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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

ــخن  ــه س ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــردبیر اس س

 

همکاران عزیز سام و خدا قوت
ــه  ــران ب ــری در ای ــوی تئات ــر دوره پهل ــی و در اواخ ــاه شمس ــه پنج در ده
روی صحنــه رفــت بــا نــام اســتعمار نویــن یــا عفریتــه ماچیــن. در بخشــی 
ــل  ــد چــرا مث ــه دیگــری می گوی ــر کمــدی یکــی از بازیگــران ب ــن تئات از ای
بــرق سراســری هــی مــی ری و مــی آی؟ نمونه هایــی ازاین دســت نشــان 
ــه در  ــت ک ــی اس ــای متوال ــرق دهه ه ــی ب ــکل قطع ــه مش ــد ک می ده
کشــور مــا وجــود داشــته و تاکنــون ادامــه یافتــه اســت. بســیار مشــخص 
ــوان یکــی  ــرق به عن ــا پیشــرفت جامعــه صنعتــی و تولیــد، ب اســت کــه ب
ــت و  ــاز اس ــتر موردنی ــعه بیش ــد و توس ــی رش ــاخت های اساس از زیرس
بایــد بیشــتر تولیــد شــود. این کــه صنعــت بــرق در تابســتان بــه مشــکل 
می خــورد و در زمســتان خیــر، نشــان از نقــش مهــم دســتگاه های 
ــا به ســوی  ــام را تنه ــوان انگشســت اته ــا دارد.نمی ت ــی در کشــور م برودت
تجهیــزات برودتــی گرفــت. فکــر منســجمی بــرای مدیریــت پیــک مصــرف 
هــم وجــود نداشــته اســت. در مدیریــت نویــن انــرژی، به جــای ســاخت 
ــا  ــرف جابج ــه مص ــود قل ــعی می ش ــی س ــا ترفندهای ــروگاه، ب ــداوم نی م
)load shifting( یــا ســاییده )peak clipping( شــود. به عنوان مثــال 
ــا  ــود و ی ــل ش ــب منتق ــه ش ــا ب ــیفت کاری کارخانه ه ــوق هایی ش ــا مش ب
ــاعات  ــه در س ــود ک ــل می ش ــی منتق ــه ارتفاعات ــب ها آب ب ــن در ش در ژاپ
ــرق  ــد و ب ــی می چرخن ــن آب توربین های ــازی ای ــا رهاس ــرف ب ــک مص پی
ــورت  ــور ص ــن منظ ــه ای ــی ب ــا فکرهای ــور م ــا در کش ــد. آی ــد می کنن تولی
گرفتــه اســت؟ نگارنــده بــا چنــد تحقیــق جامــع در ایــن خصوص در کشــور 
ــاکار  ــم ب قبــرس آشــنا هســتم و آن را مطالعــه کــرده ام. چــرا مــا می توانی
ســنگین واکســن بســازیم ولــی بــرای چنیــن تفکراتــی وقــت و هزینــه و 
نیــرو نداریــم؟از همــه بدتــر، نبــود مدیریتــی بــرای درســت مصــرف کــردن 
انــرژی اســت. مــا اجــازه می دهیــم کــه پهنــه وســیع منطقــه بیســت ودو 
تهــران بــا شــهرک هایی پــر شــود. ولــی بــرای چنیــن شــهرک های 
 cooling and( ــرارت ــرودت و ح ــزی ب ــد مرک ــمت تولی ــه س ــی ب عظیم
ــا  ــد را ب ــزار واح ــت ه ــهرک هش ــک ش ــم. در ی heating plant( نمی روی
ــا  ــرای م ــی ب ــچ اهمیت ــرژی هی ــرف ان ــم! و مص ــک می کنی ــپلیت خن اس
نــدارد. نتیجــه گــران شــدن حامل هــای انــرژی در دولــت احمدیــه به جــز 
بــد مصــرف کــردن انــرژی چــه شــد؟ آیــا دولــت نبایــد از نقــش حاکمیتــی 
خــود بــرای مدیریــت انــرژی بهتــر از گــران کــردن و قطعــی بــرق اســتفاده 
کنــد؟ آیــا نمی شــد آزمایشــگاهی ملــی بــرای اندازه گیــری مصــرف انــرژی 
چیلرهــا و اســپلیت هــا ســاخته می شــد و کم مصرف هــا مشــخص 
ــاز  می شــدند؟ آیــا هزینــه ســاخت ایــن آزمایشــگاه پــس از یــک ســال ب
ــد  ــی، مانن ــای محل ــدازی موتورخانه ه ــا راه ان ــد ب ــا نمی ش ــت؟ آی نمی گش
آنچــه در آلمــان یــا در ســن پترزبورگ اســت، مصــرف را بهینــه می کردیــم؟ 
ترکیــب چیلرهــای جذبــی بــا chp و حتــی cchp و اســتفاده از برج هــای 
 ice ــتفاده از ــا اس ــم و ی ــاختمان های عظی ــرای س ــدی ب ــن هیبری خنک ک
bank راه هــای جهانــی و در دســترس اســت؛ امــا چــه کســی از نبــود ایــن 
تجهیــزات ســود می بــرد؟و در ایــن گرمــا چنــد نفــس انســانی بــه مــرگ 

ــر مهاجــرت؟ ــه فک ــد ب ــد ذهــن مول ــد و چن می افتن
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نگاهی به بازار/ قیمت ناودانی 20
ــرد در ســاختمان ســازی و  ــا ناودانــی یکــی از مقاطــع پرکارب UPN ، UNP و ی

صنعــت مــی باشــد. بــه ناودانــی U-Channel )کانــال U شــکل( نیــز 
می گویند.

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/تهویه  آشپزخانه مسکونی 8
ــای  ــباهت ه ــاری ش ــکونی و تج ــز مس ــت و پ ــای پخ ــه فرآینده اگرچ
ــاوت  ــن تف ــت. ای ــاوت اس ــا متف ــه آنه ــات تهوی ــا الزم ــد، ام ــادی دارن زی
ــود. ــی ش ــود م ــاع ه ــه و ارتف ــوای تخلی ــان ه ــرخ جری ــامل ن ــا ش ه

اخبار داخلی

صفحه 4

اخبار خارجی

صفحه 7

گزارش

صفحه 21

نقــش تهویــه مطبوع )چیلر، 
در  کویــل(  فــن  و  هواســاز 

انتقــال کرونــا

گزارش ویژه

صفحه 14

گزارش/ منتظر خاموشی های بیشتر باشید! 12
باتوجــه بــه آخریــن صحبــت هــای ســخنگوی صنعــت بــرق روال 
زمانــی  تــا  و  دارد  ادامــه  آینــده  هفتــه  یــک  تــا  هــا  خاموشــی 
نیــز  دهــد  رخ  شــبکه  در  حــوادث  و  باشــد  بــاال  مصــرف  کــه 
نمــی تــوان زمــان خاموشــی هــا را بــه طــور دقیــق اعــام کــرد.

یادداشت/روزنگار یک روز قطع برق در تهران! 23
مثــل همیشــه صبــح زود بیــدار شــدم و ســعی کــردم امــروز بیشــتر از هــر 
وقــت دیگــه نگاهــم رو بــه دنیــا مثبــت کنــم! چــرا کــه اگــر بــرای خــودم 
ــای  ــی ه ــا و قطع ــم کرون ــوج پنج ــر م ــردم، خب ــی ک ــه نم ــرژی« هزین »ان
مکــرر بــرق و بــه دنبــال آن قطــع آب بــه دلیــل پمپــاژ نشــدن آب، حتمــاً 
مــن را در دنیایــی از مشــکالت و چالــش هــا غــرق مــی کــرد کــه مســلماً 



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

استفاده از وسایل سرمایشی با کمترین مصرف انرژی
 می تــوان بــا چنــد توصیــه عالــی و البتــه کاربــردی و اقتصــادی از اســتهالک بیشــتر سیســتم های سرمایشــی و هزینــه بــاالی بــرق 
تابســتانه قــدری بکاهیــم. بارندگــی کــم ســال گذشــته، شــروع زودهنــگام گرمــای تابســتان و گرمــای بی ســابقه امســال ســبب 
ــادی  ــالل زی ــه اخت ــی ک ــوند، اتفاق ــال ش ــده فع ــتم های خنک کنن ــتیم سیس ــارش را داش ــه انتظ ــر از آنچ ــی زودت ــت خیل شده اس
در شــرکت های توزیــع بــرق بــه وجــود آورد و ســبب شــد روزانــه شــاهد قطــع بــرق باشــیم. اســتفاده زیــاد از بــرق بــرای تولیــد 
ســرمایش بیشــتر در خانه هــا، افزون بــر اینکــه ســبب قطــع بــرق کارخانه هــا و مراکــز تولیــدی می شــود، هزینــه زیــادی هــم بــه 
خانوار هــا تحمیــل می کنــد. بــرای همیــن، حتمــا الزم اســت در ایــن روز هــا تدابیــر ویــژه ای در ایــن زمینــه بیندیشــیم تــا از اســتهالک 
بیشــتر سیســتم های سرمایشــی و هزینــه بــاالی بــرق تابســتانه قــدری بکاهیــم. از ایــن رو، قصــد داریــم چنــد توصیــه عالــی و البته 
ــر2_ مدیریــت اســتفاده از پنکــه3_  ــان داشته باشــیم. 1_اســتفاده از پرده هــای ضخیم ت ــه برایت ــن زمین ــردی و اقتصــادی در ای کارب

انتخاب های مناســب4_ کوچــک کــردن فضــای خانــه5_ اســتفاده از تهویــه هــوا

عضــو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان سیســتم هــای تهویــه مطبوع 
ایــران درگفتگــو بــا »نوداقتصــادی«

بــرای هربــار خاموشــی در شــهرک صنعتــی عبــاس آبــاد ۵ میلیــارد تومــان بــه واحدهــای 
صنعتــی خســارت وارد شــده اســت

ــرای  ۳۰۰  ــرو ب ــاد،  وزارت نی ــاس آب ــی عب ــهرک صنعت ــرد: در ش ــان ک ــتانچی بی ــدی بس مه
مــگاوات تامیــن بــرق از واحدهــا پــول گرفتــه امــا بــرق را نمــی دهــد. مدیریــت بــرق کشــور 

دســت مادربــزرگ مــن بــود، بهتــر از ایــن اداره مــی شــد.

اعالم شرایط تمدید اعتبار آزمون ورود به حرفه مهندسان
 رئیــس اداره توســعه مهندســی و مقررات ملی ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی خوزســتان 
شــرایط تمدیــد اعتبــار چهــار ســاله آزمــون ورود بــه حرفــه مهندســان در شــرایط کرونایــی 
را اعــالم کرد.پیمــان رحمتــی، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا از اســفندماه 
ســال ۹۸ در سراســر کشــور و تعویــق برگــزاری دوره هــای آموزشــی و صــدور پروانــه اشــتغال 
بــه کار برخــی از متقاضیــان، دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان بــه منظــور مســاعدت 
بــا داوطلبــان، اعتبــار قبولــی ایــن آزمون هــا را در دو مــورد تــا پایــان مردادمــاه ســال جــاری 
جهــت اخــذ پروانــه اشــتغال کار تمدیــد کــرد.وی افزود: مــورد اول مربــوط به متقاضیــان اخذ 
پروانــه اشــتغال در رشــته های عمــران و معمــاری صرفــا در صالحیــت اجــرا در آزمون هــای 
آذرمــاه ۹۲، خردادمــاه و آبان مــاه ۹۳ و مردادمــاه ۹۴ اســتومورد دوم مربــوط بــه متقاضیــان 
اخــذ پروانــه اشــتغال در کلیــه رشــته های مهندســی در صالحیت هــای نظــارت، محاســبات 

و اجــرا در آزمون هــای بهمن مــاه ۹۴ و شــهریورماه و اســفندماه ۹۵ اســت.

خرم وعده خانه دار شدن مهندسان اردبیل را داد
عضو هیات رئیسه شورای مرکزی، دستاوردهای سفر استانی مهندس خرم به استان اردبیل را اعالم کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، دکتــر طاهــر کیافــر، عضــو هیــات رئیســه شــورای مرکــزی و نایــب رئیــس اول ســازمان 
ــر اســتانی مهنــدس خــرم ریاســت ســازمان نظــام  ــه بیــان دســتاوردهای ســفر اخی نظــام مهندســی ســاختمان اردبیــل ب

مهندســی ســاختمان بــه اســتان اردبیــل پرداخــت.

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%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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/%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%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87/
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%ae%d8%b1%d9%85-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a7/
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اخبار داخلی

»مسکن« اولویت یک رئیسی خواهد بود؟
یــک مقــام کارگــری بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــرا در واردات گمــرک را بــه روی خــود 
را بــاز نمــی کنیــم، جلوگیــری از واردات بــی رویــه کاال را در حفــظ اشــتغال کارخانــه هــا 
ــده  ــار ســال آین ــت در چه ــرد: دول ــد ک ــد و تاکی ــر خوان ــگاه هــای اقتصــادی موث و بن
بــا اولویــت بخــش مســکن و پــس از آن کشــاورزی بایــد در جهــت رونــق بــازار کار و 

ایجــاد شــغل گام بــردارد.
ــا از  ــی کااله ــفانه ورود برخ ــرد: متاس ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــر چمن ناص
کشــورهای دیگــر بــه تولیــد داخلــی و کارخانــه هــا لطمــه زده اســت و تولیــد کننــده 
وقتــی بــازاری بــرای عرضــه و فــروش محصــوالت خــود نمــی بینــد ناچــار بــه تعدیــل 
نیــرو دســت می زنــد. نمونــه بــارز آن واردات انــواع پارچــه از خــارج بــود کــه باعــث 
شــد بســیاری از کارخانــه هــای نســاجی تعطیــل و کارگــران آنهــا از کار بیــکار شــوند.

ــت بیشــتر  ــزه رقاب ــا هــدف ایجــاد انگی ــه کشــور ب ــا ب ــاره ورود برخــی کااله وی درب
گفــت: ایــن کــه برخــی کاالهــا را وارد کنیــم کــه تولیدکننــده ترغیــب شــود کاالی بــا 
ــرا در  ــی چ ــود ول ــی ش ــاد م ــت ایج ــدرت رقاب ــت ق ــوب اس ــد خ ــد کن ــت تولی کیفی
واردات گمــرک را بــه روی خــودرو بــاز نمــی کنیــم کــه خودروهــای خارجــی وارد شــوند 

و پرایــد دســت از ســر مــا بــردارد.

تکالیف مالیاتی مهم تیرماه ۱۴۰۰
بــه اطــالع اعضــای محتــرم ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران می رســاند، تکالیــف مالیاتــی مهــم تیرمــاه ۱۴۰۰ بــه شــرح 
ذیــل می باشــد:۱۵ تیرمــاه آخریــن مهلــت تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی و نیــز ارســال فــرم تعییــن مالیــات مقطــوع عملکــرد 

ســال ۱۳۹۹ صاحبــان مشــاغل
۱۵ تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول )بهار( ۱۴۰۰
۳۱ تیر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره امالک عملکرد سال ۱۳۹۹

۳۱ تیر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
۳۱ تیر آخرین مهلت ارسال لیست حقوق خرداد ماه ۱۴۰۰

واکسیناسیون مهندسی شده »نظام مهندسی« برای مهندسان!
بــه تازگــی ســازمان نظــام مهندســی در فراخوانــی از واکسیناســیون اعضــای 
ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان و بســتگان درجــه یــک آنهــا تــا ســقف دو 
میلیــون نفــر خبــر داده اســت. در ایــن فراخــوان آمــده: براســاس مذاکــرات شــورای 
ــا  ــن کرون ــه واکس ــال تهی ــت، احتم ــذا و داروی وزارت بهداش ــت غ ــا معاون ــزی ب مرک
sputnik V جهــت اعضــای ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان کشــور و 
ــود دارد.  ــر دوز ۳/۵۰۰/۰۰۰ لایر( وج ــی هرنف ــه تقریب ــا هزین ــان )ب ــای ایش خانواده ه
ــا  ــازه زمانــی مناســب کــه متعاقب ــه ای در ب ــه صــورت مرحل تحویــل ایــن واکســن ب
ــد  ــه دریافــت واکســن دارن ــل ب ــه تمای ــی ک اعــالم می گــردد انجــام می شــود اعضای
ــات  ــل اطالع ــا تکمی ــی ب ــک رفاه ــق لین ــخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ از طری ــا تاری ــد ت می توانن

ــد.  ــدام کنن ــام اق ــه ثبت ن ــبت ب ــواده نس ــود و خان ــی خ هویت

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%9f/
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%aa%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1400/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1400/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/
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کارگاه عملی نصب و تعمیر پکیج های 
حرارتی

 مدت دوره: 40 ساعت
مدرس: مهندس غالمی

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها 14:00-19:00

جمعه ها 9:00-14:00

طراحی سردخانه های مواد غذایی
 مدت دوره: 16 ساعت
مدرس: دکتر شاهدی

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

 مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
اسپلیت

مدت دوره: 24 ساعت
اساتید: مهندس نیک خصال، مهندس عزیزی

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 9:00-17:00

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، سونا 
و جکوزی

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس واصف

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات برقی با نرم افزار رویت

 مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-17:00

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
 مدت دوره: 70 ساعت

اساتید: مهندس واصف، انجرقلی، 
محمدعلی لو، پنجی

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-18:00

طراحی سیستم های بخار

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس رمضانی

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه تیر 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%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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اخبار خارجی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

تغییرات اقلیمی جهان، پوست زمین را می کند!
ــث  ــا باع ــرژی در دنی ــای آب و ان ــش تقاض ــا و افزای ــابقه گرم ــوج بی س م
ــن  ــن ای ــده تامی ــوص آین ــران در خص ــب نظ ــان و صاح ــی کارشناس نگران
ضرورت هــای زندگــی در جهــان شــده اســت. طــی روزهــای گذشــته اخبــاری 
مربــوط بــه تشــدید گرمــا در اروپــا و آمریــکای شــمالی بــه گــوش می رســد 
امــا ایــن خبرهــا طــی روزهــای اخیــر بیشــتر شــده تــا آنجایــی کــه قربانیان 

افزایــش بی ســابقه دمــا هــوای در کانــادا بــه ۲۳۳ نفــر رســیده اســت.
ایــن در حالــی کــه موج گرمایــی خطرناک، حتــی با توجــه به اســتانداردهای 
نیمــه جنوبــی کــره زمیــن کــه اغلــب ســوزان اســت اندازه گیــری می شــود، 
ــز رشــد چشــمگیری  ــوده و در هفته جــاری نی ــه تشــدید ب ــون در مرحل اکن
خواهــد داشــت. بــه گفتــه کارشناســان اقلیــم شناســی در اقصی نقــاط دنیا، 
ــخ  ــاالت متحــده در تاری ــا و ای ــن شــدیدترین خشکســالی در غــرب اروپ ای
معاصــر اســت. بایــد در میــان تمامــی ایــن اخبــار بــه نکتــه توجــه داشــته 
باشــیم کــه گرمــا نــه تنهــا خطــر ســالمتی را تهدیــد می کنــد، بلکــه گرمــای 
هــوا و خشکســالی بــه ایــن معنــی اســت کــه زمیــن فقط خشــک می شــود 
ــش  ــال آت ــن ح ــا ای ــد. ب ــاد می کن ــدان را ایج ــوزی گل ــش س ــرایط آت و ش
ــق  ــن مناط ــت در ای ــط زیس ــرای محی ــدی ب ــر ج ــا و خط ــوزی جنگل ه س

بیشــتر از پیــش احســاس می شــود.
بــه گــزارش CBS، اگــر بخواهیــم تنهــا در خصــوص افزایش دمای بی ســابقه 
مثال هایــی را بیاوریــم بایــد بــه کالیفرنیــا اشــاره داشــت کــه دمــای هــوا در 
مناطــق بیابانــی ایــن نقطــه بــه بیــش از ۱۲۰ درجــه فارنهایت رســیده اســت. 
ــه بیــش از  ــه ب ــه دره مــرگ طــی ایــن هفت ــی می شــود ک حتــی پیش بین

حــد شــدید ۱۲۷ درجــه فارنهایــت معــادل ۵۳ درجــه ســانتی گراد باشــد.

بزرگ ترین پروژه هیدروژن سبز جهان در قزاقستان
یــک شــرکت آلمانــی برنامــه هــای خــود را بــرای یــک پــروژه عظیــم 
ــگاوات  ــد ۴۵ گی ــی توان ــه م ــت ک ــرده اس ــالم ک ــبز اع ــدروژن س هی
ــیعی از  ــای وس ــش ه ــیدی را در بخ ــادی و خورش ــرژی ب ــد ان از تولی
ــدروژن در ســال  ــن هی ــون ت ــد حــدود ســه میلی ــه تولی قزاقســتان ب

ــد. ــاص ده اختص
ایــن پــروژه ظرفیــت تولیــد انــرژی هــای تجدیدپذیــر آســیا را بیــش از 
دو برابــر تقویــت مــی کنــد و پیــش بینــی مــی شــود تــا ۵ برابر بیشــتر 
از پــروژه  Enegix Base One در برزیــل تولیــد داشــته باشــد. بــزرگ 
تریــن واحــد هیــدروژن ســبز در جهــان در حــال حاضــر در کانــادا قــرار 

دارد کــه تنهــا ۲۰ مــگاوات قابلیــت الکترولیــز دارد.
مراحــل تحقیــق و مهندســی و تامیــن مالــی ایــن پــروژه حــدود ســه 
ــدازی ۵ ســال طــول  ــا ۵ ســال و بعــد از آن مراحــل ســاخت و راه ان ت

مــی کشــد.

اخبار خارجی

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%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8-2/
https://tasisatnews.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-10-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%da%98%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b2%d8%a7/
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مقاله اشری

تجهیزات و فرآیندها
اگرچــه فیزیــک پخــت و پــز و جریــان هــای 

خروجــی حاصــل تقریبــًا یکــی اســت، امــا پخــت 

و پــز مســکونی معمــوالً بســیار مایــم تــر انجــام 

ــنگین  ــوق س ــنگین و ف ــزات س ــود. تجهی ــی ش م

ماننــد دیــگ هــای ایســتاده و تجهیــزات ســوخت 

جامــد )کــه در جــدول 3 توضیــح داده شــد(، 

ــه  ــرخ تهوی ــن، ن ــوند. بنابرای ــی ش ــتفاده نم اس

بــاالی تجهیــزات و تهویــه آشــپزخانه تجــاری بــرای 

تامیــن ایــن نــرخ هــا اغلــب در آشــپزخانه هــای 

ــود،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــی ش ــده نم ــکونی دی مس

بعضــی از آشــپزخانه هــای مســکونی بــرای کار بــا 

ــا ورودی  ــاری ب ــوع تج ــز ن ــت و پ ــزات پخ تجهی

انــرژی باالتــر از حــد معمــول طراحــی مــی شــوند. 

در ایــن مــوارد، هــود الزم ممکــن اســت شــبیه یک 

ــن  ــه الزم ممک ــرخ تهوی ــد و ن ــاری باش ــود تج ه

ــات  ــرای تاسیس ــاز ب ــورد نی ــدار م ــه مق ــت ب اس

ــد.  ــک باش ــک نزدی ــاری کوچ تج

ــراق  ــی احت ــوالت جانب ــت و محص ــی پخ خروج

شــعله بــاز در آشــپزخانه مســکونی باید دقیــق تر از 

آشــپزخانه تجــاری کنتــرل شــود، چــون هــر جریان 

خروجــی مــی توانــد در کل محــل ســکونت پخــش 

شــود، در حالــی کــه یــک آشــپزخانه تجــاری بایــد 

نســبت بــه فضاهــای اطــراف فشــار منفــی داشــته 

ــای  ــت و فراینده ــی پخ ــوالت جانب ــد. محص باش

ــد CO ،CO2 ،PM2.5 و  ــی مانن ــراق گاز طبیع احت

HCHO )فرمالدئیــد( مــی تواننــد تاثیــر منفی روی 

کیفیــت هــوای داخــل و ســامت تنفــس داشــته 

ــد  ــتم م ــی سیس ــان طراح ــد در زم ــند و بای باش

نظــر قــرار گیرنــد. یــک محــل مســکونی همچنیــن 

تهویه آشپزخانه مسکونی
اگرچه فرآیندهای پخت و پز مسکونی و تجاری شباهت های زیادی دارند، اما الزمات تهویه آنها 

متفاوت است. این تفاوت ها شامل نرخ جریان هوای تخلیه و ارتفاع هود می شود. به عالوه، تهویه 
آشپزخانه مسکونی نیاز کمتری به هوای جایگزین دارد و مصرف انرژی به دلیل جریان هوای کمتر، 

موتورهای کوچک تر و عملیات متناوب بسیار کمتر است.  
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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ــری دارد  ــیار کمت ــرون بس ــوای بی ــه ه ــرخ تهوی ن

ــده  ــاده آالین ــه ســبب مــی شــود وجــود هــر م ک

ــی  ــرایط، چالش ــن ش ــد. ای ــر باش ــراری پایدارت ف

متفــاوت بــرای تهویــه آشــپزخانه مســکونی ایجــاد 

مــی کنــد، چــون تنهــا بــا افزایــش نــرخ تهویــه در 

ــرد.  ــوان مشــکل را حــل ک ــد پخــت نمــی ت فراین

تحقیــق فعالــی بــرای درک بهتــر خطــرات ســامتی 

حاصــل از خروجــی هــای تولیــدی از پخــت و 

ــن  ــش ای ــای کاه ــن ابزاره ــکونی و بهتری ــز مس پ

خطــرات بایــد انجــام شــود. 

ــی  ــه دود همرفت ــکونی همیش ــز مس ــت و پ پخ

ــای  ــان ه ــود جری ــا خ ــه ب ــد ک ــی کن ــد م تولی

خروجــی پخــت را حمــل مــی کنــد و اغلــب شــامل 

بخــار و ذرات روغــن و نیــز بخــار اب و در صــورت 

ــرژی،  ــع ان ــوان منب ــه عن اســتفاده از گاز طبیعــی ب

محصــوالت جانبــی احتــراق هــم مــی شــود. گاهی 

ــزد،  ــا بری ــد ی ــه کن ــت چک ــن اس ــی ممک مایعات

ــا  ــه ب ــتند ک ــزرگ هس ــدری ب ــه ق ــا آن ذرات ب ام

تهویــه حــذف نمــی شــوند. هودهــای آشــپزخانه 

مســکونی بــرای مهــار خروجــی هــای پخــت و پــز 

و محصــوالت جانبــی احتــراق بیشــتر بــه شــناوری 

ــه مکانیکــی.  ــا تخلی ــد ت ــی وابســته ان حرارت

سیستم های تخلیه
هودها و سایر تجهیزات تهویه

هودهای کانونشنال و دیواری، بیشتر آشپزخانه 

های مسکونی را تهویه می کنند. تنوع بی شماری 

از نظر شکل هودهای کانونشنال وجود دارد. 

هودهای آشیانه ای عمیق به دلیل حجم مهارشان 

تا حدی کارامدتر هستند. بقیه مدل ها حجم کمتر 

یا کف صاف تری دارند و ممکن است در مهار 

جریان خروجی تاثیر کمتری داشته باشند. تا حدی 

که هودهای محدوده مسکونی اغلب بین کابینت 

ها قرار می گیرند و بخش هایی از کابینت ها زیر 

کناره های هود هم می آید، عملکرد ممکن است 

بهتر شود چون کناره های کابینت به مهار و هدایت 

جریان تخلیه به هود کمک می کند. 

یک پیشرفت جالب در تهویه آشپزخانه های 

مسکونی، که کاربرد آن در حال افزایش است، 

استفاده از یک فر مایکروویو دارای تهویه، در محل 

هودهای عادی است. فرهای مایکروویو که برای 

این منظور آشپزخانه می شوند، اغلب فیلترهایی با 

مش کوچک روی کف فر و یک فن تخلیه داخلی 

دارند. معموالً ابزارهایی برای هدایت جریان تخلیه 

در دو جهت فراهم می شود: برگشت به آشپزخانه 

یا به سمت باال به یک کانال تخلیه که به بیرون 

هدایت می شود. دومی گران تر است، اما ترجیح 

داده می شود؛ در غیر این صورت، اگر به آشپزخانه 

برگشت داده شود، دیوارها، سقف و روی کابینت 

ها با روغن حاصل از بخار روغن کندانس شده 

پوشیده می شود و باقیمانده روغن می تواند به 

رنگ ها آسیب بزند. به عاوه، ونتیاتورهای فر 

مایکروویو معمول سطوح عمودی ندارند؛ در نتیجه 

حجم انباشته ای ایجاد نمی شود که وقتی اثرات 

گذرا وجود دارد )مثا درب ظرف پخت برداشته 

می شود( مملو از دود همرفتی شود. در نتیجه، 

ونتیاتورهای فر مایکروویو نسبت به هودهای 

استاندارد، اغلب مهار تخلیه و عملکرد آالیندگی 

کمتری فراهم می کنند. 

ونتیاتورهای باالیی فروباد  نیز رایج شده اند. در 

عمل، اینها یک استثنا هستند، چون آالینده ها را 

با تولید سرعت هایی باالتر از دود همرفتی روی 

سطح پخت مهار می کنند. با سرعت کافی، عملکرد 
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آنها می تواند رضایتبخش باشد؛ با این وجود، 

سرعت می تواند محدود به جلوگیری از اثرات مضر 

مانند توزیع شعله گاز و خنک کردن فرآیند پخت 

باشد. به عاوه، این روش برای تخلیه از پخت و پز 

نزدیک سطوح، کارامدتر است و معموالً برای مهار 

دود همرفتی از وسایل پخت بلندتر تاثیر کمتری 

دارد، چون دود همرفتی بسیار باالتر از ورودی 

ونتیاتور است. 

جالب است که بسیاری از آشپزخانه های گران 

قیمت نسبت به هودهای استاندارد، تهویه کم 

اثرتری دارند. روش های ناکارامد شامل این موارد 

است:

• نصب اجاق گاز در جزایر پخت بدون هود تخلیه 

یا وسایل دیگر تهویه

• نصب فرها در کابینت، جدای از اجاق گازها، 

بدون هیچ راهی برای حذف گرما و جریان خروجی 

از فر.

• استفاده از وسایل تخلیه نامناسب با آویز ناکافی 

روی وسیله و بدون مخزن برای مهار دود همرفتی 

در زمان اثرات دینامیکی

• اجرای کانال، مخصوصًا در خانه های بزرگ تر، با 

افت فشارهای استاتیک بسیار باال و در نتیجه دبی 

تخلیه واقعی بسیار کمتر از رده بندی اسمی فن 

تخلیه است. 

فن های تخلیه کل آشپزخانه در گذشته رایج 

تر بودند، اما هنوز هم استفاده می شوند. این 

تجهیزات که در دیوار یا سقف آشپزخانه نصب می 

شوند، به جای مهار آالینده ها در مبداء، کل حجم 

آشپزخانه را تهویه می کنند. برای فن های تخلیه 

آشپزخانه که باالی سطح پخت نیستند، و هود 

مهارکننده هم ندارند، 15 بار تعویض هوا در ساعت 

توصیه می شود؛ برای فن های سقفی، این مقدار 

معموالً کافی نیست، اما برای فن های دیواری، 

ممکن است کمینه باشد. 

هودهای تخلیه مسکونی اغلب مجهز به فن های 

چندسرعته هستند، در نیتجه کاربران می توانند 

سرعت های فن تخلیه را طبق فرآیند پخت و 

دود همرفتی حاصله تنظیم کنند. در این موارد، 

سازندگان هودهای تخلیه مسکونی لوکسی وجود 

دارند که یک کنترل دو سرعته خودکار تعبیه می 

کنند که سرعت فن را در زمانی که دمای باالتری 

احساس می شود، افزایش می دهد. 

تهویه مداوم سطح پایین در کل ساختمان برای 

تضمین کیفیت هوای داخل خوب در خانه های 

مدرن که به خوبی درزبندی شده اند و نفوذ هوای 

کمی به داخل دارند، استفاده می شود. استاندارد 

62.2 اشری در بیشتر موارد، تهویه آشپزخانه را 

الزامی می داند. بعضی از سیستم های تهویه 

کل ساختمان می توانند جریان هوا را افزایش 

دهند تا به کاهش الزم جریان های خروجی 

پخت برسند. در آن مورد، باید تدابیری اندیشیده 

شود تا از ورود و تجمع روغن و سایر جریان های 

خروجی پخت که ممکن است سبب رشد نامطلوب 

میکروارگانیسم های نامطلوب شود جلوگیری شود. 

مقاله اشری
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گزارش

منتظر خاموشی های بیشتر باشید!

ــخنگوی  ــای س ــت ه ــن صحب ــه آخری ــه ب باتوج

صنعــت بــرق روال خاموشــی هــا تــا یــک هفتــه 

ــاال  ــه مصــرف ب ــی ک ــا زمان ــه دارد و ت ــده ادام آین

ــی  ــز نم ــد نی ــبکه رخ ده ــوادث در ش ــد و ح باش

ــق  ــور دقی ــه ط ــا را ب ــی ه ــان خاموش ــوان زم ت

اعــام کرد.بــه گــزارش تاسیســات نیوز، چنــد روزی 

اســت کــه خاموشــی اوج گرفتــه کــه عــدم اطــاع 

رســانی مناســب و دقیــق آن موجــب اعتــراض بــه 

ــه مصطفــی  ــردم شــده اســت و آنطــور ک حــق م

رجبــی مشــهدی ، ســخنگوی صنعــت بــرق در 

ایــن بــاره گفتــه در ایــن شــرایط تمــام تاسیســات 

صنعــت بــرق شــامل نیــروگاه هــا، خطــوط انتقــال 

ــار در  ــورت پرفش ــه ص ــع ب ــای توزی ــبکه ه و ش

حــال اســتفاده اســت کــه همیــن باعــث افزایــش 

حــوادث در شــبکه مــی شــود.به گفتــه وی وقتــی 

مصــرف بــرق بیــش از پیــش بینــی هــا افزایــش 

مــی یابــد، نمــی توانیــم خاموشــی هــا را براســاس 

جــدول زمانبنــدی اعمــال کنیــم و اضافــه بــر ایــن 

در ایــن شــرایط حــوادث شــبکه هــم افزایــش مــی 

یابــد کــه خاموشــی هــای برنامــه ریــزی نشــده را 

ــال دارد. ــه دنب ب

افزایش واردات برق
ــش  ــن از افزای ــرق همچنی ــت ب ــخنگوی صنع س

ــر  ــگاوات خب ــا ۶۵۰ م ــور ت ــه کش ــرق ب واردات ب

داد و گفــت: بــا تمهیداتــی کــه بــکار بســته شــده 

اســت، در روزهــای آینــده، شــرایط تــا حــدی 

ــت. ــد یاف ــود خواه بهب

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/
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گزارش
هر یک درجه افزایش دمای هوا باعث 

باالرفتن ۱۵۰۰ مگاواتی مصرف برق می شود
بــه گفتــه وی ســه روز بســیار گــرم را پشــت 

سرگذاشــتیم و براســاس پیــش بینــی هواشناســی 

تــا حــدود یــک هفتــه آینــده نیــز شــاهد تــداوم 

گرمــا در کشــور هســتیم. هــر یــک درجــه افزایــش 

دمــای هــوا باعــث باالرفتــن ۱۵۰۰ مگاواتــی مصرف 

ــه  ــرق ک ــزان ب ــن می ــن ای ــود، تامی ــی ش ــرق م ب

ــی شــود، در شــرایط  ــزوده م ــاز مصــرف اف ــه نی ب

ــت.  ــخت اس ــیار س ــی  بس کنون

افزایش ۱۰ هزار مگاواتی مصرف برق
ــروگاه  ــر  نی ــال حاض ــه در ح ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

هــای کشــور تــوان تولیــد ۵۴ هــزار مگاوات بــرق را 

دارنــد، خاطرنشــان کــرد: در حالــی کــه روز گذشــته 

ــی را  ــنگین و بزرگ ــیار س ــورد بس ــرف رک ــاز مص نی

ــه ۶۶ هــزار و ۲۵۰ مــگاوات رســید   ــرد و ب ثبــت ک

کــه نســبت بــه اوج بار ســال گذشــته حــدود ۸۰۰۰ 

مــگاوات و نســبت بــه روز مشــابه ســال گذشــته ۱۰ 

هــزار مــگاوات بیشــتر اســت.

ــود  ــرد: باوج ــان ک ــرق اذع ــت ب ــخنگوی صنع س

کمــک هــای صنایــع، کشــاورزان و همــه مشــترکان 

در برنامــه هــای مدیریــت بــار، تولیــد نیــروگاه هــا 

ــاز  ــی، پاســخگوی نی ــع آب ــل کاهــش مناب ــه دلی ب

ــی  ــال خاموش ــه اعم ــور ب ــت و مجب ــرف نیس مص

ــزی شــده در بخــش خانگــی هســتیم.  برنامــه ری

بیمارستان ها هیچگاه در اولویت قطعی 
برق نبوده و نیستند

ــع  ــور قط ــه ط ــرد: ب ــد ک ــهدی تاکی ــی مش رجب

مدیریــت مصــرف توســط مشــترکان خانگی بســیار 

ــی  ــایل سرمایش ــژه در وس ــه وی ــت.   ب ــر اس موث

کــه باعــث افزایــش شــدید مصــرف مــی شــود در 

صورتــی کــه کولرهــای گازی روی دمــای ۲۵ درجــه 

تنظیــم و از دور کنــد کولرهــای آبــی اســتفاه شــود، 

ــود. ــم ب ــود شــرایط خواهی شــاهد بهب

ــوص  ــن در خص ــرق همچنی ــت ب ــخنگوی صنع س

تامیــن بــرق بیمارســتان نیــز بــا تاکیــد برایــن کــه 

بیمارســتان هــا هیچــگاه در اولویــت قطعــی بــرق 

ــی رخ  ــه حوادث ــر آنک ــود، مگ ــد ب ــوده و نخواه نب

ــرق بیمارســتان هــا  ــه قطــع ب ــه منجــر ب دهــد ک

ــزل  ــه دی ــز ب ــا مجه ــتان ه ــت: بیمارس ــود، گف ش

ــرق  ــی ب ــرایط قطع ــه در ش ــتند ک ــراری هس اضط

ــه وارد مــدار مــی شــود. بافاصل
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ــان  ــوق اذع ــب ف ــه مطل ــاره ب ــا اش ــان ب محمدی
ــه  ــای ک ــی ه ــن انحصارگرای ــر ای ــت: در اث داش
ــات از ســر حــس  بیشــتر دلســوزانه و گاهــی اوق
تملــک ، مدتهــا فضــا را بــرای فعالیــت حداکثــری 
اعضــا محــدود شــده و بدیــن جهــت در آســتانه 
هــر دوره انتخابــات هیــات مدیــره ، تــالش بــرای 
ــای  ــی ه ــا کرس ــدرت و ی ــکوهای ق ــب س تصاح

ــل گــروه هــای جدیــد و  ــه نوعــی تقاب خدمــت ب
ــت. ــی زده اس ــم م ــم را رق قدی

ــات  ــبختانه در انتخاب ــزود: خوش ــه اف وی در ادام
ایــن دوره وتغییــرات صــورت گرفتــه شــاهد بارقــه 
ــرای نیروهــای  هــای امیــد هســتیم تــا فضــا را ب
ــی  ــه پایان ــده و نقط ــاز ش ــد ب ــتعد و عالقمن مس
ــن  ــا منتخبی ــته ت ــه گذاش ــنت دیرین ــن س برای

گزارش ویژه

خــط  انتخابــات  در  حداکثــری  مشــارکت 
بطالنــی بــر نابــودی ســازمان نظــام مهندســی
یک پژوهشگر حقوق مهندسی درباره انتخابات نظام مهندسی گفت: با نزدیک شدن اتمام مدت دوره 

تصدی هیات مدیره ، شاهد برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم ، 

هرچند که امروزه سازمان دورانی بحرانی را طی می کند و دیگر چهره مردم نهاد سازمان نظام مهندسی را از 

پشت انبوه بخشنامه ها و آئین نامه های دیکته شده دولتی ، به سختی می توان تشخیص داد.

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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گزارش ویژه
ــتری  ــی بیش ــی و قانون ــت کاف ــی وفرص آن آمادگ

داشــته باشــند.
ــن  ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف محمدی
انتخابــات کــه سرنوشــت ســه ســال آینــده 
ســازمان را رقــم خواهــد زد و بــه طــور حتــم 
ــرایط  ــن ش ــیاری از واجدی ــز بس ــن دوره نی در ای
ــرای عضویــت در هیــات مدیــره کاندیــدا شــده  ب
ــازمان  ــای س ــمندانه اعض ــاب اندیش ــد و انتخ ان
موجبــات ارتقــا و تــداوم رشــد و بالندگــی ســازمان 
ــر  ــرایط ب ــن ش ــرد . در ای ــد ک ــن خواه را تضمی
ــر  ــت حاض ــل از موقعی ــا درک کام ــه ب ــت ک ماس
بــا انتخابــی اندیشــمندانه و مبتنــی بــر شــناخت 
، راه را بــرای تحقــق اهــداف عالیــه قانــون نظــام 

ــم. ــوار کنی ــاختمان هم ــرل س ــی وکنت مهندس
ایــن کارشــناس حــوزه نظــام مهندســی ســاختمان 
در رابطــه بــا میــزان مشــارکت در انتخابــات پیــش 
ــه بایســتی  ــن دغدغ ــرد: بزرگتری رو خاطرنشــان ک
ــات  ــا در انتخاب ــری اعض ــارکت حداکث ــب مش جل
باشــد . مشــارکت اعضــا نیــز بــه نحــوی وابســته 
بــه عملکــرد هیــات مدیــره اســت و عملکــرد 
هیــات مدیــره نتیجــه مشــارکت و انتخــاب اعضــا 
ــت  ــت مثب ــه در جه ــل چنانچ ــن دور تسلس و ای
باشــد، ارتقــا ســازمان را در همــه عرصــه هــا رقــم 
ــدل  ــل مب ــه دوری باط ــه ب ــد زد و چنانچ خواه
ــی  ــالل تدریج ــودی و اضمح ــات ناب ــود موجب ش
خواهــد بــود . وی ادامــه داد: حضــور و مشــارکت 
اعضــا درصورتــی بیشــترین تاثیرگــذاری را خواهــد 
ــر  ــل و ب ــناخت کام ــا ش ــاب ب ــه انتخ ــت ک داش
ــرد .  ــورت پذی ــخصی ص ــای مش ــاس معیاره اس
ــه مهندســان طــی دوره هــای گذشــته  ــد ک هرچن
اثبــات کــرده انــد کــه قدرشــناس مدیــران خــدوم 
شــهری و اســاتید صاحــب نظــر ، درســتکار و 
ــدون قصــد  ــوده و هســتند ، امــا ب آزاداندیــش ب
زیــر ســوال بــردن توانائیهــای هیــچ یــک از اعضــا 
تمامــی ادوار هیــات مدیــره هــای ســازمان ، 
شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه در ادوار گذشــته ، در 

مــواردی، گزینــه هــای مناســب تــر وکاندیداهــای 
ــورداری از  ــدم برخ ــت ع ــه عل ــر ، ب ــت ت ــا لیاق ب
شــناخت جامعــه مهندســی از راهیابــی بــه هیــات 
مدیــره بازمانــده انــد و بــه جــای آنهــا افــرادی بــا 
تکیــه بــر آرای بخشــی خــاص از جامعــه مهندســی 
ــچ  ــه هی ــه ب ــد ک ــه ان ــره راه یافت ــات مدی ــه هی ب
ــداف  ــبرد اه ــر پیش ــری ب ــان تاثی ــه حضورش وج

ــه مهندســی نداشــته اســت . جامع
محمدیــان بازنگــری قوانیــن موجــود الزامــی 
ــاس  ــد براس ــر چن ــت: ه ــار داش ــت و اظه دانس
ارزیابــی  عملکــرد و آسیب شناســی  از ســازمان 
ــری در  ــزوم بازنگ ــاختمان، ل ــی س ــام مهندس نظ
ــرای افزایــش  ــون وآئیــن نامــه اجرایــی آن، ب قان
کارآیــی و ثمربخشــی ایــن ســازمان در ســاخت  و  
ســازهای شــهری ضرورتــی انــکار ناپذیراســت، امــا 
ــه نظــر مــی رســد، اولویــت  ــی ب در شــرایط کنون
ــره ای  اول ایــن ســازمان انتخــاب هیــات مدی

ــت. ــدر اس ــد ومقت توانمن
وی در ادامــه بیــان کــرد: در زمــان برگــزاری 
ــات کافــی  ــات وقتــی کــه کاندیداهــا امکان انتخاب
بــرای معرفــی توانایــی هــا وقابلیــت هــای خــود 
ــب آن اعضــای ســازمان  نداشــته باشــند و متعاق
ــری  ــور حداکث ــدم حض ــی وع ــی اهمیت ــا ب ــز ب نی
ــا در  ــدود از کاندیداه ــناختی مح ــا ش ــًا ب ونتیجت
ــب  ــد موج ــور یابن ــای رای حض ــدوق ه ــای صن پ
مــی شــود تــا بــرای کاندیداهــا فرصتــی مناســب 
ایجــاد گرددتــا برخــی از آســیب هــا ماننــد 
وابســتگی بــه افــراد موثــر در شــکل گیری ســازمان 
ــوذ  ــورداری از نف ــره، برخ ــای مدی ــن هیاته و اولی
ــتگی  ــا وابس ــه ای و ی ــکلهای حرف ــر تش در دیگ
بــه منابــع قــدرت در دیگــر ارگانهــا، رابطــه اســتاد 
و  بــرای مدرســان در دانشــگاهها  و شــاگردی 
کالســهای آموزشــی ســازمان، حضــور در گروههــای 
ــه برخــوردار از اصــول فکــری  ــی ک ــال انتخابات فع
ــب  ــتند و تخری ــذار هس ــده و تاثیرگ ــناخته ش ش
شــخصیتهای اثرگــذار براســاس تهمــت هــای 
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واهــی یــا عــوام فریبانــه چهــره ســازمان را خدشــه 

دارکند.
محمدیــان در پایــان خاطــر نشــان کــرد: انتخابات 
هیــات مدیــره جایــگاه آزمــون و خطــا نیســت و 
ــای شــناخت کاندیداهــا  ــن راهه ــی از موثرتری یک
، بــرآورد توانائیهــا و نحــوه عملکردشــان در دیگــر 
جایگاههــای خدمــت در ســازمان خواهدبــود. 
چنانچــه ایــن روش تشــخیص مــورد توجــه 
ــه  ــه گوشــه چشــمی ب ــرادی ک ــال اف ــرد عم قرارگی
عضویــت در هیــات مدیــره دارنــد از جایــگاه هــای 
پائیــن تــر شــروع بــه فعالیــت در ســازمان خواهند 

نمــود و ضمــن آشــنایی بــا قوانیــن و ارکان نظــام 
بــه اعضــا نیــز ایــن امــکان را میدهند تــا تصویری 
دقیــق تــر از ایشــان داشــته و بــرآوردی دقیــق تــر 
داشــته باشــند . از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اینکه 
مجمــع عمومــی ســازمان باالتریــن مرجــع تصمیم 
ــه  ــری در ســازمان اســت ، چــه خصوصیتــی ب گی
ــت  ــر گرف ــوان درنظ ــی ت ــی را م ــاه طلب ــز ج ج
ــات  ــت در هی ــال عضوی ــه دنب ــه ب ــرای کســی ک ب
مدیــره بــرای تاثیرگــذاری اســت ولــی در مجامــع 
ــر  ــور موث ــری دارد حض ــه باالت ــه مرتب ــی ک عموم

پیــدا نمیکنــد ؟
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ســالم و ســپاس جنــاب واصــف عزیــز بابــت 
زحمتــی کــه کشــیدید بــرای ایــن مصاحبــه

در ســؤال اول در مــورد ایــرادات ارجــاع کار مــاده 
۳۳ کــه اصــالً جــواب نــداد چــون بایــد وارد 
ــاع  ــف ارج ــوری در ص ــرکت های ص ــت ش صحب
ــنهادی  ــر پیش ــی ه ــر ک ــت ه ــس گف ــد پ می ش
داره بــده بــه کمیســیون مبحــث ۲ کــه دور باطــل 
ــتان  ــرکت دوس ــا ش ــش ب ــال پی ــات دو س جلس

ــود. ــرار می ش ــروه تک ــن گ ــر در ای حاض
در مــورد ضریــب کاهشــی گاز هــم تلویحــًا ضریب 
کاهشــی را انداخــت گــردن جنــاب رادفرمــای 

ــه. ــا وزارتخان ــز در جلســات ســال ۹۵ ب عزی
ــه گاز  ــش تعرف ــه افزای ــال ۹۳ ک ــه در س درحالی ک
از طــرف وزارتخانــه بــه بهانــه خالفــکاری تعــدادی 
از ناظــران گاز متوقف شــده بــود در جلســه ای کــه 
بــرای اعتــراض بــه عــدم افزایــش تعرفــه گاز رفتــه 
بودیــم شــیبانی گفــت پــس از تصویــب و ابــالغ 
ــد  ــش خواه ــه افزای ــد گاز تعرف ــیوه نامه جدی ش
یافــت. بــه دســتور شــیبانی جنــاب موســوی 
ــود  ــان ب ــیبانی در آن زم ــاور ش ــه مش ــی ک خلخال
ــدول  ــد و در ج ــیوه نامه بودن ــتن ش ــور نوش مأم
تعرفــه شــیوه نامه بــاز بــه دســتور شــیبانی ضریــب 
کاهشــی را مطابــق بــا ضرایــب طراحــی تکــراری 

ســازمان برنامــه در نظــر گرفتــه بودنــد درصورتی که 
در همــان ســازمان برنامــه نظارت ضریب کاهشــی 
ــاب  ــه جن ــیبانی ب ــه ش ــان جلس ــدارد؛ و در هم ن
ــیوه نامه را  ــس ش ــه پیش نوی ــت ک ــی گف خلخال
بــه جنــاب وطن دوســت بدهنــد تــا در گروهشــان 
منتشــر و از ناظــران گاز نظرخواهــی شــود. از 
ــس  ــه نایب رئی ــی ک ــاب خلخال ــر جن ــرف دیگ ط
وقــت انجمــن تأسیســات بودنــد شــیوه نامه را در 
ــه  ــد ک ــه کردن ــره ارائ ــی هیئت مدی ــه هفتگ جلس
ــب  ــذف ضری ــرای ح ــا ب ــف م ــای مخال بحث ه
کاهشــی تأثیــر نداشــت بنابرایــن تمــام تالشــمان 
بــر کاهــش شــیب ضریــب قــرار گرفــت کــه کمــی 
ــر  ــدود ۸۰ نف ــن کار ح ــرای ای ــم. ب ــش کنی تعدیل
ســاعت بحــث و فرمــول ارائــه شــد کــه بیشــترین 
زحمــت را جنــاب جلــوه گــران عزیــز )کــه االن در 
ــن  ــد( کشــیدند. ای ــروه تخصصــی حضــور دارن گ
شــیوه نامه بــه دلیــل دادن طراحــی بــه مهندســان 
و اعتــراض مجریــان و اتحادیه هــای آنــان در 
ــدگان  ــگاری نماین ــور و نامه ن ــف کش ــاط مختل نق
مجلــس شهرشــان بــا آخونــدی وزیــر عقیــم مانــد 
ــان وطن دوســت  ــالغ نشــد. جناب و تصویــب و اب
ــورد  ــن م ــتر در ای ــد بیش ــران می توانن ــوه گ و جل

توضیــح دهنــد.
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ــدن  ــزه نش ــه مکانی ــه بهان ــیبانی ب ــدازآن ش بع
ــال ۹۴ را  ــه در س ــش تعرف ــوی افزای ــاع جل ارج
ــان  ــط جناب ــزه توس ــتم مکانی ــک سیس ــت. ی گرف
ــک  ــروه تخصصــی مکانی ــده و ســمالند از گ فروزن
آن زمــان تهیــه شــد کــه موردقبــول شــیبانی قــرار 
نگرفــت و بعــد جنــاب رادفرمــای عزیــز کــه معاون 
دفتــر تهــران جنــوب بــود داوطلــب تهیــه سیســتم 
مکانیــزه جدیــد شــد کــه عصرهــا از دفتــر تهــران 
جنــوب بــه ســاختمان مرکــزی می رفــت و زحمــت 
تهیــه سیســتم مکانیــزه را می کشــید و بعــد کالً بــه 
ســازمان منتقــل شــدند. ایــن سیســتم پذیرفتــه 
شــد ولــی بــرای افزایــش تعرفــه در ســال ۹۵ بــاز 
ــب  ــودن ضری ــه ب ــرار ب ــش اص ــیبانی و نفرات ش
کاهشــی داشــتند کــه بــه همــان صــورت تصویــب 

شــد و ایــن پیشــنهاد جنــاب رادفرمــا نبــود.

ــیبانی در  ــا ش ــال ۹۳ ب ــی در س ــداری اتفاق در دی
مرکــز جهــاد دانشــگاهی بــه او گفتــم چــرا تعرفــه 
گاز را اضافــه نمی کنیــد گفــت تعــدادی از ناظــران 
ــخص  ــف مش ــد تکلی ــد و بای ــالف کرده ان گاز خ
ــتم  ــازمان هس ــو س ــک عض ــن ی ــم م ــود. گفت ش
کــه نمی توانــم بــا خالف کارهــا برخــورد کنــم. 
ــی در  ــی کل ــت. از طرف ــازمان و شماس ــن کار س ای
بانک هــا خــالف و ســو استفاده شــده اســت. 
ــا را  ــان بانک ه ــه کارکن ــوق کلی ــش حق ــا افزای آی
ــه دادگاه  ــا را ب ــا خالف کاره ــد ی ــف کرده ان متوق
برده انــد؟؟ شــما چــرا بجــای برخــورد بــا خــالف کار 
ــد؟!  ــع کرده ای ــا را قط ــه م ــه هم ــق زن و بچ ح
جوابــی نداشــت بدهــد و بعــد از چنــد وقــت آن 

جلســه تشــکیل شــد.

یادداشت
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) ناودانی

۱۶٫۳۰۰ ناودانی ۶٫۵ )42 کیلوگرم)

۱۶٫۳۰۰ ناودانی 8 )42 کیلوگرم)

۱۶٫۳۰۰ ناودانی 10 )52 کیلوگرم)

۱۶٫۳۰۰ ناودانی 12 )64 کیلوگرم)

۱۶٫۳۰۰ ناودانی 14 )155 کیلوگرم)

۱۶٫۳۰۰ ناودانی 16 )180 کیلوگرم)

http://www.tasisatnews.com
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ــروس  ــدن وی ــناخته ش ــال از ش ــک س ــش از ی بی

ــان  ــطح جه ــدن آن در س ــر ش ــه گی ــا و هم کرون

ــازمان  ــط س ــی توس ــی جهان ــک پاندم ــام ی و اع

بهداشــت جهانــی مــی گذرد.ســوال هــا و جــواب 

ــروس  ــن وی ــال ای ــه انتق ــی در زمین ــای مختلف ه

ــی  ــر تخصص ــل غی ــی در محاف ــود دارد و حت وج

نیــز مطالــب زیــادی از ایــن بیمــاری منتشــر مــی 

ــردم در  ــی م ــای اصل ــه ه ــی از دغدغ ــود. یک ش

رابطــه بــا انتقــال وبــروس کرونــا از طریق سیســتم 

ــا گرمایشــی  ــوع، سرمایشــی ی ــه مطب هــای تهوی

ماننــد چیلــر،  هواســاز، فــن کویــل و یــا کولــر گازی 

ــی  ــی، سرمایش ــای گرمایش ــتم ه ــت. از سیس اس

ــا و  ــظ دم ــرای حف ــوع )HVAC( ب ــه مطب و تهوی

ــالم و  ــطح س ــه در س ــل خان ــوای داخ ــت ه رطوب

آســایش اســتفاده مــی شــود. یــک سیســتم ســالم 

ــرعت  ــش س ــا افزای ــبی دارد ب ــرد مناس ــه عملک ک

ــوای  ــدد ه ــردش مج ــش گ ــوا، کاه ــض ه تعوی

داخلــی و افزایــش اســتفاده از هــوای بیــرون، 

داخلــی  فضاهــای  در  را   ۱۹-COVID گســترش 

ــش  ــای چرخ ــت ه ــد. از حال ــی ده ــش م کاه

هــوای محیــط بســته )کــه اباعــث چرخــش 

ــد اســتفاده شــود.  مجــدد هــوا مــی شــوند( نبای

نقش تهویه مطبوع )چیلر، هواســاز 
و فن کویل( در انتقال کرونا

در این گزارش به دنبال بررسی و پاسخ به این سوال هستیم که آیا امکان انتقال ویروس کووید ۱۹ از 
طریق دستگاه های تهویه وجود دارد یا خیر؟ چه تدابیری برای این سیستم ها در برابر این بیماری باید 
بیندیشیم؟ و سواالتی دیگر در این حوزه که ذهن عموم را مشغول کرده. به همین منظور عالوه بر بررسی 
نکات ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی و وزارت درمان و آموزش پزشکی، با یک متخصص در 

حوزه تهویه مطبوع و برودت نیز همراه شدیم تا بررسی دقیق تری روی این موضوع داشته باشیم.

گزارش
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ــور  ــه ط ــد ب ــوع بای ــه مطب ــای تهوی ــتم ه سیس

ــوند. ــز ش ــداری و تمی ــی، نگه ــم بررس منظ

نمــی تــوان بــه طــور قطــع بگوییــم کــه سیســتم 

ــوع  ــه مطب ــا تهوی ــی ی ــی، برودت ــای گرمایش ه

ــا  ــا از آنج ــوند ام ــی ش ــا م ــال کرون ــبب انتق س

ــه  ــا ب ــروس کرون ــال وی ــه بیشــترین عامــل انتق ک

وســیله قطــرات ریــز خروجــی از دهــان و سیســتم 

ــت  ــا صحب ــرفه ی ــس، س ــان تنف ــی در زم تنفس

بــوده اســت، منطقــی اســت کــه حساســیت 

ــن  ــه در ای ــر روی دســتگاه هــای تهوی بیشــتری ب

ــات  ــون مطالع ــد. تاکن ــته باش ــود داش ــه وج زمین

نشــان  داده انــد کــه روش اصلــی انتقــال ویــروس 

عامــل کوویــد-۱۹، از طریــق تمــاس بــا قطرک هــای 

ــس  ــوا و رئی ــق ه ــه از طری ــت و ن ــی اس تنفس

ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا طــی گزارشــی اعــام 

نمــوده، تجمعــات در زیــر یــک ســقف و تجمعــات 

در فضایــی کــه تهویــه مناســبی نــدارد مــی توانــد 

مهمتریــن عامــل ســرایت بیمــاری در ســطح کشــور 

باشــد.

بــه همیــن دلیــل فاصلــه گــذاری اجتماعــی 

مناســب، مصــرف ماســک و بهداشــت فــردی 

ــاری  ــن بیم ــری از ای ــش گی ــی در پی ــل مهم عوام

ــه چــه  ــورد دســتگاه هــای تهوی ــا در م اســت. ام

ــود. ــت ش ــه رعای ــت ک ــم اس ــی مه نکات

مقامــات بهداشــت جهانــی در حــوزه تهویــه بــر دو 

موضــع تاکیــد دارنــد:

1_عــدم گــردش مجــدد هــوای یــک محیــط بســته 

و تامیــن هرچــه بیشــتر هــوای بیرونــی تــازه

ــتم  ــم سیس ــی منظ ــی و بررس ــداری اصول 2_نگه

ــوع ــه مطب ــای تهوی ه

چــه نکاتــی را بــرای چیلــر، هواســاز و فــن کویــل 

در برابــر کرونــا در نظــر بگیریــم؟

ــراد و  ــانتی گ ــه س ــا ۳۰ درج ــن ۲۴ ت ــا بی 1_دم

ــردد. ــم گ ــد تنظی ــا ۷۰ درص ــن ۴۰ ت ــت بی رطوب

2_فــن هــای بــا قابلیــت جابجایــی هــوا در 

ــد. ــرار بگیرن ــود ق ــت خ ــت فعالی ــترین ظرفی بیش

ــا  ــتم ه ــن سیس ــرداری از ای ــره ب ــاعات به 3_س

افزایــش یابــد. حداقــل یــک ســاعت قبــل از حضور 

افــراد در ســاختمان بــا ســرعت نامــی شــروع بــه 

کار کــرده و یــک ســاعت بعــد از خــروج کلیــه افــراد 

بــه ســرعت حداقــل کاهــش یابــد.

4_از شــرکت هــا و تکنســین هــای فنــی و آمــوزش 

دیــده بــراب بررســی صحــت عملکــرد دســتگاه هــا 

ــک بگیرید. کم

5_در سیســتم هــای تهویــه مرکــزی کــه از هــوای 

برگشــتی اســتفاده مــی کننــد، در صــوورت امــکان 

ــته  ــا بس ــد تمام ــتی بای ــوای برگش ــای ه دمپره

ــتی  ــوای برگش ــال ه ــر در کان ــود فیلت ــوندو وج ش

ــرا  ــود زی ــی ش ــتفاده از آن نم ــرای ا س ــی ب دلیل

ــذف  ــه ح ــادر ب ــود ق ــتاندارد موج ــای اس فیلتره

ویــروس نیســتند. تنهــا فیلترهــای هپــا بــا حداقل 

راندمــان گــزارش شــده )MERV( باالتــر از ۱۳ ایــن 

توانایــی را دارنــد کــه آن هــا هــم بــه دلیــل افــت 

ــا  ــه ج ــاال در هم ــه ب ــده و هزین ــاد ش ــار ایج فش

ــد و فقــط در مــوارد خــاص  ــرد ندارن قابلیــت کارب

ــود. ــا اســتفاده نم ــوان از آنه مــی ت

در  اســتفاده  مــورد  کولــرگازی  6_فیلترهــای 

فضاهــای عمومــی بطــور روزانــه شستشــو و تمیــز 

ــود. ش

گزارش
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صدیقــه بهزادپــور: مثــل همیشــه صبــح زود بیــدار 

شــدم و ســعی کــردم امــروز بیشــتر از هــر وقــت 

دیگــه نگاهــم رو بــه دنیــا مثبــت کنــم! چــرا کــه 

ــردم،  ــی ک ــه نم ــرژی« هزین ــرای خــودم »ان ــر ب اگ

ــرر  ــای مک ــی ه ــا و قطع ــم کرون ــوج پنج ــر م خب

ــاژ  ــل پمپ ــه دلی ــال آن قطــع آب ب ــه دنب ــرق و ب ب

نشــدن آب، حتمــًا مــن را در دنیایــی از مشــکات 

و چالــش هــا غــرق مــی کــرد کــه مســلمًا دســت 

ــا  خیلــی آدمهــای دیگــر رو هــم مــی کشــیدم و ب

ــردم! خــودم پاییــن مــی ب

ــا  ــم، ت ــدار بودی ــت بی ــا دیروق ــته ت ــب گذش ش

ــل  ــه مح ــا ب ــم ت ــرودگاه ببری ــه ف ــرم را ب خواه

زندگــی خــودش برگــردد.

ــه  ــم ک ــحال بودی ــودش خوش ــم خ ــا و ه ــم م ه

ــس از  ــا خواهــرم پ ــود ت ــده ب ــش آم ــی پی فرصت

ــق  ــاد ُکفــر!«  و تزری ــا در »ب ــق واکســِن کرون تزری

دوز اول واکســن چینــی بــه پــدر مــادرم بــا ســام 

ــتی،  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــوات و رعای و صل

ــی  ــن خوش ــره ای ــا باالخ ــم. ام ــر را ببینی همدیگ

ــت. ــکا برگش ــه آمری ــم ب ــد و او ه ــام ش تم

اول از همــه نگاهــی بــه برنامــه قطــع بــرق 

ــودم را  ــای خ ــه ه ــردم برنام ــعی ک ــم و س انداخت

منطبــق بــا ســاعت اعــام شــده خاموشــی انجــام 

بدهــم. ســاعِت قطــع بــرق منطقــه محل ســکونت 

پــدر مــادرم ســاعت ۱۵ اعــام شــده بــود. بعــد از 

ــردن  ــه در ب ــان ب ــه ج ــد ب ــا امی ــی و ب خداحافظ

از ویــروس کرونــا از نــوع دلتــا و آرزوی دیــدار 

مجــدد، پــا در آسانســور گذاشــتم کــه، ناگهــان برق 

ــن  ــن آســمان و زمی ــدم بی ــن مان قطــع شــد و م

ــان  ــک. متاســفانه ســاکنین آپارتم در اتاقکــی تاری

متوجــه ضربــات مــن بــه درب آسانســور نشــدند 

و بهتریــن راه را تمــاس بــا پــدر  و مــادرم دانســتم 

کــه بــا مدیریــت آپارتمــان جهــت بیــرون کشــیدن 

مــن کمک بگیرنــد. امیدوارانــه موبایلــم رو درآوردم 

ــی زود  ــم، امــا خیل و شــماره همــراه پــدرم را گرفت

ــاِم  ــن پیغ ــی م ــده در تاریک ــاد ش ــمان گش چش

در  بــرق  قطــع  روز  یــک  روزنــگار 
تهــران!
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نبــوِد شــبکه  را در صفحــه تلفــن همراهــم دیــد! و 

فهمیــدم از ایــن مســیر هــم ره بــه جایــی نخواهــم 

بــرد. ســریع بــه پیغامگیــر واتســاپ مراجعــه کــردم 

تــا بــا پیــام بــه پــدرم آنهــا را از وضعیــت خــودم 

آگاه کنــم، امــا متاســفانه اینترنــت ســیم کارتــم هم 

ــه  ــا لگــد و مشــت ب ــود… پــس ناچــارًا ب قطــع ب

جــان درب آسانســور افتــادم تــا باالخــره بــا کمــک 

همســایه هــا از آن مخمصــه خــارج شــدم. بــاز هم 

امیدوارانــه بــا نگاهــی از عشــق نــاب و امید، ســوار 

ماشــین شــدم کــه متوجــه شــدم نــه بنزیــن و نــه 

ــر ماشــین  ــی کول ــه خراب ــدون توجــه ب گاز دارم، ب

کــه هنــوز بردبارانــه در انتظــار دریافــت حقــوق من 

بــرای تعمیــر بــود، بــه ســمِت اولیــن پمــپ بنزیــن 

ره پوییــدم! امــا قطــع بــرق و موفــق نبــودن مــن 

در بنزیــن زدن نتوانســت »امیــد«ِ مــن را در حــس 

ــت »  ــا سرانگش ــده و ب ــش ب ــم کاه ــوش بینی خ

ــا امانتــی  ــم ت ــه محــل کار همســرم رفت ــر« ب تدبی

را تحویلــش دهــم کــه بــا انگشــتان زیــِر چانــه و 

بیــکاری آنهــا بــه دلیــل قطــع بــرق مواجــه شــدم. 

ــدم  ــوس دور ش ــِع مای ــن جم ــریع از ای ــی س خیل

ــه« و  ــک »پنک ــار خن ــایه س ــزل و در س ــا در من ت

نــه »کولــِر پرمصــرف بــرق« کارهــای عقــب افتــاده 

محــل کارم را در فرصــت دورکاری اجبــاری ناشــی از 

شــیوع مــوج پنجــم کرونــا انجــام دهــم.

ــا  ــه ب ــودم ک ــته ب ــان نگذش ــک خیاب ــوز از ی هن

بــوق ممتــد و ویــراژ خودرویــی ســواری ناچــار بــه 

ســمت راســت منحــرف شــدم و بــه داخــل جــوی 

ــده  ــکرگزار از زن ــه و ش ــا امیدواران ــادم، ام آب افت

بــودن و گــذر از اینهمــه حــوادث، بــا تــاش زیــاد 

از جــوی آب بیــرون آمــدم و بــه ســمت خانــه امــن 

ــدم. و آســایش خــود ران

زیــر لــب ســعی کــردم آهنگــی شــاد را زمزمــه کنــم 

کــه روحیــه خــود را بــرای انجــام کارهــای روزمــره 

و اداری در خانــه تقویــت کنــم. دوری از داغــی 

آفتــاب خیابــان و برداشــتن ماســک در منــزل هــم 

واقعــًا نعمتــی اســت کــه قــدرش را نمــی دانســتم. 

نفســی عمیــق کشــیدم و وارد خانــه شــدم و پنکــه 

را روشــن کــردم و بــا اولیــن نــوازش هــای نســیم 

خنــک پنکــه، روی مبــل لــم دادم. امــا نوبــت قطــع 

ــن  ــوش را از م ــه خ ــن لحظ ــا،  ای ــه م ــرق محل ب

خیلــی زود دریــغ کــرد و بــه ناچــار بــا بــاز کــردن 

پنجــره دل بــه نســیم بــی جانــی خــوش کــردم و 

مشــغول بــه انجــام کارهــای روزمــره بــدون نیــاز 

بــه آب و بــرق شــدم.

ــدن  ــل ش ــی وص ــاعت قطع ــذر دو س ــد از گ بع

مجــدد بــرق، بــا عجلــه کامپیوتــر را روشــن کــردم 

تــا مشــغول بــه کارهــای اداره شــوم، اما متاســفانه 

ــبکه  ــوِد ش ــت و نب ــن اینترن ــیار پایی ــرعت بس س

تلفــن همــراه دیگــر جایــی بــرای تدبیــر و حــل گره 

ــم نگذاشــته  ــروز برای مشــکات پشــت ســِرهم ام

بــود…

تمــاس بــا شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات اینترنت 

و اداره و … و پاســکاری هــای ایــن وســط، حــدود 

ســه ســاعت بــه طــول انجامیــد و ســرانجام 

ــا همیــن اینترنــت ضعیــف  تصمیــم گرفتــم کــه ب

در بــازه زمانــی بســیار بیشــتر بــه ناچــار مشــغول 

بــه انجــام کار شــوم کــه مجــدداً بــرق قطــع شــد!

متعجــب و عصبانــی از وضعیــت موجــود، نگاهــی 

بــه برنامــه قطعــی بــرق انداختــم و متوجــه شــدم 

ــی«  ــا »خاموش ــده ب ــام ش ــه اع ــارج از برنام خ

گزارش
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مواجه شده ایم.

تنهــا کاری کــه از دســتم بــر مــی آمد نــگاه خاموش 

و خــوردن عــرق بهارنارنــج بــرای آرامشــی بــود کــه 

امیدوارانــه هنــوز بــه دنبــال آن بودم…

امــا گرمــای هــوا و صــدای داد و فریــاد همســایه 

هــا کــه گویــی »مشــکات ناشــی از اپیدمــی کرونا 

ــه ســر  ــه« و »ب و مــوج پنجــم« و »ِاعمــال قرنطین

ــش  ــول پی ــتن پ ــاره« و »نداش ــت اج ــدِن مهل آم

خانــه« و »قطعــی هــای مکــرر بــرق و آب« و 

ــبکه  ــت و ش ــتن اینترن ــوا« و »نداش ــای ه »گرم

موبایــل« و … عرصــه را بــه آنهــا تنــگ کــرده بــود، 

ــود. ــرده ب ــی ک ــج را هــم خنث ــار نارن ــِر به اث

ــاز هــم نیــاز بــه “انــرژی” دارم»انــرژی  امــا مــن ب

روانــی و امیــد بــرای زندگــی« »آب و بــرق و گاز و 

هــوا« بــرای زیســتن و »پــول« بــرای اجــاره خانــه، 

»نــان« بــرای خــوردن و زنــده مانــدن و ….

گزارش



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 26هفته نامه شماره 340

http://www.damandeh.com

