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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
نحــوه مصــرف حامــل هــای انــرژی، آب و ســوخت هــای مختلــف ســال 
ــه نخســتین  ــه در کشــور مــا مطــرح اســت. طبیعــی اســت ک هاســت ک
متهــم را مصــرف کننــده نهایــی مــی دانیــم کــه بایــد فیــش را پرداخــت 
ــه  ــد هم ــی بای ــد ول ــول باش ــل قب ــدی قاب ــرف تاح ــن ح ــاید ای ــد. ش کن
جوانــب را ســنجید. بهانــه اصلــی مــن بــرای نــگارش ایــن ســطور، ســخن 
اخیــر رییــس مجلــس اســت کــه در مــورد قیمــت انــرژی بایــد تصمیمــات 

شــجاعانه بگیریــم و پرمصــرف هــا را از کــم مصــرف هــا تمیــز بدهیــم. 
ــم  ــرف را ک ــوان مص ــی ت ــدن م ــران ش ــا گ ــه ب ــت ک ــن اس ــوال اول ای س
کــرد؟ آمارهــای رســمی دولتمــردان پــس از گرانــی هــای شــدید در دولــت 
آقــای احمــدی نــژاد، نشــان مــی دهــد کــه پاســخ بــه ایــن ســوال منفــی 
اســت. در همــان زمــان هــم بســیاری از اندیشــمندان و صاحــب نظــران، 
ــرای روزنامــه هــا خــوب اســت!،  ــان فقــط ب ــه معمــوالً حــرف هــای آن ک
ــن.  ــه اولی ــد و ن ــه باش ــن مرحل ــد آخری ــن کار بای ــه ای ــد ک ــدار دادن هش
ــردن  ــتقل ک ــام مس ــه ن ــتباه ب ــی اش ــاد فرهنگ ــم ایج ــن تصمی ــه ای نتیج
ــا  ــه ه ــج در خان ــدد پکی ــا ع ــون ه ــد و میلی ــم ش ــا از ه ــرف واحده مص
ــه حاشــیه رفــت. در شــهرک هــای چندهــزار  ــه ب نصــب شــد و موتورخان
واحــدی اســپلیت نصــب کردیــم و در آپارتمــان هــا داکــت اســپلیت! مــا 
ــاز  ــل را آغ ــن کوی ــر و ف ــب چیل ــاه نص ــه پنج ــه از ده ــم ک ــوری بودی کش

ــون ... . ــم و اکن ــرده بودی ک
مســاله بعــدی نقــش بســیار ضعیــف سیاســتمداران و برنامــه ریــزان مــا 
در هدایــت درســت برنامــه هــا اســت. مــا بــا گــران کــردن انــرژی ســعی 
کردیــم بــه مــردم یارانــه بدهیــم. قــرار بــود پــول دریافتــی صــرف بهبــود 
زیرســاخت هــا شــود ولــی چــه کردیــم؟ کــدام خــط نیــروگاه خورشــیدی را 
راه انــدازی کردیــم؟ بــرای آن کــه مــردم بتواننــد از انــرژی هــای تجدیدپذیر 
ــچ  ــه از هی ــران شــد ک ــان دالر گ ــم؟ چن ــری کردی ــد چــه فک اســتفاده کنن
تجهیــز وارداتــی بــرای بهینــه ســازی نمــی تــوان اســتفاده کــرد. CHP و 
CCHP را نمــی تــوان وارد کــرد و برندهــای مطــرح تاسیســاتی جهانــی کــه 
روی بهینــه کــردن مصــرف و افزایــش بازدهــی کارکــرده انــد هیــچ ارتبــاط 

فنــی، تکنولوژیکــی و حتــی اقتصــادی بــا مــا ندارنــد.
بایــد بپذیریــم کــه حاکمیــت هنــوز متوجــه اهمیــت بهینــه شــدن مصــرف 
انــرژی و آب نشــده اســت و نمــی خواهــد بفهمــد کــه خوزســتان امــروز 
نتیجــه ده هــا ســال مدیریــت بــی برنامــه، بــی هــدف و نمایشــی اســت. 
ــزد  ــروز، ی ــه خوزســتان و سیســتان ام حاکمیــت نمــی خواهــد بفهمــد ک
فــردا و تهــران پــس فــردا اســت. بــه جــای ایــن همــه ســفرهای بــی فایده 
رفتــن و صــرف صدهــا میلیــون ناموت پــول بــرای نمایــش حضــور مدیــران 
ــی ای  ــاق هــای عملیات ــم ات ــم بگیری ــر اســت تصمی ــه! بهت در محــل حادث
تشــکیل دهیــم از مدیــران و صاحــب نظــران و اســاتیدی کــه بــی توجــه 
بــه نگــرش سیاســی انتخــاب شــده انــد و بــا تغییــر هیــچ دولتــی تغییــر 
ــا  ــی ه ــود خارج ــاب و در نب ــدای انق ــه در ابت ــی ک ــرد. چنان ــد ک نخواهن
چنیــن کردیــم و ده هــا بیمارســتان و اتــاق تمیــز و کارخانــه، نتیجــه هنــر 

ایــن بــزرگان اســت.

خوزستان امروز، یزد فردا

تا بعد!

رسمقاله
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نگاهی به بازار/آخرین قیمت مفتول در بازار آهن 21
ســیم مفتــول کــه بهنام هــای ســیم نصــب ثابــت و ســیم خشــک نیــز معــروف 
اســت، ســیمی تک رشــته ای اســت کــه فلــز هــادی آن معمــوالً از جنــس مــس 
 PVC/C از نــوع پلیمــر PVC اســت و عایــق به کاررفتــه در آن نیــز آمیــزه پلیمــر
اســت. هــر کیلــو ســیم فابریــک ۱٫۵ بــه قیمــت ۱۹ هــزار و ۵۰۰ ناموت در بــازار به 

ــروش می رســد. ف

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
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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 20
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

تاسی
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اخبار داخلی

سهمیه خربنگاران از طرح ملی مسکن به زودی اعالم می شود
محمــد اســامی در حاشــیه آئیــن بهره بــرداری از پروژه هــای راه و شهرســازی اســتان تهــران در شهرســتان مــارد در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: هفتــه گذشــته بــا حضــور رئیــس جمهــور، حــدوداً بیــش از ۷۰۰ پــروژه روبنایــی را در ســطح کشــور فقــط در شــهرهای 
جدیــد افتتــاح کردیــم. افتتاح هــای هفتــه گذشــته شــامل شــهرهای جدیــد و ســایر شــهرها و بافت هــای فرســوده می شــد. ایــن 
تعــداد پــروژه بــی ســابقه اســت کــه شــامل مدرســه، خانــه بهداشــت، کانتــری، پــارک، فضــای ســبز، فضــای تجــاری، فرهنگســرا، 

ســرای محلــه و هــر آنچــه بــرای زندگــی مــردم و بــرای بهــره منــدی از چرخــه کامــل زندگــی الزم اســت، می شــد.

و  راه  وزیــر  توســط  مهندســی  نظــام  مرکــزی  شــورای  عضــو  یــک  محکومیــت  لغــو 

ی ز ســا شهر
لغــو محکومیــت یــک عضــو شــورای مرکــزی نظــام مهندســی توســط وزیــر راه و شهرســازی ، صــورت 
گرفــت. شــوراهای هــم عــرض یــک و دو ســابق مجــاز بــه صــدور رای نیســتند.در حالــی طــی هفتــه 
 هــای گذشــته شــورای انتظامــی علیــه یکــی از روســای ســازمان نظــام مهندســی رایــی را ابــاغ کــرده 
بــود کــه وزیــر راه و شهرســازی طــی نامــه ای بــه معاون خــود ایــن رای را لغــو کرد.وزیــر راه و شهرســازی 
در نامــه ای بــه محمــود محمــودزاده معــاون مســکن و ســاختمان در خصــوص رســیدگی بــه تخلفات 
در شــوراهای انتظامــی نظــام مهندســی ســاختمان بــا موضــوع تعییــن تکلیــف شــوراهای هــم عرض 
یــک و دو ســابق بــا توجــه بــه مــاده ســیزده آییــن رســیدگی شــورای مرکــزی، بیان داشــت: شــوراهای 
ــی از  ــرای یک ــر ب ــای اخی ــه صــدور رای نیســتند.طی هفته ه ــک و دو ســابق مجــاز ب ــرض ی هــم ع
روســای ســازمان نظــام مهندســی توســط ایــن شــعب رایــی صــادر گردیــده بــود بــه ایــن ترتیــب رای 

مذکــور بــا نامــه وزیــر راه و شهرســازی لغــو می گــردد.

قابل توجه کلیه ناظران و سازندگان ذیصالح

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران طــی اطاعیــه ای، اطاعــات جدیــدی 
ــه راه  ــت ب ــاند:با عنای ــرم می رس ــاح محت ــازندگان ذیص ــران و س ــه ناظ ــاع کلی ــه اط را ب
ــه نشــانی sazandegan.tceo.ir  کلیــه ســازندگان  انــدازی ســامانه جامــع ســازندگان ب
جهــت ثبــت گــزارش پیشــرفت کار و ناظــران جهــت مشــاهده وضعیــت و کنتــرل گزارشــات 
ــتندات  ــدارک و مس ــه ای، م ــات مرحل ــه نمایند.)گزارش ــوق مراجع ــامانه ف ــه س ــازنده ب س
ارســالی ســازندگان ذیصــاح با گزارشــات ناظــران و مراحــل پیشــرفت کار کنتــرل و مطابقت 
داده می شــوند و درصــورت هرگونــه مغایــرت، باســتناد بندهــای الــف-۱ و ب-۶ از مــاده ۹۱ 
آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان جهــت بررســی عملکــرد و 
ــه شــورای انتظامــی اســتان ارســال می گــردد.( تخلفــات حرفــه ای و انضباطــی ســازنده ب

آخرین قیمت وام و تسهیالت خرید مسکن

قیمــت اوراق مســکن طــی دو هفتــه گذشــته نســبتا ثابــت بــوده اســت و بــر اســاس آخریــن قیمــت هــا، متاهــل هــای 
تهرانــی بــرای ایــن اوراق بایــد ۲۸ میلیــون و ۷۵۲ هــزار تومــان پرداخــت کنند.بررســی آخریــن وضعیــت قیمــت اوراق مســکن 
ــا قیمــت ۵۹ هــزار و  ۵۰۰ تومــان و در شــهریورماه  ــرگ اوراق تســهیات مســکن در مردادمــاه ب ــه هــر ب نشــان می دهــد ک
۱۳۹۸ نیــز بــا قیمــت ۵۹ هــزار و۶۰۰ تومــان داد و ســتد می شــود.قیمت اوراق مهرمــاه ســال ۱۳۹۸ نیــز ۵۹ هــزار و ۹۰۰، قیمــت 
اوراق آبــان مــاه ۵۹ هــزار و ۷۰۰ و قیمــت اوراق آذرمــاه نیــز ۵۹ هــزار و ۷۰۰ بــوده اســت. همچنیــن هــر بــرگ اوراق تســهیات 
مســکن در دی مــاه، بهمن مــاه و اســفندماه همــان ســال بــا قیمــت ۵۹ هــزار و ۱۰۰، ۵۹ هــزار و ۳۰۰ و ۵۹ هــزار و ۶۰۰ تومــان 

ــود. ــه می ش معامل

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%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c/
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%84%d8%ba%d9%88-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%84%d8%ba%d9%88-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%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/%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%a7-2/
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%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/
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اخبار داخلی

کیفی سازی خدمات نظام مهندسی با کاریزبوم

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد بــا اشــاره بــه انعقــاد 
تفاهم نامــه بــا مجتمــع کاریزبــوم موسســه کوثــر جهــت ارائــه خدمــات طراحــی، 
نظــارت و اجــرا بیــان کــرد: ایــن تفاهم نامــه گامــی مثبــت در راســتای کیفــی 

ســازی ســاخت و ســازهای اســتان اســت.
ــازمان  ــکاری س ــه هم ــم نام ــای تفاه ــه امض ــش در جلس ــر زحمتک ــی اصغ عل
ــل  ــور مدیرعام ــا حض ــه ب ــر ک ــه کوث ــا موسس ــاختمان ب ــی س ــام مهندس نظ
موسســه کوثــر و مدیــران مربوطــه در ســالن جلســات ســازمان نظــام مهندســی 
ــام  ــازمان نظ ــر س ــه اخی ــه تفاهم نام ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار گردی ــاختمان برگ س
مهندســی بــا شــهرداری یــزد و عنــوان ایــن کــه اجــرای ســامانه صــدور مکانیــزه 
ــد  ــزد، فرآین ــک در شــهرداری ی ــدون حضــور فیزیکــی مال ــه ســاختمان ب پروان
ــوری و  ــاط غیرحض ــه ارتب ــامانه ای ک ــرد: از س ــار ک ــت اظه ــده ای داش پیچی
سیســتمی ســازمان و شــهرداری را ممکــن مــی  کنــد، در ایــن هفتــه رونمایــی 
ــذی  ــتی و کاغ ــی و دس ــرایط فیزیک ــت ش ــی بایس ــس م ــن پ ــد و از ای گردی

ــک زمــان مشــخص بطــور کامــل برداشــته شــود. ــه بعــد از ی صــدور پروان
زحمتکــش بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد فرآینــد کنتــرل و نظــارت بــر ســاخت 
و ســاز در مجتمــع کاریزبــوم یــزد، گفــت: بــا انعقــاد تفاهــم نامــه اخیــر، ایــن 

مهــم میتوانــد محقــق گــردد.

تالش وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری الکرتونیکى انتخابات نظام مهندسی

از کمیتــه رســانه و تبلیغــات  هیئــت اجرایــی نهمیــن دوره  انتخابــات نظــام مهندســی  اســتان تهــران، علــی محمــد عبــدی  
قهــرودی مدیــر کل دفتــر توســعه  مهندســی ســاختمان وزارت راه و شهرســازی و رئیــس دســتگاه نظــارت بــر انتخابــات نظــام 
مهندســی کشــور در پایــان برگــزاری جلســه ســیزدهم هیــات اجرایــی انتخابــات نظــام مهندســی اســتان تهــران ضمــن تقدیــر 
و تشــکر از زحمــات و تــاش هــای هیــات اجرایــی انتخابــات اســتان تهــران گفــت: جامعــه مهندســی ســاختمان در یــک بــازه 
زمانــی ســه ســاله برگزارمــی شــود و جامعــه مهندســی کشــور بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۵۲۴ هــزار عضــو بــه عنــوان  بزرگتریــن 
تشــکل حرفــه ای کشــور  محســوب مــی شــود. بنابرایــن تصمیــم گیــری هایــی کــه در ایــن حــوزه توســط ســازمان هــای نظــام 
مهندســی انجــام مــی شــود بــه صــورت کامــل تحــت نظــارت عالیــه وزارت راه و شهرســازی اســت و البتــه ایــن انتخابــات و 
نتایــج آن بــرای جامعــه مهندســی کشــور بســیار بــا اهمیــت اســت.وی ادامــه داد: انتخابــات اعضــای هیئــت مدیــره  نظــام 
مهندســی  بــرای اعضــای نظــام مهندســی بســیار بــا اهمیــت اســت چــرا کــه ایــن اعضــا بــه گونــه ای برنامــه ریــزی فرآیندهــای 

خــود را بــه اعضــای هئیــت مدیــره نظــام مهندســی اعــام و آنهــا بــه ســایر بخــش هــا اعــام و یــا ابــاغ مــی کننــد.

برگزاری انتخابات هیات مدیره های استانی سازمان نظام مهندسی دوم مهر

اقبــال شــاکری، بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات ســازمان نظــام مهندســی کشــور، بیــان کــرد: انتخابــات هیــات مدیــره هــای 
اســتانی ســازمان نظــام مهندســی کشــور در ســال ۱۴۰۰ در دوم مهرمــاه برگــزار خواهــد شــد؛ بــه همیــن منظــور هیــات هــای 
اجرایــی و نظــارت بــر انتخابــات بــر اســاس آییــن نامــه تشــکیل شــده و ثبــت نــام کاندیداهــا در هــر اســتان بــه پایــان رســیده 
اســت.وی در ادامــه اظهــار کــرد: در تهــران حــدود ۲۸۲ نفــر بــرای هفــت رشــته اعــام کاندیداتــوری کردنــد. کــم تریــن متقاضــی 
بــرای بحــث ترافیــک و بیــش تریــن کاندیــد بــرای رشــته عمــران بــوده اســت. در کل کشــور نیــز حــدود ۳ هزارنفــر شــرکت 
کردنــد. از بیــن نامزدهایــی کــه ثبــت نــام کردنــد و اهــراز صاحیــت شــدند بــه تعــداد مشــخص بــر اســاس آییــن نامــه و 

دســتورالعمل انتخابــات صــورت خواهــد گرفــت.

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a8%d9%88/
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%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%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%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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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 رسدخانه های مواد غذایی

 مدت دوره: 16 ساعت

مدرس: دکرت 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 ساختامن، 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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محققان رضبان زمین را می سنجند
قــرار اســت ۵۰ ابــزار ســنجش بــه کــف اقیانــوس آتانتیک ارســال شــود تــا ضربــان زمیــن را انــدازه گیــری کنند.ایــن ابزارهــا لرزش های 
ناشــی از امــواج ارتعاشــی را ردیابــی می کننــد و هرگونــه تغییــری در عمــق چنــد صــد کیلومتــری زمیــن را بــه طــور مــداوم ثبــت 
می کنند.دســتگاه های ارتعــاش ســنج در منطقــه ای قــرار داده می شــود کــه جزایــر قنــاری، مادیــرا و آزور قــرار دارنــد و از فنــاوری بهــره 
می گیرنــد کــه قبــاً بــرای بررســی کهکشــان ها اســتفاده شــده اســت.کالج دانشــگاه لنــدن ایــن پــروژه را رهبــری می کنــد کــه هــدف 
آن دســتیابی بــه دانــش بیشــتر دربــاره طغیــان مــواد جبــه زمین اســت. ایــن امــر فراتــر از مرزهــای صفحــات تکتونیکی قاره ای اســت 
و نمی تــوان آن را بــا کمــک نظریــه هایــی دربــاره صفحــات تکتونیکــی توضیــح داد.آنــا فراریــا از دانشــگاه کالــج لنــدن می گویــد: ایــن 
نخســتین بــاری اســت کــه چنیــن منطقــه عظیمــی از شــمال اقیانــوس آتانتیــک را بــا ابزارهــای سنجشــی پوشــش دادیم. با بررســی 
ایــن اطاعــات بــه درک بهتــری از تحــرکات عظیمــی دســت می یابیــم کــه در عمــق چنــد صــد کیلومتــری جبــه زمیــن اتفــاق می افتــد.

این توالت ارز دیجیتال و انرژی تولید می کند!

ــوز را  ــا م ــوه ی ــول قه ــد پ ــی می توان ــگاهی در کره جنوب ــی در دانش ــتفاده از توالت اس
ــی  ــه مل ــت در مؤسس ــی محیط زیس ــتاد مهندس ــه وان، اس ــو جائ ــد. چ ــت کن پرداخ
ــه  ــه ب ــرده ک ــا محیط زیســتی را طراحــی ک ــت ســازگار ب ــاوری اولســان، توال ــم و فن عل
آزمایشــگاهی متصــل اســت کــه از مدفــوع بــرای تولید بیــوگاز و کــود اســتفاده می کند.
توالــت BeeVi کــه از واژه هــای زنبــور )Bee( و چشــم انداز )vision( گرفته شــده اســت، 
از پمــپ خــأ بــرای ارســال مدفــوع بــه مخزنــی زیرزمینــی اســتفاده می کنــد و باعــث 
ــان  ــه مت ــوالت را ب ــم ها فض ــا، میکروارگانیس ــود. در آنج ــرف آب می ش ــش مص کاه
ــه از  ــل می شــود.افرادی ک ــرای ســاختمان تبدی ــرژی ب ــه منبعــی از ان ــه ب می شــکنند ک
توالــت مذکــور اســتفاده می کننــد، ارزی اختصاصــی بــه نــام Ggool هدیــه می گیرنــد 
ــارکت در  ــه ازای مش ــجویان ب ــت. دانش ــل« اس ــای »عس ــره ای به معن ــان ک ــه زب ــه ب ک
پــروژه توالــت، روزانــه َده Ggool دریافــت می کننــد و ایــن پــول می توانــد بــه کتــاب 

یــا فنجــان قهــوه در یکــی از کافه هــای دانشــگاه تبدیــل شــود.

نسل جدید کولرها

ــر از  ــرژی کمت ــذب ان ــا ج ــه ب ــت ک ــاوری اس ــی فن ــرمایش تابش س
ــی  ــک م ــئ را خن ــک ش ــعی، ی ــای تشعش ــار گرم ــید و انتش خورش
ــون ســاخته شــده  ــه تاکن ــداول ک ــواد ســرمایش تابشــی مت ــد. م کن
ــور  ــور را در ن ــه ن ــه هم ــتند ک ــفافی هس ــای ش ــرکننده ه ــد، منتش ان
خورشــید مســتقیم منتقــل و کولرهــای تابشــی ماتــی کــه همــه انرژی 
خورشــیدی را منعکــس مــی کننــد. بــه همیــن دلیــل شــفافیت ویژگــی 

ــت. ــی اس ــرمایش تابش ــی س ــای عمل ــی در کاربرده مهم
ایــن تحقیــق مشــترک روی ابــداع یــک کولــر تابشــی شــفاف تمرکــز 
کــرده اســت. بــا بهــره گیــری از مزیــت کولــر تابشــی شــفاف، محققــان 
مــاده ای را معرفــی کردنــد کــه مــی توانــد نــور مرئــی را منتقــل، نــور 
مــادون قرمــز نزدیــک را منعکــس و پرتوهــای مــادون قرمــز متوســط را 
منتشــر کنــد. مــاده خنــک کننــده تابشــی ایــن محققــان هم شــفافیت 
ــک  ــور نزدی ــی ن ــکاس انتخاب ــا انع ــر ســرمایش تابشــی را ب و هــم اث

مــادون قرمــز دارا مــی باشــد.

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/%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%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/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9/
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/%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7/
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مقاله ارشی

یک سیستم کلکتور، وسیله جمع کننده پسماند 

است که از بسیاری از اوریفیس هایی که در 

فشارهای مکش باال کار می کنند، استفاده می کند. 

هر قطعه از ماشین آالت تولید مجهز به اوریفیس 

های مکش درهمه نقاط اصلی تولید کرک است. 

پسماند گرفته شده معموالً در یک فن و فیلتری که 

یا روی هر ماشین تعبیه شده یا به صورت مرکزی 

در نظر گرفته شده جمع آوری می شود تا پسماند 

را از گروهی از ماشین ها بگیرد. 

یک کلکتور در محل تولید هوایی تصفیه شده 

از پسماند را یا برای محل تولید یا به یک کانال 

برگشت روی سیستم تهویه مطبوع تخلیه می کند. 

پس وارد ایرواشر می شود یا از طریق دمپرها به 

بیرون بازیابی می شود. 

شکل 1 یک اتاق ریسندگی مکانیکی با سیستم های 

کلکتور و تهویه مطبوع ترکیب شده با یک دستگاه 

یکپارچه را نشان می دهد. در این مورد، سیستم 

کلکتور همه هوای خود را به سیستم تهویه مطبوع 

برمی گرداند. اگر هوای رفت از سیستم تهویه 

مطبوع بیشتر از بیشینه ای باشد که می تواند با 

سیستم کلکتور مدیریت شود، هوای اضافی باید با 

وسایل دیگر برگردانده شود. 

شکل 1 همچنین هوای برگشت را نشان می دهد 

که از طریق دمپر T، به سیستم تهویه مطبوع وارد 

می شود، از ایرواشر H عبور می کند و با فن J به 

کانال رفت تحویل داده می شود که آن را برای 

حفظ شرایط در اتاق ریسندگی توزیع می کند. در 

انتهای دیگر هر قاب ریسندگی، فیلتر-کلکتورهای 

یکپارچه ای هستند که شامل محوطه N، صافی 

دستگاه کلکتور O و فن دستگاه کلکتور P می شود. 

فن کلکتور P هوا را از طریق اوریفیس های ورودی 

که در امتداد قاب ریسندگی قرار دارند، می کشد. 

این هوا از میان کانالی که سرتاسر قاب ریسندگی 

قرار دارد، عبور می کند، از صافی O می گذرد و بعد 

به پایه محوطه )زیر فن و صافی( تخلیه می شود. 

مقدار هوا ثابت نیست، وقتی ماده روی صافی 

سیستم های کلکتور

https://www.ashrae.org/
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می نشیند، کمی افت می کند. 

از آنجایی که مقدار هوای برگشت باید ثابت باقی 

 P بماند، و مقدار هوای تخلیه شده توسط فن

کمی کاهش یابد، بازشوهای بازیابی ضروری است. 

همچنین وقتی حجم هوای برگشت بیشتر از مقدار 

هوایی که سیستم مکش کلکتور می تواند مدیریت 

کند، بازشوهای بازیابی ممکن است الزم باشد. 

تخلیــه فــن P ... اســت، در نتیجــه بخشــی از هــوا 

ــل  ــوا در تون ــه ه ــه بقی ــدد ب ــال مج ــل از اتص قب

هــوای برگشــت، موتــور محرکــه قــاب ریســندگی را 

خنــک مــی کنــد. بــدون توجــه بــه اینکــه آیــا کل 

ــور  ــق دســتگاه هــای کلکت هــوای برگشــت از طری

وارد تونــل هــوای برگشــت مــی شــود یــا از طریــق 

ترکیبــی از دســتگاه هــای کلکتــور و بازشــوهای کف 

زیــر قــاب هــای ریســندگی، فــن هــوای برگشــت 

R آن را بــه دســتگاه بــاالی دمپــر هــوای برگشــت 

T تحویــل مــی دهــد. بایــد توجــه داشــت هــوای 

برگشــت قبــل از تحویــل بــه دســتگاه تهویــه 

مطبــوع فیلتــر شــود. 

ــوای  ــود ه ــی ش ــبب م ــدل س ــول معت کار در فص

بیرونــی بیشــتر از طریــق دمپــر U وارد شــود. ایــن 

ــی  ــی م ــوری S بازیاب ــر موت ــق دمپ ــوا از طری ه

ــا بازشــدن دمپــر بیرونــی  شــود کــه بــه تدریــج ب

ــت  ــر برگش ــه دمپ ــی ک ــود، در حال ــی ش ــاز م U ب

ــزای  ــه اج ــود. هم ــی ش ــته م ــبت بس ــه نس T ب

ــتگاه  ــر ایس ــای ایرواش ــتم ه ــد سیس ــر مانن دیگ

مرکــزی معمــول کار مــی کنند.یــک سیســتم دارای 

ــانه  ــرای ش ــد ب ــی توان ــز م ــی نی ــان عموم چیدم

ــتم  ــش سیس ــکل 1(؛ بخ ــود )ش ــتفاده ش ــی اس زن

ــان داده  ــکل 3 نش ــان در ش ــن چیدم ــور ای کلکت

ــر از  ــوای پ ــزی، ه ــور مرک ــک کلکت ــود. ی ــی ش م

کــرک کــه از چندیــن نقطــه روی هــر شــانه گرفتــه 

ــال  ــه کان ــوا ب ــن ه ــد. ای ــی کن ــر م ــده را فیلت ش

هــوای برگشــت A تخلیــه مــی شــود و ســپس یــا 

بــه سیســتم تهویــه مطبــوع برمــی گــردد، یــا بــه 

بیــرون تخلیــه مــی شــود یــا مســتقیم بــه اتــاق 

ــز  ــزی نی ــور مرک ــر کلکت ــک فیلت ــردد. ی ــی گ برم

مــی توانــد بــا سیســتم اتــاق ریســندگی شــکل 2 

ــود ــتفاده ش اس
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مستاجران هنگام عقد قرارداد به این موارد توجه 

کنند

ــه جایــی مســتاجران  ایــن روز هــا در فصــل جــا ب

ــده  ــث ش ــود باع ــر خ ــن ام ــه همی ــم ک ــرار داری ق

کــه بســیاری از مســتاجران بــه دنبــال واحد هــای 

مناســب بــرای زندگــی باشــند کــه البتــه بــا توجــه 

ــث  ــکن در بح ــت مس ــی قیم ــش جهش ــه افزای ب

ــیاری از  ــروش بس ــد و ف ــن خری ــاره و همچنی اج

ــای  ــی واحده ــر زیبای ــه فک ــر ب ــر کمت ــردم دیگ م

ــا  ــودن واحده ــه ب ــوش نقش ــا خ ــکونی و ی مس

ــتاجران  ــیاری از مس ــاس بس ــن اس ــتند. برای هس

ــت   ــد ارزان قیم ــردن واح ــدا ک ــر پی ــه فک ــا ب تنه

هســتند و در هــر محــل و یــا هــر منطقــه ای کــه 

بتواننــد بــا بودجــه خــود واحــد مناســبی را پیــدا 

ــا صاحــب آن  ــرارداد ب ــال انعقــاد ق ــه دنب ــد؛ ب کنن

ــتاجران  ــه مس ــت ک ــد نیس ــتند.اما ب ــک هس مل

ــرا  ــد چ ــه کنن ــوص توج ــن خص ــی در ای ــه نکات ب

ــه ایــن موضــوع  کــه کوچک تریــن بــی توجهــی ب

ــه آن هــا در طــول یــک ســالی  باعــث می شــود ک

ــکات  ــا مش ــتند ب ــاکن هس ــد س ــه در آن واح ک

بســیار زیــادی روبه رو شوند.بســیاری از مســتاجران 

حیــن نوشــتن قولنامــه اجــاره بــه قیمــت و متــراژ 

ــینی  ــا اجاره نش ــد، ام ــر می کنن ــی فک ــوارد کل و م

ــه  ــاره خان ــون اج ــم دارد، قان ــری ه ــوارد دیگ م

جزئیــات دقیقــی دارد کــه شــامل حقــوق و وظایف 

ــتاجران  ــن مس ــت. همچنی ــر اس ــتاجر و موج مس

ــد  ــه بای ــاره خان ــرارداد اج ــردن ق ــا ک ــل از امض قب

ســواالت متعــددی بپرســند و از شــرایط خانــه بــه 

ــع شــوند. ــل مطل درســتی و کام

ممکــن اســت برخــی از افــراد بــرای اولیــن بــار بــه 

دنبــال اجــاره ملکــی باشــند و اصــا نداننــد 

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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که چه سواالتی باید در این زمینه بپرسند و به طور 

کلی از قانون اجاره خانه مطلع نباشند.براساس این 

گزارش در همین رابطه با چندین مشاور اماک 

در خصوص برخی از نکاتی که مستاجران باید 

در هنگام عقد قرارداد به آن توجه کنند، صحبت 

کردیم.حسینی یکی از مشاوران اماک در منطقه 

جنوب تهران گفت: در ابتدا باید مستاجران به 

این موضوع توجه کنند که مسئولیت پرداخت 

چه هزینه هایی با آنان است؟او ادامه داد: بنابراین 

یکی از مهم ترین سواالت قبل از نوشتن قرارداد 

اجاره خانه در مورد هزینه های جاری خانه است. 

هزینه هایی مانند شارژ که ممکن است در قولنامه 

اجاره قید نشود، اما بخشی از هزینه ها هم 

هزینه های جاری اجاره نشینی است و مستاجران 

باید آن ها را بپردازند.این مشاور اماک بیان کرد: 

بنابراین حین بازدید از خانه حتما باید در مورد 

سایر هزینه های جاری و خدماتی که در قبال 

پرداخت این هزینه ارائه می شود، افراد سوال کنند 

و مجموع این هزینه ها و اجاره را با هزینه های 

فعلی مقایسه و بررسی کنند که آیا پرداخت این 

هزینه ها برای آنان مقدور است یا خیر؟

واحد مسکونی سنسور  تشخیص مونوکسید کربن 

دارد؟براساس این گزارش موضوع دیگری که باید 

مستاجران به آن توجه کنند؛ این است که آیا 

سنسور تشخیص مونوکسید کربن در ساختمان 

وجود دارد یا خیر؟ چرا که سنسور تشخیص 

مونوکسید کربن وسیله ای با قیمت مناسب است 

که وجود آن در خانه و اتاق هایی که وسایل گازسوز 

دارند، بسیار مفید است.در نتیجه مستاجران پیش 

از نوشتن قولنامه اجاره از صاحب خانه باید بپرسند 

که آیا خانه به سنسور تشخیص مونواکسید کربن 

مجهز است یا خیر؟ در صورتی که آپارتمان به 

سنسور تشخیص مونواکسید کربن مجهز نباشد، 

افراد می توانند با صاحب خانه صحبت کنند و 

با بررسی قانون اجاره خانه به هزینه  مستاجر یا 

صاحب خانه این سنسور را برای آن خانه تهیه کنند. 

همچنین وجود سنسور تشخیص دود نیز در خانه 

مفید است و موجب باال بردن ایمنی ساختمان 

می شود.همچنین موضوع دیگر قرارداد اجاره خانه 

است و این موضوع که برای نوشتن قولنامه اجاره 

و موارد احتمالی آینده با چه کسی سروکار خواهید 

داشت؟ چراکه هیچ خانه ای بدون مشکل نیست 

و ممکن است حین مدت اجاره نشینی شما در یک 

خانه مسائلی در رابطه با خانه پیش بیاید که الزم 

شود در مورد آن با صاحب خانه صحبت کنید.

وحیدی یکی دیگر از مشاوران اماک در منطقه 

منیریه تهران با بیان اینکه مستاجران حین 

نوشتن قرارداد اجاره خانه اطاعات صاحب خانه 

یا نماینده  او را بگیرند و تاکید کنند که در دسترس 

باشد، افزود: در قانون اجاره خانه پرداخت هزینه 

تعمیرات کلی با صاحب خانه است و ممکن است 

حین مدت اجاره نشینی مشکلی پیش بیاید که 

تعمیر کلی و فوری ساختمان نیاز باشد.

او ادامه داد: ممکن است مستاجران حین بازدید 

خانه به این نتیجه برسند که بد نیست برخی 

موارد در خانه را تغییر دهند و تعمیرات کوچکی در 

خانه انجام دهند، یا تابلو ها و طاقچه های زیادی 

داشته باشند که الزمه  نصبشان سوراخ کردن دیوار 

است.چه وسایلی در هنگام اجاره خانه نصب است

براساس این گزارش برخی خانه ها به صورت مبله 
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شده اجاره می روند. از نکات اجاره خانه این است 

که از مشاور اماکی که خانه را برای بازدید به شما 

معرفی کرده است، یا صاحب خانه بپرسید مبله 

بودن خانه دقیقا شامل چه امکاناتی است؟ و کدام 

یک از وسایل خانه روی خانه است و مستاجر 

می تواند پس از نوشتن قولنامه اجاره و حین 

اجاره نشینی در آن خانه از آن ها استفاده کند.

حسنی یکی دیگر از مشاوران اماک در منطقه 

شاپور به وسایلی که در هنگام اجاره مسکن باید 

در واحد وجود داشته باشد، اشاره کرد و گفت: از 

نکات مهم اجاره خانه آن است که عاوه بر وسایل 

خانه به مواردی مثل شیرآالت سرویس بهداشتی و 

حمام، وسایل موردنیاز برای سرویس بهداشتی مثل 

آینه دقت شود و افراد مطمئن شوند که این موارد 

در خانه وجود دارند و سالم هم هستند.

او ادامه داد: خرید چیز های گفته شده هم کم یا 

زیاد به هرحال هزینه بر است و بهتر است پیش 

از نوشتن قولنامه اجاره تکلیف وجود این وسایل 

روشن شود و از این طریق از هزینه های اضافی 

جلوگیری شود.

آیا وسایل سرمایشی و گرمایشی سالم هستند

مهدیاری از مشاوران اماک در منطقه ولیعصر 

هم به موضوع اطمینان از سالم بودن سیستم 

سرمایشی و گرمایشی اشاره کرد و گفت: اگر 

مستاجر حین بازدید از خانه متوجه شود که 

تاسیسات موتورخانه قدیمی است، باید بداند که 

احتماال دردسر بزرگی در راه است.

او ادامه داد: آب گرم موقتی که مدام قطع می شود 

و فشار آب کم آخرین موضوعاتی است که ساکنان 

را به دردسر می اندازد؛ بنابراین باید پیش از نوشتن 

قرارداد اجاره خانه از سامت و عمر تاسیسات 

موتورخانه مطمئن شد.

این مشاور اماک تاکید کرد: طبق قانون اجاره 

خانه پرداخت هزینه های مربوط به تعمیرات کلی 

مثل همین تاسیسات موتورخانه با صاحب خانه 

است، اما این مستاجر است که باید با آب گرم 

کم فشار که حضورش هم همیشگی نیست، آوردن 

تعمیرکار و مدت زمان بدون آب گرم دست وپنجه 

نرم کند؛ بنابراین بهتر است پیش از امضای قولنامه 

اجاره این موارد حل شود.

با چه افرادی در ساختمان طرف هستیم

براساس این گزارش این روز ها به دلیل گرفتاری 

و مشغله ارتباط با همسایه ها بسیار کم تر است و 

مخصوصا در آپارتمان های چند واحدی بسیاری 

از ساکنان حتی اسم همسایه ها را هم نمی دانند. 

ممکن است ندانستن اسم همسایه به شما آسیبی 

نرساند، اما احتماال برخی رفتارهای شان مغایر با 

اصول شما خواهد بود.

گفتنی است داشتن خانواده در همسایگی به معنی 

سروصدای صبح زود برای رفتن به مدرسه است و 

داشتن همسایه هایی جوان که بیست وچند ساله 

هستند، احتماال به معنای سروصدای شبانه و 

دورهمی های پرسروصدا و مهمانی است؛ بنابراین 

بهتر است در مورد همسایه ها از ساکنان بپرسید، 

چون احتماال مشاور اماک هم اطاع درستی در 

مورد وضعیت ساختمان و همسایه ها ندارد. حتما 

باید قبل از امضای قرارداد خانه در مورد همسایه ها 

مطمئن شد. ممکن است همسایه ها خوب و بی آزار 

باشند و مدت اجاره نشینی بدون هیچ مشکلی 

طی شود، اما این احتمال هم وجود دارد که برای 
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 مستاجر دردسر و مزاحمت ایجاد کنند تا جایی 

که افراد ناچار شوند، محل سکونت خود را تغییر 

دهند.نزدیک ترین مترو یا بی آرتی کجا هست؟

جنتی یکی از مشاوران اماک در منطقه غرب 

تهران با بیان اینکه یکی از موارد مهم در خصوص 

اجاره خانه توجه به فاصله  خانه تا سایر مکان ها 

است، افزود: اگر افراد از وسایل حمل و نقل عمومی 

استفاده می کنند، باید بدانند که نزدیک ترین  

ایستگاه اتوبوس، تاکسی و مترو چقدر با آنان 

فاصله دارد.او ادامه داد: همچنین نزدیک بودن 

و دسترسی داشتن به سوپرمارکت، سبزی 

ومیوه فروشی، خشک شویی و نانوایی هم مهم 

است،به خصوص اگر از ماشین شخصی استفاده 

نمی شود. برای آگاه شدن از فاصله  خانه تا سایر 

مکان ها عاوه بر پرس وجو از مشاور اماک یا 

صاحب خانه یک راه خوب این است که افراد در 

اطراف محله پیاده روی کنند و از نزدیک امکانات 

موجود را ببینند. در این صورت می توان با محله 

هم بیشتر آشنا شد.براساس این گزارش موضوع 

پارکینگ یکی از مهم ترین مواردی است که به طور 

قطع باید مستاجران به آن توجه کنند؛ بنابراین 

اگر مستاجران ماشین شخصی دارند از نکاتی که 

باید به آن توجه کنند، داشتن یا نداشتن پارکینگ 

و جای پارک اطراف خانه است. در بسیاری از 

آگهی ها اعام می شود خانه پارکینگ دارد یا نه 

و مشاور اماک هم توضیحاتی در این باره ارائه 

می دهد. پارکینگ را مستاجران فراموش نکننددر 

همین رابطه محمدی یکی از مشاوران اماک در 

منطقه ۱۴ گفت: باید در قولنامه اجاره مشخص 

شود که پارکینگ ملک دقیقا کجا است. ممکن 

است پارکینگ واحد موردنظر برای اجاره پارکینگ 

مزاحم باشد و الزم باشد در مورد آن با همسایه ها 

صحبت شود، اما اگر خانه پارکینگ نداشته باشد 

باید در مورد پارکینگ های اطراف یا شرایط و جای 

پارک و امنیت محله هم تحقیق شود.در شهر های 

شلوغ مانند تهران جای پارک معضل بزرگی است 

و همچنین امنیت محله هم باید بررسی شود؛ 

بنابراین پیش از امضای قولنامه اجاره در مورد 

پارکینگ باید مطمئن شد.براساس این گزارش 

پرسیدن این موارد یکی از نکات اجاره خانه است 

که به شما کمک زیادی می کند. ممکن است مشاور 

اماک یا صاحب خانه نکته ای را فراموش کرده 

باشند یا برای آن اهمیتی قائل نباشند که مطرح 

کنند و با پرسیدن این سوال می توان از این موارد 

هم با خبر شد.شاید این نکته ها در مورد خانه 

برای برخی مهم نباشند، اما در اجاره نشینی بهتر 

است، مطرح شوند تا افراد با دانستن تمام جوانب 

قولنامه اجاره را امضا کنند.براساس این گزارش 

بحث اجاره نشینی در این شرایط اقتصادی کشور 

یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مسکن کشور به 

شمار می رود و با توجه به آنکه قیمت مسکن در 

طی چند سال گذشته به شکل چشم گیری افزایش 

یافته، بنابراین بسیاری از افراد به سمت اجاره 

نشینی رفته اند، اما همین اجاره نشینی هم در 

سه تا ۴ سال گذشته با رشد بسیار زیادی روبه رو 

شده است به طوری که هم اکنون قیمت رهن یک 

واحد ۶۰ متری در مرکز شهر تهران به طور تقریبی 

با قیمت خرید همان واحد در سال های گذشته 

برابری می کند؛ .
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ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــران؛ ب ــی می ــید مرتض س
مــداوم قیمــت مــواد اولیــه وارداتــی گفــت: نمــی 
ــوب  ــس خ ــت و جن ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــوان م ت
تهیــه کــرد و ایــن وضعیــت مســلما” روی کیفیــت 

ــر مــی گــذارد. و امنیــت آسانســور تاثی
ــکالتی  ــا و مش ــت ه ــه محدودی ــاره ب ــا اش وی ب
کــه تحریــم هــا بــرای شــرکت هــای پلــه برقــی و 
آسانسورســازی ایجــاد کــرده اســت، گفــت: گرانی 
مــواد اولیــه و کاالهــای وارداتــی و نوســانات بــازار 
باعــث شــده شــرکت هــا نتواننــد قراردادهــای کلی 
ــور  ــد و حــدود ۸۰ درصــد شــرکت هــا مجب ببندن
ــث  ــن بح ــه ای ــتند ک ــی هس ــت پیمان ــه مدیری ب
ــه شــرکت هــای آسانسورســازی  باعــث آســیب ب

شــده اســت.

میــران در توضیــح ایــن مســئله گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه هــر روز نــرخ هــا تغییــر مــی کنــد، اگــر 
ــرر  ــدد متض ــرارداد ببن ــرخ ق ــان ن ــا هم ــرکت ب ش
شــود، چــرا کــه روز بعــد مــواد اولیــه را بــا قیمــت 
باالتــر بایــد خریــداری کنــد و اگــر حیــن قــرارداد 
ــت  ــد دریاف ــرخ روز بخواه ــتر از ن ــد بیش ۱۰ درص
کنــد، مشــتری را بــا توجــه بــه کســاد بــودن بــازار 
ــه وجــود دارد، از دســت مــی دهــد.  ــی ک و رقابت
عــالوه بــر اینهــا حتــی اگــر ۱۰ درصــد هــم باالتــر 
از نــرخ روز قــرارداد بســته شــود، بازهــم جوابگــوی 
کار نیســت و بایــد بیشــتر از ایــن ۱۰ درصــد بــرای 

تهیــه جنــس هزینــه کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط نمــی توانیــم 
جنــس خــوب و بــا کیفیــت هــم بخریــم، افــزود: 

گزارش ویژه

صنعت آسانسور بر لبه پرتگاه ورشکستگی

 مدیرعامل یک شرکت آسانسور سازی در استان  البرز با اشاره به افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و 

باتکلیفی تولیدکنندگان گفت: اگر وضعیت به همین روال پیش برود، همه شرکت های آسانسور سازی 

ورشکست می شوند.

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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ــن  ــال پایی ــر متری ــا از نظ ــور ه ــت آسانس کیفی
آمــده، جنــس و موتــور بــا کیفیــت نمــی توانیــم 
ــفانه  ــم. متاس ــرف کنی ــورها مص ــه در آسانس تهی
ــطح  ــال در س ــر متری ــی از نظ ــای ایران ــور ه موت
ــور  ــا موت ــت ب ــل رقاب ــد و قاب ــرار دارن ــی ق پایین

ــتند. ــی نیس ــای خارج ه
بســیاری از شــرکت هــای داخلــی در حــال تولیــد 
محصــوالت بــا کیفیــت هســتند و پیشــرفت خیلی 
خوبــی داشــته اند مــا در بحــث جنــس و کیفیــت 
تولیــدی شــرکت  آسانســور  تابلوهــای  و  درب 
ــا  ــم ام ــچ مشــکلی نداری ــد داخــل هی هــای تولی
ــور، درب  ــر موت ــزات نظی ــی از تجهی ــه برخ در تهی
هــای خارجــی بــرای برخــی شــرکت هــا مجبوریــم 

از شــرکت هــای خارجــی جنــس بگیریــم 
ایــن مدیرعامــل بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از 
شــرکت هــای داخلــی در حــال تولیــد محصــوالت 
ــی  ــی خوب ــرفت خیل ــتند و پیش ــت هس ــا کیفی ب
داشــته اند، افــزود: مــا در بحــث جنــس و کیفیــت 
درب و تابلوهــای آسانســور تولیــدی شــرکت هــای 
تولیــد داخــل هیــچ مشــکلی نداریــم امــا در تهیــه 

برخــی از تجهیــزات نظیــر موتــور، درب هــای 
ــم از  ــا مجبوری ــرکت ه ــی ش ــرای برخ ــی ب خارج

شــرکت هــای خارجــی جنــس بگیریــم .
ــد  ــر ۸۰ درص ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــران بی می
شــرکت هــای آسانسورســازی بــه ناچــار به ســمت 
ــی  ــم گدای ــه حک ــد ک ــه ان ــان رفت ــت پیم مدیری
کــردن شــرکت هــا را دارد. در ایــن شــرایط یــک 
بخــش از کار را انجــام مــی دهیــم تــا دو مــاه بعــد 
دســتمزدمان را پرداخــت کننــد. قبــال کــه قــرارداد 
بــه صــورت کلــی بســته مــی شــد، بــا مبلغــی کــه 
از پیــش قــرارداد مــی گرفتیــم چــرخ شــرکت مــی 
چرخیــد و شــرکت هــا هزینــه هــای مــواد اولیــه 
ــی  ــون مبلغ ــا اکن ــد ام ــی کردن ــن م خــود را تامی
را بــه عنــوان تنخــواه در شــرکت مــی گذارنــد تــا 
ــی  ــه ایــن کار عقالن بخشــی از کار انجــام شــود ک
ــچ  نیســت. شــرکت مــن در دوســال گذشــته هی
رشــدی نداشــته و مــدام در حــال تامیــن هزینــه 

هــا هســتم در غیــر ایــن صــورت ورشکســت
 می شوم.
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وی افــزود: زمانــی کــه مــا قــراردادی مــی بندیــم 
بــرای اینکــه ریســک نکنیــم بایــد از مالــک 
ــد  ــا بده ــه م ــد را ب ــم ۸۰ درص ــت  کنی درخواس
ــی  ــر م ــک نف ــال ی ــم دنب ــازها ه ــاختمان س .س
ــد و  ــه دوش او بیندازن ــار را ب ــن ب ــا ای ــد ت گردنن
اصــال همــکاری نمــی کننــد. مــا هــم یــا بایــد بــا 
ــد  ــا بای ــم ی ــو بروی ــان جل ــت پیم ــان مدیری هم
ــرمایه  ــان س ــم و از خودم ــول کنی ــکش را قب ریس

ــم. بگذاری
میــران بــا اشــاره بــه رقابــت زیــاد در بــازار گفــت: 
بــه دلیــل تحریــم هــا و مشــکالتی کــه در بحــث 
ــرده، کار  ــاد ک ــا ایج ــت آنه ــه و کیفی ــواد اولی م
ــم  ــی توان ــر کاری را نم ــی دارد و ه ــک باالی ریس
ــد  ــم بای ــد بدهی ــی تعه ــون وقت ــم چ ــول کن قب
ــرهایی  ــی دردس ــرایط فعل ــه در ش ــم ک ــل کنی عم

ــراه دارد. ــه هم ب
ــت  ــه وضعی ــدون پروان ــای ب ــرکت ه ــت ش فعالی

ــرده اســت ــر ک ــا را ســخت ت م
وی هزینــه هــای ســربار شــرکت هــا را از مشــکالت 
دیگــر شــرکت هــای تولیــد آسانســور عنــوان کــرد 
و گفــت: تامیــن هزینــه هــا در شــرایط فعلــی کــه 
ــی از  ــچ ارگان ــب هی ــم از جان ــی ه ــچ حمایت هی
تولیدکننــده هــای آسانســور نمــی شــود وضعیــت 
آنهــا را بدتــر کــرده و اگــر همیــن وضعیــت ادامــه 
ــازی  ــور س ــای آسانس ــرکت ه ــد ش ــته باش داش

ورشکســت مــی شــوند.
ــرکت  ــی ش ــت برخ ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــران ب می
ــرایط را  ــد و ش ــب ندارن ــه کس ــه پروان ــی ک های
ــر کــرده  ــرای شــرکت هــای مجــوز دار ســخت ت ب
انــد، گفــت: وزارت صنعــت و معــدن فقــط مجــوز 
بــرای مــا صــادر کــرده امــا هیــچ اقــدام حمایتــی 

ــدارد. ــا ن از م
ــک کار  ــور ی ــه کار آسانس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زمــان بــر اســت، اظهــار کــرد: وقتــی کار ســاختمان 
ــو بــرود کار مــا هــم پیشــرفت مــی کنــد. مــا  جل
نمــی توانیــم یکجــا و در آِن واحــد کار کنیــم. 

ــی  ــه هماهنگ ــاز ب ــه نی ــت ک ــی اس ــمت های قس
ــان  ــک کار، زم ــان مکانی ــب، زم ــل »نص دارد مث
ــم  ــه مجبوری ــل کار« ک ــر مراح ــدازی و دیگ راه ان
همــه اینهــا را باهــم بخریــم. فــرض کنیــم کــه ۱۰۰ 
ــا  ــه ســربار مــی شــود، مــا ب میلیــون ناموت هزین
ــم میخواســتیم صــرف  ــک گرفتی ــه از مال ــی ک پول
خریــد یــک قطعــه دیگــر کنیــم ولــی اینجــا هــم 

ــم. ــرر خوردی ض
ــوری در  ــای آسانس ــرکت ه ــا ش ــت: م ــران گف می
ــش  ــا پی ــتیم ب ــی توانس ــته م ــای گذش ــال ه س
ــام  ــان را انج ــد هایم ــکان خری ــی از مال پرداخت
بدهیــم کــه موجــب پیشــرفت مــا مــی شــد. امــا 
ــه مــن ۲۰۰ میلیــون ناموت  ــی ب در وضعیــت کنون
بدهنــد کــه جنــس بخــرم پاهایــم مــی لــرزد چون 
معلــوم نیســت تــا فــردا قیمــت هــا چــه تغییــری 
ــت  ــالف قیم ــد اخت ــا۴ درص ــه ۳ ت ــد. روزان بکن
ــت را  ــاوت قیم ــن تف ــن ای ــه م ــت ک ــس اس جن
بایــد از جیــب خــودم هزینــه کنــم زیــرا مالــک بــه 
گــردن نمــی گیــرد و طبــق قــراردادی کــه بــا مــن 

بســته مــرا مقصــر مــی دانــد.
هــر افزایــش قیمــت ناگهانــی دالر ضربــه  محکمی 

بــه صنــف مــا و تولیدکننــدگان وارد مــی کنــد
ــن  ــا ای ــف ه ــر صن ــه اکث ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت  ــش قیم ــر افزای ــزود: ه ــد، اف ــکل را دارن مش
ــا و  ــف م ــه صن ــی ب ــه  محکم ــی دالر ضرب ناگهان
ــی  ــرکت های ــد و ش ــی کن ــاف وارد م ــایر اصن س
کــه رقبــای بــزرگ دارنــد بــا ایــن افزایــش قیمــت 
ــه تنهایــی  بیشــتر زمیــن مــی خورنــد چــرا کــه ب
نمــی تواننــد تمــام زیــان را پرداخــت کنــد و درگیر 

ــوند. ــی ش ــی م ــائل حقوق ــکایت و مس ش
میــران در پاســخ بــه اینکــه دولــت در ایــن زمینــه 
حمایتــی داشــته یــا نــه، تاکیــد کــرد: دولــت هیچ 
حمایــت و پشــتیبانی ای از مــا نداشــته اســت و 
صنعــت و معــدن کــه بانــی و در جریــان مشــکالت 
مــا شــرکت هاســت هــم هیــچ اقــدام حمایتــی در 

ایــن شــرایط نداشــته اســت.
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ایمنــی تجهیــزات،  و  میــران دربــاره کیفیــت 
ــاس  ــابه اجن ــر مش ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک عن
ــه  ــخیص آن ب ــده و تش ــاد ش ــازار زی ــل در ب اص
راحتــی نیســت، مــا تولیدکننــده هــا پــول اصــل 
را پرداخــت مــی کنیــم امــا گاهــی جنــس تقلبــی 
اســت کــه قطعــا روی کیفیــت کار آسانســور تاثیــر 
مــی گــذارد. باعــث مــی شــود آسانســور حرکــت 
ــج  ــن مــی ایســتد پن ــی کابی ــرم نداشــته و وقت ن
ــه  ــد ک ــاال و پاییــن حرکــت مــی کن ــه ب ســانت ب
ــی در  ــی کیفیت ــد و ب ــت زائ ــل حرک ــه دلی ــن ب ای

ــت. ــور اس موت
ــازار  ــل در ب ــاس اص ــابه اجن ــر مش ــال حاض در ح
ــه راحتــی نیســت،  ــاد شــده و تشــخیص آن ب زی
مــا تولیدکننــده هــا پــول اصــل را پرداخــت مــی 
کنیــم امــا گاهــی جنــس تقلبــی اســت کــه قطعــا 

ــر مــی گــذارد روی کیفیــت کار آسانســور تاثی

ــت:  ــازی گف ــرکت آسانسورس ــن ش ــل ای مدیرعام
ادارات مــا تولیدکننــده هــا را بــه چشــم خالفــکار 
ــر  ــی دیگ ــهرداری و برخ ــی، ش ــد. دارای ــی بینن م
ــط  ــه فق ــم ک ــاه کندی ــک چ ــا ی ــد م ــی کنن فکرم
بــه فکــر گرفتــن و جریمــه هســتند. در کشــور مــا 
هیــچ ســازمانی از نیــروی آزاد حمایــت نمــی کند. 
ــد دارم  ــف تولی ــن صن ــن ۲۲ ســال اســت در ای م
امــا تــا حــاال حتــی یــک نامــه حمایتــی دریافــت 
نکــردم، هرچــی نامــه بــوده متعلــق بــه طلبــکاران 

خطــاب بــه شــرکت اســت.
میــران بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته اگــر ۴ تــا 
ــرای  ــت ب ــه معافی ــتیم اداره بیم ــروی کار داش نی
ــی  ــا م ــد از م ــود و ۷ درص ــل ب ــا قائ ــرکت ه ش
گرفــت، گفــت: اکنــون کــه بــه دلیــل شــرایط نمی 
توانیــم نیــروی زیــاد هــم بــکار بگیریــم، بــرای هــر 
کارگــر ۳۰ درصــد حــق بیمــه بایــد پرداخــت کنیــم.

وی اداره دارایــی را از دیگــر دســتگاه هایــی اعــالم 
کــرد کــه بــرای تولیدکننــدگان مانــع تراشــی مــی 
ــزی ارزش  ــر چی ــرای ه ــق ب ــدون منط ــد و ب کنن

افــزوده مــی گیرنــد.
ــرض  ــت: ف ــن موضــوع گف ــران در تشــریح ای می
کنیــد مــا تعمیــر و ســرویس ۵۰ آسانســور را 
انجــام دهیــم کــه دارایــی بــرای ایــن موضــوع ۴ 
میلیــون ناموت ارزش افــزوده تعییــن مــی کنــد، در 
حالیکــه آسانســوری کــه عمــر مفیــدش کــم مــی 
ــا  ــود. ام ــته ش ــم کاس ــش ه ــد از قیمت ــود بای ش
دارایــی بابــت نگهــداری ایــن آسانســورها هــم از 

ــرد. ــزوده مــی گی مــا ارزش اف
ــل  ــه دلی ــا ب ــا م ــرد: در شــرایط کرون ــار ک وی اظه
ــردد  ــر و ســرویس آسانســورها کــه محــل ت تعمی
دائــم اســت، در خطــر و جــزو اولویــت هــا بــرای 
تزریــق واکســن بودیــم. امــا متاســفانه ایــن 
ــد. در  ــه نش ــر گرفت ــف در نظ ــن صن ــئله و ای مس
ــد  ــای تولی ــرکت ه ــی از ش ــچ حمایت ــع هی واق

ــود. ــی ش ــام نم ــور انج آسانس

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.

گردهامیی

هــای  سیســتم  و  تاسیســات  املللــی  بیــن  منایشــگاه  بیســتمین  برگــزاری 

تهــران گرمایشــی  و  رسمایشــی 

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 و سایز

۱۹٫۱۰۰ مفتول حرارتی

۱۹٫۱۵۰ مفتول زیگزاگ

۱۹٫500 سیم فابریک ۱٫۵

۱۹٫500 سیم فابریک ۲٫۵

۱۹٫250 سیم تسمه ۱٫۵

۱۹٫۲۵۰ سیم تسمه ۲٫۵

۱۹٫۲۵۰ سیم آرماتور ۳ و ۴
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ســید جــواد جهرمــی بــا اشــاره بــه حجــم معامات 

در بــورس کاال اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال جــاری 

تــا پایــان هفتــه قبــل معامــات در بــورس کاال ۱۲ 

میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن در بــازار فیزیکــی بــود که 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۵ درصــد 

ــز  ــد نی ــده رش ــرد. عم ــه ک ــی را تجرب ــد حجم رش

ــوالد،  ــی شــامل ف ــی و معدن در محصــوالت صنعت

ســیمان و … بــوده اســت.

ــرر  ــون مق ــا کن ــال ت ــدای س ــه داد: از ابت وی ادام

ــای  ــان در بازاره ــه سهامش ــی ک ــرکت های ــد ش ش

بــورس و فرابــورس عرضــه مــی شــوند کاالیــی کــه 

تولیــد مــی کننــد نیــز در بازارهــای بــورس انــرژی 

و بــورس کاال مــورد معاملــه قــرار بگیــرد کــه یکــی 

از ایــن محصــوالت ســیمان بــود.

ــورس کاال  ــازار ب ــر ب ــارت ب ــات و نظ ــاون عملی مع

ــن راســتا  ــگ شســتا در ای ــه هلدین ــان اینک ــا بی ب

ــیمان در  ــات س ــت: معام ــد، گف ــدم ش ــش ق پی

بــورس کاال از خــرداد مــاه ســال جــاری آغــاز و ۲.۶ 

ــزان ۱.۸  ــن می ــه از ای ــن عرضــه شــد ک ــون ت میلی

ــرار گرفــت. ــه ق ــورد معامل ــن م ــون ت میلی

ــع در  ــرق صنای ــی ب ــی قطع ــت: در پ ــی گف جهرم

ــل از آن،  ــکات حاص ــته و مش ــای گذش ــه ه هفت

عرضــه محصــوالت کاهــش پیــدا کــرد. بطورکلــی 

۳۷ شــرکت ســیمانی مــورد پذیــرش در بــورس کاال 

ــه  ــه عرض ــدام ب ــرکت اق ــه ۳۴ ش ــد ک ــرار گرفتن ق

ــه  ــدام ب ــر ۱۳۹۱ مشــتری اق ــد. از ســوی دیگ کردن

ــه  ــد ک ــورس کاال کردن ــق ب ــیمان از طری ــد س خری

ــش اســت. ــز در حــال افزای ــداد مشــتریان نی تع

وی ادامــه داد: همچنیــن حداقــل تنــاژ بــه ۱۰ تــن 

کاهــش پیــدا کــرد تــا مشــتریان کوچــک و خــرد 

نیــز قــادر باشــند از ایــن بــازار خریــداری کننــد.

معــاون عملیــات و نظــارت بــر بــازار بــورس کاال از 

ــر  ــورس کاال خب ــد در ب ــرای صــدور ک تســهیاتی ب

ــد در نظــر  ــرای اخــذ ک داد و گفــت: تســهیاتی ب

برق سیامن را وصل می کنند!

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاال ضمن تشریح دالیل افزایش قیمت سیمان از برگزاری 
جلساتی بین صنایع سیمانی و وزارت نیرو برای بازگشت برق به این صنایع خبر داد.

گزارش
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گرفتــه شــده اســت. از جملــه اینکــه افــرادی کــه در 

بــازار ســهام کــد دارنــد مــی تواننــد در بــورس کاال 

ــه کننــد. البتــه ایــن موضــوع در حــال  نیــز معامل

بررســی اســت.

ــد عرضــه و تقاضــا در  ــه رون ــا اشــاره ب جهرمــی ب

ــد عرضــه و تقاضــای  ــرد: رون ــار ک ــورس کاال اظه ب

ــه  ــود بطوریک ــب ب ــورس کاال مناس ــیمان در ب س

قیمــت ســیمان بطــور متوســط کیلویــی ۳۸۰ 

ــه ۴۷۷  ــاه ب ــر م ــخ ۲۵ تی ــه در تاری ــود ک ناموت ب

ناموت رســید. البتــه در هفتــه منتهــی بــه ۲۵ تیــر 

مــاه کاهــش عرضــه باعــث افزایــش قیمــت شــد. 

ــه  ــا عرض ــددی ب ــات متع ــتا جلس ــن راس در همی

ــت از  ــرار اس ــد و ق ــام ش ــیمان انج ــدگان س کنن

هفتــه بعــد تنــاژ مشــخصی از ســوی عرضــه 

ــود. ــام ش ــه اع ــرای عرض ــدگان ب کنن

مکانیزم کشف قیمت در بورس کاال

ــورس  ــت در ب ــه قیم ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام

کاال در فرآینــد عرضــه و تقاضــا تعییــن مــی شــود 

ــه  ــه عرض ــت پای ــم قیم ــعی کردی ــرد: س ــار ک اظه

هــا بــر اســاس قیمــت مصــوب تعییــن شــود و در 

ادامــه عرضــه و تقاضــا قیمــت را مشــخص کــرد.

ــورس کاال  ــازار ب ــر ب ــارت ب ــات و نظ ــاون عملی مع

ادامــه داد: علــت افزایــش قیمــت کنونــی نیــز بــه 

دلیــل شــوک در ســمت عرضــه اســت کــه دلیــل آن 

ــوط مــی شــود.  ــورس کاال مرب ــه خــارج از ب ــز ب نی

البتــه در ایــن راســتا بــورس کاال ســعی کــرد برنامــه 

مشــخصی در مــورد عرضــه از ســوی عرضــه کننــده 

هــا بگیــرد.

ــکل  ــه مش ــی ک ــا از آنجای ــه داد: ام ــی ادام جهرم

ــه دلیــل توقــف تولیــد ناشــی از قطعــی  عرضــه ب

ــدار  ــه م ــرق ب ــه ب ــر هســتیم ک ــرق اســت ناگزی ب

ــده  ــزار ش ــاتی برگ ــتا جلس ــن راس ــردد. در ای بازگ

اســت و امیدواریــم ایــن مشــکل بــه زودی برطــرف 

شــود. همچنیــن مقــرر شــده اســت کــه بــا عرضــه 

ــش  ــن افزای ــود. بنابرای ــرل ش ــا کنت ــلف تقاض س

قیمــت متاثــر از بــورس کاال نبــوده بلکــه بــه علــت 

ــوده اســت. شــوک در طــرف عرضــه ســیمان ب

وی تاکیــد کــرد: قیمــت هــای ســیمان در بــورس 

ــاال در  ــت ب ــه رقاب ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب کاال بای

ــورد قیمــت  ــن راســتا در م آن حفــظ شــود. در ای

ــرد. از  ــورت بگی ــل ص ــت تعدی ــن اس ــه ممک پای

طــرف دیگــر محدودیتــی بــرای کاهــش قیمــت در 

تابلــو وجــود نــدارد. اگــر قیمتــی منصفانه نیســت 

عرضــه کننــده مــی توانــد قیمــت را کاهــش دهــد. 

همچنیــن بــرای کنتــرل قیمــت بایــد اقــدام شــود 

ــورس کاال  ــیمان در ب ــای س ــه ه ــه عرض ــه هم ک

ــرد. صــورت بگی

ــورس کاال  ــازار ب ــر ب ــارت ب ــات و نظ ــاون عملی مع

از مذاکــره شــرکت هــای ســیمانی بــا وزارت نیــرو 

ــرو  ــه وزارت نی ــا ب ــیمانی ه ــزود: س ــر داد و اف خب

ــاز  ــرق نی ــزان ب ــه چــه می ــه ب ــد ک ــرده ان اعــام ک

دارنــد و جلســاتی بــرای بازگشــت بــرق بــه صنایــع 

ســیمانی برگــزار شــده اســت.

گزارش
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