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مشکلی در سر راه برگزاری انتخابات 
نظام مهندسی نیست!

بیداری نظام مهندسی با جوالدوز رسانه ای!
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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 

بــه آکادمــی کاشــانه اســت.
ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

همکاران گرامی سام و خداقوت
یکی از اتفاقات تلخی که  در سال های اخیر و به ویژه امسال در حال رخ دادن است، 
خروج نیروهای با تجربه و با سواد از شرکت های مشاور یا پیمان کار و یا امثال آنها 

است. مشکات مالی شرکت ها به دلیل مسائل خاص اقتصادی جامعه، چندان که افتدو 
دانی، در حال ورود به فاز بحران است. پرداخت دیر حقوق ها، افزایش اندک حقوق ها با 

وجود تورم باالی جامعه و مواردی از این دست چنان آزار دهنده می شود که نیروهای 
خبره به فکر خروج از شرکت و استخدام در جایی دیگر هستند. حال آن که این مشکل 
همه گیر است و آسمان فعًا همه جا یک رنگ است. البته بدیهی است که حتماً هستند 

شرکت هایی که دستشان به دهانشان می رسد ولی ظرفیت آنها نیز مختصر و محدود 
است. این نیروهای خروجی از شرکت ها به سمت خویش فرمایی می روند و طراحان یا 
ناظرانی می شوند که دیگر حقوقی نیستند و در قامت یک مهندس حقیقی ایفای نقش 

می کنند.
درآمدهایی مانند نظارت ماده 33 یا آبفا و گاز، حق اجاره پروانه نظام مهندسی به شرکت 

های حقوقی و مواردی از این دست، درآمدی حداقلی برای این همکاران ما ایجاد می 
کند که حاشیه ریسک آنها را پایین می آورد و لذا با خیال راحت تری می توانند به دنبال 

پروژه هایی برای طراحی یا نظارت باشند. 
اگر کاه خود را قاضی کنیم، شرایط اقتصادی چنان نامطلوب است که نمی توانیم این 
همکاران خود را مقصر بدانیم و مشکات بزرگ شرکت ها به آنها ربطی ندارد. هرچند 
شرکت ها روزگار خوشی و ناخوشی دارند، ولی به هرحال خط فقر که مدام باالتر می 

رود رحم ندارد و به نظر می رسد این دریا فقط مد دارد و از جزر خبری نیست! 
این اتفاقات ناخوشایند که به دنبال هم در حال وقوع است، شرکت ها را از نیروهای 

مفید نرم افزاری، که مهمترین داشته های هر شرکتی است، خالی می کند. این نخستین 
بحران برای جامعه مهندسی ما است.

بحران دوم حاصل شده از این فرآیند، رقیب شدن این همکاران با این شرکت هاست. 
هزینه اعامی این مهندسان حقیقی بابت طراحی، نظارت و یا سایر خدمات مهندسی از 
شرکت های حقوقی کمتر است و لذا طبیعی است که برنده از نظر قیمت کیست. خود 

این مشکل برای شرکت ها مانند تیر خاص است.
بحران سوم پایین آمدن کیفیت خدمات مهندسی است. شرکت ها معمواًل دارای مقررات 

خاص داخلی خود هستند. عده ای طراحی می کنند و عده ای کنترل می کنند. هرگاه 
مشخص شود که خطایی در طراحی رخ داده است شرکت پاسخگو است و باید رفع 
مشکل کند. همکاران حقیقی ما اما، نمی توانند به تنهایی چنین خدماتی ارائه دهند.

برای این روزهای ما، می توان چندین بحران دیگر نیز نام برد. سوال اساسی این است 
که کلید مشکل ما در کدام چاه تاریک افتاده است!

تابعد!

مهرم حالل، جونم آزاد!
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اخبار داخلی

نظام مهندسی به طور رسمی 
به طرح ملی مسکن پیوست

در نشست مشترک معاون مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

با اعضای هیات مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و انجمن 
انبوه سازان استان قزوین اعام شد: 
مجوز کارگزاری پروژه اقدام ملی 

مسکن برای سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و انبوه سازان

صادر شده است که هفته آینده
اباغ خواهد شد.

خالء چتر حمایتی بیمه بر سر 
مهندسین مجری پروژه ها

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام 
مهندسی ساختمان: مشکل بیمه 

مهندسین مجری، بزرگترین معضلی 
به شمار می آید که نیازمند توجه و 

حمایت تصمیم گیران است.

به کارگیری ربات  های ساخت 
ایران در آتش نشانی تهران

معاون فنی و توسعه سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

تهران، بهروز رضایی از اضافه شدن 
چهار دستگاه ربات آتش نشان به این 
سازمان خبر داد. وی اظهار کرد: با 

همکاری ارتش ایران ربات هایی برای 
استفاده در عملیات ها طراحی شده که 
یک دستگاه آن تحویل داده شده و 

چند دستگاه دیگر در حال مونتاژ است.

توافقات نظام مهندسی با 
سازمان ملل

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــه  ــای مجدان ــری ه ــاش و پیگی ــا ت ب
خــود توانســت در بخــش ســاخت و 
ــازمان  ــا س ــی ب ــه های ــاز تفاهم نام س
ــازمان  ــه س ــی از جمل ــن الملل ــای بی ه
و  اقتصــادی  روابــط  بین المللــی 
شــهرهای هوشــمند زیــر مجموعــه 
شــورای  و  متحــد  ملــل  ســازمان 
ــد. ــا کن ــش امض ــدار اتری ــاختمان پای س

دبیر اجرایی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان:چتر 

حمایتی بر سر مهندسین باید 
گسترانیده شود

ــت:  ــر هاشــم زاده گف ــدس جعف مهن
شــورای مرکــزی هشــتم اگرچــه بــه 
ــر-  ــایل، دی ــی مس ــه برخ ــل ب دلی
ــا عــزم  ــی ب ــاه- ول اواخــر بهمــن م
ــرد  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــدی فعالی ج
ــا شــیوع  ــی ب ــه دلیــل همزمان امــا ب
ویــروس کرونــا در ایــران، همــه 
ــت  ــه تح ــات رئیس ــای هی فعالیت ه

ــت. ــرار گرف ــر ق تاثی

کمیسیون عمران از استقالل 
نظام مهندسی دفاع می کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: 
در حال حاضر 20 میلیون نفر در بافت 
فرسوده و آسیب پذیر زندگی می کنند و 
سازمان نظام مهندسی باید کمک کند 
تا احیای بافت فرسوده هر چه سریع تر 
و قوی تر انجام شود. وی ادامه داد: 
بیش از 25 سال از عمر قانون نظام 

مهندسی ساختمان کشور می گذرد و در 
حال حاضر این قانون نیاز به بازنگری 

و اصاح دارد.

طرح جامع شهر جدید تابناک تصویب شد

معاون وزیر راه و شهرسازی، حبیب اهلل طاهرخانی اظهار کرد: طرح جامع 
شهرجدید تابناک در شهرستان المرد، با جمعیت پذیری 54 هزار نفر در محدوده 
6۷۷ هکتار و حریم 260۷ هکتار برای تامین مسکن و خدمات پشتیبان منطقه 
ویژه صنعتی انرژی بر و شهرک صنعتی به کارفرمایی شرکت عمران شهرجدید 

صدرا توسط مهندسین مشاور آمود تهیه شده است.

برای خنک کردن دستگاههای 
دیجیتال؛ کوچکترین یخچال 

جهان ابداع شد

این یخچال در حقیقت یک دستگاه 
خنک کننده ترموالکتریک با ضخامت 
100 نانومتر است. دستاورد مذکور به 

حدی کوچک است که به نظر نمی رسد 
در یک آشپزخانه کارآیی زیادی داشته 
باشد، اما در حقیقت دستاوردی  مهم 
در حوزه خنک کردن دستگاه های 

الکترونیکی قدرتمندی است که به طور 
معمول دمای باالیی دارند.
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دوره آموزشی آنالین نقشه کشی 
تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکد

 مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه

و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین طراحی دریچه، 
دمپر و صداگیر همراه با بازدید از کارگاه

 مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیر چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه

پنج شنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی آنالین طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی 

 مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین روشهای نوین 
بازیافت آب از فاضالب
 مدت دوره: 6 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00 - 14:00

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، 
صنعتی و بیمارستانی
مدت دوره: 95 ساعت

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها: 21:00 - 18:00

پنجشنبه ها: 16:00 - 13:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
کولر گازی )اسپلیت(
مدت دوره: 16 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00-19:00

دوره آموزشی آنالین طرحی و تعمیر 
چیلرهای تراکمی

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

و پنج شنبه ها 18:00-15:00

کالس های آنالین آکادمی مهندسی کاشانه
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کارکرد پکیج شوفاژ دیواری
ــا ابعــاد تقریبــی  پکیــج شــوفاز دیــواری دســتگاهی ب
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــی باش ــت م ــک کابین ــر از ی کمت
ــا بالکــن نصــب مــی شــود.  معمــول در آشــپزخانه ی
ــتی و  ــرم بهداش ــن آب گ ــه تامی ــتگاه وظیف ــن دس ای
ــال  ــرم در انتق ــش آب گ ــا چرخ ــط ب ــش محی گرمای

ــده دارد. ــه عه ــور را ب ــوال رادیات ــده گرما-معم دهن
پکیج شوفاز دیواری یا موتورخانه؟

ــواری  ــوفاژ دی ــج ش ــرای پکی ــما ب ــزل ش ــر من اگ
ــه  ــرا ک ــد چ ــری نداری ــه دیگ ــده گزین ــی ش طراح
لولــه کشــی ســاختمان بــر آن اســاس تنظیــم شــده 
ــه طراحــی تاسیســات  ــی چنانچــه در مرحل اســت. ول
ســاختمان هســتید مــی توانیــد بــه موتورخانــه هــای 

ــد. ــر کنی ــم فک ــنتی ه س
چنانچــه موتورخانــه مرکــزی را در نظــر داشــته 
باشــید ابتــدا بایــد قیــد فضایــی بــه انــدازه حــد یــک 
پارکینــگ را در طبقــه زیریــن بزنیــد و آگاه باشــید کــه 
در بلنــد مــدت هزینــه گاز بیشــتری خواهیــد پرداخــت 
و ســهم مصــرف هــر واحــد قابــل تفکیــک نیســت. 
ــن دوش  ــی چندی ــد آپارتمان ــر واح ــر ه ــی اگ از طرف
حمــام دارد، موتورخانــه امــکان اســتفاده از چنــد دوش 
همزمــان را بــه خوبــی بــرای شــما ایجــاد مــی کنــد.

از ســوی دیگــر چنانچــه عــاوه بــر گرمایــش مطبوع، 
ــه گاز  ــی، مصــرف بهین اســتقال هــر واحــد آپارتمان
و آب گــرم بهداشــتی نامحــدود بــرای شــما اهمیــت 

ــما  ــب ش ــه مناس ــواری گزین ــوفاژ دی ــج ش دارد، پکی
مــی باشــد.

انتخاب برند مناسب
ــن  ــما در انتخــاب بهتری ــه ش ــر ب ــای زی ــاخص ه ش

ــد: ــی کن ــواری کمــک م ــوفاژ دی ــج ش ــد پکی برن
. قدمت و اصالت برند شوفاژ دیواری

ــه  ــد ک ــی ش ــی معرف ــما مارک ــه ش ــازار ب ــر در ب اگ
ــی  ــه کس ــد و در خان ــنیده ای ــام آن را نش ــون ن تاکن
ــت  ــه آن را از لیس ــان لحظ ــد، در هم ــده ای ــم ندی ه
ــه  ــای درج ــج ه ــازار پکی ــد. در ب ــط بزنی ــود خ خ
ــی وجــود دارد کــه معمــوال توســط یــک  ســه فراوان
ــا  ــده و عمدت ــناخته وارد ش ــرکت ناش ــا ش شــخص ی
بــه اســم ایتالیایــی، آلمانــی یــا کــره ای بــه فــروش 

ــی رســد. م
در ایــن مــوارد عــاوه بــر کیفیــت پاییــن، بــه زودی با 
مشــکل عــدم امــکان تعمیــر ناشــی از نبــود قطعــات 

و گارانتــی هــای بــی اعتبــار مواجــه مــی شــوید.
. توصیه دوستان و آشنایان

از اطرافیــان و آشــنایانی کــه در حال اســتفاده از پکیج 
شــوفاژ دیــواری هســتند، جویــای رضایــت خاطرشــان 
از برنــد مــورد اســتفاده شــوید. مطمئــن تریــن معیــار 
مقایســه برندهــا، آســایش و رضایــت خاطــر افــراد در 
حــال اســتفاده مــی باشــد. از ایشــان در مــورد کیفیــت 
و خدمــات برنــد مــورد اســتفاده ایشــان ســوال کنیــد.

. خدمات مشتریان قابل اتکا

راهنمای خرید پکیج شوفاژ دیواری

گزارش ویژه

انتخاب صحیح پکیج شوفاژ دیواری به عوامل متعددی 
همچون موقعیت جغرافیایی، متراژ محل نصب، 
شرکت سازنده، خدمات نصب و پس از فروش، 

قطعات استاندارد و مطمئن و همچنین
بودجه ای که در نظر گرفته اید، بستگی دارد.
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ــای دوره ای و  ــرویس ه ــه س ــاز ب ــتگاه نی ــن دس ای
ــر  تامیــن قطعــات شــرکتی دارد. شــرکت هــای معتب
ــی  ــود معرف ــایت خ ــاس در وب س ــماره تم ــک ش ی
ــه ماشــین(  ــد کــه کارشناســان مربوطــه )ن نمــوده ان
پاســخ ســواالت شــما را مــی دهنــد و از ســر دوانــدن 
مشــتری و دادن شــماره دیگــران جهــت تمــاس 

ــد. ــی کنن ــودداری م مجــدد مشــتری خ
ــاس  ــت و تم ــه صــرف وق ــا دو دقیق ــی اســت ب کاف
بــا شــرکت مربوطــه جهــت دریافــت مشــاوره خریــد، 
پاســخگویی ایشــان را بســنجید چــون بعــد از خریــد 
تــا 10 ســال بــرای اخــذ خدمــات بــا شــرکت مربوطــه 

کار خواهیــد داشــت.
. میزان دسترسی به محصول و خدمات

ــورد  ــد م ــی از برن ــام های ــه احتمــاال ن ــن مرحل ــا ای ت
ــا  ــد آی ــی کنی ــد. بررس ــن داری ــود در ذه ــاب خ انتخ
ــما  ــی ش ــا در نزدیک ــاز آن برنده ــکاران مج سرویس
هســتند؟ آیــا آن برنــد در اســتان شــما دفتــر خدمــات 

دارد؟
آیــا قطعــات شــرکتی دســتگاه بــه راحتی در دســترس 
ــترده و در  ــات گس ــرد؟ و... خدم ــی گی ــرار م ــما ق ش
ــه در انتخــاب  ــواردی اســت ک ــه م ــترس از جمل دس
برنــد پکیــج شــوفاژ دیــواری از اهمیــت باالیــی 

ــت. ــوردار اس برخ
. عدم اتکا به توصیه فروشندگان

ــای  ــر مبن ــندگان ب ــه فروش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــر  ــروش ه ــه از ف ــودی ک ــزان س ــود و می ــع خ مناف

برنــد نصیبشــان مــی شــود ممکــن اســت بــه 
شــما توصیــه هــای جهــت دار و نادرســت 
ــذ  ــه اخ ــاز ب ــورت نی ــذا در ص ــد. ل کنن
مشــاوره حضــوری، تکنیســین هــای فنــی 

ــری هســتند. ــای بهت ــه ه گزین
. عدم اتکا به تبلیغات

تبلیغــات فــراوان یــک برنــد خــاص، دلیلــی 
ــد نیســت.  ــت محصــوالت آن برن ــر کیفی ب
چــه بســا بــرای تامیــن هزینــه هــای 
ــا  ــات ب ــد  از قطع ــات، آن برن ــزاف تبلیغ گ

ســطح کیفــی پاییــن تــری در تولیــد  محصــول خــود 
استفاده می نمایید.

ظرفیــت  انتخــاب 
ــب ــی مناس گرمایش
اشــتباه  تریــن  رایــج 
هنــگام خریــد، مربــوط 
پکیــج  ظرفیــت  بــه 
اســت، تصــور ناصحیحــی 
ــت  ــه ظرفی ــود دارد ک وج
بیشــتر دســتگاه بــه معنــای 
گرمایــش مطلــوب تــر و 
ــتر  ــایش بیش ــه آس در نتیج

بــه خصــوص در فصــل ســرد ســال 
است و این موضوع 

باعث می شود در
 بسیاری از موارد ظرفیت های 

باالتر از میزان مورد نیاز، خریداری گردد.
ــب،  ــی مناس ــت گرمایش ــاب ظرفی ــن رو، انتخ  از ای
ــاز،  ــر از نی ــن ت ــت پایی ــی دارد. ظرفی ــت باالی اهمی
منجــر بــه عــدم تامیــن نیــاز گرمایشــی مــی گــردد و 
ظرفیــت فراتــر از نیــاز، باعــث تحمیــل هزینــه هــای 

ــد و نگهــداری مــی شــود. ــرای خری اضافــی ب
ــل  ــه عوام ــوفاژدیواری ب ــج ش ــت پکی ــن ظرفی تعیی
متعــددی از جملــه متــراژ واحــد، طبقــه، نــوع عایــق 
بنــدی ســاختمان، آب و هــوای منطقــه، تعــداد حمــام 

و... بســتگی داشــته و امــری تخصصــی اســت.
شــرکت هــای معتبــر امــکان ایــن محاســبه را 
ــا  ــما مهی ــرای ش ــود ب ــایت خ در وب س
کــرده انــد، بــه صــورت تلفنــی مشــاوره 
ــی  ــه م ــوص ارائ ــن خص ــگان در ای رای
کارشناســی  خدمــات  حتــی  و  دهنــد 
ــور  ــه منظ ــد را ب ــش از خری ــوری پی حض
انتخــاب بهتریــن مــدل فراهــم نمــوده انــد.

جهــت تشــخیص ظرفیــت گرمایشــی مــورد 
نیــاز بــه طــور تقریبــی در منطقــه معتــدل، 
مــی توانیــد از اطاعــات زیــر اســتفاده کنید:

گزارش ویژه
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22 کیلووات تا 140 متر مربع
24 کیلووات تا 160 متر مربع

 28 کیلووات تا 200 متر مربع
ــاوره و  ــتفاده از مش ــا اس ــه م ــم توصی ــاز ه ــی ب ول
کارشناســی شــرکت هــای معتبــر و یــا سرویســکاران 

ــی باشــد. ــا م مجــاز آن شــرکت ه
انتخاب نوع فن دار یا بدون فن

ــد،  ــن باش ــتگاه در بالک ــب دس ــل نص ــه مح چنانچ
اســتفاده از مــدل محفظــه بســته- فــن دار- الزامــی 
ــپزخانه  ــه محــل نصــب در آش ــواردی ک اســت. در م
بــوده و محــل فاقــد دودکــش قطــر 15 ســانتیمتر بــا 
حداقــل ســه متــر ارتفــاع باشــد، همچنــان اســتفاده از 
ــی دارد. مــدل محفظــه بســته فــن دار ضــرورت قانون

ــدل  ــه م ــر ب ــب منج ــرایط نص ــوارد ش ــر م در اکث
ــم  ــاز ه ــی ب ــود. ول ــی ش ــن دار م محفظــه یســته ف
بهتریــن گزینــه اســتفاده از مشــاوره تخصصــی اســت.
انتخاب و خرید لوازم جانبی برای نصب دستگاه

بــه طــور معمــول همــراه دســتگاهی کــه خریــد مــی 
ــت  ــی جه ــود دارد ول ــه نصــب وج ــام اولی ــد اق کنی
نصــب دســتگاه نیــاز بــه خریــد اقــام دیگــری نیــز 
ــش را  ــاالت دودک ــد اتص ــام مانن ــی اق ــد. برخ داری
بایــد تهیــه کنیــد و برخــی اقــام ماننــد ســختی گیــر 

ــد. ــرق را بهتــر اســت تهیــه نمایی آب و محافــظ ب
نکتــه کلیــدی در تهیــه لــوازم جانبــی ایــن اســت کــه 
ــد  ــورد تایی ــه م ــوع شــرکتی آن را ک ــط ن ــط و فق فق
شــرکت ســازنده مــی باشــد، خریــداری نماییــد. انــواع 
ــود  ــازار وج ــی در ب ــه فراوان ــرکتی و متفرق ــر ش غی
دارنــد کــه از لحــاظ کیفــی مطمئــن نبــوده و ممکــن 
اســت منجــر بــه کاهــش ضریــب ایمنــی دســتگاه و 
همچنیــن خــارج شــدن دســتگاه از شــمول گارانتــی 

شــود.
بــرای تشــخیص لــوازم جانبــی مــورد تاییــد شــرکت 
ــه  ــه وب ســایت   آن مراجع ــی اســت ب ســازنده، کاف

نماییــد.

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82/
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بــر اســاس ایــن گــزارش، اجــرا و نظــارت بــر مقولــه 
ــدون  ــازی، ب ــانی در ساختمان س ــای آتشنش پارامتره
متولــی واحــد دارای مدعیــان بســیاری در حــوزه 
اجراســت کــه متاســفانه تــا کنــون بــا وجــود اختــاف 
ــیده  ــود نرس ــرمنزل مقص ــه س ــراوان ب ــای ف نظره

اســت .
بــر اســاس مــاده 100 قانــون شــهرداری هــا، 
ــه  ــا ب ــاختمان ه ــات س ــر عملی ــارت ب ــئولیت نظ مس
ــن  ــن درای ــده و همچنی ــذار ش ــر واگ ــان ناظ مهندس
راســتا هــر گونــه تاییــد نهایــی امــور انجــام شــده در 
ــا ایمنــی و  ــاره امنیــت و رعایــت قوانیــن مرتبــط ب ب
آتــش نشــانی، بــر اســاس بنــد 2 تفاهمنامــه بیــن دو 
ســازمان آتــش نشــانی و نظــام مهندســی، مشــروط 
نظــام  مهندســان ســازمان  کتبــی  تاییدیــه  بــه 

ــت. ــی اس مهندس
ایــن در حالــی اســت کــه در عمــل، مهندســان نظــام 
مهندســی گویــا تنهــا مســئولیت انجــام امــور بــدون 
دریافــت هزینــه را دارنــد و مســئولیت ارائــه تاییدیــه 
و دریافــت هزینــه بــه عهــده ســازمان آتــش نشــانی 

اســت!
ــوز«  ــات نی ــوی »تاسیس ــا از س ــه باره ــی ک موضوع
در قالــب »مطالبــه گــری« جامعــه مهندســان مــورد 
ــا  ــت ه ــی نشس ــی ط ــت و حت ــرار گرف ــری ق پیگی
و مصاحبــه هایــی بــا عضــو کمیســیون عمــران 
ــه  ــن زمین ــکاری در ای ــول هم ــم،  ق ــس یازده مجل

ــت. ــم گرف را  ه
ــا فرامــوش شــده،  ــن بیــن گوی ــا آنچــه کــه در ای ام
حــق مســلم جامعــه مهندســان اســت کــه گویــا هیــچ 
ــا بخشــنامه و  ــدارد و تنهــا هــر از گاهــی ب ــی ن متول
ــای  ــه ه ــه مطالب ــده غبارگرفت ــر از پرون ــه ای س نام
ــاز در  ــه ب ــی آورد و نومیدان ــر م ــان ب ــدد مهندس متع

ــرو مــی رود! ــره فراموشــی ف دای
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، 
در روزهــای پایانــی شــهریور مــاه ســال جــاری طــی 
نامــه ای بــا موضــوع )تفاهــم نامــه های آتش نشــانی 
( بــه اداره راه و شهرســازی تهــران، پــس از چندیــن 
ــرده اســت.  ــور ک ــه مشــکل مذک ــاره ای ب ــال اش س
امــا آنچــه کــه از مفــاد ایــن نامــه بــر مــی آیــد، گویــا 
ــری  ــوع حــوادث اخی ــری نامــه ای!« از وق فقــط »تب
ــوده  ــکو و... ب ــر، پاس ــینا اطه ــک س ــون؛ کلینی چ
اســت، امــا آنچــه کــه در ایــن مطلــب فراموش شــده، 
ایــن اســت کــه امنیــت ســاختمان هــای عمومــی کــه 
ــد، در  ــی کن ــردد م ــادی در آن ت ــردم زی ــر روز م ه
کجــای مســئولیت پذیــری ســازمان نظــام مهندســی 

ــرار دارد؟ ق
ــی  ــانه های ــا رس ــوا ب ــه همن ــت ک ــر نیس ــا بهت آی
ــی  ــری م ــی گی ــن موضــوع را پ ــه ای تخصصــی،  ک
ــه  ــه جامع ــن مطالب ــه ای ــدی ب ــور ج ــه ط ــد، ب کنن
ــگاه واقعــی نظــام  ــا جای ــه شــود ت مهندســان پرداخت
ــه  ــود و ب ــان ش ــش عی ــفافتر از پی ــز ش ــی نی مهندس

بیداری نظام مهندسی
با جوالدوز رسانه ای!

مهری بهزادپور: هماهنگی رسانه های تخصصی و سازمان نظام 
مهندسی ساختمان، شاید بهترین فرصت در عرصه مطالبه گری

خواسته های جامعه مهندسین از طریق نهادهای قانونگذار و اجرا باشد.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/
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ســؤاالت متداولــی دربــاره عیــوب پکیــج شــوفاژ 
ــود  ــج وج ــدگان پکی ــی دارن ــن تمام ــواری در ذه دی
دارد کــه گاهــی بــا دانســتن آنهــا نیــاز بــه پیگیــری و 
هزینــه ســازی و پرداخــت قیمــت بــرای تعمیــر پکیــج 

دیــواری وجــود نــدارد.
ســؤاالت متــداول و پــر تکــرار دربــاره عیــوب پکیــج 

شــوفاژ دیــواری
در ذهــن تمامــی دارنــدگان پکیــج ســؤاالت متداولــی 
ــه  ــاز ب ــا نی ــتن آنه ــا دانس ــی ب ــه گاه ــود دارد ک وج
ــرای  ــه ســازی و پرداخــت قیمــت ب پیگیــری و هزین

ــواری نیســت. ــج دی ــرات پکی تعمی
یکــی از ســواالت متــداول ایــن اســت کــه چــرا آب 

ــرم می شــود؟ ــم ســرد و گ ــام دائ ــرم حم گ
در پاســخ بایــد گفــت کــه ابتــدا پکیــج بایــد رســوب 
ــن  ــادی در ای ــر زی ــوب تاثی ــون رس ــود چ ــری ش گی
ــم  ــدم تنظی ــد ع ــدی می توان ــل بع ــکل دارد. دلی مش

شــعله پکیــج باشــد.
نکتــه مهــم اینکــه ممکــن اســت بخاطــر نوســان و 
کــم و زیــاد شــدن پمــپ ســاختمان باشــد همچنیــن 
گرفتگــی شــیرهای آب گــرم بــا رســوب از علــل ایــن 
ــم  ــج نی ــه پکی ــر پمــپ ســیر کول مشــکل اســت. اگ
ــود  ــکل بوج ــن مش ــاز ای ــود ب ــف ش ــا ضعی ــوز ی س
می آیــد درســت کار نکــردن فلــو ســویچ، فلــو متــر و 
فلــو رگاتــور هــم تاثیــری بــرای ایــن مشــکل دارنــد.

قدرت واقعی خود برسد؟
ــیون  ــو کمیس ــاکری، عض ــال ش ــاعد اقب ــول مس ق
عمــران مجلــس شــورای اســامی بــه پایــگاه خبــری 
ــزاری  ــا و برگ ــری ه ــرو پیگی ــوز، پی ــات نی تاسیس

ــاید  ــانه، ش ــن رس ــر ای ــا مدی ــف ب ــات مختل جلس
آغــازی مناســب باشــد تــا بــا حلقــه اتصــال مجلــس، 

ــور ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــه نظ ــامانی ب س
داده شود.

برگزاری دوره آموزشی آن�ین

دلیل سرد و گرم شدن مدام
آب حمام چیست؟

https://kaashaaneh.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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فیــوز هــا از آســیب الکتریکــی و آتــش ســوزی 
ــا ارزان  ــبختانه فیوزه ــد. خوش ــی کنن ــری م جلوگی
قیمــت هســتند و جایگزیــن کــردن آنهــا بســیار 

ــت. ــان اس آس
ــراب  ــه خ ــوزی ک ــوز، فی ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
ــد خیلــی آزار دهنــده  شــده و آســیب دیــده مــی توان
باشــد. در واقــع فیوزهــا از آســیب الکتریکــی و آتــش 
ــا  ــد. خوشــبختانه فیوزه ــری مــی کنن ســوزی جلوگی
ارزان قیمــت هســتند و جایگزیــن کــردن آنهــا بســیار 
آســان اســت. اگــر سیســتم بــرق خانــه یــا اتومبیــل 
شــما دچــار مشــکل شــده اســت، بایــد بتوانیــد 
فیوزهــا را بــه ســادگی و فقــط بــا دیــدن آنها بررســی 
کنیــد. بــه داخــل فیــوز مــورد نظــر نــگاه کنیــد چــون 
ــا ســیاه شــدن و  ــم ســوختگی ی ممکــن اســت عائ
ــر  ــا رشــته ســیم هــای شکســته داشــته باشــد. اگ ی
عائــم واضحــی را مشــاهده نمــی کنیــد، مــی توانیــد 
ــوید  ــه بش ــا متوج ــد ت ــتفاده کنی ــر اس ــی مت از مولت

ــه. ــا ن ــه درســتی کار مــی کنــد ی فیــوز ب
عیب یابی جعبه فیوز خانه

۱- بــه دنبــال جعبــه فیــوز در زیرزمیــن یــا 
ــد. در  ــی کنی ــزی را بررس ــه فل ــید. جعب گاراژ باش
داخــل بســیاری از فیوزهــای شیشــه ای را مشــاهده 
مــی کنیــد کــه بــه پریزهــا پیــچ مــی شــوند. بــه طور 
ــن، گاراژهــا،  ــوز در زیرزمی ــه هــای فی معمــول ، جعب
اتــاق هــای لباسشــویی یــا ورودی منــزل قــرار دارنــد.

ــد،  ــکلی داری ــود مش ــوز خ ــه فی ــن جعب ــر در یافت اگ
کنتــور بــرق خــارج از خانــه را بررســی کنیــد. ســعی 
ــه  ــد. جعب ــری کنی ــدازه گی ــر ان ــا مت ــد ســیم را ب کنی
ــدار معمــواًل در  ــده هــای م ــوز و قطــع کنن هــای فی

ــد. ــرار دارن ــه ق ــه خان ــرق ب نزدیکــی محــل ورود ب
ــه ای  ــای شیش ــی دارای فیوزه ــای قدیم ــه ه  خان
شــبیه المــپ هســتند. هنگامــی کــه فیوزهــا در 
ــض شــوند.  ــد تعوی ــت چشــمک زن هســتند، بای حال
از طــرف دیگــر، خانــه هــای جدیــد دارای جایگزیــن 
کننــده مــدار هســتند کــه فقــط بایــد آنهــا را تنظیــم 

ــد. کنی
۲- بــرق را قطــع کــرده و قطعاتــی را  کــه 
در مــدار خــراب شــده از بــرق بکشــید. در 
بــاالی پنــل بــه دنبــال یــک ســوئیچ بــزرگ بگردیــد 
ــر  ــوش” تغیی ــه “خام ــن” ب ــت آن را از “روش و حال
ــی ،  ــرق اصل ــردن ب ــوش ک ــر خام ــاوه ب ــد. ع دهی
ــرق در  ــال ب ــگام اتص ــوز در هن ــه فی ــایلی را ک وس
مقابــل ســوختن و آتــش گرفتــن از آن هــا محافظــت 
مــی کنــد، خامــوش و از بــرق جــدا کنیــد. بــه ایــن 
ــا از  ــد، آنه ــی کنی ــن م ــرق را روش ــی ب ــب وقت ترتی

ــد کــرد. ــه خواهن ــوز تعویــض شــده تغذی فی
اگــر کلیــد اصلــی وجــود نــدارد، بایــد در بــاالی پنــل 
ــرون  ــد. آن را بی ــاهده کنی ــزرگ مش ــوک ب ــک بل ی
بیاوریــد و برچســب هــای “روشــن” و “خامــوش” را 
بررســی کنیــد. اگــر برچســب گــذاری شــده اســت ، 

تعمیر خرابی
فیوزهای خانگی را

خودتان انجام دهید
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تعمیرکار خود  باشیم
آن را دوبــاره بــا ســمت “خامــوش” رو بــه بــاال قــرار 
ــه  ــی ک ــدارد، در حال ــود ن ــبی وج ــر برچس ــد. اگ دهی
فیــوز معیــوب شــده را تعویــض مــی کنیــد، بلــوک را 

کنــار بگذاریــد.
3- فیوزهــا را از نظــر وجــود شیشــه هــای 
ــته  ــای شکس ــته ه ــا رش ــده ی ــال ش زغ
بررســی کنیــد. ببینیــد آیــا در داخــل صفحــه پنــل 
ــر خــوش  ــر. اگ ــا خی نمــودار برچســبی وجــود دارد ی
ــرق آن  ــد در اتاقــی کــه ب شــانس باشــید، مــی توانی
ــه را  ــوز مربوط ــد و فی ــت بگردی ــده اس ــوش ش خام
ردیابــی کنیــد. آن فیــوز را در خــاف جهــت عقربــه 
ســاعت بچرخانیــد، آن را از ســوکت بیــرون بیاوریــد و 
داخــل شیشــه بــه دنبــال لکــه هــای ســیاه یــا ســیم 

رشــته ای شکســته باشــید.
اگــر جعبــه فیــوز شــما فاقد برچســب اســت، هــر فیوز 
را بــه صــورت جداگانــه از نظــر عائــم ســوختگی یــا 
رشــته هــای شکســته بررســی کنیــد. پــس از یافتــن 
ــد.  ــوب اســت، آن را برچســب بزنی ــه معی ــوردی ک م
اگــر هــر بــار موقــع تعویــض فیوزهــا برچســب بزنیــد، 
در نهایــت نمــودار کامــل جعبــه را در اختیــار خواهیــد 

شت. ا د
ــوز  ــک فی ــا ی ــده را ب ــوب ش ــوز معی 4- فی
دیگــر بــا همــان محــدوده جریــان عــوض 
ــید  ــوز باش ــدد روی فی ــک ع ــال ی ــه دنب ــد. ب کنی
کــه نشــان دهنــده میــزان آمپــر آن باشــد. شــماره را 
ــا خــود  ــا فیــوز معیــوب شــده را ب یادداشــت کنیــد ی
ــی  ــه م ــا آنچ ــد ت ــزار ببری ــخت اف ــگاه س ــه فروش ب
خریــد، بــا فیــوز قبلــی مطابقــت داشــته باشــد. ســپس 
فیــوز خریــداری شــده را بــه بــرق متصــل کــرده و در 
جهــت عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا در جــای 

خــود قفــل شــود.
ــاوت  ــور متف ــه کش ــته ب ــا بس ــدی فیوزه ــه بن درج
اســت؛ امــا آمپراژهــای معمــول شــامل 15، 20 و 30 

اســت.
هشــدار ایمنــی: هرگــز از فیــوز با آمپــر باالتر 
اســتفاده نکنیــد. نصــب فیــوز اشــتباه مــی 

ــوزی  ــش س ــا آت ــی ی ــه الکتریک ــث صدم ــد باع توان
شــود.

ــرق را  ــد، ب ــوز جدی ــت فی ــرای تس ۵- ب
ــوز  ــه فی ــی ک ــد. هنگام ــن کنی ــاره روش دوب
ــام  ــا تم ــد ت ــی کنی ــاره بررس ــد، دوب ــل کردی را وص
ــراب  ــدار خ ــود را از م ــی خ ــای الکتریک ــتگاه ه دس
جــدا کنیــد. وقتــی آمــاده شــدید، ســوئیچ اصلــی فیــوز 
را بچرخانیــد یــا بلــوک اصلــی را دوبــاره وارد کنیــد تا 
بــرق بــه مــدار برگــردد. ســپس مــدار را بــا بررســی 
چــراغ هــا یــا اتصــال دســتگاه هــای الکتریکــی خــود 

ــد. ــش کنی آزمای
 اگــر بعــد از تعویــض فیــوز هنــوز وســایل الکتریکــی 
شــما کار نمــی کننــد، بــرق اصلــی را خامــوش کــرده 

و مطمئــن شــوید فیــوز کامــًا وصــل اســت.
 اگــر فیــوز در فاصلــه کمــی پــس از تعویــض مجــدداً 
دچــار خرابــی شــد، ممکــن اســت به ایــن دلیل باشــد 
کــه شــما از دســتگاه هــای الکتریکــی زیادی اســتفاده 
ــرل آن نیســت.  ــه کنت ــادر ب ــدار ق ــد کــه م مــی کنی
ــتفاده  ــری اس ــای کمت ــتگاه ه ــد از دس ــعی کنی س

ــرق  ــروری را از ب ــر ض ــی غی ــوازم خانگ ــا ل ــد ی کنی
جــدا کنیــد.

ــک  ــا ی ــد ، ب ــدا نکــرده ای ــوز مشــکل را پی ــر هن  اگ
ــه ممکــن  ــرا ک ــد چ ــاس بگیری ــه تم ــکار باتجرب برق

ــراب باشــد. ــه شــما خ اســت ســیم کشــی خان
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برگــزاری انتخابــات گروه هــای تخصصــی نظــام 
مهندســی امســال نیــز در راســتای اجــرای مــاده 16 
ــه  ــاختمان و ب ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ قان
ــب  ــه ای و جل ــای حرف ــترش همکاری ه ــور گس منظ
مشــارکت اعضــاء ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان تهــران با هــدف بهبــود عملکرد و کارشناســی 
ــازمان  ــی س ــته های تخصص ــائل رش ــر مس ــق ت دقی
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــد ش ــزار خواه برگ
ــیاری  ــام بس ــت و انج ــای اینترن ــاب از ظرفیته انتخ
ازامــور بــر ایــن بســتر، فرصتــی اســت کــه »کوویــد 
ــه ارمغــان آورده تــا همــگان از ایــن  ــا خــود ب 19« ب
ــور  ــام ام ــه انج ــره وری، ب ــری به ــا حداکث ــکان ب ام
عــادی خــود ادامــه دهنــد. الگوبــرداری از فرصتهــای 
مشــابه پیشــین شــاید ابزارخوبــی بــرای اجــرای ایــن 

ــد در نظــام مهندســی باشــد. فرآین
احــراز هویــت رای دهنــدگان، برقــراری امنیــت 
ــر از  ــور دیگ ــیاری از ام ــد و بس ــن فرآین ــرای ای اج
جملــه دغدعــه هایــی اســت کــه، مســئوالن برگزاری 
ایــن انتخابــات، بــه طــور جــدی بــه آن مــی پردازنــد.

بیتــا جمالــی، عضــو گــروه اجرایــی انتخابــات، گــروه 
ــت  ــران در گف ــای تخصصــی نظــام مهندســی ته ه
و گــو بــا خبرنــگار مــا در پاســخ بــه چگونگــی 
رونــد اجــرای انتخابــات گفــت: نخســتین دوره از 
انتخابــات، آنایــن بــا حضــور کارشناســان و ناظــران 
ــاره  ــب امــر در ب ــا بررســی تمــام جوان و مســئوالن ب
نامزدهــای شــرکت کننــده در انتخابــات و همچنیــن 
ــی  ــش بین ــاس پی ــر اس ــی و ب ــدگان بررس رای دهن
هــای صــورت گرفتــه مهــر مــاه ســال جــای 

برگــزار خواهــد شــد . وی در بــاره نحــوه احــراز 
ــن دروه از  ــده در ای ــرکت کنن ــای ش ــت نامزده هوی
ــی  ــام مهندس ــی نظ ــای تخصص ــروه ه ــات گ انتخاب
ــات  ــرکت در انتخاب ــرای ش ــدارک الزم ب ــت : م گف
ــی و  ــع بررس ــه مرج ــی ب ــای قبل ــد دوره ه هماهنن
ــدگان ارســال شــده و  احــراز صاحیــت شــرکت کنن

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــات الزم ص اقدام
فرصت کسب احراز هویت رای دهندگان

ــاز از  ــورد نی ــات م ــات و اقدام ــاره الزام ــی در ب جمال
ســوی رای دهنــدگان در ایــن رویکــرد بعنــوان 
ــام  ــازمان نظ ــن س ــات آنای ــتین دوره از انتخاب نخس
مهندســی گفــت : کلیــه افــرادی کــه در پروســه رای 
دهــی شــرکت مــی کننــد بایــد 2-3 روز قبــل از زمان 
برگــزاری انتخابــات، بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان 
ــن  ــاق شــماره تلف ــه انطب نظــام مهندســی، نســبت ب
ــن در ســایت ســازمان  همــراه خــود کــه پیــش از ای
ــان  ــود ، اطمین ــی خ ــد مل ــا ک ــد ، ب ــرده ان ــت ک ثب
حاصــل کننــد. بــه گفتــه وی ایــن افــراد کــه حتمــًا 
بایــد عضــو ســازمان نظــام مهندســی باشــند پــس از 
اطمینــان از انطبــاق شــماره تلفــن همــراه و کدملــی 
ثبــت شــده خــود در ســایت نظــام مهندســی، موفــق 
بــه دریافــت لینکــی و کــد تاییــدی خواهنــد شــد کــه 
بــه منزلــه اجــازه حضــور و احــراز هویــت آنهــا جهــت 
ــود. ــن خواهــد ب ــات آنای ــد انتخاب شــرکت در فرآین

ــات  ــزاری انتخاب ــق برگ ــخ دقی ــاره تاری ــی در ب جمال
گفــت: انتخابــات بــر اســاس آنچــه کــه از قبــل پیــش 
بینــی شــده تــا کنــون جلــو رفتــه و در مهرمــاه ســال 

جــاری انتخابــات انشــاهلل برگــزار خواهــد شــد.

شیوع ویروس کرونا، سایه ای از ابهام و تردید و ابهام را بر سر نخستین انتخابات آناین 
گروه های تخصصی نظام مهندسی ساختمان گسترانیده است، اما عضو گروه اجرایی انتخابات گروه 

های تخصصی نظام مهندسی معتقد است مانعی بر سر راه برگزاری انتخابات نیست.

ت نیوز
سا

تاسی
گزارش ویژه

مشکلی در سر راه برگزاری انتخابات نظام مهندسی نیست


