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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. 

همکاران گرامی سام و خداقوت
در هفته گذشته جلسه آقای مهندس سعیدیان، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان تهران به صورت زنده و در اینستاگرام برگزار شد. چند نکته در این 
نشست جالب توجه بود که الزم دیدم نگاهی به آنها بیندازیم. 

اولین نکته که بسیار نمود داشت اعتراض شدید بسیاری از افراد به وجود رانت در 
سازمان بود که حتی افرادی نام برده می شدند و اتهاماتی به آنها وارد می شد. سوال 

اصلی این است که اگر این حجم از اتهامات وجود دارد، چرا اعضای هیأت مدیره 
سازمان و بازرسان نسبت به برسی شفاف روندها و اتهامات اقدام نمی کنند. درست 

است که باید شکایتی مطرح شود و روند قانونی طی شود؛ ولی اگر چنین اتهاماتی به 
این شدت و تا این حد آشکار مطرح می شود و ذهن بسیاری را مشغول کرده است 
می توان با روندی مشخص نسبت به روشن سازی اذهان افراد اقدام نمود تا ناگهان 
آبرویی بی دلیل ریخته نشود، مدیری سالم دست از کار نکشد و یا شخصی فاسد از 

اعتمادها سوء استفاده نکند. چرا سیستم باید چنان پیچیده و پرابهام باشد که افراد به 
چنین فکرهایی بیفتند؟ در خصوص فساد و سوء استفاده از قدرت و جایگاه، شایعات 

بسیاری حتی در رده های باال شنیده می شود که باید شفاف سازی بسیار واضح و سریع 
انجام شود تا این جایگاه رفیع در نزد همکاران نزول نکند و سره از ناسره جدا شود. 

به هرحال هستند عده ای که قصد دارند با ایجاد شایعه و یا با دامن زدن به آن، حقی 
را ناحق کنند و از این آب گل آلود ماهی بگیرند.

نکته مهم دیگر، عدم وجود پاسخ قانع کننده به برخی سواالت مهم بود. مشکات 
عجیبی چون نرخ خدمات، تعیین تکلیف مجری ذی صاح، مابه تفاوت خدمات نسبت 

به سال گذشته و ... همچنان گنگ باقی ماند. این که سازمان در حال تاش برای 
حل مشکات است بسیار محترم و قابل تقدیر است، اما تا کی؟ این عمر ما ناظران 

و طراحان است که در حال گذار است و هزینه های کمرشکن قامت همه را خم کرده 
است. اگر قرار باشد نان بخوریم، اما پول آن در جیب ما نباشد، یا از گشنگی می میریم 

و یا باید دزدی کنیم. این سخن رسول خدا که فقر ایمان را می برد قابل توجه است.
به قاعده مروت که جمله عیبش بگرفتی هنرش نیز بگوی پاسخگویی سازمان در 

رده ریاست سازمان است. این که آقای مهندس سعیدیان خود را در معرض نقد 
قرار می دهد قابل تقدیر است؛ اما چرا سازمان با این حجم باالی فعالیت و ارتباطات 
اجتماعی و با وجود بخش روابط عمومی، دارای سخنگو نیست تا چنین مورد هجمه 

افراد قرار نگیرد؟ چرا چنین تمایلی به پاسخگویی را در همه ارکان سازمان نمی بینیم؟
رانت، تهمت ها، نارضایتی ها و اعتراضات در محیطی ناسالم و با مدیریتی از باال به 

پایین اتفاق می افتد. الزم است همه را شریک بدانیم و در اتاقی شیشه ای کار کنیم. 
کاری که باید زودتر شروع می شد و البته هنوز هم دیر نیست. یادمان باشد که وجود 
ایرادات منجر به نارضایتی اجتماعی خواهد شد. اتفاقی که خود را در رای ندادن ها و 

عدم مشارکت نشان خواهد داد.  
تا بعد!

به سـمـت 
شفاف سازی
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بررسی علت بالتکلیفی 
اصالح قانون ماده۱۰۰

رئیس کمیسیون شهرسازی و 
معماری شورای شهر تهران گفت: 

الیحه اصاح قانون ماده 100 
شهرداری ها که از سوی وزارت کشور 
تدوین و در کمیسیون زیربنایی دولت 
بررسی شد، همچنان باتکلیف است 

و به نتیجه نرسیده است.
محمد ساالری درباره آخرین 

وضعیت اصاح قانون کمیسیون های 
ماده 100 اظهار کرد: قانون 

فعلی ماده 100، مکانیسم ها و 
سازوکارهای موجود در خصوص 

تخلفات ساختمانی پاسخگو نیست و 
عمًا هر ساله شاهد افزایش میزان 
تخلفات ساختمانی در کل کشور و 

شهر تهران هستیم.

اخبار داخلی

برگزاری جلسه شورای 
مرکزی نظام مهندسی با دو 

دستور کار

  جلسه شورای مرکزی نظام 
مهندسی ساختمان بعدازظهر 

روز سه شنبه بیستم خردادماه به 
صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی 
به ریاست مهندس احمد خرم و 
با حضور اکثریت اعضا در محل 

شورای مرکزی برگزار شد.
کلیات بودجه سال 13۹۹ شورای 
مرکزی و تعیین امضاهای مجاز 

مطابق بند »ظ« ماده 114 آئین نامه 
اجرایی در دستور کار جلسه امروز 
بود که توسط هیات رییسه مورد 

بحث و بررسی قرار گرفتند.

نمایندگان مجلس یازدهم 
بر پی  گیری مطالبات صنفی 
جامعه مهندسی تاکید کردند

با حضور نمایندگانی از مجلس 
شورای اسامی، ریاست نظام 

مهندسی استان تهران مدیرکل راه 
و شهرسازی استان تهران و فعاالن 

حوزه ساختمان نشستی با هدف 
تشکیل فراکسیون نظام مهندسی 
برگزار و بر پی گیری مطالبات 

صنفی جامعه مهندسی در مجلس 
یازدهم تاکید شد.

در این مسیر خاء وجود دارد که این 
همان حلقه مفقوده یا نقش پررنگ 
نظام مهندسی است که باید نگاه 

معماری ایرانی و اسامی را به نگاه 
مهندسان نزدیک کند.

مهندسین ناظر وطراح 
چگونه دستور کار بنویسند؟

دستور کار یکی از اسناد مهم در 
تبرئه محکومیت مهندس ناظر و 

مهندس طراح می باشد.
دستور کار چیست؟

حاوی مطالب اجرایی است که 
توسط مهندس ناظر و طراح به 
مجری جهت انجام کار اجرایی 
ساختمان اباغ و تفهیم می گردد

به منزله اباغیه مهندس ناظر و یا 
طراح به مالک و مجری ساختمان 

جهت چگونگی انجام عملیات 
ساختمانی در مراحل مختلف 
ساختمانی الخصوص تخریب، 

گودبرداری، نازک کاری و اجرای نما 
می باشد.

طی تفاهمنامه آبفا و نظام 
مهندسی، مبحث ۱۶ مقررات 

ملی ساختمان عملیاتی شد

صادق یونسلو با اشاره به امضای 
تفاهم نامه بین سازمان نظام مهندسی 
و شرکت آب وفاضاب استان تهران 
در خصوص اجرایی شدن مبحث 16 
مقررات ملی ساختمان و الزام های 

مدیریت بهینه مصرف آب، گفت: مبحث 
16 مقررات ملی ساختمان بیانگر حداقل 

الزام ها در مورد تاسیسات بهداشتی 
است و در این مبحث مواردی از قبیل 
لوله کشی و ذخیره سازی آب مصرفی در 
ساختمان، لوله کشی بهداشتی فاضاب، 
لوله کشی آب باران ساختمان، توزیع آب 
مصرفی در ساختمان، بست و تکیه گاه 

ارائه شده است.

اخذ تاییدیه مهندسی برق 
جهت واگذاری کنتور برق 

الزامی شد
رئیس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان یزد گفت: طی 
توافقات انجام شده با شرکت توزیع 
برق واگذاری کنتور های برق برای 

ساختمان ها صرفا با تاییده مهندسین 
برق نظام مهندسی میسر است.

مهدی ساالری در دیدار با مدیران 
شرکت توزیع برق با بیان اینکه 

همکاری این سازمان با شرکت توزیع 
برق از سالیان گذشته آغاز شده است، 

افزود: واگذاری کنتور برق برای 
ساختمان ها، تنها بر اساس گزارش 
ها و تأییدیه ناظرین برق سازمان 
نظام مهندسی صورت می گیرد.
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از اشری بخوانید

عملکرد توزیع هوا، یک عامل تعیین کننده اصلی برای سطح آسایش 
ساکنین است. فصل 58 هندبوک کاربردهای HVAC اشری 201۹، 

جدولی ارایه می کند که به یک طراح HVAC اجازه می دهد اعداد پرتاب 
دریچه رفت که شاخص عملکرد انتشار هوای قابل قبول )ADPI( فراهم 
می کند، را تعریف کند. اعداد ADPI باال نشان دهنده سطح باالی اختاط 
حرارتی هوای تهویه شده با هوای اتاق است و نشان از آن دارد که با سطوح 

باالی آسایش حرارتی ساکنین در سیستم های هوای ترکیبی ارتباط دارد. 

یک روش شاخص برای عملکرد انتشار هوا - بخش دوم

نویسنده: دیوید جان، عضو انجمن اشری
مترجم: مهندس نیره شمشیری

منبع: ماهنامه اشری شماره ژانویه 2020
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اهداف مخصوص پروژه تحقیقاتی 1546 این بود:
1. اعداد ADPI قابل دسترسی و Tv/L را 

برای محصوالتی که در مقاله فعلی نیست، اما در 
حال حاضر در بازار تجاری موجود است، تعیین 

کنید. 
2.روش محاسبه ADPI را بررسی کنید 

تا محاسبه ADPI را برای فضاهای حالت 

گرمایش و فضاهای در بارهای کمتر را توصیه 
کنید تا تطابق بهتری با استاندارد آسایش اشری 

داشته باشد. 
3. یک پایگاه اطاعاتی به روز از اعداد 

ADPI با محاسبه ADPI اصاح شده 
برای سیستم های گرمایش و سرمایش ترکیبی 
باالسری برای یک سری منتخب از فضاهای 
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سا

تاسی

معمول )کاس ها، فضاهای اداری، رستوران ها، 
سوپرمارکت و فروشگاهی( و انواع دریچه های 
هوا که توسط مهندسان مکانیک برای تعیین 

انتخاب دیفیوزر مناسب و فضاگذاری برای این 
فضاها در بارهای کمتر مورد استفاده قرار می 

گیرد، ایجاد کنید. 
4. اعداد ADPI که نشان دهنده مطابقت با 
حدود الیه بندی دمای عمودی استاندارد 55 

اشری است، ایجاد کنید.
نتایج RP-1546 که در جدول ADPI در 

هندبوک کاربردهای اشری 201۹ وارد می شود، 
نشان داده می شود. جدول 2 نتایج را برای 

سرمایش و جدول 3 نتایج را برای گرمایش 
نشان می دهد. هندبوک توضیح کاملی در مورد 

 ADPI اینکه چگونه یک  طراح می تواند از
برای بهینه سازی محل دریچه به منظور حداکثر 

ساختن اختاط استفاده کند، نشان می دهد. 
دانشگاه تگزاس در آوستین، آزمایشات بیشتری 

روی دریچه های مورد استفاده در کاربردهای 

گرمایش باالسری انجام داد. نتایج اگرچه در 
گزارش کار RP-1546 نیامده اما مهم است. 

تحقیق تعیین کرد چگونه تعیین حداقل سرعت 
در زمان طراحی یک سیستم گرمایش ترکیبی 

باالسری مهم است. 
روش ADPI حالت گرمایش در قالب مشابه 

ADPI سرمایش که در ادامه نشان داده شده، 
ایجاد شده است:

θ  = (ts–t) – 0.08(V– 30) °F
θ  = (ts–t)-9.1(V– 0.15) °C

θ = دمای کوران موثر در نقطه آزمایش،  که 
فارنهایت )سانتیگراد( 

ts = دمای موضعی نقطه آزمایش، فارنهایت 
)سانتیگراد(

t = میانگین دمای زون آزمایش، فارنهایت 
)سانتیگراد(

V = سرعت هوای میانگین در نقطه آزمایش، 
)fpm )m/s

از اشری بخوانید



یونیت هیترها
چک لیست نقشه

• مشخص ساختن و درج جزییات تجهیزات 
مربوطه در نقشه؛

• تجهیزات در مدارک و اسناد فنی ساخت پروژه 
مشخص شده اند؛

• معرفی مراجع مربوط به جزییات اجرایی در 
نقشه؛

• نشان دادن جزییات تجهیزات و ابزارهای 
کنترلی؛

• نشان دادن لوله کشی های الزم برای آب داغ و 
جریان بخار در نقشه )شیب لوله ها، باال و پایین 

بودن لوله ها، شیر تخلیه، ونت و تله ها(
• نشانه گذاری و اندازه گیری لوله ها؛

• نشان دادن محل قرارگیری یونیت ها در نقشه 
همراه با جهت جریان هوا )با در نظر گرفتن درها 

و ارتفاع یونیت  نسبت به کف(؛
• تعیین محل قرارگیری ترموستات )در داخل 

محفظه هیتر و یا نصب بر روی دیوار(؛
• اگر یونیت موردنظر بر روی سقف نصب 

می شود، هماهنگی الزم از نظر معماری سقف 
صورت گرفته است؛ 

• در صورتی که یونیت روی سقف نصب می شود، 
هماهنگی های الزم از نظر محل چراغ ها در سقف 

انجام شده است.

چک لیست طراحی
 Ashrae Systems & به کتاب مرجع •

Equipment فصل 31 مراجعه شود.
• برای جزییات بیشتر در رابطه با توصیه های 

مربوط به اتصاالت لوله ها، به کتاب مرجع 
 ،Ashrae Systems & Equipment

فصل 31 شکل 4 مراجعه شود. 
• شیب لوله هایی که برای جریان آب داغ در نظر 

گرفته شده اند، باید طوری در جهت جریان طراحی 
شوند که جریان کامل هوا را در سیستم وجود 

داشته باشد؛
• هماهنگی محل تجهیزات و دسترسی آنها با 

مهندس معمار ساختمان؛
• هماهنگی اطاعات الکتریکی ساختمان با 

مهندس برق؛
• رعایت قاعده کلی انتخاب یک یونیت هیتر، 

مبنی بر اینکه ظرفیت گرمادهی آن حداقل سه 
برابر اتاف دمای محیط باشد؛

مهندس ارزش
• یونیت هیترها می توانند انتخاب مقرون به 

صرفه ای برای گرمایش فضاهای کوچک یا بزرگ 
با نیازهای گرمایشی باال باشند )هزینه نصب پایین 

برای هر واحد گرم کننده(.

منبع: ماهنامه صنعت تاسیسات 

چک لیست طراحی تاسیسات

دانستنی های تاسیسات
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واکاوی راهکار دولت در مواجهه با گرانی 
مسکن با شعار »نخرید تا ارزان شود«!

تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: وزیر راه 
و شهرسازی در مواجهه با گرانی مسکن 

و مشکالت موجود که خانه دار شدن 
را برای گروه کثیری از مردم، به یک 

رویا تبدیل کرده است، شعار »نخرید تا 
ارزان شود« را مطرح کرد. کوتاهی دست 

غول های خرید و فروش از بازار سیاه 
مسکن و وظیفه دولت و مجلس در این 
میان جهت رفع این معضل، پروسه ای 
است که نیاز به بررسی بیشتری دارد. 
ارائه تسهیالت و تمهیدات ویژه برای 
شهروندان و تهیه مسکن، بر اساس 

اصل ۳۱ قانون اساسی،  یکی از وظایف 
دولت ها محسوب می شود تا براساس 

اولویت های افراد نیازمند در این حوزه به 
این مهم بپردازد. 

همچنین اصل سوم قانون اساسی، دولت 

را موظف کرده است تا با پی ریزی اقتصاد 
صحیح و عادالنه، هر گونه محرومیت و 

گرانی را در بخش مسکن و ... با کنترل 
صحیح اقتصاد، مدیریت کرده و شرایط 

خانه دار شدن را برای همگان ایجاد کند. 
این اصل مسلماَ پایه ای در بخش ساخت 
و ساز و خانه دار شدن عموم مردم است 
که با روی کار آمدن رئیس قوه مجریه، 

یعنی رئیس جمهور از خروجی های 
مختلف باید به آن پرداخته شود. 

سرمایه گذاری و تخصیص هزینه های 
مختلف در قالب ارائه تسهیالت و وام 

و... اخیراَ طی پروسه های »مسکن مهر« 
و »مسکن ملی« از جمله مواردی است 

که دولتمردان در صدد اجرایی کردن آن 
بوده اند. 

اما کارشناسان ضمن اینکه 

گزارش ویژه
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سرمایه گذاری دولت در این بخش را 
بسیار ناکافی می دانند، مدیریت در این 
بخش را نابسامان می دانند که حتی با 

وجود همین اقدمات ناکافی، سیاست های 
و تصمیم گیری های هر دولت با مخالفت و 
نیمه کاره رها شدن اقدامات اجرایی دولت 

قبلی مواجه می شود. 
پشتیبانی نکردن از بخش خصوصی و 

تعاونی ها، و سعی در ورود مستقیم دولت 
در این بخش از جمله معضالتی است 
که چرخه نابسامان »بازار مسکن« را 
همچنان سرگردان باقی گذاشته و به 
طور جدی به آن پرداخته نشده است. 
رشد روز افزون جمعیت، نبود نظارت 

کافی در این حوزه از سوی قانونگذاران 
و در حاشیه امن قرار گرفتن رئیس 

جمهور و اعضای پارلمان همگی از جمله 
پارامترهایی به شمار می آید که خانه دار 

شدن را برای غالب مردم به ویژه اقشار 
آسیب پذیر جامعه تبدیل به یک رویا 

کرده است. 

»خانه نخرید تا ارزان شود«!!
اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 

کشور چندی پیش در مواجهه با رشد 
افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور به 
ویژه پایتخت با مخاطب قرار دادن مردم 

حل معضل گرانی خانه را »نخریدن خانه« 
دانست. راه حلی که دیگر همکاران وی در 
وزاتخانه های دیگر به عنوان راهکاری در 
مقابل گرانی خودرو، مایحتاج عمومی و ... 

به آن اشاره کرده اند. 

www.tasisatnews.com 28۹ هفته نامه شماره
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حتی بسیاری پا را از این فراتر گذاشته و 
تنها عامل گرانی به ویژه در بخش خودرو 

را »مردم« معرفی کرده اند که با ثبت 
نام در پیش خرید خودرو و حضور در 

این عرصه، فرصتی برای تعادل به بازار 
نمی دهند!!

اما آیا به راستی تنها راهکار موجود در 
این بخش »مردم« هستند و آیا هیچ 

اهرمی بر گروه های فشار در بخش های 
مختلف که باعث نابسامانی اقتصادی 

می شود وجود ندارد؟ 
آیا محدود کردن خرید خانه و توصیه 

به نخریدن همواره باعث ایجاد هیجان 
کاذب، عالوه بر سایه سنگین سلطان ها 
و غول های هر حوزه و ایجاد بازار سیاه 

نشده است؟
آیا مردم باید فرمان توسعه و مدیریت 

اقتصاد کشور را در دست بگیرند تا ارابه 
لنگان اقتصاد کشور به سرمنزل مقصود 

برسد؟

طرح های نیمه کاره، قربانی مخالفت ها و 
اختالف سالیق دولت ها

جواد خوانساری، دبیر اتحادیه 
شرکت های ساختمانی در گفت و گو با 

خبرنگار تاسیسات نیوز، هزینه کرد بسیار 
دولت در تصمیم گیری هایی که غالباَ نیمه 
کاره رها می شود و یا در دولت بعدی به 

آن به طور جدی پرداخته نمی شود را 
یکی از معضالت نابسامانی بازار مسکن 

می داند و می گوید: تصمیم گیری دولت 
قبل برای ساخت مسکن مهر و مکان یابی 

و استفاده از مصالح و ... در دولت 
جدید مورد اقبال قرار نگرفت و هزینه 

و سرمایه گذاری بسیاری در این بخش 
بالتکلیف رها شد و هنوز از مسکن مهر 

فارغ نشده به مسکن ملی پرداخته شد. 
به گفته خوانساری هنوز بیش از ۶۶ هزار 

واحد مسکونی »مسکن مهر« بالتکلیف 
رها شده است، سرمایه های مردمی نیز 
در این میان تعیین تکلیف نشده است. 

وی پرداختن به مسکن فرسوده و 
بازسازی آن را راهکاری می داند که 
می تواند معضل مسکن برای اقشار 

مختلف در مناطقی که قابلیت سکونت و 
امکانات زندگی در آن مهیا هست را حل 

کند. 

ساخت و ساز و خرید خانه نه بر اساس 
نیاز واقعی بلکه سرمایه گذاری 

خوانساری با اشاره به اینکه پروژه 
ساخت مسکن در منطقه نواب پایتخت 

هم اکنون تبدیل به زباله دانی شده است 
که در صورت پرداختن بهینه به آن 

می تواند ظرفیت مطلوبی در این بازار 
ایجاد کند گفت: خرید و ساخت خانه 

هم اکنون نه به عنوان یک نیاز، بلکه به 
عنوان سرمایه گذاری صورت می گیرد 

که متاسفانه هیچ مدیریتی برای هدایت 
سرمایه های سرگردان در این حوزه وجود 

ندارد و سرمایه گذاری در حوزه خودرو، 
 طال، ارز و اخیراَ مسکن فقط به تورم 
و نابسامانی بی بند و بار هرچه بیشتر 

اقتصاد می انجامد. 
وی با بیان اینکه قالب مجلس یازدهم 

را نمایندگانی تشکیل می دهد که سابقه 
مطلوبی در حوزه مسکن در دولت و یا 

بخش های مختلف دیگر داشته اند گفت:  
حضور نمایندگان آشنا با چند و چون 
حوزه مسکن امید این را ایجاد کرده 

است که شاید با وضع قوانین بهینه در 
این حوزه باعث رونق بازار مسکن و رفع 

گزارش ویژه
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موانع ساخت و ساز و توسعه این صنعت 
و اقتصاد کشور شود. 

قوانین مستحکم و نظارت قوی، راه 
نجات بازار مسکن 

وی تاکید کرد: مجلس می تواند در این 
زمینه بر دولت نظارت کند، اما پیش از 
این باید قوانین مناسبی در این حوزه 

وضع شود و با تعیین وظایف هر کدام از 
سازمان های ذی ربط  مانند شهرداری، 

نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی 
بتوان موانع موجود در این بخش را حذف 
کرد تا در سال جهش تولید به رونق این 

بازار به طور جدی بپردازیم. 
وی گرانی مصالح ساختمانی را یکی دیگر 

از عوامل گرانی مسکن و توقف ساخت 

و ساز دانست و گفت:  گرانی مصالح 
ساختمانی، عدم تناسب هزینه های کارگر 
و مهندس و ... باعث می شود که بسیاری 

از روی آوردن به بخش ساخت و ساز 
و انبوه سازی رویگردان شوند و در این 

میان موانع بسیاری که در اخذ پروانه های 
ساختمانی و مجوزهای مختلف وجود 

دارد باعث می شود تا معضل بی خانمانی 
همچنان وجود داشته باشد. 

وی ابراز امیدواری کرد، امنیت خاطر 
همگان در بازار مسکن،  به ویژه 
متقاضیان مسکن و مهندسان و 

شرکت های ساختمانی در این حوزه به 
نوعی فراهم شود که به نتایج مثبتی 

دست یابیم.

گزارش ویژه
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یک نصاب تصمیم می گیرد یک سپراتور هیدرولیک بین یک دیگ و سیستم توزیع نصب کند. 
بارهای گرمایش فضا شامل دو مدار زون »ترکیب نشده« و یک مدار زون ترکیب شده می شود. 

نصاب، بارهای دمایی باالتر ترکیب نشده باالدست بار دمای پایین تر ترکیبی را متصل کند. همه 
مدارهای بار جداگانه عمل می کنند. آب گرمکن غیرمستقیم به صورت یک بار اولویت عمل می کند. 
وقتی سیستم روشن باشد، گرمای بسیار کمی از بارهای دماپایین وجود داشت. مشکل چیست؟ آیا 

می توانید چندین نکته نادرست یا فراموش شده را نام ببرید؟

ش این هفته 
چال



اخبار بین الملل

تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: تحقیقاتی که 
اخیرا در مورد فروش سیستم های تهویه مطبوع 

صورت گرفته حکایت از آن دارد که تغییرات 
آب و هوایی تاثیر قابل توجهی بر افزایش 

فروش سیستم های تهویه مطبوع داشته است، 
طوری که چیزی حدود 35 تا 42 درصد به 

هزینه قبض برق خانوارها اضافه شده است. 
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، به نقل از کولینگ پست، آخرین تحقیق 

صورت گرفته در این زمینه که جامعه آمریکا را 
مورد تمرکز قرار داده بود، نشان از این داشت 
که مردم این کشور شاهد افزایش تقریبا 11 
درصدی هزینه قبض برق منازل خود بودند. 

این گزارش حاکی است، تیم تحقیقاتی 
مصرف انرژی اتحادیه اروپا با بررسی و تحلیل 
ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوارها در 8 
کشور از جمله استرالیا، کانادا، فرانسه، ژاپن، 
هلند، اسپانیا، سوئد و سوئیس به این نتیجه 

رسیدند که استفاده از سیستم های تهویه مطبوع 
و کولر گازی باعث افزایش 35 تا 42 درصدی 

هزینه قبض برق آنها شده است. 

بر اساس این گزارش، افزایش قبض برق این 
خانوارها در آینده به شدت تغییرات آب و هوایی 

بستگی دارد، اما در صورت تداوم این شرایط، 
موقعیت این کشورها را از نظر انرژی به فقر 

انرژی نزدیک خواهد کرد. 
شایان ذکر است که از سال 1۹۹0 تا 2016، 
فروش ساالنه سیستم های تهویه مطبوع با 

افزایش سه برابری خود به  عدد 135 میلیون 
دستگاه در سراسر جهان رسیده است. چین با 
ثبت 41 میلیون دستگاه تهویه مطبوع برای 

بخش مسکونی رتبه اول را به خود اختصاص 
داده است. آمریکا و ژاپن نیز به ترتیب با 16 
میلیون و ۹ میلیون رتبه های دوم و سوم را از 

آن خود کردند.
با استمرار تغییرات شرایط آب و هوایی، 

پیش بینی می شود که استفاده از سیستم های 
تهویه مطبوع رشد چشمگیری در خانوارها 

داشته باشد و به لطف افزایش استانداردهای 
زندگی، تا 20 سال آینده شاهد افزایش 21 

درصدی استفاده از این سیستم ها در اسپانیا و 
افزایش 35 درصدی در فرانسه خواهیم بود.
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تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن 
بر فروش سیستم های تهویه مطبوع



ت نیوز
سا

تاسی

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 
آئین نامه اجرایی آن و همچنین در هیچ بخشی 
از مقررات ملی ساختمان مباحثی نظیر سهمیه 
فروشی، امضا فروشی و اجاره پروانه و امثالهم 

وجود نداشته و به کار بردن چنین عباراتی ضمن 
اینکه دون شان مهندس است، هرگونه قرارداد 

فی مابین را نیز اساسًا و از همان ابتدا باطل می کند.
به گزارش تاسیسات نیوز،  پروانه اشتغال قابل 

خرید و فروش نیست. آنچه این روز ها به غلط عرف 
شده، واگذاری پروانه اشتغال در قبال اندکی پول 

است که البته باید توجه داشت هیچ وقت مسئولیت 
از شما سلب نمی شود و این مسئولیت قائم به 

شخص امضاکننده یعنی صاحب پروانه است نه 
شرکتی که آن خریداری کرده است و این موضوع 

رافع مسئولیت صاحب پروانه نمی شود.
در صورت تخلف در اجرای مسئولیت ها، جریمه یا 
مجازات در انتظار آن هاست و احتمال ابطال پروانه 

نیز وجود دارد. نوع و شدت جریمه ها بستگی به 
نوع و تعداد تخلف دارد که افراد زیادی را درگیر 

مسائل قضایی و دادگاه کرده و بعضًا خسارت های 
جبران ناپذیری را متوجه فروشندگان پروانه اشتغال 

نموده است.

الزم به تذکر است که در قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن و همچنین 
در هیچ بخشی از مقررات ملی ساختمان مباحثی 

نظیر سهمیه فروشی، امضا فروشی و اجاره پروانه و 
امثالهم وجود نداشته و به کار بردن چنین عباراتی 

ضمن اینکه دون شان مهندس است، هرگونه 
قرارداد فی مابین را نیز اساسًا و از همان ابتدا باطل 

می کند. اگر فقط بعنوان عضو امتیاز آور برای 
شرکت حقوقی مدرک خود را در اختیار قرار دهید 
)نه عضو هیئت مدیره و نه سهامدار( آیا مسئولیت 

حقوقی یا کیفری در برابر این شرکت دارد؟
اگر فقط عضو امتیاز آور باشید، تنها از لحاظ فنی 

مسئول خواهید بود. یعنی شرکت بر اساس مدرک 
شما برای خود امتیاز و رتبه دریافت کرده و در 

نهایت اگر در اجرای پروژه های خود کوتاهی کرده 
و اتفاقی رخ دهد، شما به عنوان کارشناس مسئول 
خواهید بود. البته این موضوع زیاد خطرناک نیست، 

اما توصیه میشود مدرک خود را نفروشید.
اگر در پروانه نظارت سهمیه خود را که بصورت 

محضری و هماهنگی سازمان نظام مهندسی 
میباشد به شرکت های حقوقی منتقل کرده و در 

قبال آن مبلغی دریافت کنیم البته بدون دادن مهر 

همه چیز در باره خرید و فروش 
مدرک پروانه اشتغال نظام مهندسی

نظام مهندسی
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به صورت حقوقی .آیا در صورت ایجاد مشکل، 
مسولیتی متوجه ما است؟

انتقال سهمیه نظارت به شرکت های حقوقی، 
یعنی اینکه خود شما هم در آن شرکت به عنوان 

یکی از اعضا حضور دارید و بر کار های آن شرکت 
نظارت دارید. حاال اگر شما هیچ نظارتی بر این 
کار ها نداشته باشید، در صورت وقوع حوادث به 

عنوان یکی از مسببین شناخته شده و باید خسارت 
پرداخت نمایید.

اما اینکه چطور میتوان در این حوادث و پرونده ها 
مصون ماند، باید گفت که نمی توان به صورت 

100% از این وقایع کنار کشید، ولی برخی از افراد 
با انجام کار های زیر، حاشیه امنیت خود را بیشتر 

می کنند که البته باز هم قابل اطمینان نیست:
1( مدرک را به افرادی می دهند که با روند کار 

آن ها آشنا هستند و به آنها اطمینان دارند.
2( به کار های تحت نظارت یا اجرای شرکت 

سرکشی کرده و از نزدیک روال کارشان را می 
بینند.

در آخر باید گفت که مطابق مواد قانونی، مسئولیت 
به هیچ عنوان قابل تفویض به غیر نیست، یعنی 
شما نمی توانید به امید یک برگه تعهد محضری 
مسئولیتی را که قانون بر عهده شما گذاشته به 

دیگران انتقال دهید و تنها از سود آن کار شریک 
بشوید حاال به هر قیمتی که باشد.

برای ثبت شرکت یکی از دوستانم نیاز به مدرک 
بنده می باشد و به محض ثبت می توانند بنده را از 
شرکت خارج نمایند. عواقب قانونی این مساله به 

چه صورت خواهد بود؟
خارج کردن شما از شرکت حداقل یک پروسه 6 تا 
8 ماهه زمان خواهد برد و دراین مدت شما هم به 
نسبت جایگاه خود در شرکت، مسئول خواهید بود.
اسم من بعنوان اعضای هیات مدیره یک شرکت 

مجری ساختمانی است.  چنانچه شرکت بیمه 
مسئولیت باشد باز هم خطری از بابت حوادث 

تهدید می کند؟
خیر اگر شرکت بیمه باشد و شما در قالب شرکت 

کار کنید، مسئولیت شما بیمه می باشد.

نظام مهندسی
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ت نیوز
سا

تاسی
مدیران بخوانند
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هیچ مدیری به تنهایی از عهده انجام تمام مسوولیت ها و کارهای سازمان بر 
نمی آید. با رشد و پیشرفت کسب وکارها، موسسانی که زمانی وظایف فروشندگان، 
طراحان محصول، بازیابان، مدرسانIT و مدیران منابع انسانی را بر عهده داشتند، 

درحال حاضر، وظایف خود را به دیگران محول می کنند. محول نکردن وظایف به دیگران 
به معنای عدم رشد کسب وکار خواهد بود، زیرا ظرفیت های یک فرد محدود است و 

سازمان نمی تواند بر پایه ظرفیت های محدود پیشرفت کند.

کارفرمایان از انجام 
کارهای پرمخاطره بپرهیزند

با این وجود، استخدام یک کارمند تمام وقت برای 
هر سمتی تقریبا غیرممکن است. شرکت های کوچک 

از عهده هزینه استخدام وکیل، حسابدار، بازاریاب و 
طراح بر نمی آیند. شرکت های بزرگ هم با وجود در 
اختیار داشتن بودجه فراوان لزوما از عهده مدیریت 

تمام مشکات کسب وکار برنمی آیند به خصوص 
زمانی که شرکت های دیگر، خدمات یکسان را با 

کیفیت باالتر، اما پرداخت هزینه کمتر، ارائه می دهند. 
پیش از اینکه شرکت یا برند خود را معرفی کنید یا 
درصدد راه اندازی کسب وکار جدیدی باشید به این 

فکر کنید که چه سازمان های حرفه ای می توانند 
وظایف شما را به بهترین حالت یا حتی بهتر انجام 

دهند. با سپردن وظایف به شرکت های برون سازمانی 
که شرح آنها در زیر آمده، می توانید با استفاده بهینه 
از زمان بر رشد کسب وکار تمرکز کنید. تنها در این 

صورت، کارهای کم اهمیت تر را به آنها بسپارید تا 

زمان بیشتری را برای پیشرفت و توسعه کارها داشته 
باشید. در ادامه به موارد پرمخاطره ای اشاره می شود 

که کارفرمایان باید از آنها جدا دوری کنند.
۱- پرداختن حقوق و دستمزد

کارفرمایان محبوب، حقوق کارمندان را به موقع 
پرداخت می کنند. متاسفانه اکثر کسب وکارهای 
ناموفق با تعداد باالی اخراج و اشتباهات مالی 

پرهزینه، به کار خود پایان می دهند. کسب وکارهای 
کوچک عاوه بر جعل مالیاتی، اغلب اشتباهاتی در 

زمینه پرداخت دستمزد مرتکب می شوند. وارد کردن 
اطاعات اشتباه، پرداخت مبالغ اشتباه، پیگیری 

ناکافی جزئیات مانند تعطیات و بیماری، برخی 
از اشتباهاتی هستند که به کار اضافی و نارضایتی 

کارمندان می انجامد. موسسان استارت آپ ها و 
مدیران شرکت های کوچک تنها در صورت اجبار، 

پرداخت حقوق را به تنهایی انجام دهند. تعداد کمی 
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از کارمندان شرایط موجود را درک می کنند، اما 
اکثرا از باتکلیفی و تعویق پرداخت حقوق، ناراضی 
می شوند. شرکت های بزرگ در این زمینه می توانند 
از شرکت های متخصص کمک بگیرند تا پرداخت 

حقوق کارمندان به موقع انجام شود.

2- خدمات حقوقی
آیا همه استارت آپ ها توانایی استخدام وکیل را 

دارند؟ بسیاری از شرکت های تازه کار و رو به رشد، 
در روزهای آغازین ترجیح می دهند فعالیت هایشان 

را مخفیانه انجام دهند تا از انظار دور باشند، زیرا به 
تصور آنان به این طریق می توانند از مشکاتی که 

قانون احتماال پیش روی استارت آپ ها قرار می دهد، 
مصون بمانند. اما اگر این رویکرد با شکست مواجه 

شود کسب وکار آنان نیز ضرر و زیان زیادی متحمل 
خواهد شد. به هر جهت، وکا وظایفی فراتر از 

نمایندگی شرکت ها در دادگاه به عهده دارند. تمام 
کسب وکارها برای راه اندازی کار با انواع توافقات و 
جزئیات قراردادها، عملیات مربوط به نصب پروژه و 
نهایتا راه اندازی و بهره برداری از آن سروکار دارند. 

شرکت ها بدون مشورت و کمک گرفتن از افراد 
متخصص، احتماال با مشکاتی روبه رو می شوند و 

برخی از مراحل کار را به راحتی انجام نمی دهند. اگر 
از نظر فناوری در مراحل ابتدایی راه اندازی کسب وکار 
هستید در بیرون از سازمان به دنبال وکایی باشید که 

تخصص آنها در ارتباط با کار شما باشد.

۳- انجام کارهای دفتری
 ارزش وقت همه افراد یکسان نیست. موسسان 
و مدیران شرکت ها نباید زمان با ارزش را صرف 
برنامه ریزی سفرهای پیچیده یا تکمیل گزارشات 
کنند. البته که این مشاغل دارای اهمیت هستند، 

اما هنگامی که مدیران زمان را صرف برنامه ریزی، 
مذاکرات یا دیگر مسائل با ارزش می کنند بسیار 
مفیدتر است. دستیاران مجازی تقریبا به هر نوع 
شغل ضروری، اما وقت گیر کمک می کنند. برای 

مثال خدمات گوناگونی را به مدیریت پایگاه داده ها، 
گزارش های کسب وکار، تحقیق اینترنت، مکاتبات 

شخصی، ارسال هدایا، برنامه ریزی ماقات ها، 
نگهداری ایمیل، ویرایش، حفظ رسانه های اجتماعی، 

خبرنامه، بانکداری و تنظیمات سفر ارائه می دهند. 
به عبارت دیگر، دستیاران مجازی از عهده مدیریت 
کارهایی بر می آیند که مدیران الزم نیست، انجام 
دهند. به جای منشی تمام وقت، دستیاران مجازی 

استخدام کنید که کارهای سخت را با سریع ترین و 
مقرون به صرفه ترین شرایط ممکن انجام دهند.

۴- بازاریابی و تولید محتوا
انتظارات مصرف کنندگان از یک برند تجاری 

در مقایسه با گذشته، به مراتب بیشتر شده 
است. شرکت ها باید در زمینه های متفاوتی چون 
شبکه های اجتماعی، تولید محتوا برای باگ ها، 
نوشتن خبرنامه های ایمیل، ایجاد وثیقه فروش، 

مدیریت تبلیغات دیجیتال حضور فعالی داشته باشند. 
بنیانگذاران و مدیران می توانند تمام این کارها را یاد 
گرفته و انجام دهند اما اغلب از حضور متخصصان 

بازاریابی استفاده نمی کنند تا بتوانند حداکثر بهره 
را از صنعت هوشمند ببرند. بازاریابی برون سپاری 

ممکن است کمی تجملی به نظر  آید اما برای 
شرکت های درحال پیشرفت، چنین سرمایه گذاری 
موجب تفاوت های باورنکردنی در کار می شود این 

شرکت ها از بازاریابی برون سپاری برای تمرکز روی 
کانال های موثر کمک می گیرند. وقتی برون سپاری 

می کنید، در واقع خدمات )فعالیت های( بازاریابی 
مورد نیاز را با منابع مالی و دیگر امکانات در دسترس 

سازگار می کنید. به عنوان مثال می توانید به مدت 
یک ماه نظارت بر شبکه های اجتماعی را به پیمانکار 
بازاریاب خود بسپارید و ماه دیگر از او بخواهید فقط 
بر موتورهای جست وجوگر تمرکز کند. برون سپاری 

فقط صرفه جویی در سرمایه نیست، بلکه امکان 
دسترسی به افرادی را فراهم می کند که از دانش و 

هوش فراوان در زمینه های مختلف بهره مند هستند. 
با سپردن حل مشکات به افراد حرفه ای، زمان 

بیشتری در اختیار دارید تا به انجام کارهایی رسیدگی 
کنید که در گذشته به خوبی در شرکت انجام می شده 

است. 

مدیران بخوانند




