانتم

 مدت دوره: 18 ساعت

مدرس: دکرت سفیدگر

روزهای برگزاری:

چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی نقشه کشی تاسیسات 

مکانیکی و برقی با نرم افزار اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت

اساتید: مهندس مرادیان، واصف و قرنفلی

روزهای برگزاری:

یک شنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه خرداد 1400

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%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/
http://www.kaashaaneh.com
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مقاله ارشی

Sekhar و همکارانــش 17 اســتاندارد بیــن المللــی 

ــی  ــکونی را بررس ــای مس ــه در فضاه ــاره تهوی درب

کردنــد و گــزارش دادنــد کــه ایــن اماکــن بــه یــک 

نــرخ تعویــض هــوای حــدود h 0.5-1 نیــاز دارنــد. 

ــواب از  ــای خ ــاق ه ــت CO2 در ات ــن غلظ میانگی

ــزارش شــده اســت،  ــا ppm 2585 گ ppm 428 ت

ــود و  ــر ب ــدار باالت ــینه و پای ــت بیش ــه حال اگرچ

ــل h 0.2-1 و  ــوا حداق ــض ه ــرخ تعوی ــن ن میانگی

حداکثــر h 4.9-1 اعــام شــد. در اتــاق هــای خــواب 

ــا وقتــی  ــا تهویــه طبیعــی در فصــل گرمایــش ی ب

تهویــه مطبــوع در فصــل ســرمایش یــا دوره هــای 

ــی  ــیار پایین ــه بس ــرخ تهوی ــد، ن ــی کن ــرم کار م گ

ــه غلظــت هــای  ــه منجــر ب ــری شــد ک ــدازه گی ان

ــاالی CO2  مــی شــود.  ب

مطالعــات منتشرشــده دربــاره تهویــه اتــاق خــواب، 

کیفیــت هــوای داخــل و خــواب

هفــت مــورد از 10 مطالعــه بررســی شــده در ایــن 

مقالــه در شــکل 1 نشــان داده مــی شــوند. شــکل 

 CO2 ــاالی ــر ب ــی مقادی ــرات منف ــن اث 1 همچنی

روی کیفیــت خــواب را نشــان مــی دهــد. ارزیابــی 

ــه  ــی و شــخصی ب ــت خــواب موضوع هــای کیفی

ــا رنــگ قرمــز و ســیاه نشــان داده مــی  ترتیــب ب

تهویه اتاق خواب چگونه بر کیفیت خواب و هوای داخل تاثیر می گذارد؟
قسمت اول

خواب خوب برای عملکرد روزانه و سالمت افراد ضروری است؛ هفت تا نه ساعت خواب شبانه 
برای افراد 18 تا 64 سال توصیه می شود. سر و صدا، نور، دما و کیفیت هوا روی خواب ما تاثیر می 

گذارد. با این وجود، قوانین بسیار کمی در مورد کیفیت هوای داخل )IAQ( در اتاق های خواب وجود 
دارد و حتی مطالعات کمتری رابطه بین کیفیت خواب، تهویه و IAQ را بررسی می کنند. این مقاله، 
مروری بر 10 مطالعه منتشرشده است که بررسی می کنند آیا تامین هوای پاک برای یک فرد خواب 
سبب کیفیت خواب بهتر می شود یا نه. همچنین اطالعاتی در مورد اثرات پیش بینی شده ناکافی 

بودن IAQ و تهویه اتاق خواب روی خواب ارایه می کند.
 مترجم مهندس نیره شمشیری

MIZUHO AKIMOTO

ژورنال اشری آوریل 2021

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
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ــخص  ــت مش ــک غلظ ــه ی ــا ب ــی ه ــود. ارزیاب ش

CO2 وصــل مــی شــوند کــه روی محــور y شــکل 

ــده مــی شــوند.  خوان

ــردن  ــا بازک ــد آی ــج و جانســون بررســی کردن الوری

ــی  ــر م ــواب و IAQ تاثی ــت خ ــره روی کیفی پنج

ــری  ــدازه گی ــت CO2 ان ــترین غلظ ــذارد. بیش گ

ــرخ  ــا ن ــن ppm 3,000 و ppm 4,500 )ب ــده بی ش

بــا   )1-h  0.3 و   1-h  0.2 بیــن  هــوای  تعویــض 

پنجــره بســته و بیــن ppm 1,000 و ppm 2500 بــا 

پنجــره بــاز بــود. بازکــردن پنجــره تعــداد از خــواب 

بیدارشــدن در شــب را کــم کــرد و راحتــی خــواب 

ــال  ــن ح ــید، در عی ــود بخش ــتراحت را بهب و اس

ــی بیشــتر  ــا پنجــره بســته کم ــان خــواب ب راندم

بــود کــه احتمــاالً بــه دلیــل ســر و صــدای بیــرون 

بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل، و از آنجایــی کــه 

ــا  ــت شــد، م ــک CO2 ثب ــط غلظــت هــای پی فق

ــم.  ــذف کردی ــکل 1 ح ــه را از ش ــن مطالع ای

اســتورم- جیســون و همکارانــش تاثیــر IAQ اتــاق 

خــواب روی کیفیــت خــواب در دو آزمایــش را 

ــا، کیفیــت خــواب  ــد. در یکــی از آنه بررســی کردن

مقاله ارشی

شکل 1. خاصه مطالعات موجود درباره تاثیر تهویه اتاق خواب روی کیفیت خواب
SQ-1 :کیفیــت خــواب؛ 2- میانگیــن غلظــت CO2 بــا یــک ســاکن پذیرفتــه مــی شــود؛ 3- راندمــان خــواب؛ 
NOA-4: تعــداد از خــواب بیدارشــدن؛ EOA -5: ســهولت از خــواب بیدارشــدن؛ SL-6: دوره نهفتگــی شــروع 
ــد؛  خــواب؛ 7-عملکــرد روز بعــد: عملکــرد روز بعــد یــک کار فکــری منطقــی؛ SWS -8: خــواب موجــی کن
 :PSG-11 ،تهویــه مکانیکــی؛ 10-فعالیــت ســنجی: یــک ردیــاب خــواب مچــی :MV ،تهویــه طبیعــی :NV-9

پلــی ســومنوگرافی
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زمانــی انــدازه گیــری شــد کــه پنجــره هــا بــاز یــا 

بســته بودنــد. در دیگــری، پنجــره هــا بســته باقــی 

ماندنــد امــا یــک فــن بــی صــدا روشــن و خاموش 

شــد و فقــط هــوای بیرونــی کافــی را تامیــن کــرد 

تــا غلظــت CO2 زیــر ppm 900 بمانــد. میانگیــن 

غلظــت ppm 2585 ،CO2 بــا پنجــره بســته و 660 

ppm بــا پنجــره بــاز بــود؛ نــرخ تعویــض هــوا بــه 

ترتیــب h 0.17-1 و h 1.8-1 بــود. در آزمایــش دوم، 

میانگیــن غلظــت ppm 2395 CO2 بــدون تهویــه 

و ppm 835 بــا تهویــه بــود؛ نــرخ تعویــض هــوا 

h 0.24-1 و h 1.1-1 بــود. آنهــا گــزارش دادنــد وقتــی 

ــان  ــود، زم ــر ب ــرون کمت ــوای بی ــن ه ــرخ تامی ن

ــی  ــت )یعن ــش یاف ــواب افزای ــروع خ ــی ش نهفتگ

ــول  ــواب ط ــه خ ــن ب ــرای رفت ــتری ب ــان بیش زم

کشــید(، راندمــان خــواب و عملکــرد روز بعــد کــم 

بــود. 

مقاله ارشی
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گزارش ویژه

http://www.bostanchi.com
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نگاهی به بازار

قیمت )ریال) منبع انبساط باز

200 لیتری گالوانیزه یک جداره  17,000,000 

500 لیتری گالوانیزه یک جداره  30,000,000 

800 لیتری گالوانیزه یک جداره  48,000,000 

100 لیتری پلی اتیلنی دوالیه فوم دار 6,410,000 

220 لیتری پلی اتیلنی دوالیه فوم دار 10,700,000 

350 لیتری پلی اتیلنی دوالیه فوم دار 13,500,000 

185 لیتری گالوانیزه دو جداره 17,500,000 

350 لیتری گالوانیزه دو جداره 24,000,000 

130 لیتری گالوانیزه دو جداره 14,000,000 

http://www.tasisatnews.com
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
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گلــه و شــکابت متقاضیــان مســکن مهــر در 

ــرا  ــه؛” چ ــت ک ــن اس ــت ای ــی دول ــای پایان روزه

ــل  ــری از تحوی ــاط خب ــت اقس ــود پرداخ ــا وج ب

واحدهــای مســکونی نیســت؟”

در حالــی کــه تا کنــون ۲ میلیون و ۱۱۳ هــزار و ۳۸۰ 

نفــر از متقاضیــان مســکن مهــر دفترچــه اقســاط 

ــه  ــد ک ــراد می گوین ــی اف ــد، برخ ــت کرده ان دریاف

ماه هاســت در حــال پرداخــت اقســاط هســتند و 

خبــری از تحویــل واحدهایشــان نیســت.

پــاس دادن بســیاری از متقاضایــن مســکن مهر به 

دلیــل عــدم پرداخــت اقســاط آنهــا، و واحدهایــی 

ــرار دارد،  ــوز در مراحــل نخســتین خــود ق ــه هن ک

ــه در  ــه کســانی ک ــرد ک ــت را ایجــاد ک ــن ذهنی ای

ــلمًا  ــتند، مس ــر هس ــه روزت ــاط ب ــت اقس پرداخ

ــود  ــکونی خ ــای مس ــت واحده ــه دریاف ــق ب موف

شــده انــد و در منــزل دنیــای خــود ســکنی گزیــده 

انــد!

امــا شــکایت بســیاری از متقاضیــان مســکن مهر از 

عــدم تحویــل  واحدهای خــود آن هم در شــرایطی 

کــه ماههاســت دفترچــه اقســاط دریافــت کــرده و 

در حــال پرداخــت قســط هســتند خبــر می دهنــد. 

ــواره  ــت و هم ــدی نیس ــکل جدی ــن مش ــه ای البت

 صدیقه بهزادپور : گله و شکابت متقاضیان مسکن مهر در روزهای پایانی دولت این است که؛” چرا با 
وجود پرداخت اقساط خبری از تحویل واحدهای مسکونی نیست؟”

گزارش

مهــر  مســکن  و  کامــل  هــای  پرداختــی 

ناپیــدا! افــق  در  همچنــان 

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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نارضایتــی متقاضیــان را در پــی داشــته اســت؛ بــه 

ــرای  طــوری کــه گفتــه می شــود بانــک مســکن ب

فــروش اقســاطی بــه کارگــزاری هــای مســکن مهــر 

و متقاضیــان فشــار مــی آورد.

جملــه  از   »هشــتگرد»  »پرنــد«،  »پردیــس«، 

ــر را  ــکن مه ــان مس ــه صاحب ــتند ک ــی هس مناطق

ــی طــی ســاخته شــدن  ــش هــای مختلف ــا چال ب

ــده  ــه ش ــا آ» مواج ــود ب ــکونی خ ــای مس واحده

انــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه مســئوالن 

تنهــا واحدهــای مســکونی کــه دارای پرونــده های 

قضایــی دارنــد، در نوبــت واگــذاری قــرار دارنــد و 

ــر  ــکن مه ــده مس ــاری پرون ــال ج ــاه س ــرداد م خ

بســته مــی شــود!

از  بســیاری  در  مهــر  مســکن  نبــودن  کامــل 

شهرســتان هــا و نداشــتن انشــعبات آب و بــرق و 

… و حتــی کامــل نبــودن ســازه هــای ســاختمانی 

ــه  ــت چگون ــوم نیس ــه معل ــت ک ــی اس آن، معضل

مــی توانــد یــک ماهــه بــه پایــان برســد و طلســم 

ــود؟! ــته ش ــر شکس ــکن مه مس

در شــرایطی کــه بســیاری آپارتمان هــای مســکونی 

مهــر خدمــات و انشــعابات ندارنــد مشــخص 

نیســت منظــور علمــداری از تعییــن تکلیــف 

ــه  ــس ک ــد پردی ــهر جدی ــت. در ش ــا چیس واحده

طبــق گفتــه مهــدی هدایــت ـ مدیرعامــل عمــران 

پردیــس ـ روزانــه ۱۵۰ تــا ۲۰۰ واحــد مســکن مهــر 

بــه متقاضیــان تحویــل می شــود، مشــکاتی 

همچــون نواقــص واحدهــا، ســختگیری در اعطــای 

دفترچــه اقســاط از ســوی بانــک و الزام بــه معرفی 

ــدات  ــل تعه ــای کام ــدم ایف ــدی، ع ــن کارمن ضام

ــا،  ــل واحده ــر در تحوی ــه تاخی ــکاران و البت پیمان

ــرای متقاضیــان را در  ناراحتــی و ایجــاد مشــکل ب

ــی دارد. پ

دقیــق  تعــداد  شــده؛  اعــام  آمــار  بــه  بنــا 

ــی  ــدا کلنگ زن ــه از ابت ــر ک ــکن مه ــای مس واحده

شــد مشــخص نیســت. برخــی آن را ۲ میلیــون و 

ــزار  ــون  ۳۰۰ ه ــر ۲ میلی ــی دیگ ــزار و بعض ۲۰۰ ه

واحــد عنــوان می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

مدیرعامــل ســابق و فقیــد بانــک مســکن، مرحــوم 

ابوالقاســم رحیمــی انارکــی اواخــر ســال ۱۳۹۸ 

تعــداد مســکن مهــر را بیــش از ۲ میلیــون و ۳۸۰ 

ــود. ــرده ب ــوان ک ــزار واحــد عن ه

ــر راه و  ــامی ـ وزی ــد اس ــام محم ــاس اع ــر اس  ب

ــکن  ــد مس ــزار واح ــون ۳۸ ه ــازی ـ هم اکن شهرس

مهــر در کشــور باقی مانــده اســت کــه در ماه هــای 

ــه  ــل از اتمــام دولــت تکمیــل شــده و ب آتــی و قب

اســت  حالــی  در  ایــن  می رســد.  بهره بــرداری 

ــد  ــزار واح ــل ۶۱ ه ــدم تکمی ــبات، ع ــه محاس ک

بامعــارض را نشــان می دهــد کــه ۲۶ هــزار واحــد 

ــا جمعیــت بیــش از ۲۵ هــزار نفــر  در شــهرهای ب

ــرار دارد. ــد ق ــهرهای جدی ــد در ش ــزار واح و ۳۵ ه

وعــده هــای مکــرر وزارت راه و شهرســازی مبتنــی 

بــر اینکــه مســکن مهــر تــا پایــان »ســال جــاری« 

ــا  ــاز شــده و ت ــی شــود ا زســال ۱۳۹۵ آغ ــام م تم

ــه دارد! »امســال« ادام

ــر  ــام وزی ــم مق ــادی، قائ ــر آب ــه مه ــه گفت ــه ب البت

راه و شهرســازی در طــرح مســکن مهــر، کلیــه 

ــی کار  ــر در مراحــل پایان واحدهــای مســکونی مه

هســتند و تنهــا بخــش هایــی ماننــد نــازک کاری و 

ــت. ــده اس ــی مان ــازی و …. باق ــه س محوط

گزارش
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