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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 خداقوت

ــتان  ــاختمان اس ــی س ــازمان نظام مهندس ــره س ــت مدی ــات هیئ ــه زودی انتخاب ب
تهــران برگــزار می شــود. بــه دلیــل شــکل برگــزاری آن کــه اینترنتــی اســت، انتظــار 
مــی رود بــا اســتقبال بیشــتر اعضــاء نســبت بــه دوره قبــل روبــرو شــود. اتفاقــی 
کــه در اســتان هــای دیگــر نیــز رخ داده و البتــه بســیار مهــم و تاثیرگــذار اســت. 

مشــارکت بــاالی افــراد باعــث انتخابــی درســت ترمی شــود.
ــراد در ســال هــای گذشــته رد  ــب دارد. برخــی از اف ــی جال ــا ماجرای داســتان ام
ــرکت  ــدی ش ــات جدی ــه در انتخاب ــد ک ــته ان ــذا نتوانس ــد ول ــده ان ــت ش صاحی
ــنیده  ــان ش ــار همچن ــه و کن ــا در گوش ــام آن ه ــب ن ــال تعج ــا کم ــی ب ــد؛ ول کنن
می شــود. تــا آنجــا کــه حتــی گاهــی افــراد را بــه تــرک جلســات دعــوت می کننــد 
تــا جلســه از رســمیت بیفتــد و موضوعــی کــه در دســتور کار اســت مطــرح نشــود! 
ایــن افــراد را بــه نــام پدرخوانــده می نامنــد و در تعریــف پدرخوانده هــا، آن هــا را 
ســمتی تعریــف می کننــد کــه بــرای پــول ایجــاد می شــوند. آلکاپــون بــرای پــول، 
ــق  ــن عای ــدون ای ــده ب ــرد. پدرخوان ــت ک ــرد و آدم کشــت و جنای پول شــویی ک
ــرو  ــود قلم ــرای خ ــتند و ب ــی هس ــا دارای حریم های ــدارد. پدرخوانده ه ــی ن معن
دارنــد. پــول کثیــف خلــق می کننــد و البتــه نفعشــان بــه بســیاری می رســد! امــا 

بســیاری در تیــم خودشــان.
ــی، روندهــای صحیــح  ــات قانون ــه برخــی بدیهی ــل بی توجهــی ب ــه دلی امــروزه ب
نادیــده گرفتــه می شــود و پدرخوانده هایــی در ســازمان نظام مهندســی در 
ــازمان  ــی س ــای مهندس ــی از حق الزحمه ه ــم عظیم ــتند. حج ــروز هس ــال ب ح
ــون  ــا میلی ــود و صده ــذی روان می ش ــوری و کاغ ــرکت های ص ــمت ش ــه س ب
ــرکت ها  ــن ش ــان ای ــه صاحب ــی رود ک ــرادی م ــب اف ــه جی ــق ب ــول به ناح ناموت پ
ــا  ــا ی ــد. آن ه ــود ایجــاد کرده ان ــرای خ ــف ب ــی کثی ــه ارتباطات هســتند و صدالبت

پدرخوانده انــد و یــا در خدمــت پدرخوانده هــا هســتند.
ــان  ــدان، مهندس ــی از کارمن ــازمان نظام مهندس ــه س ــه بدن ــم ک ــوش نکنی فرام
ــا  ــا ب ــد ت ــتند و می جنگن ــالم و پاکدس ــه س ــت ک ــده اس ــکیل  ش ــی تش و مدیران
فســاد ســازمان یافته بجنگنــد، امــا گــردش عظیــم مالــی ســازمان نظام مهندســی 
ــد شــهرداری، وزارتخانه هــای  ــی مانن ــان ســازمان و نهادهای ــه می ــی ک و ارتباطات
ــده  ــی خارجــه وجــود دارد ســازمان را جــذاب و ارزن ــف راه، صنعــت و حت مختل
ــگ  ــه در جن ــن محیطــی ماهران ــی. در چنی ــه مســتعد آلودگ می ســازد و صدالبت

ــا خــدای آزادی. اســت، ناخــدای اســتبداد ب
اکنــون ایــن ماییــم و قــدرت رأی دادن بــه افــراد پــاک دســتی کــه می خواهنــد 
در ســازمان بــا ایــن فســاد بجنگنــد. بســیاری از کاندیداهــا اکنــون شــعار جنــگ 
ــن  ــد چنی ــود مول ــدام خ ــد و ک ــدام می توانن ــا ک ــد، ام ــاد را دارن ــن فس ــا ای ب
محیطــی بوده انــد؟ ایــن ماییــم کــه هوشــمندانه بایــد تصمیــم بگیریــم. بــدون 
ــدم  ــه ع ــت ب ــی اس ــود کمک ــدوق، خ ــای صن ــتر در پ ــراد بیش ــور اف ــک حض ش
ــزار رأی  ــد ه ــت چن ــن وضعی ــا در بهتری ــون آن ه ــا. چ ــت پدرخوانده ه موفقی
اعضــای شــرکت های حقوقــی خــود را دارنــد و از رأی عمومــی برخــوردار نیســتند. 
بــه همیــن دلیــل هــم هجمــه عظیــم تبلیغاتــی و ارســال پیامــک و تماس هــای 
ــار  ــن ب ــرا ای ــه اســت؛ زی شــخصی در دســتور کار بســیاری از کاندیداهــا قرارگرفت
مشــارکت باالتــر اســت و چنــد هــزار نفــر نمی تواننــد بــرای چنــد ده هــزار نفــر 
تصمیــم بگیرنــد. البتــه بــه شــرطه هــا و شــروط ها کــه شــرط اول آن خواســت 

عمومــی ماســت.

پدرخوانده!

تا بعد!

سرمقاله



www.Tasisatnews.com 3هفته نامه شماره 354

نگاهی به بازار/قیمت سیمان در بازار چقدر است؟ 20
تعمیــر شــوفاژ به عنــوان یکــی از پرطرفدارتریــن وســیله های گرمایشــی، یــک 
ــتی  ــر به درس ــه اگ ــی ک ــی رود. تخصص ــمار م ــه ش ــم ب ــیار مه ــص بس تخص
ــرد. ــاد ک ــی ی ــرای درآمدزای ــک راه ب ــوان ی ــوان از آن به عن ــود، می ت ــه ش آموخت

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

8   مقاله اشری/طراحی تاسیسات مکانیکی استخر)قسمت  پنجم(
برانگیــزی هســتند.  اســتخرهای سرپوشــیده، مــکان هــای چالــش 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــنا، ب ــتخر ش ــک اس ــرای ی ــازه ب ــی س ــان طراح در زم
مناســب جــو داخــل بــرای آســایش و ســامت ســاکنین و حفــظ 
ــت. ــروری اس ــد، ض ــی ده ــازه رخ م ــه درون س ــل آنچ ــازه، درک کام س

اخبار داخلی

صفحه 4

گزارش

صفحه 21

صفحه 7

رکورد الیو انتخابات 
شکسته شد

گزارش ویژه

صفحه 16

گزارش/بررسی مشکالت اساسی نظام مهندسی تهران و ارائه راهکارهای الزم 12

در روز دوشــنبه ۱۹ مهر ســاعت ۱۹ الیو چالشــی با موضوع بررســی مشــکالت اساســی 
ســازمان نظام مهندســی ارائــه راهکارهای الزم رشــته مکانیــک در دوره نهم هیئت مدیره 
ســازمان نظام مهندســی برگزار شــد که با اســتقبال بی نظیری همراه شــد. در طول الیو 
تقریبــاً ۶۳۰ نفــر بازدیدکننده ثابت و با پیک ۸۷۰ نفر همــراه بود که بیش از ۷۰ ســؤال در 
طول برنامه ارســال گردید که این حجم از اســتقبال نشــان دهنده ی هوشــیاری، پویایی 
و خواســته مهندســان محترم برای ایجاد تحولی در نظام مهندســی اســتان می باشــد.

گزارش/تکرارِ انتخابات نظام مهندسی در بستر آنالین، آری یا خیر؟! 22
ــاز  ــی آغ ــور، در حال ــی کش ــام مهندس ــات نظ ــن دوره انتخاب ــزاری نهمی برگ
ــاره کنــد بــودن و برخــی مشــکالت دیگــر در  ــا اعتراضاتــی در ب شــد کــه ب
اولیــن تجریــه خــود در بســتِر آنالیــن همــراه بــود، تجربــه ای کــه شــاید بــا 
توجــه بــه توانمنــدی هــا و ظرفیتهــای موجــود در شــرایط کرونایــی نســبتاً 

خوشــایند مــی باشــد.



ت نیوز
سا

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

می باشند.

اعالم شرایط دریافت تسهیالت اقامتی 
نظام مهندسی

ــی  ــران، ط ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــازمان  ــی س ــهیالت اقامت ــت تس ــرایط دریاف ــه ای، ش اطالعی
ــرد.  ــالم ک ــران را اع ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ

ــرام ــالم و احت باس
ــه  ــر ب ــاند نظ ــازمان میرس ــرم س ــای محت ــالع اعض ــه اط ب
محدودیــت هــای کرونایــی و بــا توجــه بــه نزدیکــی انتخابات 
ــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان  ــات مدی هی
تهــران ، موضــوع پیگیــری اخــذ و ارائــه تســهیالت اقامتــی ، 

پــس از پایــان فرآینــد انتخابــات صــورت مــی پذیــرد.

تعرفه خدمات نقشه برداری سال ۱۴۰۰
 اعالم شد

تعرفــه خدمــات نقشــه بــرداری نظــام فنــی اجرایــی کشــور در 
ســال ۱۴۰۰ اعــالم شــد.

برای کسب اطالع بیشتر روی تیتر خبر کلیک کنید.

اعالم لیســت نامزدهای رشــته مکانیک انتخابات 
نظام مهندســی اســتان تهران

لیســت نامزدهــای تاییــد صالحیــت شــده رشــته مکانیــک 
انتخابــات نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران اعــالم 

شــد.
برای دیدن لیست روی تیتر خبر کلیک کنید.

انتخابــات  بــرق  نامزدهــای رشــته  لیســت  اعــالم 
تهــران اســتان  نظــام مهندســی 

لیســت نهایــی و تاییــد صالحیــت شــدگان نامزدهــای رشــته 
ــالم  ــران اع ــتان ته ــی اس ــام مهندس ــات نظ ــرق در انتخاب ب

ــد. ــر کلیــک کنی ــر خب ــدن لیســت روی تیت شــد.برای دی

تعلیق سازمان نظام مهندسی قم
ــه اعضــای  ــه اشــتغال کلی ــی، پروان ــر اســاس خبرهــای دریافت ب
هیــات مدیــره و مهنــدس هــای گــروه هــای تخصصــی، کنتــرل 
نقشــه، گــروه نظــارت، کارمندان نظــام مهندســی دارای پروانــه و... 
از تاریــخ ۱ مهــر کــه بــه نظــام مهندســی ابــالغ شــده، بــه حالــت 

تعلیــق درآمــده اســت.
ــالغ  ــه اب ــه ب ــا توج ــت؛ ب ــی اس ــن حاک ــزارش همچنی ــن گ ای
بخشــنامه تعــارض منافــع وزارت راه و شهرســازی بــه نظــام 
مهندســی قــم، کلیــه مهندســان گــروه هــای تخصصــی، کنتــرل 
ــد. ــتعفا داده ان ــود اس ــمِت خ ــارت و... از س ــروه نظ ــه، گ نقش

زمان آزمون کارشناس رسمی و دریافت کارت
ــح روز پنجشــنبه  ــون کارشــناس رســمی ســال  ۱۴۰۰ صب  آزم

ــی باشــد. ــورخ 1400/7/22 م م
ــر اســاس ایــن گــزارش، مرکــز وکال و کارشناســان رســمی و  ب
مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه، تاریــخ پرینــت کارت و بــرگ 
راهنمــای شــرکت در آزمــون از روز ســه شــنبه ۲۰ مهرمــاه ســال 
جــاری اعــالم کــرده اســت کــه بــر روی درگاه اطــالع رســانی 

ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور قــرار مــی گیــرد.
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کنسرو بتن 
نــوآوری در هــر صنعتــی مــورد نیــاز و ضــروری اســت . ایــده جدیــد در صنعــت ســیمان و بتــن کنســرو بتــن معرفی مــی گردد. 
مصــرف بتــن مرغــوب در ابنیــه، دغدغــه مهندســان سراســر دنیــا بــوده اســت. از ایــن رو بتــن تــازه مرغــوب در یــک کارخانــه 

مجــزا از اولیــن ابتــکارات در ایــن زمینــه مــی باشــد کــه البتــه بــه مــرور زمــان پیشــرفت قابــل توجهــی داشــته اســت.
بــا گذشــت زمــان بــرای حمــل بتــن آمــاده از کارخانــه تــا محــل مصــرف، مشــکالت مختلفــی همچــون دوری مســیر، ترافیــک 
و ریســک گیــرش بتــن، افــت کیفیــت بتــن، حــوادث جــاده ای و غیــره پدیــدار شــد. لیکــن ســاخت قطعــات پیــش ســاخته 

بتنــی در کارخانــه هــای مجهــز ابــداع گردیــد.
پــس از آن بــا توجهبــه مشــکالت جدیــد) همچــون نیــاز بــه ســاخت فــوری و انــدک بتــن در محــل( تهیــه مــالت و بتــن 
خشــک)فاقد آب( مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفتــه اســت کــه البتــه از اســتقبال کمتــری در کشــورمان برخــوردار گردیــده اســت. 
لیکــن در ســالهای اخیــر تولیــد کنســرو بتــن ایــده ای جــذاب بــود کــه اخیــراً بــه تولیــد صنعتــی نیــز رســیده اســت. در ایــن 

روش بتــن تــازه )آب دار( بــا افزودنــی دیرگیــر کننــده بســیار قــوی و ترکیــب مدنظــر تهیــه مــی گــردد.
ســپس هنــگام مصــرف یــک مــاده فعــال ســاز بــه بتــن اضافــه مــی شــودتا بتــن تــازه بــه حالــت عــادی درآیــد. مصــرف 
افزودنــی دیرگیرکننــده در حقیقــت بــرای تاخیــر در واکنــش فازهــای ســیمان بــا آب و عــدم تشــکیل ژل C-S-H مــی باشــد . 
بایــد دقــت نمــود کــه ایــن بتــن هــا فقــط تــا حــدود 72 ســاعت قابــل اســتفاده هســتند. در روشــهای قبلــی بــرای تاخیــر یــا 

توقــف واکنــش مذکــور از منجمــد کــردن )frizzing(  اســتفاده مــی شــد کــه البتــه عملیاتــی مشــکل و پرهزینــه بــود. 

اخبار داخلی

توالت های قدیمی به سیمان جدید »سبز« بازیافت می شوند
یــک تیــم بیــن المللــی از محققــان یــک کاربــرد جدیــد بالقــوه بــرای توالــت فرنگــی ، همــراه بــا دیگــر زبالــه هــای ســرامیکی 
ماننــد حوضچــه هــا ، ظــروف ســنگی و آجرهــا را کشــف کــرده انــد. بــه نظــر مــی رســد کــه مــی تــوان آنهــا را بــه شــکل 
ســیمان ســازگار بــا محیــط زیســت تبدیــل کرد.بــرای ســاخت ســیمان ، ضایعــات ســرامیکی آســیاب مــی شــود ، ســپس بــا 
محلــول فعــال کننــده و آب مخلــوط مــی شــود. مخلــوط حاصــل ســپس در قالــب ریختــه مــی شــود و تحــت فرآینــد ســخت 
شــدن در دمــای بــاال قــرار مــی گیــرد.در آزمایشــات انجــام شــده بــا اقــالم ســاخته شــده از ضایعات آجــر ســفالی قرمز ، ســیمان 
در واقــع قــوی تــر از انــواع فعلــی مــی باشــد کــه در حــال اســتفاده معمــول اســت. اســتحکام ســیمان ســاخته شــده بــا انــواع 

دیگــر ضایعــات ســرامیکی هنــوز در حــال ارزیابــی اســت.
هیدروکســید ســدیم یــا ســیلیکات ســدیم تــا کنــون بــه عنــوان فعــال کننــده اســتفاده شــده اســت ، اگرچــه طبــق گزارشــات 
محققــان بــا اســتفاده از خاکســتر پوســته برنــج بــه نتایــج امیدوارکننــده ای دســت یافتــه انــد کــه اگــر بتــوان از آن اســتفاده 
کــرد ، نتیجــه آن ســیمانی خواهــد بــود کــه کامــالً از مــواد پســماند بازیابــی شــده ســاخته شــده اســت. ایــن امــر نــه تنهــا 
ســرامیک و پوســت برنــج را از جریــان زبالــه دور مــی کنــد ، بلکــه مــی توانــد منبــع درآمــد بــرای گــروه هــای تهیــه کننــده مــواد 
باشــد.عالوه بــر ایــن ، مــی تــوان آن را بــه عنــوان جایگزینــی بــرای ســیمان پرتلنــد ، کــه پرکاربردتریــن شــکل ســیمان در جهــان 
اســت ، اســتفاده کــرد. تولیــد ســیمان پرتلنــد مقادیــر زیــادی دی اکســید کربــن آزاد مــی کنــد و بنابرایــن ایــن مــاده بــه عنــوان 

عامــل اصلــی گــرم شــدن کــره زمیــن در نظــر گرفتــه مــی شــود.
ایــن تحقیــق توســط Universitat Politcnica de Valncia اســپانیا و Universitat Jaume I de Castelln ، کالــج امپریــال 

لنــدن و Universidade Estadual Paulista ســائوپائولو در برزیــل در حــال انجــام اســت.
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طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، 
سونا و جکوزی

 مدت دوره: 6 ساعت
مدرس: مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
 شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

مهندسی دودکش
 مدت دوره: 6 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

پمپ حرفه ای
 مدت دوره: 12 ساعت

مدرس: مهندس کاویانی
روزهای برگزاری:

شنبه ها
ساعت برگزاری:20:30-17:30

طراحی پایپینگ
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس صدرا واصف
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

طراحی سه بعدی تاسیسات برقی
 با نرم افزار رویت

مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
پنج شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-14:00

طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری 
فاضالب شهری

مدت دوره: 24 ساعت
مدرسان: مهندس کریمی پارچین

روزهای برگزاری:
شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه مهر 1400

آموزش

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با نرم افزار اتوکد
مدت دوره: 51 ساعت

مدرس: مهندس مرادیان،مهندس واصف،مهندس قرنفلی
روزهای برگزاری:

شنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

https://kaashaaneh.ir/
https://kaashaaneh.ir/
https://kaashaaneh.ir/
https://kaashaaneh.ir/
https://kaashaaneh.ir/
https://kaashaaneh.ir/
http://www.kaashaaneh.com
https://kaashaaneh.ir/
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گزارش

رکورد الیو انتخابات شکسته شد
شب 19 مهرماه گفتگوی زنده مهندس روح اهلل واصف 

مدیرمسئول تأسیسات نیوز با مهندس فرج زاده ها 

مدیرکل فنی مهندسی سازمان تأمین اجتماعی کشور 

و از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد 

که با حضور حدود 650 نفری که به باالی هشت صد نفر 

نیز رسید، رکورد برنامه های الیو انتخاباتی شکسته شد.

گفتگو با خواندن شعری از مهندس واصف آغاز شد 

که نوید مصاحبه ای جنجالی را داد. تأکید بر بی طرفی 

تأسیسات نیوز در عرصه انتخابات و تنها کمک به 

مهندسان برای شناخت بهتر افراد و تشویق به رأی 

دادن و درست رأی دادن مقدمه ایشان بود.

سؤاالت به صورت کاماً جسورانه و بدون اطاع قبلی 

مهمان برنامه طرح و پرسیده می شد تا عیار دانش و 

تجربه کاندیدا سنجیده شود.

بررسی مشکات فعلی مهندسان عضو سازمان و وجود 

مشکات کهنه ای که هیچ گاه تمامی ندارد و راه های 

برون رفت از آن ها با انتقاد بی پروا و بدون پرده پوشی 

طرفین دلیل اصلی استقبال از این گفتگو بود. البته 

قطعی مداوم اینترنت مشکلی بود که باعث شد گفتگو 

با پاالس های تصویری یکنواخت ادامه نیابد. اشراف 

مهندس واصف به طراحی و نظارت با توجه به این که 

خود از مهندسان پایه یک سازمان هستند و دارای 20 

سال سابقه کار حرفه ای هستند باعث شد درد دل های 

همکاران و مشکات عدیده را به خوبی منتقل کنند. 

حضور مهندس فرج زاده ها در سطوح عالی سازمان 

نظام مهندسی که سابقه ای بیش از بیست سال دارد، 

باعث ارائه راه کارهایی فوق العاده و کاربردی بود. به نظر 

می رسد می توان نمره قبولی را به ایشان داد.

به دلیل استقبال فراوان اعضا و شرکت کنندگان، مقرر 

شد این نشست یک بار دیگر با سؤاالتی جدید برگزار 

شود.

مصاحبه را می توانید در اینستاگرام تأسیسات نیوز 

مشاهده کنید.

به نظر می رسد سؤاالتی داغ از کاندیداهایی دیگر درراه 

است! 

این سلسله نشست ها را از دست ندهید.

https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8/
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مقاله اشری

الزامات تهویه
ــوای  ــه ه ــرخ تهوی ــدف از ن ــوا. ه ــت ه کیفی
بیــرون کــه توســط اســتاندارد 62/1 اشــری توصیــه 

شــده، تامیــن شــرایط کیفیــت هــوای قابــل قبــول 

ــرای  ــر ب ــه کل ــادی اســت )ک ــتخرهای ع ــرای اس ب

ــن  ــود(. ای ــی ش ــتفاده م ــه اس ــی اولی ضدعفون

میــزان تهویــه الزم ممکــن اســت بــرای اســتخرها 

ــا  ــری کــم اضافــی باشــد و ی ــا کارب و تاسیســات ب

ــی  ــتخرهای عموم ــی و اس ــای آب ــارک ه ــرای پ ب

ــی.  ــلوغ ناکاف ش

ــوزی  ــتخرها و جک ــوا در اس ــت ه ــکات کیفی مش

هــا اغلــب بــه دلیــل مشــکات کیفیــت آب ایجــاد 

مــی شــود، در نتیجــه افزایــش ســاده نــرخ تهویــه 

بــه تنهایــی ممکــن اســت گــران و غیرموثــر باشــد. 

ــری  ــتقیمی از کارب ــع مس ــت آب، تاب ــرایط کیفی ش

اســتخر و نــوع و اثربخشــی ضدعفونــی آب مــورد 

اســتفاده اســت. 

ــه مــی شــود داده هــای اقلیمــی اشــری در  توصی

فصــل 14 هندبــوک مبانی اشــری در زمان محاســبه 

ــار نهــان اســتخرهای  ــه روی ب ــرات هــوای تهوی اث

سرپوشــیده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

از آنجایــی کــه اســترخهای پوشــیده معمــوال ســقف 

ــی  ــر دودکش ــا و اث ــدی دم ــه بن ــد، الی ــای بلن ه

را  اشــری  مبانــی  16 هندبــوک  )فصــل  دارنــد 

ببینیــد(، مــی تواننــد تاثیــر مضــری روی کیفیــت 

ــال  ــان کان ــند. چیدم ــته باش ــل داش ــوای داخ ه

ــود  ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــت ت ــی الزم اس دقیق

کــه فضــا جابــه جایــی هــوای مناســب و کیفیــت 

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر
)قسمت پنجم(

استخرهای سرپوشیده، مکان های چالش برانگیزی هستند. در زمان طراحی سازه برای یک استخر 
شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سالمت ساکنین و حفظ سازه، درک کامل آنچه 
درون سازه رخ می دهد، ضروری است. برای مهندسان و معماران، کلید درک استخرهای سرپوشیده 
این است که این کاربری از نوع نقطه شبنم باالست. نقطه شبنم زیاد روی تمامی جوانب این سازه 

تاثیر می گذارد. 
این مقاله پیامدهای این نقطه شبنم باالتر، چگونگی محاسبه بارها و بهترین روندهای ممکن برای 

بهترین رضایت و آسایش ساکنین را بررسی می کند. 
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری
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هــوای یکنواختــی دریافــت مــی کنــد. بــه منظــور 

اطمینــان از کیفیــت هــوای قابــل قبــول، مقــداری 

جــا بــه جایــی هــا در لبــه هــا و ســطح آب اســتخر 

الزم اســت. شــکایت هــای شــناگران نشــان مــی 

دهــد بیشــترین غلظــت کلرآمیــن در ســطح اب رخ 

مــی دهــد. بچــه هــا مخصوصــا بــه اثــرات مضــر 

ــد.  ــن آســیب پذیرن استنشــاق کلرآمی

اســتخر و جکــوزی هــا بایــد در فشــار منفــی 15 تــا 

40 پســاکال نســبت بــه بیــرون و فضاهــای مجــاور 

ســاختمان نگــه داشــته شــوند تــا از حرکــت بــوی 

کلــر و رطوبــت جلوگیــری شــود. روش هــای 

فعــال کنتــرل فشــار مــی توانــد موثرتــر از تــوازن 

ــه  ــرون ب ــه هــوای بی ــی ک اســتاتیک باشــد و جای

عنــوان بخشــی از یــک سیاســت کنتــرل رطوبــت 

فعــال اســتفاده مــی شــود، الزم اســت. بازشــوها از 

اســتخر بــه مناطــق دیگــر بایــد در کمتریــن مقــدار 

خــود نگــه داشــته و کنتــرل شــود. راهروهــا بایــد 

ــا از  ــند ت ــک باش ــای اتوماتی ــه درب ه ــز ب مجه

حرکــت رطوبــت و هــوا جلوگیــری شــود. 

هــوای تخلیــه از اســتخرها مملــو از رطوبــت 

ــات  ــادی ترکیب ــدار زی ــت مق ــن اس ــت و ممک اس

کلــره خورنــده داشــته باشــد. دریچــه هــای ورودی 

ــه  ــن فاصل ــک تری ــد در نزدی ــه بای ــوای تخلی ه

ممکــن بــه گــرم تریــن بخــش اب باشــد. آب هــای 

ــتخرهای  ــه اس ــبت ب ــت نس ــر و در حرک ــرم ت گ

معمــول مــواد شــیمیایی بیشــتری متصاعــد مــی 

ــی شــود  ــن باعــث م ــن مســاله همچنی ــد. ای کنن

ــن  ــده آل ای ــوند. ای ــرد ش ــدن هواب ــای ب ــرم ه ک

ــذاری  ــل از اثرگ ــا قب ــده ه ــن آالین ــه ای ــت ک اس

ــع حــذف شــوند.  منفــی روی کیفیــت هــوا از منب

تاسیســاتی کــه ورودی هــای آنهــا مســتقیمًا بــاالی 

وان هــای گردابــی اســت بهتریــن کیفیــت هــوا را 

ــد.  ــن مــی کنن تامی

نــرخ هــای تحویــل هــوا. بــه جــز درمــواردی 
ــود،  ــی ش ــتفاده م ــی اس ــرمایش مکانیک ــه س ک

ــوا در  ــض ه ــار تعوی ــل 6 ب ــا حداق ــتر کده بیش

ــرخ ممکــن  ــد. ایــن ن ســاعت را الزامــی مــی دانن

اســت بــرای بعضــی از کاربــری هــا ناکافــی باشــد. 

جایــی کــه رطوبــت زدایــی مکانیکــی تامیــن مــی 

شــود، نــرخ تامیــن هــوا بایــد طــوری باشــد کــه 

ــود.  ــظ ش ــا حف ــت و دم ــب رطوب ــرایط مناس ش

ــوب اســت:  ــر معمــوالً مطل ــرخ هــای زی ن

4 تا  6بار تعویض هوا  محل استفاده استخر  

در ساعت 

محل تماشاچیان            6 تا 8 بار تعویض هوا در 

ساعت 

مقاله اشری
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ــض  ــار تعوی ــا 6 ب 4 ت استخرهای درمانی  

ســاعت در  هــوا 

ــرون  ــوای بی ــن ه ــرخ تامی ــی، ن ــه طراح ــته ب بس

ــن  ــا ای ــد. ب ــر باش ــا متغی ــت ی ــد ثاب ــی توان م

ــی  ــزان کاف ــه می ــد ب ــرخ بای ــن ن ــود، کمتری وج

آالینــده هایــی کــه توســط آب اســتخر تولیــد مــی 

ــرای  ــول ب ــل قب ــه قاب ــرده و تهوی ــق ک شــود را رقی

ــد.  ــظ کن ــکونت را حف س

ــرون  ــوای بی ــه ه ــرخ تهوی ــن ن ــه کمتری ــی ک جای

بــرای حفاظــت در برابــر تشــکیل کندانــس در 

ــه  اجــزای ســازه ای یــک ســاختمان در نظــر گرفت

ــتم  ــرای سیس ــوالً ب ــا معم ــرخ ه ــود، ن ــی ش م

ــی  ــتفاده م ــرون اس ــوای بی ــد ه ــای 100 درص ه

ــر  ــه مقادی ــرخ هــا معمــوالً منجــر ب شــود. ایــن ن

ــوند و  ــی ش ــرایط کاری م ــی در ش ــت اضاف رطوب

بــرای تولیــد کیفیــت هــوای داخلــی قابــل قبــول 

مخصوصــًا در تاسیســات عمومــی کــه در معــرض 

کاربــری ســنگین نیســتند کافــی نیســتند. در اقلیــم 

هــای ســرد و خشــک تــر، مقادیــر زیادتــر هــوای 

بیــرون ممکــن اســت مقــدار رطوبــت را تــا کمتــر از 

محــدوده 40 تــا 60 درصــد توصیــه شــده کاهــش 

ــی و  ــه آب جبران ــر و هزین ــر تبخی ــن ام ــد. ای ده

ــظ  ــد و حف ــی ده ــش م ــیمیایی را افزای ــواد ش م

ــد.  ــی کن ــخت م ــب را س ــیمی آب مناس ش

شیمی آب استخر
عــدم حفــظ شــیمی مناســب در آب اســتخر ســبب 

مشــکات جــدی درکیفیــت هــوا و خرابی سیســتم 

هــای مکانیکــی و اجــزای ســاختمان مــی شــود. 

مــواد شــیمیایی و تجهیــزات تصفیــه آب بایــد در 

یــک فضــای مجــزا و اختصاصــی بــا تهویــه خــوب 

و تحــت فشــار منفــی باشــند. تصفیــه آب اســتخر 

شــامل ضدعفونــی اولیه، کنتــرل pH، فیلتراســیون 

آب و تخلیــه و گرمایــش آب باشــد. 

مشــکات کیفیــت هــوا معمــوال بــه دلیــل واکنش 

کلــر بــا زبالــه هــای بیولوژیکــی و مخصوصــًا 

آمونیــاک که محصــول جانبی تجزیــه ادرار و تعریق 

اســت، ایجــاد مــی شــود. کلــر بــا ایــن پســماندها 

واکنــش مــی دهــد و کلرآمیــن )مونوکلرآمیــن، دی 

ــروژن( تشــکیل مــی  ــد نیت ــری کلری ــن و ت کلرآمی

شــود کــه معمــوالً بــه صــورت کلــر ترکیبــی انــدازه 

ــه  ــیمیایی ب ــواد ش ــزودن م ــود. اف ــی ش ــری م گی

آب اســتخر مقــدار کل آالینــده هــا را افزایــش مــی 

ــده آب  ــدار آالین دهــد. در اســتخرهای شــلوغ، مق

مــی تواننــد در یــک روز کاری دو برابــر شــود. 

ــر  ــاک تحــت تاثی ــر در کاهــش آمونی ــان کل راندم

pH آب،  از جملــه دمــای آب،  چندیــن عامــل 

غلظــت کلــر و مقــدار مــواد جامــد محلــول در آب 

قــرار دارد. بــه دلیــل دمــای کاری باالتــر و نســبت 

ــوزی  ــم اب، جک ــر حج ــه ازای ه ــور ب ــر حض باالت

هــا مقــدار آالینــده بیشــتری نســبت بــه اســتخر 

ــد.  ــد مــی کنن تولی

روش هــای زیــر مــی تواننــد غلظــت کلرآمیــن در 

آب و هــوا را کاهــش دهنــد: 

مقاله اشری
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•اوزون زنــی. در غلظــت هــای پاییــن، اوزون 
ــت  ــی غلظ ــل توجه ــزان قاب ــه می ــد ب ــی توان م

ــت  ــد. در غلظ ــش ده ــی در آب را کاه ــر ترکیب کل

ــد  ــوان فرآین ــه عن ــد ب ــاال، اوزون مــی توان هــای ب

ــن  ــا ای ــر شــود؛ ب ــن کل ــه جایگزی ــی اولی ضدعفون

ــده  ــر باقیمان ــد در مقادی ــی توان ــود، اوزون نم وج

ــان  ــندگی پنه ــر کش ــا تاثی ــد ت ــی در آب بمان کاف

ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــر بای ــس کل ــود، پ ــظ ش حف

ــرم  ــی گ ــا 1/5 میل ــد در غلظــت هــای 0/5 ت فرآین

ــود.  ــته ش ــه داش ــرم نگ ــر کیلوگ ب

ــاالی مــواد  ــرخ تعویــض آب. غلظــت هــای ب •ن
جامــد محلــول در اب تاثیــر مســتقیمی روی مقدار 

ــاال )کلرآمیــن( دارد. نــرخ تعویــض  ــر ترکیبــی ب کل

آب کافــی بــرای جلوگیــری از تشــکیل پســماندهای 

بیولوژیــک و اجــزای اکسیدشــده آنهــا الزم اســت. 

انــدازه گیــری رســانش روش موثــری بــرای کنتــرل 

نــرخ تعویــض آب در اســتخرها بــرای حفــظ موثــر 

کیفیــت آب اســت. در اســتخرهای شــلوغ، بازیابــی 

گرمــا مــی توانــد در کاهــش الزامــات انــرژی 

گرمایــش آب مفیــد باشــد. 

ــای  ــپ ه ــتفاده از الم ــط. اس ــار متوس •UV فش

UV فشــار متوســط بــرای تصفیــه اب مــی توانــد 

مقــدار کلرآمیــن را کاهــش دهــد و بایــد در 

زمــان طراحــی بررســی شــود. UV فشــار متوســط 

ــه  ــی اولی ــد ضدعفون ــوان فراین ــه عن ــد ب مــی توان

جایگزیــن کلــر شــود؛ بــا ایــن وجــود بــرای حفــظ 

اثــر کشــندگی نهــان در مقادیــر باقیمانــده کافــی در 

اب باقــی نمــی مانــد. پــس کلــر بــه عنــوان فرآینــد 

مکمــل در غلظــت هــای 0/5 تــا 1/5 میلــی گــرم در 

ــرم الزم اســت.  کیلوگ

•دوش هــا. الزامــی بــودن دوش قبــل از ورود بــه 

ــدن و در  ــای ب ــن ه ــدار روغ ــش مق ــه کاه آب ب

ــدی کمــک  ــن تولی ــدار کلرآمی نتیجــه کاهــش مق

مــی کنــد. 

ــناگران را  ــه ش ــه هم ــاتی ک ــویی. تاسیس •دستش

ــارج  ــتخر خ ــاعت از اس ــر س ــد ه ــی کنن ــزم م مل

ــل  ــزان قاب ــه می ــد ب ــت برون ــه توال ــوند و ب ش

توجهــی مقــدار ادرار ورودی بــه اســتخر را کاهــش 

ــد.  ــی ده م
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بررسی مشکالت اساسی نظام مهندسی تهران 
و ارائه راهکارهای الزم

به دلیل محدودیت های زمانی و سرعت اینترنت، 

موفق نشدیم بسیاری از سؤاالت ارسالی که دغدغه شما 

بزرگواران است را بپرسیم. بدین منظور یک مصاحبه 

دونفره تنظیم خواهد گردید و در پیج تأسیسات نیوز 

برگزار خواهد شد.

در این گفتگو آقای مهندس فرج زاده ها در خصوص 

کارنامه های خود در نظام مهندسی این گونه بیان کردند:

این جانب چهار دوره عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه 

سازمان نظام مهندسی استان قزوین بوده ام؛ یعنی از 

سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ دوازده سال با یک تیم خوب و 

خوش فکر و یکدست در استان قزوین توانستیم کارهای 

بزرگ و شایسته برای استان انجام دهیم.

همچنین ۹ سال عضو شورای مرکزی بوده ام که ۴ سال 

آن را عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی وهمینطور نائب 

رئیس اول شورای مرکزی بوده ام که دوران خیلی خوبی 

بوده که توانستیم در شورای پنجم و تا حدودی در 

شورای ششم مرکزی کارهایی انجام دهیم که برای اعضا 

به یادگار بماند.

در خصوص تجربه خارج از نظام مهندسی بنده، 

درمجموع ۲۶ سال در حوزه صنعت ساختمان فعالیت 

می کنم یعنی چه قبل از ورود به نظام مهندسی و چه 

بعدازآن و هم اکنون بیش از ۵ سال مسئولیت حوزه 

تاریخ: 1400/07/19

با حضور جناب آقای مهندس فرج زاده ها

مجری: جناب آقای مهندس واصف

نویسنده: خانم مهندس نادره مرادی

در روز دوشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۹ الیو چالشی با موضوع بررسی مشکات اساسی سازمان نظام مهندسی 

ارائه راهکارهای الزم رشته مکانیک در دوره نهم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی برگزار شد که با استقبال 

بی نظیری همراه شد. در طول الیو تقریبًا ۶۳۰ نفر بازدیدکننده ثابت و با پیک ۸۷۰ نفر همراه بود که بیش از 

۷۰ سؤال در طول برنامه ارسال گردید که این حجم از استقبال نشان دهنده ی هوشیاری، پویایی و خواسته 

مهندسان محترم برای ایجاد تحولی در نظام مهندسی استان می باشد.
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عمرانی سازمان تأمین اجتماعی کشور را بر عهده دارم 

و در این پنج سال که با همکاران خوب در این حوزه 

عمرانی سازمان مشغول ساخت مراکز درمانی و اداری 

هستند حدود بیش از ۱۵ هزار میلیارد بودجه عمرانی 

را با یک تیم خوب توانستیم مدیریت و هزینه کنیم و 

کارهای بزرگی در حوزه عمرانی سازمان تأمین اجتماعی 

انجام دهیم. هم اکنون 

در سال ۱۴۰۰ بودجه 

عمرانی سازمان تأمین 

اجتماعی که در اختیار 

این جانب در حوزه 

عمرانی سازمان هست 

برای تعیین هزینه 

و بودجه در سال 

جاری بیش از ۴۵۰۰ 

میلیارد ناموت برای 

حوزه عمرانی بودجه 

اختصاص داده شده و 

چون از منابع دولتی 

استفاده نمی کنیم اکثر این بودجه ها عملیاتی و در حوزه 

عمرانی هزینه می شود. از پروژه های حاضر در حال اجرا 

و مدیریت؛ می توان به این موارد اشاره کرد: در شهر 

تهران تأسیس بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی با بیش از 

۸۵۰ هزار مترمربع زیربنا و بیمارستان ۹۶ تخت خوابی 

دزفول؛ بیمارستان ۶۴ تخت خوابی لنگرود، تعداد بسیار 

زیادی پلی کلینیک و درمانگاه و ساختمان اداری و 

شعیب در سطح کشور با پیشرفت فیزیکی های مختلف 

در دستور کار است که این بودجه ۴۵۰۰ میلیاردی 

متوجه این پروژه ها است؛ که از طریق موافقت نامه و 

نظارت فنی دفتر سازمان به همراهی شرکت هایی که در 

سازمان تأمین اجتماعی عامل این قضیه هستند مثل 

شرکت های خانه سازی در حال اجرا هستند.

همچنین در ادامه الیو در خصوص بررسی مشکاتی 

مثل دفاع از حیثیت حرفه ای اعضا و مشکات ارجاع 

در سازمان از ایشان 

سؤال شد که ایشان 

این گونه مسائل را 

تحلیل و ارائه راهکار 

دادند:

مشکلی که در سازمان 

استان تهران داریم 

به عدم انجام موارد 

قانونی برمی گردد 

درواقع مهم ترین 

مشکل سازمان 

نظام مهندسی استان 

تهران عدول است قانون است. ماده ۱۵ قانون اهم 

وظایف سازمان استان را تشریح می کند که بند ۷ 

قانون دفاع از حقوق اجتماعی اعضاء و دفاع از حیثیت 

حرفه ای اعضا هست؛ که متأسفانه این قضیه در استان 

تهران به خوبی اجرایی نشده است یعنی هیئت مدیره ها 

برنامه ای برای تبیین این قضیه نداشته اند، اینکه چطور 

می توانند از اعضا دفاع کنند و تکریم ارباب رجوع را 

به عنوان اولین قدم و دفاع از حقوق اجتماعی و حقوق 

حرفه ای شان را انجام دهند. این نیاز به یک برنامه 

مدون و یک سازوکار جدی دارد تا از بدو شروع کار 
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حرفه ای اعضا چه در بخش طراحی و نظارت بتواند 

دست اعضا را بگیرد و کمک حالشان در امر حرفه ای 

باشد.

ماده ۱۵ قانون دارای ۱۶ بند است که بعضی از بندها 

دارای اهمیت بسزایی برای اعضای نظام مهندسی 

است، متأسفانه هیئت مدیره استان نتوانسته این 

بندها را در ادوار مختلف عملیاتی کند. برخی از بندها 

ارتباط مستقیم با عملکرد هیئت مدیره دارد. یکی از 

آن ها بند ۵ ماده ۱۵ قانون است که نظارت بر حسن 

انجام خدمات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 

و تعقیب متخلفان و برخورد با متخلفان است؛ که 

خیلی از مشکات سازمان استان تهران از همین جا 

در سال های گذشته ایجادشده؛ که اگر بخواهم آدرس 

مشخص تر بدهیم به ویژه اتفاقاتی که در بخش حقوقی 

و شرکت هایی که در استان تهران در حال فعالیت 

هستند؛ که در سال های گذشته هیئت مدیره نتوانسته 

وظیفه اش را آنجا عملیاتی کند و نظارت شایسته ای را 

در این شرکت ها هم ازنظر کمی و هم نظر کیفی داشته 

باشد؛ که این باعث رشد شرکت های کاغذی شده که در 

بخش خدمات مهندسی و همه اعضای محترم تهران 

نگران این قضیه هستند. در سال ۱۳۹۹ سال گذشته 

در تهران بیش از ۱۸ میلیون مترمربع پروانه صادرشده 

است که این کارها جهت امر نظارت وارد سازمان 

نظام مهندسی شده است. ولی متأسفانه اعضای حقیقی 

سازمان و همچنین اعضای حقوقی سازمان که به صورت 

واقعی فعالیت می کنند بهره ای از این ها نبرده اند و 

همچنین سامانه ارجاعی که دچار مشکل است هم 

در شهر تهران و هم به ویژه در شهرستان های تهران 

که فاقد سیستم ارجاع است باعث شده که بیشتر 

ظرفیت ها و مترمربع هایی که در سال ۱۳۹۹ در بخش 

نظارت عملیاتی شده به این شرکت های کاغذی سوق 

داده شده و باعث تولید ثروت نامشروع شده است. 

این مشکل در بند ۵ راهکار دارد که باید هیئت مدیره 

مصوبه ای در هیئت مدیره سازمان استان تهران صادر 

کند و کمیته هایی تشکیل دهد برای شناسایی و احصا 

شرکت های حقوقی که در حوزه نظارت ارائه خدمات 

می دهند. تمام شرکت های حقوقی باید رصد شوند؛ 

بیش از ۲۰۰۰ شرکت در استان تهران به ثبت رسیده 

است که باید همگی رصد و شناسایی و بازدید میدانی 

شوند. باید دفاتر و کارکنان و پشت پروانه هاشون 

بررسی شود، همه چیز در حوزه شرکت های حقوقی 

شناسایی و ثبت شود. در این بازدید میدانی شما قطعًا 

داده های بسیار خوبی را کسب خواهید کرد مثاً یک 

دفتری که به صورت واقعی نیست و فقط بر روی کاغذ 

ثبت شده است. اخبار غیررسمی می رسد که مثاً یک 

دفتر ۷۰، ۸۰ متری؛ ۴۰ دفتر در آن متمرکزشده و در 

بیش از ۵؛ ۶ نفر در آن فعالیت نمی کنند. 

ما با این کار می توانیم شرکت های واقعی را از 

شرکت های کاغذی را تمیز قرار بدهیم و مسببین و 

متولیان این امر را به شورای انتظامی معرفی کنیم. 

با توجه به تجربه گذشته ای که بنده دارم و با توجه 

به تخلف بزرگی که در این حوزه اتفاق افتاده شورای 

انتظامی شایسته نیست که محکومیت کمتر از درجه ۶ 

قائل شود؛ که همان طور که استحضار دارید درجه ۶ لغو 

عضویت و ابطال پروانه است؛ که شک نکنید اگر این 

برنامه انجام شود؛ به هیچ وجه شرکت های باقیمانده به 

خودشان اجازه نمی دهند در بخش نظارت از این روش 

استفاده کنند و تمام ظرفیت ها را در شهر تهران درو 
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گزارش
کنند  و صرفًا خدمات صوری در این بخش ارائه بدهند.

با توجه به  کم بودن وقت و مشکات اینترنت دیگر 

سؤاالت ارسالی دوستان مشتاق انشااهلل در مصاحبه 

دیگری با جناب آقای مهندس فرج زاده ها حتمًا انجام 

می گیرد و در پیج تأسیسات نیوز برگزاری می گردد.

امید است همه دوستان برای ارتقا سرنوشت 

حرفه ای شان در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در انتخابات 

هیئت مدیره دوره نهم شرکت کنند و با حمایت یک 

لیست همفکر و مستقل و قانون مدار مبدأ تحولی در 

سازمان نظام مهندسی تهران باشند.

مجری: جناب آقای مهندس واصف

میهمان: جناب آقای مهندس فرج زاده ها

نویسنده: خانم مهندس نادره مرادی

https://kaashaaneh.ir/
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ــام  ــی نظ ــای تخصص ــات گروه ه ــزاری انتخاب برگ
ــاده  ــرای م ــتای اج ــز در راس ــال نی ــی امس مهندس
ــرل ســاختمان و  ــون نظــام مهندســی و کنت 1۶ قان
ــه ای و  ــای حرف ــترش همکاری ه ــور گس ــه منظ ب
جلــب مشــارکت اعضــاء ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان، بــا هــدف بهبــود عملکــرد و کارشناســی 
دقیــق تــر مســائل رشــته های تخصصــی ســازمان 
ــای  ــده و در روزه ــزار ش ــتانها برگ ــی از اس در برخ
آتــی در دیگــر مراکــز باقیمانــده نیــز برگــزار خواهــد 

شــد.
نهمیــن دوره انتخابــات نظــام مهندســی 

ســاختمان، فرصتــی در دِل تهدیــد
ــی  ــام مهندس ــات نظ ــن دوره انتخاب ــزاری نهمی برگ
ــا در  ــی کرون ــا اپیدم ــی آن ب ــاختمان و همزمان س

کشــورمان، فرصتــی در دل تهدیــِد ایــن همــه گیــری 
ایجــد کــرد و منجــر بــه ایجــاد تغییراتــی در انجــام 

ــن رویکــرد شــد. ای
ــام  ــره نظ ــات مدی ــای هی ــاب اعض ــزاری انتخ برگ
مهندســی ســاختمان، بــه شــکل آنایــن و در بســتر 
ــه  ــود ک ــی ب ــار، فرصت ــتین ب ــرای نخس ــت ب اینترن
عــاوه بــر تســهیاتی در رای دهی، جامعه مهندســی 

ــه چالــش کشــاند. ــز ب کشــور را نی
برپایــی انتخابــات در برخــی اســتانهای کشــور، پیش 
ــرای  ــان اج ــال در زم ــی اخت ــای احتمال ــی ه بین
انتخابــات را بــه عینــه بــه تصویــر کشــید و موجــب 
برخــی نارضایتــی هــا بــا توجــه بــه امکانــات موجود 
ــاوری هــای  در کشــور و زیرســاختهای اینترنــت و فن

حــاِل حاضــر گردیــد.

گزارش ویژه

تکرارِ انتخابات نظام مهندسی در بستر 
آنالین، آری یا خیر؟!

برگزاری نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشور، در حالی آغاز شد که با اعتراضاتی در باره کند بودن 

و برخی مشکات دیگر در اولین تجریه خود در بستِر آناین همراه بود، تجربه ای که شاید با توجه به 

توانمندی ها و ظرفیتهای موجود در شرایط کرونایی نسبتًا خوشایند می باشد.

https://tasisatnews.com/%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%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%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a2%d9%86/


www.Tasisatnews.com 17هفته نامه شماره 354

گزارش ویژه
ــتر  ــناخِت بیش ــرای ش ــی ب ــن، آزمون ــاید ای ــا ش ام
ــد  ــه بتوان ــود ک ــوزه ب ــن ح ــکات در ای ــر مش و بهت
ــا دوره هــای  ــر ســازمان هــا و ی ــرای دیگ ــی ب الگوی

ــد. ــز باش ــات نی ــدی انتخاب بع
امــا برخــی از مشــکات اعام شــده از ســوی شــرکت 
کننــدگان در نهمیــن دوره از انتخابــات مذکــور، شــاید 
بــی توجهــی بــه نــکات ارائــه شــده از ســوی ســازمان 

ــن  ــی ای ــئوالن اجرای ــور و مس ــی کش ــام مهندس نظ
فرآینــد بــوده اســت. مشــکاتی ماننــد بــی توجهــی 
بــه حتمــی بــودن عضویــت اعضــاء نظــام مهندســی 
ســاختمان در ســازمان و همچنیــن کنترل نســبت به 
انطبــاق شــماره تلفــن همــراه فعلــی و ثبــت شــده و 
کــد ملــی خود بــا تلفن همــراه ثبت شــده در ســایت 
ــت جهــت  ــدم موفقی ــه ع ــه منجــر ب مــی باشــد ک

حضــور در پروســه رای دهــی آنایــن شــده اســت.
بیتــا جمالــی دبیــر هیــأت اجرایــی و عضــو هیــأت 
مدیــره نظــام مهندســی ســاختمان اســتا ن تهــران، 
در بــاره چالــش هــای پیــدا و پنهــان انتخابــات گــروه 

هــای تخصصــی امســال کــه بــا چاشــنی کرونــا نیــز 
ــوز  ــگار تاسیســات نی ــه خبرن ــوده اســت ب ــراه ب هم
گفــت :اقدامــات بســیار خــوب و جامعــی در حــوزه 
ــه  ــت و البت ــه اس ــورت گرفت ــات ص ــت انتخاب امنی
ــی در  ــا، حت ــی ه ــی نارضایت ــکل و برخ ــود مش وج
زمانــی کــه انتخابــات بــه شــکل حضــوری برگــزار می 
شــد نیــز وجــود داشــت، امــا تمــاِم تــاش مــا بــر 

ــات  ــای خدم ــا اســتفاده از ظرفیته ــا ب ــوده ت ــن ب ای
دیجیتالــی و الکترونیکــی، ایــن رویــداد را بــه شــکلی 

جامــع و کامــل برگــزار کنیــم.
نحوه احراز هویت رای دهندگان در انتخابات

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه؛ ” تمــام جوانــب امــر در بــاره 
نامزدهــای شــرکت کننــده و همچنیــن رای دهندگان 

صــورت گرفتــه اســت” اظهــار داشــت :
مــدارک ارســالی شــرکت کننــدگان در ایــن دوره مانند 
دوره هــای قبلــی در مراجــع ذیصــاح مــورد بررســی 
ــورد  ــی م ــدگان نهای ــت برگزی ــه و صاحی ــرار گرفت ق

تاییــد قــرار گرفتــه اســت.
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 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

گزارش ویژه
جمالــی در بــاره گــزارش برخــی نارضایتــی هــا 
ــزاری  ــه برگ ــه ب ــا توج ــتانها ب ــز اس ــی مراک از بعض

انتخابــات در ایــن شــهرها گفــت :
همانطــور کــه در دوره هــای پیشــین برگــزاری 
انتخابــات نظــام مهندســی، اعتراضهایــی در بخــش 
هــای مختلــف وجــود داشــت و بررســی هــای الزم 
در ایــن زمینــه صــورت مــی گرفــت، ایــن اعتراضهای 
ــت و  ــد گرف ــرار خواه ــق ق ــی دقی ــورد بررس ــز م نی

ــج اعــام مــی شــود. نتای
مقایســه برگــزاری آنالیــن انتخابــات نســبت 

بــه دوره هــای پیشــین
ایــن عضــو هیــات مدیــره نظــام مهندســی اســتان 
ــن  ــات ای ــای انتخاب ــان مزای ــه بی ــه ب ــران در ادام ته
دوره انتخابــات و قالــب آنایــن آن نســبت بــه دوره 

هــای گذشــته پرداخــت و تاکیــد کــرد:
بــر اســاس آمــاِر موجــود، میــزان مشــارکت در برخــی 
از مراکــزی کــه برگــزار شــده، نســبت بــه دوره هــای 
ــزاری  ــل برگ ــه دلی ــن ب ــته وای ــش داش ــی افزای قبل
آنایــن و نیــاز بــه عــدم حضــور رای دهنــدگان بــوده 
کــه بــا احســاس راحتــی و رضایــت بیشــتر مخاطبان 

همــراه بــوده اســت.
ــن  ــه ای ــری ب ــای رای گی ــان کرد:مزای وی خاطرنش
شــکل شــامل ؛ تســریع رای گیری،  افزایش و تســهیل 
حضــور رای دهنــدگان، تســریع اعــام نتایــج، کاهش 
ــای  ــه پارامتره ــری و … از جمل ــای رای گی ــه ه هزین
ایــن مقولــه اســت کــه انجــام ایــن روش را بــر روش 

ســنتی کاغــذی غالــب مــی ســازد.
بــه گفتــه جمالــی برخــی از مشــکات پیــش آمــده 
ناشــی از ترافیک ســنگین در بســتر اینترنــت در زمان 
ــا نوســاناتی  ــه ب ــه البت ــوده  ک ــات ب ــزاری انتخاب برگ

همــاره بــوده اســت.
عضویــت رای دهنــدگان در ســایت نظــام 
مهندســی و رعایــت چند شــاخص الزامی اســت
جمالــی همچنیــن از مشــارکت کننــدگان در پروســه 
انتخابــات نظــام مهندســی بــه ویــژه در اســتان تهران 
درخواســت کــرد، حتمــًا در نظــر داشــته باشــند کــه 

عضو ســایت باشــند و همچنین شــماره همراهشــان 
ــاق  ــان انطب ــایر مشخصاتش ــی و س ــا کدمل ــز ب نی
ــات را دریافــت  ــد تاییــد انتخاب ــا ک داشــته باشــد ت
نماینــد، چــرا کــه ایــن امــر بــه منزلــه اجــازه و تاییــد 

حضــور آنهــا در انتخابــات خواهــد بــود.
عــاوه بــر اینکــه در ایــن مــدل از انتخابــات  و بــردن 
رای مــردم بــه فضــای مجــازی بــه ویــژه در شــرایط 
کنونــی بــه نظــر ضرورتــی بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــن« را  ــری آنای ــت رای گی ــا« »فرص ــد کرون از »تهدی

ایجــاد کــرده اســت .
معایــب و چالــش هــای احتمالــی رای گیــری 

ــن و الکترونیکی آنالی
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــره نظ ــات مدی ــو هی عض

ــرد: ــح ک ــران تصری ــتان ته اس
ــان  ــه هم ــاید ب ــز ش ــری نی ــدل از رای گی ــن م در ای
ــنتی  ــری س ــف در رای گی ــال تخل ــه احتم ــدازه ک ان
وجــود دارد ، موجــود باشــد کــه بــا توجــه بــه انجــام 
آن در بســتر اینترنــت و آنایــن ، آن را بــه نــام »هک« 
مــی شناســیم. در رای گیــری ســنتی و کاغــذی ، رای 
ــه  ــری و ارائ ــل رای گی ــور درمح ــا حض ــدگان ب دهن

مــدارک شناســایی ، احــراز هویــت مــی شــوند.
وی درخواســت برگــزاری انتخابــات نظــام مهندســی 
در برخــی از مراکــز اســتان را بــا توجــه بــه مشــکات 
ــت و  ــی دانس ــل بررس ــی و قاب ــده طبیع ــش آم پی

خاطرنشــان کــرد:
ــوده  ــوزه ب ــن ح ــا در ای ــه م ــتین تجرب ــن نخس ای
ــِش  ــران در بخ ــه حاض ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب و البت
ــه  ــی، از جامع ــای انتخابات ــدگان و نامزده رای دهن
ــب و  ــاِل تقل ــتند، احتم ــان هس ــه مهندس فرهیخت

ــت. ــم اس ــیار ک ــابه بس ــای مش خطاه
ــام  ــات نظ ــه انتخاب ــن پروس ــان یافت ــا پای ــاید ب ش
مهندســی ســاختمان، و بررســی چالــش هــا و مزایای 
ــی از  ــه  نظرخواه ــد ک ــب باش ــرد، مناس ــن رویک ای
جامعــه مهندســی صــورت گیــرد تــا مشــخص شــود 
کــه بــا یــا بــدون »کرونــا« بــاز هــم برگــزاری انتخابات 

در بســتر اینترنــت مفیــد خواهــد بــود یــا خیــر؟

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

قیمت )ناموت) نام محصول

۱۶٫۹۵۰ سیمان اصفهان پرتلند تیپ  ۲

۱7٫4۵۰ سیمان اصفهان پرتلند تیپ ۵

۱۶٫۹۵۰ سیمان اردستان تیپ ۲

۱۶٫۴۵۰ سیمان اصفهان پرتلند تیپ ۱

قیمت سیمان در بازار

http://www.tasisatnews.com
https://kaashaaneh.ir/
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دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان، 

در گفــت و گو بــا خبرنــگار پایگاه خبری تاسیســات 

نیــوز، ضمــن اعــام ایــن خبر گفــت : ورود ســیمان 

بــه بــورس رویــدادی محســوب مــی شــود کــه بــا 

ــاخت و  ــت س ــذاری آن در صنع ــه تاثیرگ ــه ب توج

ســاز مــی توانــد تاثیرگــذارو شــفاف کننــده خریــد 

و فــروش و قیمــت گــذاری هــای اعمــال شــده در 

ایــن حــوزه باشــد. 

ــی دالالن در  ــاره نارضایت ــیخان در ب ــا ش عبدالرض

ایــن زمینــه اظهارداشــت : مســلمًا بســیاری از 

ــع  ــورس ذینف ــه ب ــیمان ب ــش از ورود س ــراد پی اف

بودنــد و بــا ایــن رویکــرد موافــق نیســتند و ســعی 

ــد  ــد و مانن ــه دارن ــن زمین ــدازی در ای در ســنگ ان

هــر پروســه ای کــه از قالــب ســنتی بــه فرآینــدی 

نویــن تبدیــل مــی شــود، بورســی شــدن ســیمان 

ــود.  ــه اســتثناء نخواهــد ب ــن مقول ــز از ای نی

کوتاهــی دســت دالالن از بــازار ســیمان یعنــی 

ــکن ــازار مس ــن ب ــداِز روش ــم ان چش

ــان صنعــت ســیمان  ــی کارفرمای دبیرانجمــن صنف

ذاِت  در  و  طبیعــی  امــری  را  دالالن  نارضایتــی 

تشکیل کارگروه آموزش خرید و فروش سیمان
 در بورس

گزارش

دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، از تشکیل کارگروه آموزش خرید و فروش سیمان در بورس به 

کلیه افراد در مناطق دور و نزدیک، جهت کوتاهی دسِت دالالن و تعادل بخشی به بازار سیمان و در نهایت 

بازار ساخت و ساز خبر داد.
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خصلت این گروه ذکر و تصریح کرد: 

پیــش از ایــن دالالن ســیمان را بــه راحتــی از 

ــا قیمتــی کــه  کارخانــه خریــداری مــی کردنــد و ب

ــازار ســاخت و ســاز را پرنوســان  مــی توانســتند ب

ســازد بــه دســِت مصــرف کننــده مــی رســاندند و 

ــود  ــا رک ــع ب ــب در بســیاری از مواق ــن ترتی ــه ای ب

ــه  ــادی ک ــوِد اقتص ــع رک ــاز و بالطب ــاخت و س س

ــی  ــه م ــود مواج ــادی ب ــعه اقتص ــاخت توس زیرس

ــدیم.  ش

وی همچنیــن در ادامــه رضایــت خاطــِر انبــوه 

ــاز، از  ــاخت و س ــه س ــاالن در عرص ــازان و فع س

بورســی شــدن ســیمان را یکــی از مزیتهــای غالــب 

ــرد:  ــان ک ــر و خاطرنش ــر ذک ــن ام ای

ــورس  ــِد ســیمان از ب ــد بورســی و خری دریافــت ک

ــرای اکثریــت خریــداران مزیتــی محســوب مــی  ب

شــود کــه رضایــِت پنهــان و آشــکار آنهــا را از ایــن 

فرآینــد بــه همــراه داشــته کــه البتــه بــرای برخــی 

ــا  ــذِف دالالن ب ــت از ح ــود رضای ــا وج ــراد ب از اف

ــوده اســت.  ــراه ب ــز هم مشــکاتی نی

تشــکیل کارگــروه آمــوزش خریــد و فروش ســیمان 

ــرای همگان ــورس ب در ب

ــد  ــرای خری ــب ب ــگ مناس ــوِد فرهن ــیخان نب ش

ســیمان در برخــی از نقــاط کشــوِر جهــت ورود بــه 

معامــات ســیمان در بــورس را از جملــه مشــکات 

فعلــی ذکــر و تصریــح کــرد: 

بــر اســاس مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا مســئوالن 

در وزارت صنایــع مقــرر گشــته تــا کارگروهــی جهت 

آمــوزش ایــن افــراد کــه بــا معرفــی خودشــان بــه 

ــت  ــتقرار آنهاس ــل اس ــن مح ــن در نزدیکتری عاملی

صــورت میگیــرد، ایــن مشــکل را نیــز بــه تدریــج 

حــذف کنیــم تــا آنهــا نیــز موفــق بــه دریافــت کــد 

بورســی شــوند.

برخــی  ســیمان  فــروش  کاهــش  مشــکل 

شــود مــی  حــل  تولیدکننــدگان 

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان 

همچنیــن کاهــِش فــروش برخــی از تولیدکننــدگان 

ســیمان از زمــاِن ورود بــه بــورس را یکــی دیگــر از 

چالــش هــای موجــود دانســت و افــزود : 

مذاکراتــی بــا مســئوالن ذیصــاح در وزارت صنایــع 

صــورت گرفتــه و امیدواریــم بــا اتخــاذ راهکارهــای 

مناســب ایــن مشــکل را نیــز حــل کنیــم. 

ــکونی  ــد مس ــون واح ــک میلی ــاخِت ی ــق س تحق

ــت ــترس نیس دور از دس

وی همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد؛ » بــا توجــه به 

رایزنــی هــای انجــام شــده دربــاره قیمــت گــذاری 

ایــن محصــول نیــز بــه تعــادل بــازار ســیمان کمک 

ــتغال  ــد و اش ــرای تولی ــب ب ــتِر مناس ــرده و بس ک

ــژه در مناطــق محــروم را  ــه وی هــر چــه بیشــتر ب

فراهــم آوریــم  

شــیخان ورود ســیمان و فــوالد بــه عنــوان دو 

مصالــح ســاختمانی بســیار پرمصــرف و تاثیرگــذار 

بــه بــورس را عامــِل رونــق ســاخت و ســاز و تعادل 

بخشــی در ایــن حــوزه ذکــر و خاطرنشــان کــرد : 

تحقــق وعــده ســاخت یــک میلیــون واحــد 

مســکونی در کشــور، در صــورت تــداوم سیاســتهای 

ــود ــد ب ــترس نخواه ــی دور از دس کنون

گزارش
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دو پیشکســوت دیگــر هــم رفتنــد. درگذشــت 

ــری  ــا و دیگ ــی کرون ــوت، یک ــد پیشکس دو هنرمن

ــز  ــای طن ــم ه ــا فیل ــی را ب ــزی! یک ــزی مغ خونری

شــونه تخــم مرغــی و دیگــری را بــا لیسانســه هــا 

ــیم.  ــی شناس م

ــر،  ــردان و بازیگ ــی، 1324-1400، کارگ ــی اویس فتحل

دانشــگاه ایالتــی تگــزاس آمریــکا یــک دی ماهــی.

ــت. او  ــد 21 دی 1324 اس ــی، متول ــی اویس فتحل

ــی  ــگاه ایالت ــل از دانش ــارغ تحصی ــاز کار ف در آغ

ــه  ــتش ب ــد در بازگش ــد و بع ــکا ش ــزاس آمری تگ

ــا داوود  ــن علیرض ــم قدغ ــازی در فیل ــا ب ــران ب ای

نــژاد کار خــود را آغــاز کــرد. او در طــی ســال هــای 

ــام  ــه ن ــریال ب ــک س ــم و ی ــار فیل ــش چه فعالیتی

هــای مــادر، بــاو، مریــم و میتیــل، ســربلند و در کنار 

هــم را کارگردانــی کــرده اســت. البــت او بســیار کار 

تلوزیونــی هــم انجــام داد کــه معــروف تریــن آنهــا 

ســربداران، باغچــه مینــو و کمربنــد هــا را ببندیــم 

اســت. البــت وی بــه کارهــای طنــز کوچــه بــازاری 

ــند.  ــی شناس ــا م ــن کاره ــا همی روی آورد و او را ب

وی در 13 مهــر 1400 در ســن 74 ســالگی چشــم از 

جهــان فــرو بســت و در قطعــه هنرمنــدان بهشــت 

ــت.  ــرا)س( آرام گرف زه

عــزت اهلل مهــرآوران ، 1328-1400،   کارشناســی 

رشــته تئاتــر، دارای نشــان درجــه 1 هنــری از ســوی 

نویسنده:کسرا واصف

آخر هفته مهندسی
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ــان  ــا هم ــامی ی ــاد اس ــوم و وزارت ارش وزارت عل

ــتی. ــک اردیبهش ــر، ی ــرای تئات دکت

وی در اولیــن کارش بــازی در فیلــم ســایه بــه 

ســایه ســاخته ولــی محمــدی را تجربــه کــرد. امــا 

ــا کارهــای  ــون ب ــد را بیشــتر در تلویزی ایــن هنرمن

ــری، دزد  ــدر پس ــف، پ ــر همک ــا، زی ــه ه لیسانس

ــیم.  ــی شناس ــفید و... م ــت س ــس، وضیع و پلی

ــی آد  ــم م ــه ای، خواب ــس شیش ــی 3، آژان مومیای

ــود دارد.   ــه خ ــم در کارنام ــر ه ــم دیگ ــد فیل و چن

ــم  ــالگی چش ــن 72 س ــر 1400 در س وی در 16 مه

ازجهــان فــرو بســت و قطعــه هنرمنــدان بهشــت 

ــد. ــان او ش ــرا)س( میزب زه

در بیــن کارهــای دلنشــین هــردو هنرمنــد مــا کــه 

کارهایــی بســیار زیبــا از جملــه آژانــس شیشــه ای، 

ــربداران و...  ــید، س ــدا خورش ــی آد، ناخ ــم م خواب

یــک کار مشــترک و کاســیک ایــن آخــر هفتــه ی 

مــا را هــم تکمیــل مــی کنــد:

کمدی/اکشــن/جنایی/   /1378  /  3 مومیایــی 

10:5.9  :IMDb هنرمنــد/  رضــا  محمــد 

پرویــز پرســتویی، مهتــاب کرامتــی، رامبــد جــوان، 

رضــا ژیــان، ســیروس ابراهیــم زاده، مرحــوم 

ــوم  ــوروزی، مرح ــض ن ــا فی ــی، رض ــی اویس فتحل

ــدی. ــم محم ــاد خان ــرآوران و فره ــزت اهلل مه ع

ــا  ــد رض ــی محم ــه کارگردان ــی ب ــی 3 فیلم مومیای

هنرمنــد ســاخته ســال 1378 اســت. نــام ایــن فیلم 

بــه خاطــر دو فیلــم بــه نــام هــای مومیایــی در آن 

موقــع بــود کــه ایــن فیلــم مومیایــی 3 نــام گرفت. 

ایــن فیلــم یــک کمــدی کاســیک اســت کــه ارزش 

دیــدن دارد حتــا اگــر تکــرار باشــد. مومیایــی 3 در 

ــدای  ــم فجــر کاندی هجدهیــن دوره جشــنواره فیل

6 جایــزه، چهارمیــن جشــن ســینمای ایــران برنــده 

جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش مکمل مرد)ســیروس 

ابراهیــم زاده( و کاندیــدای 3 جایــزه دیگــر از همین 

جشــنواره شــد و در چهارمیــن دوره جشــن حافــظ 

کاندیــدای 4 جایــزه از ایــن جشــنواره شــد. 

ــه  ــی ب ــال خوب ــازی ح ــره ب ــات خاط ــی اوق برخ

ــای  ــی و تماش ــب تعطیل ــک ش ــی دهد.ی آدم م

ــی  ــرای هنرمندان ــر فاتحــه ای ب ــا ذک ــم ب ــن فیل ای

ــن  ــد بهتری ــان کردن ــی م ــوش ارزان ــی خ ــه حال ک

یــادآوری از ایشــان مــی توانــد باشــد.خوش 

ــید. باش

آخر هفته مهندسی



ت نیوز
سا

سی
تا
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رکورد الیو انتخابات شکسته شد  
شــامگاه 19 مهــر، گفتگــوی زنــده مهنــدس روح اهلل واصــف 
مدیرمســئول تأسیســات نیــوز بــا مهنــدس فــرج زاده هــا مدیرکل 
فنی مهندســی ســازمان تأمیــن اجتماعــی کشــور و از کاندیداهای 
ــی  ــازمان نظام مهندس ــره س ــن دوره هیئت مدی ــات نهمی انتخاب
ــدود  ــور ح ــا حض ــه ب ــد ک ــزار ش ــران برگ ــتان ته ــاختمان اس س
ــورد  ــز رســید، رک ــر نی ــاالی هشــت صد نف ــه ب ــه ب ــری ک 650 نف

ــد. ــته ش ــی شکس ــو انتخابات ــای الی برنامه ه
ــود  ــازمان و وج ــو س ــان عض ــی مهندس ــکالت فعل ــی مش بررس
مشــکالت کهنــه ای کــه هیــچ گاه تمامــی نــدارد و راه هــای 
ــی  ــدون پرده پوش ــروا و ب ــاد بی پ ــا انتق ــا ب ــت از آن ه برون رف

ــود. ــو ب ــن گفتگ ــتقبال از ای ــی اس ــل اصل ــن دلی طرفی

برگــزاری نهمیــن دوره انتخابــات نظــام مهندســی 
ســاختمان در زنجــان 

ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــات نظ ــن دوره انتخاب در نهمی
زنجــان ۶ نفــر گــروه معمــاری و شهرســازی و ۱۰ نفــر هــم در گــروه 
ــه  ــران، نقش ــروه عم ــه از گ ــد ک ــرده بودن ــرکت ک ــات ش تاسیس
بــرداری و ترافیــک ۶ نفــر و از گــروه معمــاری و شهرســازی ســه نفر 
و از گــروه تاسیســات برقــی و مکانیــک هــم دو نفــر بــه هیئــت 

مدیــره انتخــاب شــدند.

انتخاب عضو ناظر مجلس در هیات مقررات زدایی 
و بهبود محیط کسب و کار 

محســن علیــزاده را بــا ۱۲۹ رای از مجمــوع ۱۵۱ رای اخــذ شــده بــه 
عنــوان عضــو ناظــر مجلــس در هیــات مقــررات زدایــی و بهبــود 

محیــط کســب و کار انتخــاب شــد.

انــرژی هــای تجدیدناپذیــر: 300 روز هــوای آفتابــی یعنی ظرفیت 
بســیار خــوب در زمینــه تولیــد انرژی هــای تجدید پذیر در کشــور. 
پیش بینــی ســازمان های مختلــف کــه در زمینــه انرژهــای 
تجدیدپذیــر فعــال هســتند ایــن اســت کــه تــا ســال ۲۰۵۰ حدود 
۶۰ درصــد انــرژی دنیــا از انرژی هــای تجدیدپذیــر تامیــن خواهــد 
شــد. بنابرایــن بــا چنیــن پیش بینی هایــی کشــور مــا نیــز  بایــد 
توســعه ایــن انرژی هــا را  بــا ســرعت بیشــتری ادامــه دهد.حــاال 

مــا چقــدر به فکــر هســتیم؟

ــی  ــی خدمت ــوار ایران ــاری خان ــگ رفت ــری فرهن ــار گی ــرح آم  ط
نویــن از مرکــز آمــار ایــران است.بررســی و تحلیــل داده هــای آن 
مــی توانــد نتایــج جالبــی نشــان بدهد.مثــال میــزان عالقــه بــه 

ــواده هــا. ــان خان موســیقی می
عالقمنــدی 73.8% ســنین باالتــر از 15 ســال و صــرف مــدت زمــان 
باالتــر از 30 دقیقــه بــا توجــه زیــاد بــه موســیقی پــاپ از جملــه 
نتایــج ایــن آمارگیــری در ســال 1399 اســت . دو نکتــه جالــب: در 
ــا ۵۹.۵  ــه موســیقی، تلفــن همــراه ب بیــن وســایل گــوش دادن ب

درصــد بیشــترین وســیله بــرای گــوش کــردن
 به موسیقی بوده است.

بیشــترین ســرانه گــوش دادن بــه موســیقی مربــوط بــه اســتان 
خراســان شــمالی بــا شــش ســاعت و 14 دقیقــه و کمتریــن ســرانه 
مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا یــک ســاعت و 9 

دقیقــه بــوده اســت.

خبــر خــوب بــرای صــادرات کننــدگان کاال:  صــادرات 
به عربســتان؛ شــاید

معــاون توســعه صــادرات ســازمان توســعه تجــارت می گویــد در 
ــعودی،  ــتان س ــران و عربس ــان ای ــا می ــش تنش ه ــورت کاه ص
صادرکننــدگان ایرانــی می تواننــد ســهمی قابــل قبــول از بــازار ایــن 

کشــور در اختیــار بگیرنــد.

ویــژوال کپیتالیســت، موسســه کنتــر برنــدز برتریــن 
برندهــای ســال را معرفــی کــرد.

آمــازون، اپــل، گــوگل، ماکروســافت، تســنت، فیــس بــوک، علــی 
بابــا، ویــزا، مــک دونالــد و مســترکارد ده برنــد اول جهــان معرفــی 
شــدند. گفتنــی اســت ارزش برنــد آمــازون 683 میلیــارد دالر اعــالم 

شــده اســت.
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100 هزار خودروی برقی روانه بازار شدند.
دو شــرکت نوپــای چینــی در عــرض شــش ســال، هــر یــک موفــق بــه تولیــد صــد هــزار خــودروی برقــی شــدند. ایــن در حالــی اســت 
کــه تســال در عــرض ۱۲ ســال توانســت صــد هــزار خــودروی برقــی تولیــد کنــد. شــرکت چینــی نیــو کــه در ســال ۲۰۱۴ تأســیس شــده، 
توانســت در مــاه آوریــل بــه رکــورد تولیــد صــد هــزار خــودروی برقــی دســت یابــد. شــرکت شــی پنــگ هــم بــا دســتیابی بــه رکــوردی 
مشــابه طــی هفته هــای گذشــته موقعیــت خــود را در بــازار جهانــی تولیــد خودروهــای برقــی تثبیــت کــرده اســت. شــرکت آمریکایــی 
تســال کــه در ســال ۲۰۰۳ تأســیس شــده اســت، ظــرف مــدت ۱۲ ســال توانســت بــه رکــورد تولیــد صــد هــزار خــودرو دســت یابــد و 

همیــن امــر نشــان دهنــده توانایــی بیشــتر رقبــای چینــی در مقایســه بــا آن اســت.

ولید باتری از آهن و نمک و آب برای ذخیره انرژی های تجدیدپذیر
یــک شــرکت فنــاوری از تولیــد انبــوه باتری هــای غــول پیکــری خبــر داده کــه قــادر بــه ذخیــره ســازی انرژی هــای تجدیــد پذیــر بــه 
دســت آمــده از بــاد و خورشــید هســتند. تولیــد ایــن باتری هــا کــه دوام و پایــداری زیــادی دارنــد، بــا هزینــه کــم ممکــن اســت و در 

مقایســه بــا باتری هایــی کــه از لیتیــوم و کبالــت تشــکیل شــده اند پایدارتــر و کــم خطرتــر نیــز هســتند.
شــرکت ای اس اس موفــق بــه جــذب ۵۷ میلیــون دالر ســرمایه بدیــن منظــور شــده و از جملــه ســرمایه گــذاران در این شــرکت می توان 
بــه بیــل گیتــس و ســافت بانــک اشــاره کــرد. قــرار اســت بــه زودی عرضــه ســهام ایــن شــرکت در بــورس نیویــورک نیــز آغــاز شــود که 

نتیجــه آن جــذب ۳۰۸ میلیــون دالر ســرمایه تــازه خواهــد بود.
ایــن شــرکت کــه در ســال ۲۰۱۱ در اورگان آمریــکا تأســیس شــده، مشــتریان مختلفــی در آمریــکا و اروپــا دارد و انتظــار دارد از ســال ۲۰۲۳ 

بــه ســودآوری قابــل توجهی برســد.

خصوص کم آبی پاییز جدی است
شــرکت آب و فاضــالب اســتان تهــران بــا صــدور اطالعیــه ای اعــالم کــرد: تهــران بــه میــزان ۱۰۰ روز مصــرف شــهروندانش نســبت بــه 
ســال گذشــته بــا کمبــود آب مواجــه اســت. تهــران در شــرایطی بــه فصــل پاییــز و شــروع ســال آبــی جدیــد وارد شــده کــه بــا کســری 
314 میلیــون مترمکعبــی نســبت بــه ســال گذشــته مواجــه اســت و ورودی ســدهای تامین کننــده آب تهــران نیــز کاهــش 40 درصــدی 

داشــته اســت.

رئیس سازمان ساتبا منصوب شد
بــا صــدور حکمــی از ســوی وزیــر نیــرو، محمــد ســاتکین جــای خــود را بــه محمــود کمانــی در راس ســازمان انرژی¬ هــای تجدیدپذیــر 

و بهــره¬ وری انــرژی بــرق )ســاتبا( داد.
از ســوابق اجرایــی کمانــی می تــوان بــه عضــو موظــف هیئــت مدیــره و نایــب رییــس هیئــت مدیــره همــراه اول، معــاون منابــع 
انســانی و  پشــتیبانی ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایران)ایــدرو(، مدیــر عامل ســازمان مدیریــت صنعتی، مدیرعامــل هلدینگ 
ســرمایه گــذاری مهــر  اقتصــاد ایرانیــان،  مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره شــرکت تحقیــق و تولیــد تجهیــزات الکترونیــک) تکتــا( 
مدیــر کل ارتباطــات زمینــی و ماهــواره ای صــدا و ســیما، مدیــر کل فرســتنده هــای رادیویــی صــدا و ســیما، مدیــرکل فنی و مهندســی و 

جانشــین اداره کل جهــاد خودکفایــی صــدا وســیما اشــاره کــرد.
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