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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
ــت. ــری اس اش

 

همکاران عزیز سام و خدا قوت
نیــاز بــه گفتگــو در خصــوص مــوارد مختلــف، حــل مشــکات به صــورت 
گروهــی و بررســی کارهــای انجام شــده مــواردی اســت کــه باعــث 
ــه در جلســه  ــع و در جلســه ای حاضــر شــویم. جمل می شــود دورهــم جم
هســتم نتیجــه همیــن اتفــاق اســت کــه بارهــا و بارهــا در طــول روز از هــم 
ــک روز  ــه ی ــه این ک ــه ب ــا توج ــم. ب ــان می کنی ــود بی ــا خ ــنویم و ی می ش
مؤثــر کاری هشــت ســاعت اســت، یــک تا دو ســاعت جلســه یعنــی حدود 
ــا توجــه بــه زمــان الزم بــرای رفت وآمــد،  یک چهــارم زمــان مفیــد کاری. ب
خطــرات دورهــم جمــع شــدن بــه خاطــر امــکان ابتــا بــه بیمــاری کرونــا 
ــوان نتیجــه گرفــت کــه جلســه  و خســتگی فکــری پــس از جلســه، می ت

چالشــی بــزرگ بــرای همــه ماســت.
برخــی از اتفاقــات خــوب و بــد باعــث تغییراتــی در رونــد زندگــی مــا شــده 
ــن(  ــه ســمت جلســات برخــط )آنای ــا را ب ــا م ــال کرون اســت. به عنوان مث
ــر  ــی دقیق ت ــه برنامه ریزی های ــاز ب ــا نی ــود م ــوز خ ــی هن ــت؛ ول ــرده اس ب
ــای  ــی از عادت ه ــه برخ ــگاه ب ــا ن ــوان ب ــم. می ت ــت تر داری ــی درس و نگاه
بین المللــی،  مطــرح  شــرکت های  در  جــاری  روندهــای  یــا  بــزرگان 

ــم. ــا بکنی ــتی از آن ه ــای درس نمونه برداری ه
ــز در شــرکت اپــل، افــراد نتایــج و نظــرات  در زمــان مدیریــت اســتیو جاب
خــود در مــورد موضــوع جلســه را بایــد قبــل از جلســه در شــبکه داخلــی 
ــد  ــا را بخوانن ــد آن ه ــرکت کنندگان بتوانن ــه ش ــا هم ــد ت ــر می کردن منتش
ــر و  ــث فک ــاق باع ــن اتف ــکات وارد جلســه شــوند. ای ــا اطــاع از آن ن و ب
ــر  ــر و مفیدت ــه را کوتاه ت ــان جلس ــود و زم ــی می ش ــای قبل برنامه ریزی ه

می کنــد.
ــدد  ــات متع ــه جلس ــر ب ــکلی منج ــر مش ــه: اگ ــزرگان ک ــی از ب ــه یک جمل
ــه  ــاز ب ــود، نی ــر می ش ــئله مهم ت ــود مس ــات از خ ــره جلس ــود باالخ می ش
ــه را  ــن جلس ــری حی ــد تصمیم گی ــردن فرآین ــاه ک ــردن و کوت ــه ک خاص

نشــان می دهــد.
ــا جلســاتی  ــه م ــچ گاه الزم نیســت. هم ــزاری بســیاری از جلســات هی برگ
ــت. در  ــوده اس ــی ب ــی قابل جایگزین ــاس تلفن ــک تم ــا ی ــه ب ــته ایم ک داش
کتــاب اســتخدام بهترین هــا نوشــته مارتیــن ییــت، توصیــه شــده اســت 
ــک  ــای کار ی ــخص جوی ــا ش ــتخدام، ب ــوری اس ــه حض ــل از جلس ــه قب ک
جلســه تلفنــی برگــزار کنیــد و چنــد ســؤال اساســی و تعیین کننــده ماننــد 
ــع ســاعت  ــه یــک رب حقــوق مدنظــر او را بپرســید. ایــن جلســه شــاید ب
محــدود شــود و هــردو طــرف را از چندیــن ســاعت اتــاف وقــت نجــات 

می دهــد.
برخــی از افــراد مقیــد هســتند کــه زمــان یــک جلســه بایــد یــک ســاعت 
باشــد و نــه بیشــتر. ایــن یعنــی صحبتــی از سیاســت و قیمــت دالر و گرمی 
ــخصی  ــاعت مش ــروع و در س ــخص ش ــاعت مش ــم؛ رأس س ــوا نمی کن ه
تمــام می کنیــم و از همــه مهم تــر، وقــت مــن بــرای مــن بســیار ارزشــمند 

اســت.
شــاید الزم باشــد برنامــه روزانــه خــود را یک بــار ببینیــم و جلســات خــود 

را بازبینــی کنیــم.

جلسه هستم!

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/ قیمت خاموت 20
خامــوت بخشــی از یــک شــاخه میلگــرد اســت کــه خــم مــی شــود و المانهــای 
قائــم و طویــل را محافظــت مــی کنــد و وظیفــه آن مقاومــت در برابــر نیروهای 
برشــی و پیچشــی اســت. بــا ایــن شــرایط قیمت خامــوت نیــز متاثــر از قیمت 

آهــن آالت و بــه ویــژه قیمــت میلگــرد خواهــد بود.

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.
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نیازهــای ویــژه و بســیار متنوعــی در حــوزه هــای خــاص فراینــد 
ــت  ــوع اس ــه مطب ــی تهوی ــا طراح ــاز ه ــی از نی ــاجی وجوددارد.یک نس
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گزارش ویژه

صفحه 14

گزارش/ خرم از واکسیناسیون جامعه مهندسی طی هفته آینده خبر داد 12
رئیــس شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 
ــای  ــی و اعض ــه مهندس ــای جامع ــن کرون ــث واکس ــت: بح ــه گف در ارومی
می شــود. قطعــی  آتــی  هفتــه  طــی  ســاختمان  مهندســی  نظــام 

گردهمایی/نمایشگاه تاسیسات 19
بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی تاسیســات و سیســتم هــای سرمایشــی 
و گرمایشــی تهــران، ۲۷ لغایــت ۳۰ مهرمــاه ســال جــاری د رمحل نمایشــگاه 

بیــن المللــی برگــزار خواهــد شــد.



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 4هفته نامه شماره 343

اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان ابالغ شد
معــاون اول رئیس جمهــور ســند ارتقــای بهــره وری بخــش ســاختمان کــه بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت راه و شهرســازی و ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور در هیئــت دولــت تصویــب شــده بــود را ابــاغ کــرد. دفتــر هیئــت دولت،اســحاق جهانگیــری معــاون 
اول رئیس جمهــور ســند ارتقــای بهــره وری بخــش ســاختمان کــه بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت راه و شهرســازی و ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور در هیئــت دولــت تصویــب شــده بــود را ابــاغ کرد.هیئــت وزیــران درجلســه ۹ تیــر ۱۴۰۰ بــه پیشــنهاد مشــترک 
وزارت راه و شهرســازی و ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، ســند ارتقــای بهــره وری بخــش ســاختمان را تصویــب کرد.بــر ایــن 
اســاس، وزارت راه و شهرســازی موظــف اســت گــزارش پیشــرفت اقدامــات و برنامه هــای منــدرج در ایــن ســند را در مقاطــع زمانــی 
شــش ماهــه تهیــه و بــه ســازمان ملــی بهــره وری ایــران ارائــه نماید.همچنیــن ســازمان های اداری و اســتخدامی و ملــی بهــره وری 

مکلفنــد گــزارش تجمیعــی اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای ایــن ســند را بــه صــورت ســاالنه بــه هیئــت وزیــران ارســال نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت، ایــن ســند پــس از ابــاغ و اجــرای آزمایشــی بــه مــدت یکســال، بــا پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی و تأییــد 

ســازمان ملــی بهــره وری قابــل بازنگــری خواهــد بــود.

ابقاء عبدی قهرودی بعنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی
ــرای مــدت  ــرودی ب ــدی قه ــد عب ــدس علی محم ــم شــورای انتظامــی نظــام مهندسی)کشــور(، مهن ــا تصمی ب
یکســال دیگــر بــه عنــوان ریاســت ایــن شــورا باقــی مانــد. بــا دســتور کار تعییــن اعضــای هیــات رئیســه بــرای 
مــدت یکســال برگــزار شــد. در عیــن حــال، نظــر بــه اتمــام دوره هیــات رئیســه و معطــوف بــه مــاده ۹۶ آییــن 
نامــه اجرایــی نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان، اعضــای هیــات رییســه بــرای مــدت یکســال انتخاب شــدند.
برهمیــن اســاس، مهنــدس علی محمــد عبــدی قهــرودی بــه عنــوان رئیــس، مهنــدس شــهرام کوســه غراوی بــه 

ســمت نایــب رئیــس و مهنــدس امیــر ســلیمی بــه عنــوان دبیــر شــورای انتظامــی کشــور انتخــاب شــدند.

استقرار واحد معاضدت قضایی در نظام مهندسی ساختمان تهران
بدیــن وســیله بــه اطــاع اعضــای محتــرم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران می رســاند بــه منظــور حمایــت 
اصولــی، ارشــاد و معاضــدت  قضایــی اعضــای محتــرم در راســتای دفــاع از حقــوق قانونــی و حیثیــت حرفــه ای مهندســان در 

ــوارد زیر: م
الــف-در حیــن انجــام وظیفــه از ســوی مالــک یــا ســازنده، مهنــدس ناظــر مــورد تهدیــد واقــع شــود و ارائــه خدمــات نظارتــی 

بــا مشــکل مواجه گــردد.
ب-در اثر بروز حوادث احتمالی کارگاهی، مهندس به دادگاه احضار  شود.

واحــد مشــاوره حقوقــی و معاضــدت قضایــی بــا حضــور آقــای مهنــدس مهــدی الیــق )حقوقــدان( روز سه شــنبه هــر هفتــه از 
ســاعت ۹ لغایــت ۱۷ در محــل ســاختمان مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران مســتقر گردیده اســت.

یــک ماینــر بــه انــدازه ۱۰ اســتان بــرق مصــرف کــرده، شــرکت بــرق متوجــه 
نشــده!

ــراض  ــه اعت ــیما، ب ــک س ــبکه ی ــی ش ــه ی تلوزیون ــبات در مصاحب ــوان محاس ــتان دی دادس
ــک  ــتان در ی ــن دادس ــه ی ای ــه گفت ــی زد. ب ــرف عجیب ــت و ح ــرو پرداخ ــئوالن وزارت نی مس
بازدیــد در تهــران مزرعــه ای ماینیــگ غیرمجــاز کــه بــرق بــه انــدازه ی بــرق ۱۰ اســتان مصــرف 
داشــته کشــف شــده کــه قبــل از آن مســئوالن برقــی بــه آن پــی نبــرده بودند.امــا حتــی اگــر 
منظــور وی بــه انــدازه ماینر هــای غیرمجــاز ۱۰ اســتان بــوده باشــد هــم بــاز عجیــب و غیرقابــل 
بــاور بنظــر می رســد. یکــی از مشــکات بــرق عــدم درک درســت از آمــار و اطاعــات مصــرف و 
ــی مشــاهده می شــود. ــر برق ــان مســوالن غی ــرات در گفتم ــه ک ــه ب ــرق اســت ک هزینه هــای ب

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%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba/
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%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%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%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b6%d8%af%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%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://tasisatnews.com/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%db%b1%db%b0-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af/
https://tasisatnews.com/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%db%b1%db%b0-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af/
https://tasisatnews.com/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%db%b1%db%b0-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af/


www.Tasisatnews.com 5هفته نامه شماره 343

اخبار داخلی

راهکار سریع صنعت تهویه ایران به »کرونا«
ــا در  ــروس کرون ــال وی ــر انتق ــا خط ــوب ب ــه مطل ــی مواجه ــا ویژگ ــه ب ــتگاه تهوی دس
اماکــن پرجمعیتــی چــون بیمارســتانها، بانکهــا و... بــا اســتفاده از تکنولــوژی بومــی و 

ــازار عرضــه خواهــد شــد . ــه ب ــی ســاخته و ب پژوهشــگران داخل
مدیرعامــل شــرکت دمنــده در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز، 

بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :
پاندمــی ویــروس کرونــا، الگوهــای جدیدتــری در حــوزه هــای مختلــف تعریــف کــرده 
ــا  ــزان همــه گیــری »کوویــد ۱۹« در سراســر جهــان را کاهــش دهــد و ب ــا بتــوان می ت
توجــه بــه اینکــه ایــن ویــروس از طریــق هــوا انتقــال مــی یابــد »تاسیســات و صنعــت 

تهویــه « نقــش مهمــی در ایــن زمینــه را ایفــاء مــی کننــد.
ــش  ــا دان ــکاء ب ــا ات ــه ب ــای تهوی ــتگاه ه ــاخت دس ــه از س ــتانجی در ادام ــد بس احم
ــل  ــوس در داخ ــی معک ــن مهندس ــار گرفت ــا دراختی ــی ب ــگران داخل ــی و پژوهش بوم
کشــور خبــر داد کــه مــی توانــد خطــر انتقــال ویــروس کرونــا در هــوا را کاهــش دهــد. 

ــرد: ــح ک بســتانچی تصری
ــه تبدیــل  ــراى کمــک ب دســتگاه تصفیــه هــواىMyair ً کامــا قابــل حمــل بــوده و ب
اتــاق هــاى بیمارســتانى عــادى بــه اتــاق هــاى جداســازى )ایزولــه( عفونــى طراحــى و 
تولیــد شــده اســت. ایــن دســتگاه مطابــق بــا اســتاندارد ASHRAE170 بــراى تهویــه 
ــا راندمــان  مــکان هــاى بهداشــتى و درمانــى طراحــى شــده و در آن فیلتــر HEPA ب
۹۷٫۹۹ %و الکتروفــن کوپــل مســتقیم و بــا ســر و صــداى کــم اســتفاده شــده تــا هــواى 

آلــوده محیــط را پــس از حــذف آلودگــى هــاى مختلــف از اتــاق خــارج کنــد.

قابل توجه کلیه ناظران و سازندگان ذیصالح
بــه اطــاع کلیــه ناظــران محتــرم می رســاند؛ بــا عنایــت بــه مــواد ۴ و 
۳۲ قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان و وفــق بندهــای ۳-۴-۱۴ 
و  ۱۵-۴-۷مبحــث دوم مقــررات ملــی ســاختمان شــروع هرگونــه عملیــات 

ســاختمانی منــوط بــه معرفــی ســازنده ذیصــاح می باشــد.
ــتان  ــی اس ــام مهندس ــازمان نظ ــورت س ــر اینص ــت درغی ــی اس  بدیه
مطابــق بنــد۲-۷-۱ مبحــث دوم مقــرات ملــی ســاختمان اقدامــات الزم و 

ــد داد. ــام خواه ــته را انج بایس

ثبت نام بیمه تکمیلی نظام مهندسی تهران آغاز شد
بــه اطــاع اعضــای محتــرم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران مــی رســاند پیــرو مناقصــه بیمــه انجــام شــده 
توســط ســازمان و انعقــاد قــرارداد جدیــد یکســاله از ۰۶/۰۴/۱۴۰۰ بــا شــرکت بیمــه البــرز ، اعضــاء محتــرم میتواننــد جهــت اخــذ 
بیمــه درمــان تکمیلــی و عمــر و حادثــه  بــه شــرح زیــر اقــدام نماینــد : خواهشمنداســت ابتــدا بــه دقــت طــرح هــای پیشــنهادی و 
نــوع پوشــش هــای بیمــه ای مطالعــه گردیــده و بــا اطــاع از مفــاد کامــل پوشــش هــا طــرح مــورد نظــر خــود را انتخــاب نماییــد،
درمرحلــه بعــد نســبت بــه انجــام پیــش ثبــت نــام در همیــن ســایت اقــدام و شــماره رهگیــری اخــذ نماییــد .پــس از اخــذ کــد 
رهگیــری بــه ســایت نویــد رفــاه ایرانیــان هدایــت خواهیــد شــد وارد قســمت ثبــت نــام بیمــه تکمیلــی اعضــا نظــام مهندســی 

شــوید و  ثبــت نــام خــود را انجــام دهیــد.

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
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/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7/
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/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2/
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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 و مرداد 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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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

دایکین خط تولید یخچال های ویترینی را راه اندازی
 می کند

شــرکت دایکیــن خــط تولیــد یخچــال هــای صندوقی/ویترینــی خــود را توســط ســازنده اروپایــی AHT بــه بــازار ژاپــن معرفــی مــی 
کنــد. ایــن حرکــت بــه دنبــال برنامــه خریــد ســازنده تجهیــزات تبریــد فروشــگاهی اتریشــی در ســال ۲۰۱۸ انجــام شــده است.ســری 
تجهیــزات دماپاییــن بــا مبــرد R290، از درب هــای شیشــه ای متحــرک و کمپرســورهای اینورتــر اســتفاده مــی کننــد کــه تحــت برنــد 
دایکیــن فروختــه مــی شــوند. تقویــت عرضــه تجهیــزات دماپاییــن بــرای فروشــگاه هــا یکــی از سیاســت هــای برتــر شــرکت دایکیــن 
طبــق برنامــه مدیریــت اســتراتژیک ۲۵ ســاله ایــن شــرکت اســت.تجهیزات دماپاییــن و تهویــه مطبــوع در حــال حاضــر بــه عنــوان 
مجموعــه ای در ســوپرمارکت هــای ســزنجیره ای مهــم اروپــا اســتفاده مــی شــوند. بــا خــط جدیــد یخچــال هــا و فریزرهــای ویترینــی 

در ژاپــن، امــکان ارایــه ارزش افــزوده بــرای کل زنجیــره ســرد از مناطــق تولیــد تــا مصــرف فراهــم مــی شــود.

پاسخ سریع توشیبا به کووید ۱۹
شــرکت Toshiba Carrier اعــام کــرده اســت گام هــای جــدی و کوتــاه 
ــای  ــگاه ه ــرای آزمایش ــوده ب ــط کار آس ــظ محی ــت حف ــی در جه مدت
کوویــد ۱۹ در اســکاتلند بــر مــی دارد. ایــن شــرکت چیلرهــای هواخنــک 
کریــر و سیســتم هــای تهویــه مطبــوع اســپلیت و VRF بازیابــی حرارتــی 
SHRM-e توشــیبا را بــرای آزمایشــگاه هــای جدیــد بیمارســتان گارتناوال، 
گاســکو و لوریســتون پــاالس ادینبــورگ تامیــن مــی کند.حفــظ دمــای 
ثابــت در ازمایشــگاه هــای بــرای اطمینــان از ارایــه نتایــج بــا کیفیــت بــاال 
و مطمئــن و نیــز محیــط کاری راحــت بســیار مهــم است.آزمایشــگاه هــا 
۲۴ ســاعته کار مــی کننــد و سیســتم هــای HVAC بــا اضافــات N+1 کامل 
طراحــی مــی شــوند تــا اطمینــان دهنــد همیشــه یــک دســتگاه در حالت 

آمــاده بــه کار بــرای پیوســتگی ســرمایش وجــود دارد.

ساخت اولین مدرسه جهان با چاپ سه بعدی
بــرای اولیــن بــار در جهــان یــک مدرســه در مــاالوی افریقــا بــا فنــاوری 
چــاپ ســه بعــدی ســاخته شــد.پروژه ۱۴Trees تاشــی مشــترک بیــن 
گــروه CDC انگلســتان و شــرکت چندملیتــی LafargeHolcim اســت 
کــه بــه دنبــال کمــک بــه حــل مشــکات کمبــود فضــای آموزشــی در 
آفریقاســت. هماننــد ســایر پــروژه هــای چــاپ ســه بعــدی، ایــن تیــم 
ــل از  ــازه قب ــای س ــی دیواره ــکل ده ــزرگ ب ش ــترودر ب ــک اکس از ی
نصــب تجهیــزات پایانــی ماننــد پنجــره هــا، درب هــا، بــام و اتصــاالت 
مختلــف اســتفاده مــی کند.ایــن روش تــا حــد زیــادی زمــان ســاخت 
و نیــز اثــرات مخــرب زیســت محیطــی فرآینــد ســاخت و ســاز را تــا ۵۰ 
درصــد کاهــش مــی دهــد. ۱۴Trees از اواخــر ســال گذشــته در آفریقــا 
شــروع بــه کار کــرده و توانســته اســت دیوارهــای اولیــن خانــه چــاپ 
ســه بعــدی را تنهــا در ۱۲ ســاعت بســازد.طبق اعــام یونیســف مــاالوی 
بــا کمبــود ۳۶۰۰۰ کاس درس رو بــه روســت کــه ســاخت آن ۷۰ ســال 

۱۴Trees ،طــول مــی کشــد. بــه کمــک روش چــاپ ســه بعــدی
 می تواند این کمبود را در کمتر از ۱۰ سال مرتفع کند.

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%af%d8%a7%db%8c%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%af%d8%a7%db%8c%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7/
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/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-19/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-19/
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%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
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مقاله اشری

نیازهای ویژه و بسیار متنوعی در حوزه های خاص 

فرایند نساجی وجود دارد. مهندسان HVAC طراح

پروژه های نساجی باید درک کاملی از اجزای 

سیستم HVAC زیر داشته باشند:

-فرایند سایکرومتریک در سیستم های پاششی

-رطوبت زنی و رطوبت گیری

-توزیع هوای بدون کوران

-کنترل مه

-فیلترهای هوا و آب

-کلکتورهای گرد و غبار

-کانال کشی صنعتی

-هواسازهای بزرگ

-چیلرهای آبی بزرگ

-برج های خنک کن

-سیستم های لوله کشی صنعتی

-پمپ ها

-متالورژی مقاوم به خوردگی

-کمپرسورهای هوای سانتریفیوژی بزرگ

-کنترل های الجیک قابل برنامه ریزی و سیستم 

های حصول داده و کنترل نظارتی 

-تصفیه آب در سیستم های با چاهک باز 

ــه  ــد تهوی ــه بای ــی ک ــل از فرایندهای ــی کام آگاه

ــا،  ــا کده ــنایی ب ــق؛ آش ــبات دقی ــوند؛ محاس ش

ــط  ــز رواب ــت و نی ــتانداردهای صنع ــررات و اس مق

ــه  ــاداری ب ــری و وف ــول کارفرما/مهندس/مج معق

بودجــه کارفرمــا بــرای پــروژه هــای موفــق ضروری 

ــاجی  ــع نس ــژه در صنای ــه وی ــرها ب ــت. ایرواش اس

مهــم هســتند و ممکــن اســت در سیســتم هــای 

ــا  ــرعت ی ــم س ــای ک ــتگاه ه ــده  دس ــاخته ش س

ــرعت  ــزات پرس ــند. تجهی ــداول باش ــرعت مت پرس

یکپارچــه ای کــه از حــذف کننــده هــای دوار 

اســتفاده مــی کننــد، اگرچــه دیگــر رایــج نیســتند، 

ــود.  ــی ش ــت م ــا یاف ــه ه ــی کارخان ــوز در بعض هن

آلودگــی ایرواشــرها بــا روغــن هــای هوابــرد، 

ــد  ــب جداســازی ایرواشــرها و چیلرهــای فراین اغل

بــا مبــدل هــای حرارتــی، معمــوال از نــوع صفحــه 

طراحی تهویه مطبوع کارخانجات نساجی

https://www.ashrae.org/
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ــد.  ــی کن ــی م ــاب، را الزام ــا ق ای ی

سیستم های آب سرد با چاهک باز
استفاده از چاهک های باز در فرآوری پارچه با 

دستگاه های هواساز ایرواشر رایج است. چاهک 

های های باز یک مشکل منحصر به فرد برای 

حذف پنبه های زده شده )کرک( از مخازن 

دارند. بسیاری از سیستم ها هوا را از محل های 

ریسندگی برمی گردانند و این هوا کرک ها و رشته 

های آزاد را از فرآیند ریسندگی حمل می کند. این 

رشته ها معموالً به طور کامل توسط کلکتورهای 

مرکزی حذف نمی شوند )شکل 1(. در تاسیسات 

قدیمی تر، کلکتورهای مرکزی ممکن است کاماً 

ناکارامد باشند یا اصاً وجود نداشته باشند. یک 

فیلتر غلتکی دوار معموالً برای حذف رشته های 

کرک از چاهک های ایرواشرها استفاده می شود تا 

مانع از انسداد نازل های اسپری و ایجاد رسوب در 

محیط اسپری می شود. فیلترهای غلتک دوار در 

چاهک نیمه غوطه ورند و به سیستم خائی وصل 

می شود که خاف جهت بخشی از غلتک که در 

معرض هواست حرکت می کند، کرک را از سطح 

غلتک پاک و آن را از طریق یک دمنده پرفشار به 

یک مخزن کیسه ای منتقل می کند که آب جدا و 

کرک برای دفع در آینده جمع آوری می شود. 

بسیاری از واحدهای نساجی یک چاهک باز برای 

برگشت آب سرد از ایرواشرها دارند )شکل 2(. پمپ 

های آب سرد این چاهک را از طریق ورودی صافی 

دار، C، برای برگشت اب سرد به چیلرها تخلیه می 

کنند. در طراحی صافی ورودی، باید دقت کنید از 

چیدمانی که ممکن است سبب کاویتاسیون پمپ 

شود، خودداری کنید. فیلترهای غلتک دوار 

باید برای این چاهک ها مد نظر باشند تا مانع از 

رسوب در لوله های چیلر توسط کرکی که از صافی 

ها عبور می کند، شود. این چاهک ها باید به دقت 

سایزبندی شوند تا وقتی ایرواشرها قطع است 

و چاهک های آنها تخلیه می شوند، حجم آب 

موجود در سیستم را دریافت کنند. 

مقاله اشری
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سیستم های یکپارچه
بسیاری از ماشین ها از یک سیستم ایرواشر 

پاالیش شده استفاده می کنند که سیستم تهویه 

مطبوع و کلکتور را در یک واحد یکپارچه ترکیب 

می کند. هوایی که توسط فن های سیستم کلکتور 

تامین می شود و هر هوای الزم برای ساخت هوای 

برگشتی کل، از طریق یک کانال مرکزی به دستگاه 

تهویه مطبوع برمی گردد. مقدار هوای برگشتی 

توسط سیستم های تمیزکردن ماشین نخ ریسی 

نباید بیشتر از مقدار هوای رفت تهویه مطبوع 

باشد. هوای تخلیه شده با این سیستم های 

مکش توسط کانال های هوای برگشت مستقیم 

به سیستم تهویه مطبوع حمل می شود. قبل از 

ورود به کانال، مقداری از هوای سیستم تمیزکننده 

روی موتور محرکه ماشین نخ ریسی و از طریق یک 

محوطه خاص برای مهار تلفات گرمایی از موتور 

عبور می کند. وقتی سیستم های یکپارچه گاهی 

از الزامات هوای رفت محل فراتر می روند، هوای 

مازاد باید بعد از تصفیه دوباره وارد شود. 

سیستم های تمیزکننده مکش مجزا، که می توانند 

با تهویه مطبوع یکی شوند برای کارتها، قاب های 

کشش، ماشین های بالشچه، ماشین های پنبه 

زنی، قاب های فتیله پنبه، قاب های ریسندگی، 

ماسوره ها و لفاف ها موجود هستند. مزایای زیر از 

این یکپارچگی حاصل می شود:

-با یک تامین هوای ثابت، بهترین توزیع هوای 

یکنواخت را می توان در تمام طول سال حفظ کرد. 

-جریان هوای رو به پایین را می توان کنترل کرد؛ 

جریان های مخالف در اتاق به حداقل می رسد یا 

حذف می شود؛ جابه جایی یا پرواز از یک فرآیند 

به فرآیند دیگر به حداقل می رسد یا حذف می 

شود. تقسیم بندی اتاق بین سیستم ها برای انواع 

مختلف فرایندهای تولید ارزش این یکپارچگی را با 

کنترل الگوی هوای اتاق در تمام طول سال تقویت 

می کند. 

-تلفات حرارتی موتور قاب نخ ریسی و هر بخش 

مقاله اشری
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از گرمــای قــاب فــراوری کــه در کانــال ضبــط مــی 

ــور  ــتم کلکت ــزات سیس ــای تجهی ــز گرم ــود و نی ش

ــذارد،  ــر بگ ــاق تاثی ــرایط ات ــد روی ش ــی توان نم

نقــاط داغ در آلیاژهــای موتــور حــذف مــی شــود 

و اگرچــه ایــن گرمــا بــه بــار تبریــد مــی رود، نمــی 

توانــد وارد اتــاق شــود. در نتیجــه، مقــدار هــوای 

رفــت کــم مــی شــود. 

-شرایط یکنواخت در اتاق تولید را بهبود 

ــه  ــتقیم ب ــده مس ــه ش ــوای تهوی ــد؛ ه ــی ده م

محــل هــای کاری روی ماشــین هــا کشــیده مــی 

شــود و نقــاط خشــک یــا مرطــوب را حــذف مــی 

ــه حداقــل مــی رســاند.  ــا ب ــد ی کن

-بیشــترین کاربــری تمیزکــردن از هوایــی کــه 

حرکــت مــی کنــد، انجــام مــی شــود. یــک راهنمــا 

ــر  ــرح زی ــه ش ــن ب ــوای تمیزک ــات ه ــرای الزام ب

ــت: اس

مقاله اشری
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گزارش

خرم از واکسیناسیون جامعه مهندسی طی هفته 
آینده خبر داد

ــازمان  ــزی س ــورای مرک ــس ش ــّرم رئی ــد خ احم

نظــام مهندســی ســاختمان در پایان ســفر اســتانی 

ــت: از  ــی گف ــی در گفت وگوی ــان غرب ــه آذربایج ب

ــتان های  ــه اس ــفرهایی را ب ــورم س ــدای حض ابت

ــفر  ــه ای دو س ــورت هفت ــه ص ــور ب ــف کش مختل

ــازمان  ــول دوران س ــه در ط ــم ک ــزی کردی برنامه ری

ــیوع  ــال، ش ــن ح ــا ای ــت. ب ــوده اس ــابقه ب بی س

بیمــاری کرونــا تاثیــر منفــی در ایــن مهــم داشــت 

ــت. ــش یاف ــدت کاه ــه ش ــفرها ب ــداد س و تع

وی افــزود: هــدف مــا از ســفرها، دریافت پیشــنهاد 

ــد از  ــن بازدی ــتان ها و همچنی ــته های اس و خواس

ــام  ــتورالعمل های انج ــات و دس ــات، مصوب اقدام

شــده، بــوده اســت. مهنــدس خــرم اضافــه کــرد: 

ایــن ســفرها بعــد از یــک ســال تاخیــر، از ابتــدای 

ــه هشــت  ــون ب ــاز و تاکن ــاره آغ ســال جــاری دوب

اســتان کشــور ســفر اســتانی انجــام شــده اســت.

رئیــس شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان خاطــر نشــان کــرد: ۲۰۰ دســتور جلســه 

ــه شــورا، ده هــا ســال  ــی ب ــن شــده و اباغ تدوی

زمــان بــرای اجــرا نیازمنــد اســت. بــا ایــن حــال، 

بــه نتیجــه رســیدن بیمــه ۷ درصــدی مهندســین 

ــه  ــای دیرین ــزو آرزوه ــه ج ــاختمان ک ــت س صنع

مهندســان بــه شــمار مــی رفــت،  یکــی از اقدامــات 

مهــم مــا بــوده کــه بــه ســرانجام رســیده اســت.  

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارومیه گفت: بحث واکسن کرونای جامعه 

مهندسی و اعضای نظام مهندسی ساختمان طی هفته آتی قطعی می شود.

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
موضوع مهم دیگر، بحث تعارض منافع که نگرانی 

زیادی برای مهندسین داشته است، طی جلساتی 

با وزیر راه و شهرسازی در هفته های آتی به نتیجه 

خواهدرسید.

خّرم گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته در شورای 

مرکزی، نظارت بر امور و عملکرد استان ها که در 

گذشته اقدامی از سوی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور نشده بود، راه اندازی دفتر نظارت 

و بازرسی و ارزیابی عملکرد استان ها، دفتر آموزش 

در سازمان و همچنین انتخاب یک مدیر تمام 

وقتی برای روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور بوده است.

خّرم به دریافت مجوز پایگاه خبری جامع نظام 

مهندسی ساختمان کشور اشاره و اعام کرد: این 

پایگاه به زودی راه اندازی و تا پایان سال، به 

خبرگزاری مهندسی تبدیل خواهد شد که می تواند 

کمک زیادی به سازمان و جامعه مهندسی کشور 

داشته باشد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور در خصوص بحث تعارض منافع 

گفت: اعتقاد دارم اگر قرار باشد اعضای هیات 

مدیره ها را از استفاده از پروانه اشتغالشان منع 

کنیم، باید حق محرومیت را پرداخت کنیم. البته 

در این خصوص جلسات مختلفی برگزار شده است 

و به دنبال حل این موضوع با گفت و گو و رایزنی 

هستیم؛ هرچند خودمان را نیز به دلیل کوتاهی در 

اطاع رسانی به وزارتخانه مقصر می دانیم.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور ادامه داد: قوانین مربوط به 

سازمان نظام مهندسی ساختمان نیاز به اصاح 

دارد که این موضوع در دستور کار مجلس قرار 

گرفته و قرار است هفته آینده کمیسیون عمران 

مجلس به این موضوع رسیدگی و ما نیز نظرات 

خودمان را اعام خواهیم کرد.

خّرم خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت و اعمال 

تغییرات، اصاحات اساسی برای قانون نظام 

مهندسی ساختمان از جمله مواد یک درخصوص 

نحوه تشکیات مناسب همکاری تشکل های 

صنفی حرفه ای در اجرای قانون نظام مهندسی، بند 

۱۰ ماده ۲ درخصوص جلب مشارکت تشکل های 

صنفی حرفه ای در تهیه و اجرای طرح های توسعه 

کشور و دیگر مواد نیاز است، ضمن اینکه باید 

سلسله مراتب ارکان نظام و همچنین نحوه تامین 

منابع سازمان و ارکان نظام تعریف دقیقی صورت 

گیرد. همچنین رفع ابهامات انتخابات سازمان و 

مشخص شدن اختیارات قانونی رئیس سازمان 

نظام مهندسی ساختمان در استان ها تدوین شود.

وی درخصوص ارتقای جایگاه مهندسی نیز گفت: 

ارتقای جایگاه و شان مهندسی وابسته به مواردی 

است که در این خصوص شفاف سازی همه 

اطاعات ضروری می باشد.

وی اضافه کرد:  تعریف جایگاه سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان ها و کشور در شوراهای 

عالی و شوراهای تصمیم گیری همچون شورای 

مدیریت بحران، شورای عالی معماری شهرسازی و 

شورای برنامه ریزی توسعه نیز ضروری است.

خرم افزود: حرکت سالم سازمان در ارائه خدمات 

مهندسی و کاهش بروکراسی و تاش برای ارائه 

خدمات مناسب به مردم جزو اولویت هایی است 

که می تواند شان و جایگاه مهندسی را ارتقا دهد.
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گزارش
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور گفت: از هیات مدیره ها نیز 

انتظار داریم، وظیفه و ماموریت خود را به نحو 

احسن انجام دهند و رسیدگی به پرسنل و اعضا 

و معیشت آنان، پیگیری امور رفاهی اعضا و حل 

مشکات اساسی مهندسین را در اولویت قرار 

دهند.

خرم گفت: یکی دیگر از اهداف ما از سفرهای 

مختلف به استان ها، دیدار با استانداران، معاونین 

عمرانی استانداری، مدیران کل راه و شهرسازی و 

همچنین شهرداران مراکز استان ها برای دریافت 

زمین و تسهیات برای تامین مسکن مهندسین به 

عنوان یکی از مهم ترین برنامه هایمان مدنظر داریم.

خرم درخصوص بحث تامین واکسن جامعه 

مهندسین نیز گفت: تامین واکسن برای اعضای 

سازمان یکی از اقدامات جدی ماست که البته این 

موضوع هفته آینده قطعی خواهد شد. به عبارت 

دیگر، در صورت امکان به عنوان اولین بخش 

خصوصی، واکسن اعضا را وارد خواهیم کرد.
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ــرح  ــهیالت ط ــقف تس ــش س ــا افزای ــان ب همزم
اقــدام ملــی مســکن از ۱۰۰ بــه ۲۵۰ میلیــون 
ناموت، مــدت بازپرداخــت ایــن وام هــم از ۱۲ بــه 
ــرات در  ــن تغیی ــرد. ای ــدا ک ــش پی ــال افزای ۲۰ س
ــکن  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــی ط ــه اجرای آیین نام
ــام  ــران انج ــات وزی ــرداد ۱۴۰۰ هی ــوب ۲۳ خ مص
و ۲۵ خردادمــاه بــه وزارت راه و شهرســازی ابــالاغ 

شــده اســت.
محمــد اســالمیـ  وزیــر راه و شهرســازیـ  بــا اعالم 

ــه در ایــن  ــه اســت: تســهیالتی ک ــر گفت ایــن خب
ــت  ــازنده پرداخ ــه س ــده ب ــی ش ــرح پیش بین ط
می شــود. میــزان ایــن تســهیالت تــا ســال پیــش 
۱۰۰ میلیــون ناموت بــود کــه امســال بــا تصویــب 
در شــورای پــول و اعتبــار، موفــق شــدیم مقــدار آن 
ــه  ــر هزین ــانیم. اگ ــون ناموت برس ــه ۲۵۰ میلی را ب
ســاخت هــر واحــد مســکونی ۴۰۰ میلیــون ناموت 
ــدود  ــهیالت ح ــن تس ــش ای ــال پی ــا س ــد، ت باش
ــه ســاخت مســکن را پوشــش  یــک چهــارم هزین

گزارش ویژه

بســتر بــرای ســاخت یــک میلیــون مســکن 
بــرای رئیســی در ســال آمــاده اســت

در شرایطی که تا پیش از این مهلت بازپرداخت وام مسکن ملی ۱۲ سال بود، بر اساس اعام وزیر راه و 

شهرسازی به ۲۰ سال افزایش یافت؛ او همچنین بیان کرد به رئیسی، رییس جمهور منتخب دوره سیزدهم 

گفته که شرایط فنی، اجرایی و نیروی انسانی برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی فراهم است.

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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مــی داد، امــا امســال ایــن پوشــش بــه حــدود ۶۰ 
ــی  ــک توان افزای ــن ی ــت و ای ــیده اس ــد رس درص
ــی  ــرایط تورم ــردم در ش ــرای م ــه ب ــل مالحظ قاب
اســت. بایــد توجــه داشــت کــه دوره بازپرداخــت 
ایــن وام ۲۰ ســاله اســت و دوران ســاخت هــم در 
آن لحــاظ شــده اســت. بنابرایــن هرچــه ســاخت 
ــان  ــد، متقاضی ــام برس ــه اتم ــر ب ــای زودت واحده
بهــره بیشــتری از ایــن تســهیالت خواهنــد بــرد.

یــک  ســاخت  بــرای  شــرایط  گفتــم  رئیســی  بــه 
اســت فراهــم  واحــد  میلیــون 

ــی ـ  ــم رئیس ــرح ابراهی ــوص ط ــالمی در خص اس
رئیــس جمهــور ـ منتخــب بــرای احــداث ســالیانه 
ــه  ــه ای ب ــت: در جلس ــکن گف ــون مس ــک میلی ی
ــی و  ــی و فن ــازوکار مهندس ــه س ــم ک ــان گفت ایش
ــه  ــن ک ــرای ای ــروی کار ب ــح و نی ــی و مصال اجرای
ــد  ــکن تولی ــون مس ــک میلی ــاالنه ی ــور س در کش
شــود فراهــم اســت، امــا نکتــه حائــز اهمیتــی کــه 
وجــود دارد توانمندســازی مــردم و ایجــاد شــرایط 
بــرای مــردم اســت تــا اســتطاعت خریــد داشــته 
ــت  ــن الزم اس ــد. بنابرای ــد، بخرن ــند و بتوانن باش
ــط  ــکن توس ــد مس ــدرت خری ــازوکارهایی ق ــا س ب

ــد. مــردم افزایــش یاب
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان ایــن کــه مــا آمــار 
ــا  ــه هــای کشــور را گرفتــه ایــم، افــزود: ب کل خان
اســتفاده از تقاطــع داده هــای موجــود ۱ میلیــون 
و ۳۰۰ هــزار واحــد خانــه خالــی را شناســایی 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــار س ــم و در اختی ــرده ای ک
قــرار داده ایــم و از مردادمــاه بایــد از آن هــا 
ــه  ــات اخــذ شــود. امــا مســاله اینجاســت ک مالی
ســازمان امــور مالیاتــی روش ارائــه آمــار را قبــول 
نــدارد، بنابرایــن بــه روش دیگــری در حــال تهیــه 
آمــار هســتیم تــا ارائــه کنیــم.وی ادامــه داد: بــه 
ــاده  ــکان آم ــالک و اس ــامانه ام ــور س ــن منظ ای
ــن  ــه ای شــده اســت. متاســفانه جوســازی ها علی
ســامانه باعــث شــد کــه اســتقبال از آن کــم باشــد 
ــات  ــوار اطالع ــون خان ــدود ۳ میلی ــون ح و تاکن

خــود را در آن ثبــت کرده انــد. امــا در ســتاد کرونــا 
مصــوب شــد کــه ثبــت نــام ســامانه تــا شــهریور 
ــات از خانه هــای  ادامــه داشــته باشــد. اخــذ مالی
خالــی بســیار مهــم اســت و بــه نفــع مردم اســت، 
ــه ایــن کار باعــث می شــود مســکن از یــک  چراک
کاالی ســرمایه ای بــه یــک کاالی مصرفــی تبدیــل 
ــرل شــود. حتــی مطــرح شــدن  و قیمــت آن کنت
نــام ســامانه امــالک و اســکان باعــث شــد رشــد 

قیمــت مســکن متوقــف شــود.
اســالمی گفــت: از مــرداد مــاه طــرح اخــذ مالیــات 
ــع  ــود. در واق ــاز می ش ــی آغ ــای خال ــه ه از خان
طبــق قانــون ســازمان امــور مالیاتــی موظف اســت 
ــا  ــد.وی ب ــاز کن ــات را آغ ــذ مالی ــاه اخ از مردادم
اشــاره بــه ثبــت نــام از متقاضیــان مســکن ملــی 
در پنــج مرحلــه خاطرنشــان کــرد: در طــرح اقــدام 
ــی  ــتمی و پیامک ــورت سیس ــه ص ــکن ب ــی مس مل
ــا  ــت تقاض ــزار دریاف ــون و ۵۰۰ ه ــدود ۲ میلی ح
داشــتیم و در پاالیشــی کــه در پنــج مرحلــه ثبــت 
نــام انجــام شــد، مشــخص شــد کــه مــردم واجــد 
شــرایط حداکثــر ۵۳۰ هــزار نفــر هســتند. اکنــون 
ــم،  ــزی کردی ــر برنامه ری ــزار نف ــن ۵۳۰ ه ــرای ای ب
زمیــن تخصیــص دادیــم و پروژه ســاخت مســکن 

ــم. ــف کرده ای تعری
مسکن ملی در سه بخش دنبال می شود

اســالمی بــا بیــان اینکــه طرح اقــدام ملی مســکن 
در ســه وضعیــت پیگیــری می شــود، افــزود: یکــی 
ــا در  ــده عمدت ــی ش ــرح پیش بین ــوع ط ــه ن از س
شــهرهای کوچــک و متوســط کــه در آن هــا زمیــن 
کافــی در اختیــار داریــم، انجــام می شــود. در ایــن 
ــردم  ــه م ــی ب ــورت گروه ــه ص ــن را ب ــرح زمی ط
واگــذار می کنیــم و مــردم بــا نقشــه طراحــی 
شــده توســط ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  
ــود  ــت خ ــا هم ــکن، ب ــاد مس ــت بنی ــا هدای و ب
ــن  ــد. ای ــداث می کنن ــکونی را اح ــای مس واحده
طــرح بــرای حــدود ۱۳۵ هــزار نفــر اجرایــی شــده 
اســت. اکنــون از نفراتــی کــه بــه بــرای ایــن طــرح 
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ــار  ــن را  در اختی ــی زمی ــد، بخش ــام کردن ــت ن ثب
گرفتنــد و بخشــی نیــز واحدهــای مســکونی خــود 

ــد. ــاح کرده ان ــاخته و افتت را س
دوم  نــوع  داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــع  ــورت مجتم ــه ص ــه ب ــتند ک ــی هس پروژه های
ــزار  ــدود ۳۰۰ ه ــون ح ــوند و اکن ــداث می ش اح
نفــر بــه ایــن طرح هــا معرفــی شــده اند. در ایــن 
ــازان  ــوه س ــازندگان و انب ــکاران و س ــرح پیمان ط
طــی قــراردادی مســئول ســاخت ایــن مجتمع هــا 
ــه ایــن پروژه هــا  ــان ب ــون متقاضی می شــوند. اکن
متصــل شــدند و بخشــی از آنــان در بانــک افتتــاح 
حســاب کرده انــد. نــوع ســوم نیــز بــه کالنشــهرها 
و شــهرهای بــزرگ اختصــاص دارد کــه در آن 
ــازان  ــا انبوه س ــارکنی ب ــکل مش ــه ش ــا ب پروژه ه
احــداث می شــود. البتــه در کنــار ایــن ســه طــرح،  
ــد  ــف مانن ــازمان های مختل ــا س ــا ب تفاهم نامه ه
نیروهــای مســلح، آمــوزش و پــرورش بــرای تامین 
مســکن فرهنگیــان. وزارت رفــاه بــرای تامیــن 
ــاد  ــتگان و وزارت جه ــران و بازنشس ــکن کارگ مس
ایــن  در  می شــود.  پیگیــری  نیــز  کشــاورزی 
هــم  کــه  ســازمان هایی  بــرای  تفاهم نامه هــا 
ــاخت  ــی س ــع مال ــات و مناب ــم امکان ــن و ه زمی
مســکن در اختیــار داشــتند، واحدهــای مســکونی 

احــداث می شــود.
 ۱۰ قالــب  در  ملــی  مســکن  هــزار   ۵۳۰ احــداث 

پــروژه
ــداث  ــه اح ــان اینک ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
۵۳۰ هــزار واحــد مســکن ملــی در سراســر کشــور 
ــده  ــرا ش ــاز اج ــروژه وارد ف ــزار پ ــب ۱۰ ه در قال
اســت، گفــت: اکنــون بخشــی از ایــن پروژه هــا در 
دو مرحلــه افتتــاح شــده اســت. البتــه ایــن طــرح 
در تعــداد انگشــت شــماری از شــهرهای کوچــک 
ــازی  ــه وزارت راه و شهرس ــتانی ک ــا کوهس و عمدت
زمینــی در اختیــار نــدارد و هنــوز نتوانســته اســت 
ــده  ــروع نش ــد، ش ــداری کن ــردم خری ــن از م زمی
ــهرها و  ــن ش ــداد ای ــو تع ــک س ــا از ی ــت. ام اس

متقاضیانشــان بســیار کــم اســت و از ســوی دیگــر 
ــکل  ــل مش ــتانه ح ــز در آس ــهرها نی ــن ش در ای

ــتیم. هس
تحویــل ۴۰ هــزار مســکن ملــی بــه متقاضیــان تــا 
کنــون  بــه گفتــه اســالمی، تاکنــون ۴۰ هــزار واحد 
ــد  ــی تولی ــدام مل ــرح اق ــب ط ــکونی در قال مس
ــده  ــل ش ــان تحوی ــه متقاضی ــکن ب ــه مس و عرض
ــان ســال ۱۴۰۰ چــه تعــداد  ــا پای اســت. اینکــه ت
ــتگی  ــود، بس ــداث ش ــر اح ــکونی دیگ ــد مس واح
بــه پرداخــت مــردم دارد. اگــر مــردم آورده خــود 
را دیــر پرداخــت کننــد، طبیعتــا ســازنده بــا 
ــکونی را  ــای مس ــده و واحده ــه ش ــکل مواج مش
دیــر تحویــل متقاضیــان خواهــد داد. امــا بــا ایــن 
ــان ســال  ــا پای ــه ت ــی  می شــود ک حــال پیش بین
ــد  ــزار واح ــداث ۱۵۰ ه ــل اح ــوان حداق ۱۴۰۰ بت
مســکونی را در قالــب طــرح اقــدام ملــی مســکن 

ــه اتمــام رســاند. ب
ــب  ــای ش ــری از صحبته ــش دیگ ــالمی در بخ اس
گذشــته خــود در یــک برنامــه تلویزیونــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه نیــاز مســکن شــهری بــر اســاس 
ــاالنه ۷۰۰  ــعه س ــم توس ــه شش ــات برنام مفروض
هــزار واحــد اســت، ادامــه داد: از ایــن تعــداد ۳۰۰ 
ــازند،  ــود می س ــردم خ ــاالنه م ــد را س ــزار واح ه
بنابرایــن مــا بــرای احــداث مســکن شــهری عــدد 
۴۰۰ هــزار واحــد مســکونی در ســال را هــدف قــرار 
ــازه  ــک ب ــن هــدف در ی ــه ای ــل ب ــرای نی داده و ب
ــد  ــزار واح ــل ۴۸۰ ه ــر تکمی ــالوه ب ــاله، ع دو س
مســکن مهــر باقی مانــده، احــداث ۴۰۰ هــزار 
برنامه ریــزی کردیــم.  را  واحــد مســکن ملــی 
امــروز هــم  احــداث اکثــر واحدهــای مســکن مهــر 
ــی را  ــکن مل ــداث مس ــم  اح ــده و ه ــل ش تکمی

ــم. ــد زدی کلی
ــکن در  ــه مس ــه ب ــی جامع ــاز واقع ــزود: نی وی اف
فرآینــد ثبت نــام بــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن 
ــام در  ــس از ثبت ن ــه پ ــود و آنچ ــخص می ش مش
ــان احصــا شــده،  ایــن طــرح و پاالیــش متقاضی
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گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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ــزارش؛ محورهــای بیســتمین  ــن گ ــر اســاس ای ب
و  »تجهیــزات  شــامل؛  تاسیســات  نمایشــگاه 
سیســتم های گرمایشــی«، »دیــگ آب گــرم، دیــگ 
بخــار و دیــگ روغــن«، سیســتم هــای گرمایــش 
تابشــی«، »سیســتم های  گرمایــش  و  کــف  از 
ــو و  ــرل گرمایــش«، »انرژی هــای ن هوشــمند کنت
ــواع سیســتم هــای گرمایــش  ــر«، »ان تجدیدپذی
داخلــی«، »انــواع آبگرمکــن، شــوفاژهای القایــی، 
ــزات و  ــتر...«، »تجهی ــات بیش ــا و... جزئی هیتره
تهویــه مطبــوع«،  و  سیســتم های سرمایشــی 
»تجهیــزات ســردخانه ای و برودتــی«، »انــواع 
ــر،  ــپ، فیلت ــور، پم ــاتی، رادیات ــزات تاسیس تجهی
اتصــاالت«،  و  لولــه  »انــواع  و...«،  شــیرآالت 

»تجهیزات الکترونیکی و سیســتم های اتوماســیون«، 
ــد. ــی باش ــکاری« م ــی و پیمان ــای خدمات »گروه ه
ــد؛ بیســتمین  ــی افزای ــن م ــزارش همچنی ــن گ ای
ــتم  ــات و سیس ــی تاسیس ــن الملل ــگاه بی نمایش
هــای سرمایشــی و گرمایشــی تهــران، ۲۷ لغایــت 
۳۰ مهرمــاه ســال جــاری د رمحــل نمایشــگاه بیــن 

المللــی برگــزار خواهــد شــد.
گفتنــی اســت، ایــن نمایشــگاه بــا هــدف آشــنایی 
ــه آخریــن محصــوالت در حــوزه تاسیســات  و ارائ
ــت  ــا رعای ــی ب ــی و سرمایش ــزات گرمایش و جهی
ــی،  ــرایط کرونای ــتی در ش ــای بهداش ــکل ه پروت

برگــزار خواهــد شــد.

گردهمایی
هــای  سیســتم  و  تاسیســات  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  بیســتمین  برگــزاری 

تهــران گرمایشــی  و  سرمایشــی 
بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران، ۲۷ لغایت ۳۰ 

مهرماه سال جاری د رمحل نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد.

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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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) نوع خاموت و سایز

۱۷٫۱۵۰ خاموت ۸

۱۶٫۵۵۰ خاموت 10

۱۷٫۲۵۰ خاموت مهندسی ۸

۱۶٫۶۵۰ خاموت مهندسی 10

۱۷٫۳۰۰ خاموت سنجاقی ۸

۱۶٫۷۰۰ خاموت سنجاقی 10

http://www.tasisatnews.com
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خاموشــی هــا پیاپــی بــرق طــی روز در حالــی کــه 

مــوج پنجــم کرونــا نیــز نامردانــه همــه شــهرهای 

کشــورمان را بــه خــون مــی کشــاند و قرمــز مــی 

ــی  ــه ب ــر از اینهم ــرگردان و متحی ــه را س ــد، هم کن

مدیریتــی و بــی مســئولیتی کــرده اســت.

ــان  ــه می ــم نام ــاد تفاه ــِت انعق ــنیدن نی ــر ش خب

وزارت صنایــع و وزارت نیــرو بــرای ســاخِت نیروگاه، 

ــه  ــت چ ــوم نیس ــه معل ــت ک ــی اس از آن خبرهای

ــد  ــردم مانن ــا م ــیند، ام ــی نش ــار م ــه ب ــع ب موق

مغروقــی کــه حتــی بــه پرکاهــی در اقیانــوس نیــز 

ــنیدِن  ــا ش ــد، ب ــی زن ــگ م ــات چن ــد نج ــه امی ب

ــه شــاید ســالهای  ــر خوشــحال شــدند ک ــن خب ای

آینــده بــا پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه مبنــی 

بــر وضعیــت بدتــر خشکســالی، دیگــر آب و بــرق 

داشــته باشــند!

ــوِد بــرق و خاموشــی هــای گســترده در کشــور  نب

ــو  ــری عض ــه کبی ــرد ک ــی گی ــورت م ــی ص در حال

ســندیکای بــرق کشــور، از عــدم موافقت مســئوالن 

ــت  ــو جه ــت و گ ــه و گف ــرای جلس ــرو ب وزارت نی

توســعه بخــِش تجدیدپذیرهــا گایــه منــد اســت 

و بــر ایــن بــاور هســت کــه بخــش خصوصــی بــا 

اتــکاء بــر منابــع خــوِب بــاد و خورشــید در کشــور 

ــامانه  ــزات و س ــتفاده از تجهی ــا اس ــد ب ــی توان م

ــر معضــل  ــام هــا ب هــای خورشــیدی در پشــت ب

نوشدارو رسید سهراب نمیر!

خبر امضاء قرارداد ساخت نیروگاه بین وزارت نیرو و وزارت صمت در حالی به گوش رسید که، پیش از 
آن تبعات تغییرات اقلیمی خیلی زودتر پای خود را بر شریان انتقال برق به واحدهای خانگی و صنعتی و 

کشاورزی فشرده و ُخلق همه را تنگ کرده بود!

گزارش

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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نبود برق غلبه کند.

ــرو  ــر درب وزارت نی ــاله ب ــه س ــدن س وی از کوبی

بــرای صــدور مجــوز! بــرای گفــت و گــوی گروهــی 

از فعــاالن بخــش خصوصــی و عاقمنــد بــه 

ــه  ــد ک ــی گوی ــوزه م ــن ح ــذاری در ای ــرمایه گ س

هنــوز حاصــل نشــده اســت، ایــن در حالــی اســت 

کــه دولتمــردان شــاکی از نبــوِد ســرمایه گــذار برای 

ــق  ــه تعوی ــرا و ب ــاده اج ــای آم ــروژه ه ــرای پ اج

ــتند. ــاده هس افت

ــر صمــت در  ــه وزی ــاون طــرح و برنام ــدی، مع زرن

حاشــیه خبــر ســاخِت نیــروگاه مــی گویــد؛”  اگرچه 

وزارت صمــت وظیفــه ای در احــداث نیــروگاه نــدارد 

امــا متقاعــد کــردن واحدهــای صنعتــی و معدنــی 

ــه  ــش وظیف ــن بخ ــذاری در ای ــرمایه گ ــرای س ب

ــد و طرح هــا  ــه انجــام گردی ــود ک وزارت صمــت ب

ــن  ــرح تأمی ــن ط ــداف ای ــد. از اه ــخص ش مش

بــرق مطمئــن، مســتمر و پایــدار صنایــع انرژی بــر 

بهــره وری  افزایــش  و  صنعتــی  شــهرک های  و 

ــت و  ــش صنع ــرژی در بخ ــدت ان ــش ش و کاه

ــرای  ــا ب ــی بنگاه ه ــه آمادگ ــه ب ــا توج ــدن، ب مع

ــت.” ــروگاه اس ــداث نی ــرمایه گذاری در اح س

ــی  ــه خاموش ــیدگی ب ــژه رس ــروه وی ــکیل کارگ تش

ــت  ــر صم ــرو ، وزی ــر نی ــه وزی ــن س ــا و تعیی ه

ــن  ــش از ای ــر و پی ــن ام ــرای ای ــور ب ــر کش و وزی

ــف  ــای مختل ــرارگاه ه ــا و ق ــروه ه ــن کارگ تعیی

ــون  ــف چ ــکات مختل ــه مش ــیدگی ب ــرای رس ب

قــرارگاه توزیــع مــرغ! و قــرارگاه اقــام ضــروری و … 

ایــن گمــان را ایجــاد مــی کنــد کــه بــه راســتی هــر 

ــرای حــل مشــکات حیطــه خــود  ــه« ب »وزارتخان

ــرای  ــت« ب ــک »دول ــاید ی ــا ش ــت؟ ی ــی نیس کاف

ــی  ــت نم ــور کفای ــاد کش ــرِخ اقتص ــدن چ گردان

ــد؟! کن

ــی از  ــِت واقع ــه قیم ــرق ب ــد ب ــت خری درخواس

ــش  ــا، کاه ــعه تجدیدپذیره ــدگان، توس تولیدکنن

نیــروگاه هــای آبی و حرارتــی، از جملــه راهکارهایی 

بــه شــمار مــی آیــد کــه بــه نظــر مــی رســد مــی 

توانــد ایــران را تــا عملیاتــی شــدن ســاخِت 

ــا حــدودی نجــات دهــد. ســدهای وعــده شــده ت

در هــر حــال امیــد اســت؛ یکدســت شــدن قــوای 

ــده حرکــت  ــِت آین ــه کار دول ــاز ب ــا آغ ــه ب ســه گان

ــا  ــد ت ــر کن ــگ ت رشــِد اقتصــادی کشــور را هماهن

ــه و  ــود در منطق ــی خ ــگاه واقع ــه جای ــران« ب »ای

جهــان دســت یابــد و بتوانــد »اهدافی ملموســتر« 

را در آغــوش کشــد.

گزارش
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بحــران جهانــی انــرژی، دیگــر از ویژگــی »دغدغــه« 

ــدار در  ــران و هش ــه بح ــه مرحل ــده و ب ــارج ش خ

ــی  ــورت واقعیت ــه ص ــیده و ب ــان رس ــر جه سرتاس

کامــاً ملمــوس درآمــده اســت.

ــوخت و  ــد آب، س ــی مانن ــع طبیع ــش مناب کاه

مصــرف مدیریــت نشــده آن توســط ســاکنین 

ــره زمیــن، محققــان و دانشــمندان و مســئوالن  ک

اجرایــی کشــور را بــه ایــن اندیشــه واداشــته 

ــع نامناســب  ــا توزی ــه طــور جــدی ب ــه ب اســت ک

انــرژی مواجــه شــوند و بــا اســتفاده از تکنولــوژی 

هــای نویــن در ایــن عرصــه بــه ارائــه راهکارهــای 

ــد. ــرژی بپردازن ــب ان ــع مناس ــوب و توزی مطل

اســتفاده از »شــبکه هوشــمند انــرژی« بــه منظــور 

کاهــش مصــرف و جلوگیــری از اتــاف انــرژی 

در حــوزه هــای مختلــف یکــی از راهکارهایــی 

ــم  ــز در تفاه ــران نی ــه ای ــود ک ــی ش ــوب م محس

ــه  ــات ب ــرو و وزارت ارتباط ــان وزارت نی ــه می نام

ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــا ب ــت ت ــه اس آن پرداخت

ــد  ــاز جدی ــرق وارد ف ارتباطــات در صنعــت آب و ب

ــان  ــش بنی ــرکتهای دان ــیاری از ش ــود. ورود بس ش

ــاد  ــن و ایج ــای نوی ــوژی ه ــتفاده از تکنول و اس

ــه  ــتر ICT، ا زجمل ــغلی در بس ــت ش ــزاران فرص ه

مزایــای ایــن تفاهــم نامــه بــه شــمار مــی آیــد کــه 

ــه در  ــم نام ــن تفاه ــای ای ــا امض ــن گاِم آن ب اولی

ــد. ــته ش ــته برداش ــال گذش ــه س س

کنتــرل وســایل منــازل مصــرف کننــدگان، بــه ویــژه 

در حــوزه تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی از 

جملــه بخــش هایــی اســت که تــا کنــون در بخش 

هــای دولتــی و غیردولتــی بــه آن پرداختــه شــده 

تاعــاوه بــر کاهــش هزینــه هــا، ثبــات و شــفافیت 

شــبکه انــرژی افزایــش یابــد.

رصــد هوشــمند مصــرف انــرژی توســط ســاتکاب 

بــر بســتر اینترنــت

ــرف آب  ــگ مص ــوت مانیتورین ــرح پایل ــرای ط اج

ــز در  ــاتکاب، نی ــرکت س ــاختمان ش ــرق در س و ب

ــا  راســتای بهینــه ســازی مصــرف انــرژی )بــرق( ب

جایــگاه شــبکه هوشــمند در کاهش 
مصــرف انرژی

گزارش

راه اندازی و ارتقاء شبکه هوشمند انرژی، با تکیه بر اینترنت اشیاء از جمله پروژه هایی محسوب می 
شود که جهان به دنبال اجرای آن در سطوح مختلف با هدف بهینه سازی مصرف انرژی است.

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/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 24هفته نامه شماره 343

ــرکتهای  ــی ش ــگران بوم ــوان پژوهش ــر ت ــکاء ب ات

ــر  ــی، ب ــوژی بوم ــش و تکنول ــان و دان ــش بنی دان

ــژه  ــزار وی ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــت ب ــتر اینترن بس

ــت . ــه اس ــورت گرفت ص

بــر اســاس اجــرای ایــن طــرح، بــا توجــه به شــدت 

ــزوم  ــک و ل ــاعات پی ــرق در س ــرف ب ــاالی مص ب

ــام  ــتگاه، انج ــر دس ــرف ه ــزان مص ــاع از می اط

اقدامــات اصاحــی ضــروری اســت و بــه کارگیــری 

ــه منظــور  سیســتم هوشــمند در ســاختمان هــا ب

کاهــش و مدیریــت بهینــه مصــرف انــرژی، عــاوه 

بــر کاهــش هزینــه هــای بــرق در کشــور منجــر بــه 

ــی  ــت محیط ــت زیس ــای مثب ــاخص ه ــظ ش حف

نیــز خواهــد شــد .

ــرژی«،  ــرف ان ــر مص ــتگاه کنترلگ ــب »دس ــا نص ب

ــه  ــرژی ب طــرِح کنتــرل و رصــد میــزان مصــرف ان

ــی  ــی و گرمایش ــزات سرمایش ــرِق” تجهی ــژه “ب وی

در شــرکت مــادر تخصصــی ســاتکاب، شــرایط الزم 

بــرای اجــرای عمومــی پــس از اجــرای پایلــوت در 

ایــن شــرکت مهیــا خواهــد شــد.

ــا  ــه ت ــرق گرفت ــرژی از ب ــاِف ان ــت؛ ات ــی اس بدیه

آب، مــورد تاییــد هیــچ فــرد یــا ســازمانی نیســت 

و از ایــن رو بــه کارگیــری شــبکه هوشــمند در حــوزه 

آب و بــرق و در دســت گرفتــن کنتــرل مصــرف بــا 

فناوریهــای نویــن، راهــی روشــن بــه ســوی جهانی 

پــاک و روشــن را همــوار خواهــد کــرد.

گزارش
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از تعویق یکساله تا بیهوشی
ــان  ــه پای ــه ب ــی جمل ــید. ول ــان رس ــه پای ــورو ب ی

ــت!  ــان باقیس ــت همچن ــر حکای ــن دفت ــید ای رس

هــم در یــورو پرچمــش باالســت! هــر یــورو 

داســتانک هایــی دارد و بــه کلــی بــا حواشــی هــم 

مخلــوط مــی شــود تــا یــورو فقــط بــازی هــای 90 

دقیقــه ای و 120 دقیقــه و ضربــات پنالتــی نباشــد. 

ــی از  ــتانک های ــه داس ــه ب ــن صفح ــم در ای باه

ــم: ــی پردازی ــورو م ی

ــه  ــت ک ــم پیداس ــمش ه ــه از اس ــورو 2020 ک 1-ی

ــه  ــد ب ــام برس ــه انج ــال 2020 ب ــود در س ــرار ب ق

علــت ویــروس ملعــون کرونــا یکســال بــه تاخیــر 

افتــاد! ایــن اقــدام اولیــن حاشــیه یــورو 2020 بــود!

ــت  ــن حرک ــی تری ــت و پرحواش ــن حرک 2-بزرگتری

کــه بــا موشــکافی رســانه هــا دنبــال شــد حرکــت 

ــی  ــدو پرحواش ــن رونال ــا همی ــود. اص ــدو ب رونال

تریــن بازیکــن یــورو بــود! پرتقــال از اولیــن مرحلــه 

ــه و 5  ــش تیم ــای ش ــروه ه ــامل گ ــه ش ــورو ک ی

تیمــه اســت عبــور کــرد و بــه مرحلــه یکــی مانــده 

بــه جــام حذفــی یــا گــروه هــای چهــار نفره رســید. 

ــود  ــه گــروه مــرگ معــروف ب ــه ب در ایــن گــروه ک

ــتان  ــال و مجارس ــان، پرتغ ــه، آلم ــای فرانس تیمه

حضــور داشــتند کــه تمــام تیمهــا بــرای بقــا جانانه 

ــری  ــت خب ــتان! در نش ــی مجارس ــد، حت جنگیدن

ــن  ــه اولی ــال ک ــتان و پرتغ ــازی مجارس ــل از ب قب

ــتیانو  ــود، کریس ــروه ب ــن گ ــم در ای ــدار دو تی دی

رونالــدو، بزرگتریــن بازیکــن جهان)البتــه بــه همــراه 

ــرای  ــه ب ــوال ک ــای کوکاک ــیدنی ه ــی!( نوش مس

تبلیغــات روی میــز قــرار داشــت را برداشــت و بــه 

کنــاری گذاشــت! او ایــن جملــه را گفت:بــه جــای 

ــت  ــن حرک ــا ای ــانه ه ــید! در رس ــا آب بنوش اینه

باعــث تشــکر و عصبانیــت شــد، حتــی خبــر رســید 

ســهام شــرکت کوکاکــوال بعــد از ایــن حرکــت 

ــا  ــت! در اینج ــرده اس ــرر ک ــارد ض ــدو 4 میلی رونال

ــان  باهــم موشــکافی رســانه هــا و حــرکات بازیکن

ــن موضــوع را بررســی  ــا ای ــاط ب ــان در ارتب و مربی

گزارش

حواشی جذاب یورو 2020
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می کنیم:

اول-کوکاکــوال بعــد از ایــن حرکــت رونالــدو بیانیــه 

ای را منتشــر کرد:مــا بــرای هــر ســلیقه ای جنســی 

ــا را  ــد نوشــابه م ــم، شــما میتوانی ــد مــی کنی تولی

ــدون  ــه جــای آن آب مــا و نوشــابه ب ــد و ب نخوری

قنــد مــا را میــل بفرماییــد!

دوم-بعــد از حــذف پرتغــال در مرحلــه یــک هشــتم 

ــوال  ــک، کوکاک ــل بلژی ــورو 2020 در مقاب ــی ی نهای

کلیپــی ســاخت و در آن نوشــابه کوکاکــوال رونالــدو 

را کنــار زد!

ــام داد،  ــن کار را انج ــه ای ــری ک ــوم-دومین نف س

ــم  ــه او ه ــود ک ــا ب ــم ایتالی ــتاره تی ــی س لوکاتل

ــار زد. ــوال را کن ــای کوکاک ــابه ه نوش

چهارم-ســومین نفــری کــه اینــکار را از روی رونالــدو 

ــود.  ــه ب ــم فرانس ــتاره تی ــا س ــرد پوگب ــاس ک افتب

ــیدنی  ــزد، او نوش ــار ن ــوال را کن ــابه کوکاک او نوش

ــی  ــه کار او منطق ــار زد! البت ــن را کن ــی هینیک الکل

ــن انتظــار  ــود و از او ای ــود، چــون او مســلمان ب ب

ــتیم! را داش

پنجم-بعــد از اقــدام رونالدو و لوکاتلی، استانیســاو 

ــم  ــی روســیه تصمی ــم مل چرچســوف ســرمربی تی

گرفــت نوشــابه کوکاکــوال را بنوشــد! او در کنفرانس 

خبــری بعــد از بــازی روســیه و فنانــد کــه روســیه 

بــا یــک گل پیــروز شــد، نوشــیدنی کوکاکــوال را بــاز 

کــرد و شــروع کــرد بــه نوشــیدن!

ــون  ــه چ ــم ک ــی کردی ــر م ــدا فک ــم-ما در ابت شش

ــی  ــت م ــیار اهمی ــامتی اش بس ــه س ــدو ب رونال

دهــد اینــکار را کــرده و بــه خاطــر جنبــه تبلیغــات 

ــری از  ــی تصاوی ــت. ول ــوده اس ــورو نب ــاد در ی زی

ــود  ــرای خ ــش ب ــال پی ــدو در 14 س ــغ رونال تبلی

شــرکت کوکاکــوال بــه چشــم مــی خــورد کــه ایــن 

ادعــا را رد مــی کنــد! حتــی از او تصویــر تبلیغاتــی 

بــرای رســتوران کــی اف ســی هــم بــه چشــم مــی 

خــورد!

روزنامــه  خبرنــگار  هاکســلی،  هفتم-روپــرت 

ایندیپندنــت از حرکــت رونالــدو دفــاع کــرد. امــا نه 

بــرای جنبــه ســامتی، بلکــه بــرای جنبــه تبلیغاتی. 

ــد  ــی ش ــی م ــاد و معروف ــات زی ــورو از تبلیغ در ی

ــوال،  ــز، هینیکــن، کوکاک ــر وی ــرد: قطــر ای ــدن ک دی

ــرت  ــره. روب ــن و... غی ــس واگ ــوک، فولک ــک ت تی

ــن  ــرای ای ــا ب ــه م ــت ک ــراض داش ــن اعت ــه ای ب

فوتبــال نمــی بینیــم کــه تبلیغاتــش را هــم ببینیــم 

و او از ایــن حجــم زیــاد و بیــش از حــد تبلیغاتــی 

ــرد. ــراض ک اعت

ــا  ــی و پوگب ــدو، لوکاتل ــات رونال ــتم-در اقدام هش

ــرد: ــاذ ک ــی را اتخ ــا تصمیمات یوف

کوکاکــوال: یوفــا تهدیــد کــرد کــه اگــر ایــن حــرکات 

تکــرار شــوند بــا جریمــه مواجــه خواهنــد شــد.

ــیدنی  ــن نوش ــای الکلی)هینیکن(:ای ــیدنی ه نوش

هــا در مقابــل مســلمانان گذاشــته نخواهــد شــد و 

از بقیــه هــم کــه مســیحی هســتند از اعضــای کادر 

فنــی و بازیکــن ســوال مــی شــود کــه نوشــیدنی 

ــری  ــس خب ــر؟ در کنفران ــا خی ــد ی ــز باش روی می

ــا تســاوی  ــه ب ــال ک ــازی فرانســه و پرتغ ــد از ب بع

ــن  ــن بازیک ــا بهتری ــم بنزم ــود، کری ــراه ب 2-2 هم

ــلمان  ــون او مس ــود و چ ــده ب ــناخته ش ــن ش زمی

ــه چشــم نمــی خــورد. ــی ب ــود، نوشــیدنی الکل ب

نهــم- و امــا بزرگتریــن دروغ:ســهام کوکاکــوال بعــد 

از اقــدام رونالــدو ضــرر 4 میلیــاردی نخــورد! بلکــه 

30 ســنت افزایــش داشــت!

گزارش
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روزنامــه اســپانیایی مــارکا، بــه عنــوان پرتیراژتریــن 

ــه ۱۱  ــوکا روز جمع ــرد: ک ــوان ک ــا، عن ــه اروپ روزنام

ژوئــن ) ۲۱ خــرداد( ۴/۳ میلیارد دالر ســهام داشــت 

ــه ارزش ۵۶,۱۶  ــهم ب ــر س ــد؛ ه ــل ش ــازار تعطی و ب

ــازاری معــادل ۲۴۲ میلیــون دالر. روز  دالر و ارزش ب

دوشــنبه ۱۴ ژوئــن کــوکا کارش را در بازار در ســاعت 

ــت  ــا قیم ــکا ب ــرق امری ــت ش ــه وق ــح ب ۹:۳۰ صب

ــت  ــاعت ۹:۴۰، قیم ــرد. در س ــاز ک ــری آغ پایین ت

هــر ســهم کــوکا بــه ارزش ۵۵,۲۶ دالر و ۱,۶ درصــد 

پایین تــر از روز جمعــه تخمیــن شــد و ایــن یعنــی 

کاهــش ارزش بــازار ایــن شــرکت تــا ۲۳۸ میلیــارد 

ــدو  ــت رونال ــارد دالری. حرک ــرری ۴ میلی دالر و ض

ــکا رخ  ــرق امری ــت ش ــه وق ــح ب ــاعت ۹:۴۳ صب س

داد. واقعیــت ایــن اســت کــه ســهام کــوکا ضــرری 

ــدو  ــش رونال ــر از واکن ــارد دالری را پیش ت ۴ میلی

ــه  ــوکا تجرب ــای ک ــه ج ــرف آب ب ــنهاد مص و پیش

کــرده بــود و حرکــت او دلیــل ایــن کاهــش نبــوده 

ــی  ــه طــور کل ــازار ســهام ب اســت!در آن ســاعت، ب

آغــاز  را  خــود  کار  پایین تــری  قیمت هــای  بــا 

ــارد دالر  ــم ۲ میلی ــورد ه ــازار ف ــد. ارزش ب می کن

ــک  ــود.  ی ــه ب ــازار در روز جمع ــه ب ــر از خاتم کمت

واقعیــت دیگــر هــم اینکــه شــرکت ها ســود 

ــی خــاص پرداخــت  ــان ســهام را در روزهای صاحب

می نماینــد. کــوکا روز ۱۴ ژوئــن ســال ۲۰۲۰، یعنــی 

درســت یک ســال پیــش، وعــده ی پرداخــت رقــم 

حقــوق صاحبــان ســهامش در ســال ۲۰۲۱ را اعــام 

ــان  ــوق صاحب ــه حق ــلمًا روزی ک ــود. مس ــرده ب ک

ســهام پرداخــت می شــود، قیمــت ســهام بــه طــور 

ــد. در  ــدا می کن ــش پی ــک کاه ــی و اتوماتی طبیع

ایــن وضعیــت، حقــوق صاحبــان ســهام همزمــان 

ــد.  ــت ش ــدو پرداخ ــری رونال ــس خب ــا کنفران ب

واقعیــت آخــر هــم از لحظــه ای کــه در ۹:۴۳ صبــح، 

ــای  ــود، بطری ه ــری خ ــس خب ــدو در کنفران رونال

ــد و  ــاز خری ــه  آغ ــا لحظ ــرد، ت ــا ک ــوکا را جابج ک

ــوکا ۳۰  ــهام ک ــتریت، س ــهام در وال اس ــروش س ف

ســنت افزایــش داشــت و ایــن یعنــی بــاال رفتــن 

ارزیابــی مالــی کــوکا تــا ســقف ۱/۳ میلیــارد دالر و 

ــارد دالر! ــتر از ۲۴۲ میلی ــازاری بیش ارزش ب

ــورو،  ــان در ی ــرای ایرانی ــر  ب ــن خب ــا مهمتری 3-ام

رکــورد علــی دایــی بــود. علــی دایــی بــا رکــورد 109 

گل ملــی کــه در گینــس ثبــت شــده بــود، گل های 

ــدو  ــر رونال ــرد و در آخ ــس ک ــدو را ح ــی رونال مل

ــا 109 گل  بــه رکــورد علــی دایــی رســید و هــردو ب

ــی  ــد. البتــه عل در جایــگاه اول جهــان ایســتاده ان

ــول  ــا را قب ــا آنه ــه فیف ــتر زده ک ــی 2 گل بیش دای

نمــی کنــد!

گزارش
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4-و امــا پــر احســاس تریــن صحنــه یــورو، ســکته 

قلبــی در اولیــن بــازی دانمــارک و فنانــد بــود، دو 

تیــم صفــر صفــر پیــش مــی رفتنــد، تــا اینکــه در 

ــید  ــه او رس ــاپ اوت ب ــا پرت ــن ت ــه 42 ارکس دقیق

افتــاد زمیــن و پــا نشــد! بازیکنــان ســراغش رفتنــد 

و دیدنــد بیهــوش روی زمیــن اســت! دکتــر هــا را 

ــر کردنــد، بازیکنــان جلــوی ارکســن ایســتادند  خب

تــا صحنــه هــای دلخــراش دیــده نشــود، چشــم 

ــن  ــا اریکس ــدی ه ــود، فنان ــه ب ــرق در گری ــا غ ه

ــت  ــا ناراح ــی ه ــد، دانمارک ــی کردن ــویق م را تش

ــه مــدت 90  ــازی ب ــد اونهــم چــه ناراحتــی! ب بودن

ــن  ــی بزرگتری ــا کس ــاد. ام ــب افت ــه عق ــه ب دقیق

ــان  ــت او ج ــه گف ــر. میش ــیمون کیائ کار را کرد:س

هــم تیمیــش را نجــات داد. او بــه محــض اینکــه 

اریکســن بــه زمیــن افتــاد، پســت خــود در میانــه 

ــه ســوی هم تیمــی خــود  میــدان را رهــا کــرد و ب

دویــد. کیائــر تــا زمــان رســیدن تیــم پزشــکی دو 

اقــدام بســیار مهــم و حیاتــی انجــام داد: اول اینکه 

ــود را از  ــیاری خ ــه هش ــن ک ــداد اریکس ــازه ن اج

دســت داده بــود زبــان خــود را ببلعــد و راه تنفــس 

ــی  ــدام حیات ــن اق ــت. دومی ــه داش ــاز نگ او را ب

کاپیتــان دانمــارک ایــن بــود کــه بــدن اریکســن را 

طبــق پروتــکل هــای کمــک هــای اولیــه در حالــت 

ــم پزشــکی از راه برســند. ــا تی ــرار داد ت درســتی ق

ایــن بزرگتریــن کاری بــود کــه یــک هــم تیمــی و 

رفیــق مــی توانســت انجــام بدهــد.

5-تیــم ملــی فرانســه در حالــی موفــق به شکســت 

ــع  ــب مداف ــای عجی ــه ادع ــد ک ــان ش دادن آلم

ــادی در شــبکه هــای  ــم ســر و صــدای زی ــن تی ای

اجتماعــی بــه پــا کــرد. پــاوارد کــه در جریــان بــازی 

بــرای دقایقــی مصــدوم شــد و مــورد مــداوا قــرار 

ــوش  ــه از ه ــه 10، 15 ثانی ــد ک ــی ش ــت، مدع گرف

رفتــه بــود. او در نیمــه دوم پــس از برخــورد زانــوی 

ــبتا  ــت نس ــرش مصدومی ــه س ــف ب ــن حری بازیک

شــدیدی داشــت امــا بعــد از چنــد دقیقــه مــورد 

ــن  ــت. ای ــن برگش ــه زمی ــت و ب ــرار گرف ــداوا ق م

بازیکــن پــس از پایــان مســابقه گفت:مــن بــا یــک 

شــوک جهنمــی مواجــه شــدم و 10 تــا 15 ثانیــه بــه 

حالــت نــاک اوت در آمــدم. بعــد از آن حالــم بهتــر 

ــازی نداشــتم! ــرای ادامــه ب شــد و مشــکلی ب

ــتان،  ــک، لهس ــال، بلژی ــه، پرتغ ــان، فرانس 6-آلم

ــد، کرواســی و ســوئد از حــذف شــدگان  ــز، هلن ول

زودهنــگام یــورو 2020 بودنــد کــه حســرت بزرگــی 

ــتند ــان وا داش ــه کشورش را ب

7-دونارومــا بهتریــن بازیکــن یــورو، رونالــدو آقــای 

گل یــورو 2020

ــورو از  ــگر ی ــن گزارش ــخ تری ــع، رو م ــاس قان 8-عب

نظــر هــواداران فوتبــال! از نظــر هــواداران، عبــاس 

قانــع بدتریــن گذارشــگر ایرانــی در یــورو 2020 بود! 

ــت  ــا و پس ــر ه ــر را از توییت ــن نظ ــود ای ــی ش م

هــای اینســتاگرامی فهمیــد!

برداشــتی آزاد از:جویــا خبر/ســایت خبــری ورزشــی 

ورزش 3/فرارو/ســایت خبــری خبــر آنایــن

ــپانیایی  ــراژ اس ــه پرتی ــن ها/پنتازوم/روزنام برتری

مارکا/ویکــی پدیــا، دانشــنامه آزاد/روزنامــه دنیــای 

اقتصــاد

گزارش
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