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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

مهری بهزادپور

افزایش تعرفه های خدمات نظام مهندسی مقوله ای است که هر ساله با 
موافقان و مخالفان بسیار، با درصدی اعام می شود که متناسب با دیگر 

متغیرهای مقوله »ساخت و ساز« و شرایط حاکم بر جامعه نیست.
معموال در ساخت یک ساختمان هزینه زمین 50 درصد، هزینه ساخت 30 
درصد و هزینه مجوزها و خدمات نظام مهندسی 20 درصد سهم دارند. از 
این رو، افزایش 10 تا 15 درصدی تعرفه های نظام مهندسی ساختمان در 

قیمت تمام شده ساختمان رقم ناچیزی است. 
این در حالی است که اجرای بهینه آن در حوزه اجرا، تاثیر بسزایی در 

کیفیت محصول نهایی در بازار ساخت و ساز را داراست.
هزینه نظارت و طراحی مهندسی در ساختمان ها، در هر شهری با توجه 

به مقتضیات و نوع ساخت و ساز رقمی است که افزایش درصد تعرفه های 
نظام مهندسی در مقایسه با آن بسیار ناچیز است و اگر تعرفه های خدمات 

نظام مهندسی افزایش نیابد، به افت کیفی خدمات نظام مهندسی و 
کیفیت ساختمان سازی منتهی می شود.

گروهی از بساز و بفروش ها و سرمایه گذاران خاص، تنها برندگان 
بی توجهی به مقوله درصد تعرفه های نظام مهندسی هستند که تنها به 

سود خود فکر می کنند و در نهایت بازنده واقعی، بهره بردار نهایی خواهد 
بود.

تعهد مادام العمر مهندسان در قبال ارائه خدمات مهندسی و تعرفه دریافت 
شده از سازندگان و مالکان به ازای ارائه خدمات مهندسی در مقایسه با 

مسئولیتی که تمام عمر به عهده آنها هست، ارزش و بهای چندانی ندارد. 
دغدغه دائم مهندسان در قبال تخلفات صوری در ساخت و سازهایی 

که صورت  می گیرد و قبول مسئولیت و حتی احتمال محکومیت آنها در 
مراجع قضایی، بحثی است که به حجم نگرانی های پیشین  و البته بحث 
تامین معاش آنها افزوده شده و در نتیجه به روی آوردنشان به شغل دوم 

و سوم نیز می انجامد.
در تعیین تعرفه های نظام مهندسی، شاخص ثابت و یکسانی وجود ندارد، 
ولیکن با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، هزینه نیروی انسانی در ایران، 

نسبت به سایر کشورهای جهان پایین تر از حد عرف است و به همان 
نسبت هم نرخ تعرفه خدمات مهندسی در کشور را نیز شامل می شود. 
در نهایت لحاظ کردن تعهد مهندسان در مقوله ساخت و ساز و مبحث 

تعرفه های دریافتی نیازمند نگاهی جامع است که بررسی همه جانبه 
مسئوالن ذیربط را می طلبد. 

قیمت تعهد مهندسان مقابل »تعرفه 
خدمات نظام مهندسی« چند ؟!
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از دستمزد بنا تا مهندس و 
نرخ مصالح

مرکز آمار ایران لیست میانگین 
قیمت و نرخ رشد هزینه های 
ساخت و ساز مسکن در ۷1 قلم 

انواع کاال و خدمات ساختمانی را 
منتشر کرد. براساس این گزارش 
لیست قیمت 42 قلم انواع مصالح 
و تجهیزات ساختمانی و همچنین 
29 نمونه از دستمزدهای مربوط 
به عوامل انسانی ساخت وسازهای 

پایتخت منتشر شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، مرکز 
آمار ایران در حالی برای اولین بار 

این گزارش را که در واقع در حکم 
اعام فیش حقوقی کارگران، بناها 
و استادکاران و همچنین مهندسان 
ساختمانی است را اعام کرده است

اخبار داخلی

رزمایش کمک مومنانه نظام 
مهندسی تهران در مواجهه با 

کرونا
حامد عبدالرزاقی، رییس اداره نظام 

مهندسی و کنترل مقررات ملی 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
قزوین با اعام این خبر گفت: با 
توجه به اباغ قبلی دفتر مقررات 
ملی و کنترل ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی مبنی بر معتبر بودن 

پروانه های اشتغال به کار مهندسی، 
کاردانی و معمار تجربی تا پایان 
اردیبهشت ماه سال 99 به علت 

رعایت بهداشت عمومی جامعه و به 
منظور کنترل و پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، این مهلت تا  پایان 

خرداد تمدید شد.

ثبت نظام مهندسی تحت 
عنوان »شرکت« غیرقانونی 

است
ثبت سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان به عنوان شرکت و یا 
موسسه غیرتجاری یا تحت هر 

عنوان دیگری در هیچ کجای قانون 
نظام مهندسی ساختمان پیش بینی 

نشده است. ضمن آنکه مصوبه دولت 
نیز تصریح می کند که سازمان های 
نظام مهندسی ساختمان نیازی به 

ثبت شدن ندارند.
حامد مانی فر، مدیر کل دفتر مقررات 
ملی و کنترل ساختمان، در خصوص 
نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی 

بر عملکرد سازمان های نظام 
مهندسی ساختمان توضیحاتی را 

ارایه کرد.

 رشد کیفی مصالح ساختمانی 
شاخص جهش تولید است
میر محمد سید هاشمی، رئیس 

سازمان نظام مهندسی اردبیل گفت: 
در سال جهش تولید بیشترین 

دغدغه توجه به ارتقای کیفیت تولید 
مصالح ساختمانی است که با برند 
خاص عرضه شده و انبوه سازان و 
مهندسان در استفاده از این مصالح 

دغدغه ای نداشته باشند.
هر واحد تولیدی که توانسته از 

مرکز تحقیقات ساختمانی استاندارد 
تولید و عرضه محصول را دریافت 
کند، تاش می کنیم تا با همراهی 

مهندسان ناظر فرصت خرید و 
استفاده از این محصوالت را به 

صورت بومی فراهم کنیم.

اطالعیه تعیین زمان 
برگزاری آزمون های ورود 

به حرفه مهندسان
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان 

تعیین زمان برگزاری آزمون را به 
اعام ستاد ملی کرونا منوط کرد

 به اطاع کلیه متقاضیان آزمون های 
ورود به حرفه مهندسان، کاردان های 
فنی ساختمان و تعیین صاحیت حرفه 
ای معماران تجربی می رساند، پیرو 

تعلیق زمان برگزاری آزمون های سال 
98 به دلیل شیوع ویروس کرونا، به 

منظور تعیین زمان برگزاری آزمون ها 
از ستاد ملی کرونا استعام شده است 

که به محض حصول نتیجه زمان 
برگزاری آزمون ها از طریق همین 

سامانه اعام خواهد شد.

کارگاه های ساختمانی فاقد 
مجری نظام مهندسی متوقف 

می شوند
رئیس اداره نظام مهندسی و نظارت 
بر مقررات ملی و کنترل ساختمان 
راه و شهرسازی استان قم گفت: با 
توجه به اباغیه ها و اطاعیه های 
قبلی، از این پس حضور سازندگان 
ذیصاح در کارگاه های ساختمانی 
مورد توجه ناظران عالی قرار گرفته 
و برای کارگاه هایی که فاقد مجری 
هستند دستور توقف یا اصاح صادر 

می شود.
با نگاهی به رشح وظایف سازندگان 

می توان دریافت که بخش اعظمی از 
وظایف مجریان، هم اکنون بر عهده 

ناظران ساختامنی قرار گرفته است
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از اشری بخوانید

دیگ های چگالشی پتانسیل زیادی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش 
کربن به جامانده دارند. با این وجود این دیگ ها برای رسیدن به عملکردهای راندمان 

باال استراتژی های بهره برداری و نگهداری ویژه ای نیاز دارند.

تعمیر و نگه داری برای دیگ های 
چگالشی

نویسنده: ماری کیت
مترجم: مهندس نیره شمشیری

منبع: ماهنامه اشری شماره اکتبر 2019

تد دافی، عضو انجمن اشری و مدیر فروش شرکت 
سیستم های گرمایشی LAARS، می گوید: 

مهندسان باید در طراحی های خود مراقب باشند 
به پیشگیری یا کاهش مسایل احتمالی تعمیر و 
نگهداری کمک کنند. مهم است که سیستم ها 
و تجهیزات طوری طراحی شوند که دمای آب 

برگشت پایین باشد.
وقتی یک سیستم نصب می شود. شرایطی که در 

آن دیگ چگالشی کار می کند روی عملکرد دیگ 
تاثیر می گذارد. برای کمک به عملکرد کارامد 

دیگ های چگالشی، مهندسان باید مطمئن شوند 

سیستم ها:
• از نظر حرارتی متعادل هستند تا زمان کار کافی 

برای تجهیزات مکانیکی فراهم باشد؛
• دبی و حجم آب کافی به گالن در دقیقه دارند تا 
افزایش دما در محدوده طراحی شده برای سیستم 

حفظ شود؛ و
• دماهای آب برگشت را زیر 130 درجه فارنهایت 
)54.4 درجه سانتی گراد( حفظ می کنند تا اجازده 

دهند دیگ ها در حالت چگالشی عمل کنند و 
باالترین راندمان سیستم حفظ شود. 



از اشری بخوانید
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استراتژی های طراحی 
ساختمانی که از دیگ های چگالشی استفاده 

می کند، باید طوری طراحی و بهره برداری شود 
که دیگ ها دماهای آب برگشت پایین داشته 

باشند تا بخار درون گازهای دودکش در دیگ ها 
بتوانند کندانس شوند. طراحی و مشخص کردن 

دیگ ها با یک ΔT پایین )20 درجه فارنهایت یا 
6.۷- درجه سانتی گراد( و دماهای رفت باال در 

بیشتر کاربردها منسوخ شده و در زمان استفاده از 
یک دیگ چگالشی مشکل ساز است. دیگ های 

 ΔT چگالشی که در دماهای آب رفت باال و
20 درجه فارنهایت )6.۷- درجه سانتی گراد( کار 

می کنند در حالت چگالشی نیستند. 
خط کندانس خشک باقی می ماند و کارفرما باید 

برای یک سیستم راندمان باال که با راندمان 
بسیار پایین تر کار می کند، هزینه بپردازد. 

سیستم های گرمایش هیدرونی از جمله 
کویل های گرمایشی باید با ΔT باالتر و 

دماهای آب برگشت پایین تر، کمتر از 120 درجه 
فارنهایت )48.9 درجه سانتی گراد( طراحی شوند. 

توجه به سیستم گرمایش کلی یک سیاست 
طراحی است تا اطمینان حاصل شود ما می توانیم 
در ترکیب با کویل های خودمان در فضا، عملکرد 

سیستم کارامد هم داشته باشیم. 
طراحان باید بر پذیرش و موازنه سیستم ها در 

دماهای طراحی و در فصول گرمایش تاکید کنند. 
راه اندازی مداوم باید هر زمان که امکان پذیر 

است انجام شود. 

چیدمان های ورودی هوا و احتراق
سازندگان توصیه های خاصی در مورد محصوالت 
ونت احتراق و چیدمان های ورودی هوا دارند. از 
جمله اینکه وقتی ونت عمودی از طریق بام یا 

افقی از طریق دیوار کناری است، فاصله گذاری 
بین جهات ورودی و اگزاست وجود داشته باشد. 

این سیاست ها به کاهش مسایل بهره برداری 

کمک می کند. 
مهم است که ورودی هوای احتراق و ونت 
طبق راهنماهای سازنده نصب شود. ونت و 

هوای احتراق باید به اندازه کافی از هم فاصله 
داشته باشند تا از بازچرخانی گاز دودکش به 

محصول جلوگیری شود. بازچرخانی گاز دودکش 
می تواند به مشعل و مبدل حرارتی آسیب بزند و 

پیمانکاران را به دردسر بیاندازد. 
در زمان استفاده از دیگ های چگالشی، توده های 
بخار مخصوصا در اقلیم های سرد دیده می شود. 
او گفت مهندسان باید به شرایط باد و جهت این 

دود توجه داشته باشند. 
با یک چیدمان ونت روی دیوار کناری در 

نزدیکی یک پارکینگ، ممکن است دود روی 
خودروها را بپوشاند و به دلیل دماهای هوای 

زیر صفر در طول شب، یخ هم در صبح داشته 
باشیم. همچنین ممکن است در طول شب یخ 
سنگین روی نما داشته باشیم که در طول روز 

در اثر گرمای خورشید آب می شود و روی زمین 
می افتد. 

آلودگی سراسری، نسبت هوای سوخت را 
تغییر می دهد و سبب عملکرد غیرمطمئن 

می شود. رطوبت گاز دودکش می تواند جدای از 
محصوالت احتراق روی سطوح دریافت هوای 
کولر، تشکیل کندانس دهد و در نتیجه باعث 

خوردگی بخش های فلزی شود. 
استفاده از یک تست ساده در محل با یک 

آناالیزر احتراق الکترونیک یک پیشنهاد است. 
وقتی تجهیزات با کشیدن هوای غیرآلوده از 

موتورخانه صفر می شوند، می توان یک سوراخ 
نمونه در لوله دریافت هوای احتراق ایجاد و مقدار 

O2 هوای احتراق را اندازه گیری کرد. اگر عدد 
قرائت شده کمتر از عدد هوای اتاق 21% باشد، 

آلودگی سراسری رخ می دهد و چیدمان هوای 
احتراق و ونت باید اصاح شود. 



ت نیوز
سا

تاسی
کرونا و تاسیسات

با توجه به ماندگاری ویروس 
کرونا با وجود قرارگیری در فصل 
تابستان و ضرورت به کارگیری 

کولر در این ایام به ویژه در مناطق 
گرمسیر سال، به بررسی امکان 

انتقال ویروس کرونا از طریق کولر 
و رعایت احتیاط های الزم با توجه 

به ابعاد ناشناخته این ویروس 
می پردازیم.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 
شیوع ویروس کرونا و بحران ایجادشده و 

تغییر عائم ابتا به این بیماری، باعث شده 
تا شایعات و شبهات اثبات شده و نشده ای 
رونق گیرد که البته هنوز هم به بسیاری از 
آنها با نگاه شک و تردید نگریسته می شود.
آب، هوا، و فریاد زدن، تاخت و تاز بیشتر و 

…. همگی از جمله مصادیق انتقال ویروس 
منحوس کرونا ذکر شده، که کارشناسان 

برخی را با قطعیت رد کرده و برخی نیز با 
استناد به اینکه هنوز دلیلی برای اثبات یا رد 

آن وجود ندارد در هاله ای ابهام باقی مانده 
است.

آیا کرونا با راه اندازی کولر تشدید می شود؟
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کرونا و تاسیسات

همزمان با نزدیک شدن فصل گرما، 
شایعه انتقال ویروس کرونا از طریق کولر 
قوت گرفته و در این میان اظهار نظرهای 

مختلفی نیز صورت گرفته است. اولین 
گزارش احتمال انتقال بیماری از طریق کولر 
گازی از چین بود که براساس آن، مردی 60 

ساله بدون مواجهه موثر با افراد آلوده و به 
دلیل قرار گرفتن در معرض باد کولر، مبتا 

به بیماری کرونا شده بود. این درحالیست 
که سوری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی در این باره یادآور می شود : تحقیقات 
انجام شده در مناطق گرمسیر آمریکا مانند 
آریزونا نشان داد که احتمال انتقال بیماری 

از طریق کولر گازی تقریبا صفر است و 

نمونه های متعدد گرفته شده از بدنه و فیلتر 
کولرها همه منفی بودند.

به گفته وی استفاده نکردن از کولر در 
شهرهایی مانند خوزستان و مناطق گرمسیر 

کشور در گرمای کشنده هوا غیر ممکن 
است، ولی کولر گازی به خاطر افزایش 

سرعت جریان هوا در محیط بسته می تواند 
احتمال انتقال ترشحات فرد مبتا که با 
عطسه و سرفه در فضا پخش می شود را 

افزایش دهد.
استفاده از کولرگازی امکان شیوع را افزایش 

می دهد؟
پروفسور جائوشی در پاسخ به این سئوال 

می گوید: دستگاه تهویه سخت افزاری 
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خارجی است و اگر در داخل خانه ویروسی 
نباشد مشکلی ایجاد نمی کند و البته از آنجا 

که فشار هوای داخل و خارج از خانه یکسان 
نیست و اصواَل هوای بیرون وارد خانه 

می شود، در صورتی که نزدیک بیمارستان 
و محیط آلوده نباشید، هوای بیرون معمواَل 

پاک تر از خانه است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر قبل از استفاده 
از کولرهای سقفی و ایستاده باید فیلترهای 
ورودی آنها را کنترل کرده و از تمیز بودن 

آن اطمینان یافته و با ضدعفونی کردن آنها 
می توان با آرامش خاطر از کولر برای خنک 

کردن هوا استفاده کرد.

شرایط استفاده از تهویه مرکزی در دوران 
کرونایی!

به گفته این پروفسور، احتمال انتقال ویروس 
از  طریق استفاده از تهویه مرکزی بسیار کم 
است و تاکنون در این زمینه گزارشی وصول 

نشده است.
وی تصریح کرد: اما پیشنهاد می شود هنگام 

استفاده از تهویه مرکزی، پنجره ای باز 
گذاشته شود تا هوا انتقال یابد و در عین 

حال بهتر است درجه هوای ورودی کولر را 
باالتر تنظیم کرد. به این ترتیب جابجایی 

هوا و اطمینان از نبود ویروس بهتر صورت 
می گیرد.

وی تاکید کرد:  با آنکه ابتا به کرونا از 
طریق سامانه تهویه هوا کم است، اما نباید 

امکان استفاده از آن در فضای محدود و 
احتمال ابتا به بیماری در صورت وجود 

یک فرد ناقل در آن محیط را نادیده گرفت. 
بنابراین پیشنهاد می شود در مدارس از تهویه 

مرکزی استفاده نشود.
ابعاد ناشناخته کرونا و رعایت احتیاط های 

الزم
محبوبه سلمانیان، کارشناس بهداشت محیط 

و درمان نیز با تاکید بر ناشناخته بودن 
ابعاد مختلف ویروس کرونا به خبرنگار ما 

گفت: احتمال انتقال این ویروس از طریق 
کولر تقریبَا صفر و یا بسیار کم است. اما 

احتیاطات الزم این است که هنگام  استفاده 
از کولر گازی درجه حرارت محیط کمتر از 
24درجه سانتیگراد نباشد و پنجره یا درب 

اتاق کمی باز باشد تا هوا جریان داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در صورت وجود افراد 
مبتا به این ویروس در محیط های کوچک 
بهتر است همه افراد از ماسک استفاده کرده 

و همچنین از شستن مکرر دست و کنترل 
سرفه و عطسه و … نسبت به مدیریت این 

ویروس واکنش بهتری داشت.
این کارشناس تاکید کرد: استفاده کمتر از 

کولر در فضاهایی که سالمندان حضور دارند 
و خاموش کردن متناوب کولر در ساعاتی 
از روز همچنین از جمله مواردی است که 

می توان با رعایت های احتیاطی امکان انتقال 
ویروس را کاهش داد.

الزم به ذکر است؛ بنا به گفته کارشناسان، 
هر چند رطوبت در انتقال ویروس تاثیر 

بیشتری دارد، اما تفاوتی بین کولر یک تکه 
قدیمی یا اسپلیت وجود ندارد و همچنین  
درباره کولر آبی به نظر می رسد به خاطر 

تاثیر کمتر کولر آبی بر سرعت گردش هوا 
نسبت به کولر گازی اثر انتشار ویروس کمتر 

باشد.

کرونا و تاسیسات
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 تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: با تصویب الیحه 
مشارکت عمومی و خصوصی در بخش مسکن، امید 
است با جذب نقدینگی ها، فرار سرمایه به کشورهای 
دیگر مانند ترکیه و کسب مقام نخست خرید ملک 
توسط ایرانیان در آن کشور، حذف و رونقی مطلوب 
در بخش ساخت و ساز و مسکن کشورمان رخ دهد.

سید ابوالفضل موسوی بیوکی عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسامی درگفت و گو با 

خبرنگار تاسیسات نیوز با بیان اینکه سرمایه گذاری 
در حال حاضر در تمام حوزه ها با توجه به شیوع 

ویروس کرونا با خطر مواجه شده است گفت: 
کووید 19،  بحران جهانی است که نه تنها ایران، 
بلکه همه کشورهای جهان را درگیر چالش های 

اقتصادی، اجتماعی و … کرده و مسلمَا 
 سرمایه گذاری در تمام حوزه ها در حال حاضر با 

چالش های مختلفی مواجه است.
وی سرمایه گذاری در حوزه مسکن را نیز خالی از 

ریسک ندانست، اما درباره دلیل و چرایی تمایل 
سرمایه گذاران ایرانی همزمان با شیوع کرونا در 

دنیا به سرمایه گذاری و خرید خانه در کشور ترکیه 
و کسب رتبه نخست در این زمینه گفت:  چالش 

تحریم، نوسان نرخ ارز و کمتر ریسک پذیر بودن 
سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می تواند از عوامل 

رشد نرخ سرمایه گذاری و به ویژه حضور در بازار 
مسکن ترکیه باشد که البته باید عواقب و به حق و 
یا نادرست بودن آن را با آسیب شناسی دقیق مورد 

بررسی قرار داد.
عضو کمسیون عمران مجلس ضمن اشاره به اینکه 

»بورس« در حال حاضر ایمن ترین بازار سرمایه 
گذاری،  با وجود تاطم در بازار ملک و … است 

گفت: البته بازار ملک و سرمایه گذاری در پروژه های 
ساخت و ساز همواره از حاشیه امنی برخوردار 

بوده، اما می توان در حال حاضر بورس را جایگزین 
مناسبی برای این مورد دانست.

عضو کمیسیون عمران مجلس خبرداد:

الیحه مشارکت عمومی و خصوصی در بخش مسکن تصویب می شود

گزارش ویژه
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این نماینده مجلس در ادامه از ارائه الیحه مشارکت 
عمومی و خصوصی در بخش مسکن خبر داد و 
افزود: در مجلس دهم برای جذب سرمایه های 

بخش خصوصی در بخش تولید و حضور در 
پروژه های ساخت و ساز داخل کشور، هماهنگی های 

الزم با بخش های بانک، بیمه،  بورس،  وزارت راه 
و شهرسازی انجام شده است و در حال پی گیری 

بیشتر و به سرانجام رساندن آن هستیم.
وی تصریح کرد: با تنظیم الیحه مشارکت عمومی 

و خصوصی و روابط بین بخش خصوصی و عمومی 
)دولت( امید است با حضور بیشتر بخش خصوصی 

و کاهش موانع حضور در بخش پروژه های ساخت و 
ساز می تواند رونقی در این زمینه ایحاد شود.

به گفته موسوی این الیحه در حال حاضر تنظیم 
شده و در مرحله تعیین نوبت بررسی قرار دارد و 

به احتمال زیاد در هفته آینده با حضور نمایندگان 

مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته وی پس از تصویب نهایی این الیحه و قرار 

گرفتن مفاد آن در ساز و کار قانونی شاهد حضور 
بیشتر بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل های 
این بخش در زمینه ساخت و ساز خواهیم بود و 

بخش های دولتی موثر در این زمینه نیز با استقبال 
از مشارکت در این حوزه آماده حضور هستند و در 
این راستا بورس که از عوامل موثر در این الیحه 

به شمار می آید در انتظار تصویب نهایی این الیحه 
است.

وی ابراز امیدواری کرد با طرح به موقع این الیحه 
در مجلس و انجام بررسی های نهایی در همین دوره 

از مجلس شورای اسامی شاهد تغییرات مثبت در 
حوزه مسکن باشیم تا جرقه های جهش تولید در 

سال جاری در بخش مسکن زده شود.

گزارش ویژه
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سرانجام پس از سپری شدن دو ماه از سال جدید، 
نرخ تعرفه های نظام مهندسی برای مهندسان ناظر 

در سال 99 اعام شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تاسیسات نیوز، بر 
اساس اخبار واصله، نرخ تعرفه های نظام مهندسی 

برای سال 99 با افزایش 10 درصدی موافقت 
شده است. این در حالی است که شنیده های 

یکی از مهندسان که در زمان جلسه در وزارتخانه 
حضور داشته، حکایت از افزایش 15 درصدی این 

نرخ دارد.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مهندسان ناظر 

ضمن گایه از افزایش ناچیز نرخ تعرفه های 
سال جدید تصریح می کنند: افزایش ناچیز نرخ 

تعرفه ها در مقابل تورمی که همه آن را با پوست 
و استخوان حس می کنند قطعا منجر به این 

خواهد شد که مهندسان ناظر از مالکان ساختمان، 

توقعاتی خارج از نرخ داشته باشند و همین مساله 
باعث فساد در بطن نظام مهندسی خواهد شد.
مهندسان گله مند همچنین با اشاره به افزایش 

حقوق کارمندان اظهار دارند: میزان افزایش نرخ 
تعرفه های نظام مهندسی حتی از افزایش حقوق 
کارمندان نیز کمتر است، کمااینکه کارمندان از 

موارد دیگری همچون حق مسکن و اوالد و … 
نیز بهره مند هستند.

اما به گفته همان مهندسی که خبر از افزایش 
15درصدی این نرخ داده بود، این افزایش نرخ 
تعرفه ها احتماال علی الحساب خواهد بود و در 

جلسه  کمیته 5 نفره ای که در زمانی دیگر برگزار 
خواهد شد، این رقم باالتر خواهد رفت.

حال باید دید که این گمانه زنی ها تا کجا ادامه 
دارد و افزایش واقعی نرخ تعرفه های سال جدید 

روی کدام رقم خواهد ایستاد؟!

افزایش 10 درصدی مقابل تورم 20 درصدی
نرخ تعرفه های نظام مهندسی اعام شد:

نظام مهندسی
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اعام نرخ تعرفه خدمات مهندسی 99، در حالی 
صورت گرفت که جامعه مهندسان، امیدوارانه 

منتظر بهبود و اصاح قیمت ها در سال جاری با 
وجود رکود ساخت و ساز، جهت بهبود شاخص 

معیشت خود بودند. 
به گزارش تاسیسات نیوز، »احمد خرم درنامه ای 

خطاب به فرج اهلل رجبی، رئیس سابق شورای 
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفته 
است که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت 
ملک در استان تهران و به تبع آن در سراسر 

کشور و با توجه به اینکه نظارت بر ساخت و ساز 
درصد بسیار ناچیزی از هزینه تمام شده بوده، 

بنابراین پیشنهاد می شود این افزایش 25 درصدی 
در شورای مرکزی به تصویب برسد.«

این پاراگراف متن منتشر شده ای از  رئیس 

سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در 
خرداد ماه سال 9۷ به ریاست وقت سازمان نظام 
مهندسی کشور و نظام مهندسی تهران، بوده که 
خواستار افزایش نرخ خدمات مهندسی با توجه به 
شرایط زمان خود است. مقوله ای که گویا آغاز و 

پایانی بر آن متصور نیست!!
این در حالی است که سال 99  با در پیش روی 
داشتن افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ مصالح 

ساختمانی و همچنین رکود بازار ساخت و ساز 
در کشور با توجه به شرایط تحریم و روزهای 

کرونایی و چشم انداز تیره و تار آن و اعام نرخ 
تعرفه های خدمات مهندسی و کسادی بازار، 

»جامعه مهندسی« را بیش از پیش آشفته ساخته 
است. 

اعام نرخ خدمات مهندسی  با 10 درصد افزایش 

تعرفه خدمات مهندسی ۹۹ 
پارادوکس معیشتی جامعه بحران زده مهندسان

نظام مهندسی
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در مقایسه با تورم بیش از 20 درصدی، نگرانی 
جمعیت مهندسان که هر روز بر تعداد آنها نیز 

افزوده می شود را صدچندان ساخته و  امیدوارانه، 
چشم به شورای مرکزی نظام مهندسی دوختند 

تا با اختیارات خود نسبت به اصاح نرخ های 
جدید اقدامات الزم را به عمل آورد. 

در اجرای بند شماره 2-1۷ ماده 1۷ مبحث دوم 
مقررات ملی ساختمان و به منظور تعدیل قیمت 

خدمات مهندسی سال 1399، هزینه ساخت و 
ساز هر متر مربع بنا که مبنای محاسبات حق 
الزحمه خدمات مهندسی ساختمان قرار خواهد 
گرفت، به شرح جدول زیر اعام شد که برای 

سال 1399 جایگزین جدول اباغی مورخ 
22/0۷/1398 شد؛

عدم تناسب افزایش تعرفه ها با نرخ 
تورم 

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، 
حسب مقتضیات، شرایط و ماحظات هر استان 

و طبق مفاد بند 3-1۷ می تواند قیمت های 
مندرج در جدول زیر را حداکثر تا 25 درصد 
افزایش یا کاهش دهند. افزایش تعرفه های 

مهندسی کمتر از عرف به هیچ وجه متناسب 
با هزینه های فعلی و  تورم و شرایط اقتصادی 

نیست.
به گفته مسئوالن دلیل عدم افزایش نرخ 

تعرفه مهندسان،  جلوگیری از  ایجاد تورم در 
بخش های مختلف اقتصادی است در حالی که 

عدم افزایش تعرفه ها،  نیز شاخصی است که 
باعث نامتعادل شدن اقتصاد کشور در حوزه 
ساخت و ساز،  و وضعیت معیشتی »جامعه 

مهندسان « می شود. 

ثبات نرخ تعرفه های خدمات مهندسی 
با بهانه» عدم پیش بینی ردیف بودجه!«

مسئوالن ذی ربط افزایش نیافتن نرخ تعرفه 
خدمات مهندسی را عدم پیش بینی بودجه الزم 

در سال جاری اعام کرده اند که البته مهندسان 
عضو یا خارج از عضویت سازمان نظام مهندسی 
این دلیل را بهانه ای برای افزایش نیافتن آنچه 

که حق مهندسان است می دانند.
 

چه ساز و کاری می تواند به اصالح 
تعرفه های خدمات مهندسی منجر 

 

 99جدول تعرفه نظام مهندسی سال 

گروه 
 ساختمان

 2و  1

 طبقه

 5تا  3

 طبقه

 7و  6

 طبقه

 10تا  8

 طبقه

 12و  11

 طبقه

 15تا  13

 طبقه

 طبقه 16

 و باالتر

هزینه ساخت 
هر مترمربع 

 (ریال)

 

16،525،796 

 

19،280،096 

 

22،034،395 

 

24،788،694 

 

27،542،994 

 

30،297،293 

 

33،051،592 

نظام مهندسی
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شود؟
تغییراتی که می تواند به ایجاد تعادل در مقوله 

»تعرفه مهندسی« و در نتیچه بهبود »ساخت و 
ساز« در کشور منتهی شود در چند پارامتر قابل 

بررسی است.
در اجرای بند شماره 2-1۷ ماده 1۷ مبحث دوم 

مقررات ملی ساختمان، تفاوت های چگونگی 
ساخت و ساز و نرخ مصالح ساختمانی و پروسه 
ساخت و ساز در شهرهای مختلف لحاظ نشده 

است و این امر در اعتراض بر نحوه اجرای این بند 
در نقاط مختلف کشور موثر بوده است. 

بنابراین گزارش، حتی اگر بنا بر این باشد که 
قوانین یکسان درباره ساخت و ساز و اعمال 

تعرفه های مهندسی بنا بر قانون مقررات ملی 
ساختمان اجرایی شود، نیز نباید در سطح کشور 
به قدری متفاوت باشد که  نرخ های اعام شده 
در این زمینه،  در جدول 10 )کتاب مبحث دوم 
مقررات ملی ماده 1۷( تا به این حد نزولی باشد. 

»طراحی و نظارت« شاخص های بدون 
تغییر در تعرفه های خدمات مهندسی از 

سالیان دور
در اجرای بند شماره 2-1۷ ماده 1۷ مبحث دوم 
مقررات ملی ساختمان، آنچه که گویا در مجموع 

دیده نشده، مقوله درصدی است که باید برای 
طراحی و نظارت در نظر گرفته شود.  این شاخص 

بدون تغییر در مقایسه با دیگر متغیرهای سر به 
فلک کشیده تورم ثابت باقی مانده و توجیه اصلی 
متولیان بررسی و اعام تعرفه های کنونی خدمات 

مهندسی، دوری جستن از تاثیر گذاری تغییرات 
بیشتر در این بخش و ایجاد تورم در جامعه در 

بخش های دیگر است. حال آنکه این امر به رکود 
ساخت و ساز و به صرفه نبودن این امر برای جمع 

کثیری از جامعه مهندسان منتهی می شود. 

سهم جامعه مهندسی در ثبات نرخ تورم 
چقدر است؟

اما به راستی سهم جامعه مهندسی در 
ثبات اقتصادی و ثابت نگه داشتن نرخ 

تورم چقدر است؟
اعام نرخ تعرفه های نظام مهندسی پس از 

گذشت دو ماه از آغاز سال نو، در حالی اعام 
شد که همگان حیران از این هستند که چرا 

نرخ های اعام شده یا بدون تغییر یا تا این حد 
پایین است، از سویی دیگر در این اندیشه هستند 
که چرا امکان تغییر در جدول 11 )کتاب محبث 
دوم مقررات ملی ساختمان( وجود ندارد؟ و چرا 
نرخ تعرفه برای ساخت و ساز در ساختمان های 

6 طبقه حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان لحاظ 
شده، در حالی که ساخت و ساز در شرایط فعلی با 
این شرایط پایین تر از 3 میلیون تومان امکان پذیر 
نیست و بهتر است  نرخ تعرفه ها به شکل واقعی 

برای هر استان به شکل جداگانه اعام شود.

موانع افزایش تعرفه باالتر از ۱۰ درصد 
چیست ؟ 

* »وزارت راه و شهرسازی«؛ به گفته کارشناسان، 
وزارت راه و شهرسازی، یکی از عمده ترین موانعی 
به شمار می آید که به بهانه کنترل نرخ تورم، اقدام 
به ثابت نگه داشتن نرخ تعرفه ها می کند، در حالی 
که همواره نرخ های دستوری باعث عدم تعادل و 
ایجاد فضای کاذب در هر حوزه ای می شود که از 
حوزه قیمت گذاری های واقعی خیلی فاصله دارد. 
*»منافع شخصی برخی از عوامل« ؛ اعمال نفوذ 

برخی از افراد در جایگاه های حقیقی و حقوقی 
نیز از جمله دیگر پارامترهایی به شمار می آید که 
می توان از آنها به عنوان موانع افزایش تعرفه های 

خدمات مهندسی یاد کرد.

نظام مهندسی
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نظام مهندسی

این گروه که همواره مشابه آنها در صنوف 
مختلف نیز پیدا می شود،  سعی دارند با عوامل 

نفوذی و ... با کاهش تعرفه ها پول کمتری 
پرداخت کنند و به این ترتیب از سود بیشتری نیز 

برخوردار شوند.

نقش رئیس سازمان نظام مهندسی در 
اصالح تعرفه های نظام مهندسی 

احمد خرم که خود نیز عضو هیات مدیره سازمان 
نظام مهندسی تهران و هم رئیس شورای 

مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور است، با 
توجه به اینکه در انجمن انبوه سازان ساختمان  

هم عضویت دارند به خوبی نسبت به چالش های 
ساخت و ساز واقف است و از اهمیت و ضرورت 
افزایش تعرفه خدمات نظام مهندسی و تاثیر آن 

در معیشت مهندسان به خوبی آگاه است. 
توقع جامعه مهندسی کشور  از خرم با توجه به 

حیطه اختیارات خود و مسئولیتی که برای سامان 
دادن به وضعیت اقتصادی »مهندسان« دارد، این 
است که به سرعت نسبت به بهبود جدول اعام 

شده تعرفه ها اقدام کند. 

سقف افزایش تعرفه های نظام 
مهندسی؟

کارشناسان و مهندسان ظرفیت افزایش 
تعرفه های ساختمانی با توجه به افزایش قیمت 

مصالح ساختمانی و ... را بیش از 40 درصد 
می دانند و معتقدند که چنانچه موانع از سر راه 

جامعه مهندسان حذف شود، حق فراموش شده 
مهندسان بهبود می یابد. به گفته این گروه، 

تعرفه های مهندسی جای افزایش حتی بیش از 
43 درصد وجود دارد. 

بند ۱7-3 و بند ۱7-6 چه نقشی در 
افزایش تعرفه خدمات مهندسی دارند ؟

با وجود پی گیری چندساله هیات مدیره نظام 
مهندسی کشور جهت تحقق تعرفه 25 درصدی، 

این مهم هنوز محقق نشده است.
در بند 1۷-3  این  اختیار به سازمان داده شده 

است تا در حیطه اختیارات خود سعی در افزایش 
نرخ در جدول 10 را اعمال کنند و همچنین 

بند  1۷-3  به صورت واضح اشاره شده است 
که هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری 
و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان و 
رئیس سازمان نظام مهندسی باید افزایش نرخ 

تعرفه ها را اعمال کنند. 
این در حالی است که هیات مذکور بدون 

هیچگونه توجیهی، طی سه سال اخیر از سه 
نفر به 5 نفر ارتقا یافته اند و به این ترتیب اعضا 
افزوده شده از شهرداری و وزارتخانه با اختاف 

نظرات بیشتر باعث ایجاد مشکات بیشتر 
شده اند.

افزایش ۲۵ درصدی تعرفه ها، حداقل 
ظرفیت افزایش است نه سقف آن!

از سوی دیگر به گمان اعضای هیات مدیره، نرخ 
رشد تعرفه ها 25 درصد است، در حالی که این 

نرخ کف قیمت مورد نظر است و با نگرشی جامع 
در این زمینه و مبحث 6-1۷ امکان ارتقاء این 

نرخ به 60 تا ۷0 درصد نیز وجود دارد. 
این گزارش می افزاید، در صورت واقعی شدن 

ساخت و ساز ها، افزایش نرخ تعرفه ها به میزان 
25 درصد حداقل میزانی است که هیات مدیره 

با تحقق آن، موجبات رشد صنعت ساختمان 
را فراهم کنند و عاوه بر آن شرایط اعمال 
تعرفه های جدید برای حدول 11 با حضور 

اعضای 3 نفره هیات مدیره نیز مقدور می شود. 
در پایان جامعه بزرگ مهندسان که گویا حلقه 

فراموش شده بررسی های زنجیره  مشاغل آسیب 
دیده از کرونا هستند، حتی نسبت به شرایط 

عادی و خارج از بحران کرونا نیز از وضعیتی 
آشفته تر برخوردار است و امیدوارانه منتظر تغییر و 

اصاحات واقعی در حوزه فعالیت خود هستند. 
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فشار بین لوله های رفت و برگشت ضروری است. 
تنها اختاف فشاری که در این سیستم ایجاد می 

شود، به دلیل افت هد اطراف »حلقه اولیه« است که 
لوله های رفت برای هر زون به جایی که لوله های 

برگشت برای هر زون وصل می شود، متصل می 
شود. با فرض اینکه حلقه نسبتًا کوتاه است و سایز 

لوله طوری است که سرعت جریان را به 4 فوت در 
هر ثانیه محدود می کند، بسیار غیر محتمل است 
که اختاف فشارکافی اطراف سمت راست »حلقه 

اولیه« ایجاد شود. این امر سبب جریان ضعیف در 
زون های گرمایش می شود و احتمااًل به شکایت 

های گرمایش ناکافی می انجامد. 
فقط افت فشار جزیی در تی های با فاصله نزدیک 

برای هدایت جریان در مبدل حرارتی در مخزن 
غیرمستقیم موجود است. هیچ راهی وجود ندارد که 

این کافی باشد. 
شکل 2 یک روش اصاح سیستم برای عملیات 

مورد نظر را نشان می دهد. 

پاسخ چالش هفته گذشته
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تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: نظر به همه گیری 
ویروس کرونا و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد جهانی، 

پیش بینی شرکت دایکین از سود عملیاتی سال 
جاری )2020(، تنها 44 درصد است. از این رو، 

پیش بینی می شود آمار فروش این شرکت در سال 
2020 با کاهش 8.6 درصدی به رقم 21 میلیارد و 

۷ میلیون دالر کاهش یابد.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، به نقل از کولینگ پست،  دایکین انتظار 

اثرات طوالنی مدت از شیوع کرونا ویروس را دارد. 
بزرگ ترین بازارهای محصوالت تهویه مطبوع این 

شرکت یعنی اروپا و آسیا نسبتا تحت تاثیر این 
ویروس قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش، کاهش فروش محصوالت 
دایکین در بسیاری از کشورها در آسیا به این 

معناست که بازگشت به وضعیت نرمال اقتصادی 
برای این شرکت، به زمان نیاز خواهد داشت. 

کارخانه های تولیدی محصوالت دایکین در کشور 
چین در حال بازگشت به دوران قبل از کرونا از 
نظر حجم تولید محصول هستند، این در حالی 

است که کارخانه های این برند در هند و مالزی 
همچنان با اثرات کرونا دست و پنجه نرم کرده و 

از نظر حجم تولید محصول ضعیف عمل می کنند. 
این گزارش حاکی است، علی رغم تاثیرات کووید 
19 در آمار فروش سه ماهه چهارم سال 2019، 

شرکت دایکین همچنان با رشد فروش 2.8 
درصدی )رسیدن به عدد 23 میلیارد و 8 میلیون 

دالر( برای دهمین سال پیاپی، افزایش فروش 
را تجربه کرد. اما سود عملیاتی این شرکت 3.9 

درصد کاهش یافت. با این وجود، فروش کلی در 
خصوص سیستم های تهویه مطبوع و تبرید با رشد 
ساالنه 3.9 درصدی به 21 میلیارد و 500 میلیون 

دالر رسید.
با این حال، آمار فروش سیستم های تهویه مطبوع 

مسکونی به لطف افزایش گرمای تابستان در 
اروپا به ویژه در کشورهای بلژیک، هلند و آلمان 

افزایش یافته است. 
شایان ذکر است که هم فروش سیستم های تهویه 

مطبوع تجاری و هم پمپ های حرارتی مسکونی 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. 
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پیش بینی دایکین از کاهش فروش 8.6 درصدی در 2020
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کریر هم کاهش فروش را تجربه کرد

شرکت کریر در گزارش خود، آمار فروش 
سه ماهه نخست سال را ۳٫۹ میلیارد 

دالر اعام کرد که این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل کاهش 10 

درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 
به نقل از کولینگ پست، سال گذشته 

آمار فروش شرکت کریر در زمینه فروش 
سیستم های HVAC با کاهش ۹٫۶ 
درصدی به یک میلیارد و 959 میلیون 

دالر و فروش سیستم های تبرید با 
کاهش 16 درصدی به 808 میلیون دالر 

رسید.

به گفته مدیر فروش کریر، تقریبا نیمی 
از کاهش فروش محصوالت این شرکت 

به دلیل کاهش قابل پیش بینی در آمار 
فروش کوره های گازسوز بوده است و 
علت کاهش نیمی دیگر از فروش به 

پدیده کووید 19 برمی گردد.
بر اساس این گزارش، سود عملیاتی در 

این سه ماهه که معادل 315 میلیون دالر 
است، با کاهش 3۷ درصدی مواجه شده 
است، اما سود عملیاتی میانگین در سال 

که معادل 436 میلیون دالر است، 16 
درصد کاهش پیدا کرده است.
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شرکت »فوجیتسو جنرال« 20 مدل جدید دستگاه تهویه مطبوع خود را 
روانه بازار اروپا کرده است تا از این طریق بتواند بازار فروش محصوالت 

خود در خارج از ژاپن را تقویت کند.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، به نقل از کولینگ 

پست، این مدل های جدید شامل 15 مدل تهویه مطبوع مولتی اسپلیت 
 VR-IV و 5 مدل جدید در سری Airstage J-IV در سری جدید

است که در ساختمان های بزرگ نصب می شوند.
بر اساس این گزارش، مدل های سری J-IV در نسخه های 4، 5 و 6 
اسب بخاری عرضه می شوند. دستگاه بیرونی تهویه مطبوع )کندانسور( 
این سری از مدل های جدید با استفاده از کنترل اینورتر پمپ حرارتی، 

قابلیت اتصال تا 13 دستگاه داخلی را امکان پذیر می کند.
این در حالی است که مدل های سری J-IVL در سه نسخه 14، 16 و 

18 اسب بخاری عرضه می شوند و قابلیت اتصال به 42 دستگاه داخلی را 
دارند. علی رغم حجم بزرگ تر، این دستگاه ها عمق باریکی به اندازه 480 

میلی متر دارد. 
شایان ذکر است که مدل های سری VR-IV نیز از نسخه 8 تا 48 

اسب بخاری با فاصله 2 اسب بخار با یکدیگر )به طور کلی در 20 نسخه( 
عرضه می شوند.

فوجیتسو جنرال 20 مدل جدید به اروپا عرضه می کند
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