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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
ممنــوع  کتبــی  اجــازه  بــدون 

اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلق 

بــه آکادمی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
ــه  ــوی ب ــاع ثان ــا اط ــریه ت •نش
صــورت رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گردانندگان نشــریه اســت. 

همکاران گرامی سام و خداقوت !
دو برند معروف بنز و بی ام و سال هاست که سخت با هم در رقابت هستند و هریک 
سعی می کند در فرصتی مناسب پشت حریف را به خاک بزند. کوچکترین بی توجهی 
و اهمالی پذیرفتنی نیست و لحظه ای آسودن یعنی چند میلیارد دالر ضرر. تکنولوژی، 

راحتی، ایمنی و ده ها مؤلفه دیگر مدام در حال بهینه سازی و بازنگری است. حتی 
گاهی هریک دیگری را به جاسوسی اطاعات و اتهاماتی دیگر نواخته اند ولی رقابت 

ادامه دارد.
هرسال نزدیک به سال نو میادی، شرکت بنز اقدام به برگزاری نمایشگاهی برای نمایش 

محصوالت خود می کند. جالب آن است که امسال در این نمایشگاه غول پیکر، یک 
مدل پیشرفته از اتومبیل های بی ام و را به نمایش گذارده است. بی ام و نیز در موزه 
خود یک مدل از اتومبیل پیشرفته بنز را قرارداده است و هردو کمیپینی را با عنوان با 

هم می مانیم آغاز کرده اند. هدف از این کار آگاهی بخشی، حمایت از هم بستگی، تعهد 
محلی و پایداری در شهر مونیخ اعام شده است. این حرکت فرهنگی جذاب و دوست 
داشتنی به معنای رقابت در عین رفاقت است. در شرایط سختی که دنیا با مرگ دست 
و پنجه نرم می کند و هیچ کس نمی داند ماه دیگر در چنین روزی زنده است یا خیر، 

می توان زندگی کرد و جنگید و همدیگر را دوست داشت.
می توان رقابت کرد ولی منصف بود و از رقیب درس بگیریم که بهتر باشیم. رقیبان ما 

یک درس عبرت دائمی برای ما هستند. با مطالعه آنان می توانیم راه های بهتر شدن را 
پیدا کنیم و البته مجبور باشیم که بهتر باشیم. در این مبارزه دائمی کسی که به ما انرژی 
جنگی هوشمندانه تر و قوی تر را تزریق می کند فقط رقبای ما هستند. چه کسی است 

که نخواهد بهترین باشد؟ راه بهترین شدن از دفتر کار رقبای ما می گذرد.
در کشور ما نیز می توان مثال هایی را یافت. بنیانگذاران برخی از تولیدکنندگان بزرگ 

صنایع غذایی هرچند وقت یک بار در محلی گردهم می آیند و ساعتی را با هم می 
گذرانند. آن ها نیز با هم رقیبند اما جالب است که از بسیاری از پتانسیل های یکدیگر 

استفاده می کنند و ما این همکاری ها را نمی بینیم. چرا در این وانفسای اقتصادی 
که دنیا بی رحمانه با ما در جنگ است و در کنار آتش بار سنگین توپخانه دولت ها، 

برندهای آنان در قامت سربازان پیاده نظام ظاهر می شوند و بازارهای ما را تسخیر می 
کنند، ما با هم متحد نمی شویم؟ برندهایی از ایران در کشورهای دیگر فروش دارند و 

مشغول صادرات هستند. آیا نمی توانیم از انبارهای آنان استفاده کنیم؟ آیا نمی توانیم 
دفاتری مشترک داشته باشیم؟ یک کنسرسیوم بزرگ راهکاری برای ماست. چین چنین 

راه هایی را یافته است. ما نیز می توانیم. ده ها سوله بزرگ تولید در تهران در حال 
تولید تجهیزات تاسیساتی است. در بازدیدی که چندی پیش از چند کارخانه تولیدی 

بزرگ داشتم به خوبی می شد دید که راه های همکاری زیادی وجود دارد. برندی خط 
رنگ بسیار خوبی داشت و برندی دیگر فاقد آن بود و کار را برونسپاری کرده بود. آیا 
نمی شد که هردو با هم همکاری کنند؟ مثال هایی حرفه ای تر و بهتر را شما بیابید.

با هم می مانیم 

تا بعد!
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.
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قیمت پکیج های دیواری ایران رادیاتور در آذر ماه 1399
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تعمیر و نگهداری ساختمان، فرآیندی تضمین کننده است و موجب می شود 
که ساختمان ها و تمام قسمت های یک بنا که جز دارایی هایی سرمایه ای شما 

هستند، از ظاهر خوبی برخوردار باشند.

در این گزارش به بررسی قیمت برخی از پکیج های دیواری ایران رادیاتور پرداخته ایم.

با محصوالت جدید بازار تاسیسات در این مقاله بیشتر آشنا شوید.

گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفه ای خود و با تکیه بر دانش و 
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت 

خود در زمینه آموزش را در سال 1387 به صورت غیر رسمی و در سال 1388 به 
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا 

محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
گزارش ویژه

صفحه 6

فهرست
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صفحه 4

صفحه 16

درگذشت معمار تئاتر شهر

برندگان جوایز برترین های نوآروی تاسیسات 2021

مقاله اشری/ چگونه ساکنان یک ساختمان روی تصمیم
گیری اپراتورهای تاسیسات تاثیر می گذارند؟!

12

16

جوایز نوآوری AHR Expo، رقابتی ساالنه است که به بدیع ترین و برترین 
محصوالت، سیستم ها و فناوری هایی که هر سال در AHR Expo به نمایش 

گذاشته می شود، اعطا می گردد. 

ــای  ــاختمان ه ــات س ــرژی و تاسیس ــران ان ــاختمان و مدی ــای س اپراتوره
بــزرگ تصمیمــات عملیاتــی ضــروری مــی گیرنــد کــه روی عملکــرد انــرژی و 

اســایش افــراد تاثیــر مــی گــذارد. 

مجلس به داد نظام مهندسی

https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9/
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اخبار داخلی

خرم وعده اجرای بیمه 
کارگاه های ساختمانی

را داد
احمــد خــرم، رئیــس ســازمان نظــام 
مهندســی،  در نشســت مشــترک بــا 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــس س رئی
خبــر از توافقاتــی بــرای بیمــه کارگاه 
هــای ســاختمانی خبــر داد. بــه گفته 
دکتــر جواهــری رئیــس دفترنظــارت 
باتوجــه  اســتانها,  عملکــرد  بــر 
بــه جلســات شــورای منطقــه ای 
ــدادی از  ــت تع ــتانها و درخواس اس
ــکاری  ــی برهم روســای اســتانها مبن
و حمایــت بیشــتر ســازمان تامیــن 
مهندســان ســازمان  از  اجتماعــی 
هــا، ایــن نشســت مشــترک برگــزار 

شــد. فروش دوغ به جای بنزین!
ــا  ــنندجی ب ــهروندان س ــی از ش جمع
ارســال تصاویــر و ویدئویــی خواســتار 
ــه  ــت عرض ــدن وضعی ــانه ای ش رس
فــرآورده ای دوغــی شــکل بــه جــای 
بنزیــن در یکــی از جایــگاه هــای 
ــدند.  ــنندج ش ــوخت در س ــه س عرض
مســئول روابــط عمومــی شــرکت 
توزیــع فــرآورده هــای نفتــی اســتان 
کردســتان گفــت: پــس از اعتراضــات 
مردمــی در خصــوص عرضــه فــرآورده 
ــگاه  ــی از جای ــتاندارد در یک ــر اس غی
ــی  ــه تعطیل ــدام ب ــنندج اق ــای س ه

ــم. آن نمودی

جایگاه معماری و 
شهرسازی در نظام 

مهندسی
تخصصــی  نشســت  برگــزاری 
»جایــگاه معمــاری و شهرســازی در 
ــا  نظــام مهندســی اســتان کرمــان« ب
حضــور مهنــدس علیرضــا گلســتانی، 
ــده،  ــوذر ورزن ــدس اب ــس و مهن ریی
عضــو هیــات مدیــره ســازمان نظــام 
ــان ــتان کرم ــاختمان اس ــی س مهندس

رشد ساخت و ساز در گرو 
تعامل دانشگاه و نظام 

مهندسی
ــی  ــت علم ــو هیئ ــد عض ــا مرش رض
یــزد  دانشــگاه  عمــران  دانشــکده 
گفــت: تعامــل بیــن نظــام مهندســی 
ســاختمان و دانشــگاه مــی توانــد 
ــمت  ــه س ــی را ب ــات پژوهش موضوع
ــد  ــوق ده ــت س ــن صنع ــای ای نیازه
ــاختمان  ــت س ــعه صنع ــه توس ــا ب ت

ــود. ــر ش منج

معاون وزیر: با همه 
معترضان به آزمون نظام 
مهندسی مذاکره می کنیم

ــون  ــدگان در آزم ــرکت کنن ــی ش برخ
نظــام  ســازمان  حرفــه  بــه  ورود 
مهندســی عنــوان کردنــد تعــدادی 
در  کــه  داشــته  ایــراد  ســواالت  از 
ایــن خصــوص معــاون وزیــر راه و 
ــن  ــه چندی ــان اینک ــا بی ــازی ب شهرس
ــه  ــان ب ــور کارشناس ــا حض ــه ب جلس
منظــور بررســی اعتراضــات برگــزار 
شــده گفــت کــه روز دوشــنبه نیــز ایــن 
موضــوع مجــددا پیگیــری مــی شــود 
اگــر حقــی از کســی ضایــع شــده 

ــد. ــد ش ــاده خواه ــد اع باش

نوبت دهی صدور پروانه 
حقوقی الکترونیکی شد

الکترونیکــی  تــداوم  راســتای  در 
ــم  ــن تکری ــات و همچنی ــدن خدم ش
انتظــام  و  ســازمان  ارباب رجــوع 
ازاین پــس  نوبت دهی هــا، 
صــدور  بخــش  نوبت دهــی 
ســازمان،  حقوقــی  پروانه هــای 
ــی  الکترونیکــی شــد.  اعضــای حقوق
بــه  ورود  بــا  می تواننــد  ســازمان 
WWW.NAZERAN.TCEO. سامانه 
ــن  ــی آنالی ــش نوبت ده IR وارد بخ
شــوند و بــا اســتفاده از شناســه ملــی 
ــه صالحیــت،  شــرکت و شــماره پروان
نوبــت حضــور خــود را به صــورت 

الکترونیکــی دریافــت نماینــد.

قبض برق خانه اردشیر زاهدی نشانی از وجود او در ایران
ــر  ــتند در توییت ــینمای مس ــه س ــال در عرص ــردان فع ــوقی، کارگ ــی ش  مصطف
نوشــت: گویــا اردشــیر زاهــدی بــه دلیــل کرونــا در بخــش مراقبت هــای ویــژه 
بســتری اســت.  اردشــیر زاهــدی، وزیــر خارجــه ایــران و آخریــن ســفیر ایــران 

در ایــاالت متحــده آمریــکا در دورٔه محمدرضــا پهلــوی بــود.
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https://tasisatnews.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d9%86%d8%b8/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/
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آموزش

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )طراحی و نظارت(
 مدت دوره: 115 ساعت

روزهای برگزاری: دوشنبه ها،سه شنبه ها 
و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )طراحی(

 مدت دوره: 70 ساعت
روزهای برگزاری:سه شنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )نظارت(

 مدت دوره: 70 ساعت
روزهای برگزاری:دوشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی
آمادگی آزمون پایه 3 برق

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات 
مکانیکی بیمارستان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی سیستم مدیریت هوشمند 
 )BMS( ساختمان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

طراحی موتورخانه
و انتخاب تجهیزات 

 مدت دوره: 60 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی برق
برای مهندسان تاسیسات
 مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها: 14:00-17:00
 جمعه ها: 09:00-12:00

دوره آموزشی
مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 32 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه ها و دوشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالسهایآکادمیفنیمهندسیکاشانه

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
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مهــری بهزادپور/افزایــش ســرانه مصــرف آب در جهــان، بــه دلیــل افزایــش جمعیــت، تغییــرات 
اقلیمــی و کاهــش منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی در کــره زمیــن، تامیــن »آب« بــرای مصــارف؛ 
“آشــامیدنی”، “صنعتــی”، “کشــاورزی”، بــرای همــگان را مشــکات مختلفــی مواجــه ســاخته و بــه 
ایــن منظــور مدیــران و کارشناســان ذیربــط بــه ارائــه راهکارهــای مختلفــی در ایــن حــوزه پرداخته 
انــد. »توســعه پایــدار آب« یکــی از مفاهیمــی بــه شــمارمی آیــد کــه، مدیــران دولتــی و خصوصــی 
ــه آن پرداختــه  ــا مشــکات پیــش روی »بحــران کــم آبــی« ب ــه ب ــه طــور جــدی جهــت مقابل ب
انــد و تحقــق آن نیــز قطعــًا نیازمنــِد توجــه بــه الزامــاِت زیســت محیطــی و حداکثرســازی بــازدِه 

اقتصــادی آب مصرفــی اســت.

گزارش ویژه
ت نیوز

سا
سی

تا

الگوسازی در گذر از بحران کم آبی
ــتا،  ــن راس ــی در ای ــن الملل ــارب بی ــتفاده از تج اس

ــذر  ــی، گ ــی کنون ــه شــرایط آب و هوای ــا توجــه ب ب

ــوب از  ــره وری مطل ــا به ــی و ارتق ــم آب از بحــران ک

آب، و تعــادل عرضــه و تقاضــای آب را امــکان پذیــر 

خواهــد کــرد.

طــرح شیرین ســازی آب دریــا و انتقــال آب دریاهــا 

بــه مناطــق کــم آب، از راهکارهایــی بــه شــمار مــی 

آینــد کــه بســیاری از کشــورها بــه آن پرداختــه انــد 

تــا بتواننــد بــا تغییــرات اقلیمــی بــه طــور مطلــوب 

مواجــه شــوند.

ــان در  ــش بنی ــرکتهای دان ــهم ش ــن س ــن بی در ای

ــر  ــژه »آب« موث ــه وی ــرژی، ب ــره وری ان ــه به زمین

ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــرکت های ــت. ش ــوده اس ب

ــمت  ــه س ــر ب ــال حاض ــد در ح ــی کنن ــت م فعالی

ــم  ــل و ه ــاخت داخ ــق س ــات از طری ــد قطع تولی

ــاوری هــای جدیــد در حــال حرکــت  حمایــت از فن

ــد. ــام داده ان ــی را انج ــات خوب ــتند و اقدام هس
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مهندسی بحران کم آبی
با ظرفیت بخش خصوصی

https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%90%d9%90%d9%90%d9%90%d9%90-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae/
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ــه  ــرق ب ــای آب و ب ــان ه ــش بنی ــت از دان حمای

شــکل قانونــی بــا حضــور شــرکتهای مادرتخصصــی

ــه ای در  ــن نام ــرو،  آیی ــام وزارت نی ــه اع ــا ب بن

ــرکت  ــاس آن ش ــر اس ــه ب ــت ک ــدام اس ــت اق دس

هــای حــوزه آب و بــرق زیرمجموعــه وزارت نیــرو، 

ــت  ــان حمای ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــد از ش بتوانن

ــا  ــد ایــن امــر ت ــژه ای داشــته باشــند. هــر چن وی

ــی  ــاظ قانون ــه لح ــا ب ــته؛ ام ــود داش ــون وج کن

مشــکاتی وجــود دارد، چــرا کــه بایــد مناقصــه ای 

برگــزار شــود و وزارت نیــرو بــه دنبــال ایــن اســت 

کــه شــرکت هــای آب و بــرق از لحــاظ مالــی راحت 

ــد. ــا شــرکت هــای دانــش بنیــان کار کنن ــر ب ت

خبــر راه انــدازی پــارک علــم و فنــاوری نیــرو 

توســط وزارت نیــرو و بــا حضــور موثــر شــرکتهایی 

چــون؛ “شــرکت مــادر تخصصــی ســاتکاب”، بســتر 

مناســبی بــرای هــم افزایــی شــرکتهای خصوصــی و 

دانــش بنیــان بــرای شناســایی و مشــارکت در رفــع 

نیازهــای حــوزه آب و بــرق ایجــاد کــرده اســت.

ــتفاده از آب دریا،  اس

ــه ای مناســب  گزین

بــا  مواجهــه  در 

اقلیمــی تغییــرات 

ســازگاری با کــم آبی، 

تامیــن آب، تغییــر 

ــم، خشکســالی،  اقلی

کنتــرل  ســیاب، 

ــا و  ــع آب، احی توزی

ســاماندهی رودخانه 

هــا، دیپلماســی آب، 

مدیریــت منابــع آب 

ــی وزارت  ــای پژوهش ــه محوره ــی از جمل زیرزمین

ــرو،   ــه وزارت نی ــت ک ــوده اس ــال ۹۸ ب ــرو در س نی

ــرق در  ــف آب و ب ــای مختل ــروژه ه ــرای پ ــا اج ب

قالبهــای مختلــف ماننــد؛ پویــش #هرهفتهالفــب_

ــی ورزد. ــام م ــه آن اهتم ــران ب ای

ــا  ــال آب دری اجــرای طــرح شــیرین ســازی و انتق

ــرح  ــه ط ــان از جمل ــزگان و کرم ــتان هرم ــه اس ب

هــای اجرایــی بــه شــما مــی آیــد کــه وزارت نیــرو 

ــی،  آن را  ــم آب ــران ک ــا بح ــه ب ــتای مواجه در راس

بامدیریــت بخــش خصوصــی بــه ویــژه در بخــش 

ــه اجــرا درآورده اســت. ــه مرحل صنعــت ب

ــبات  ــاس محاس ــر اس ــرو، ب ــر نی ــه وزی ــه گفت ب

صــورت گرفتــه، بخــش صنعــت ســاالنه بــرای آب 

مصرفــی خــود حــدود ۹۵۰ میلیــون متــر مکعــب 

ــا  ــتفاده از آب دری ــت و اس ــد داش ــود خواه کمب

یکــی از روش هــای تاثیرگــذار بــرای ایــن کار اســت.

اســتفاده از روشــهای نویــن فنــاوری در ایــن زمینــه 

نیــز بــه طــور روزافــزون مــورد اســتفاده وزارت نیرو 

ــری مســتمر و  ــه کارگی ــه و در صــورت ب ــرار گرفت ق

بهینــه از آن، مــی تــوان بــر کمبودهــای جغرافیایــی 

و اقلیمــی کشــورمان بــه طــور مناســب غلبــه کــرد.

گزارش ویژه
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اخبار

تهــران،  تئاترشــهر  همچــون  مهمــی  بناهــای 

ســاختمان کنونــی مجلــس و آرامــگاه صــادق  

معمــاری  یادگارهــای  از  پاریــس  در  هدایــت 

اوســت. مرحــوم ســردارافخمی از معمــاران پیشــرو 

ایرانــی بــود. از آثــار مهــم او ســاختمان تئاترشــهر و 

ســاختمان جدیــد مجلس شــورای اســامی اســت 

ــروزی  ــس از پی ــی و پ ــال ۱۳۵۵ طراح ــه در س ک

ــا  ــال های ۱۳۷۶ ت ــران در س ــامی ای ــاب اس انق

۱۳۸۰ اجــرا شــد. وی در ســال ۱۳۰۸ در تهــران بــه 

دنیــا آمــد. در ســال ۱۳۲۳ زمانــی کــه شــاگرد دوره 

ــی  ــات راه ــه تحصی ــرای ادام ــود ب ــطه ب متوس

فرانســه شــد و پــس از ورود بــه رشــته معمــاری در 

مدرســه هنر هــای زیبــای پاریــس »بــوزار« شــاگرد 

اول شــد. ســردارافخمی پــس از اخذ مــدرک دکتری 

ــس  ــای پاری ــای زیب ــکده هنر ه ــاری از دانش معم

در ســال ۱۳۴۲ بــه ایــران بازگشــت و در دانشــگاه 

ــپس  ــد. وی س ــغول ش ــس مش ــه تدری ــران ب ته

تدریــس را رهــا کــرد و منحصرا بــه کار معمــاری در 

دفتــر خــود در تهــران )شــرکت مهندســان مشــاور 

ســردارافخمی( پرداخــت. ســردارافخمی کمــی قبــل 

ــران را  ــی ای ــائل خانوادگ ــل مس ــاب به دلی از انق

ــه مقصــد فرانســه تــرک کــرد. مجــددا ب

امیرعلــی ســردارافخمی طــراح و معمــار معــروف 

ایرانــی به دلیــل کهولــت ســن در ۹۱ ســالگی در 

پاریــس درگذشــت.

درگذشت
معمار بناهای معروف

https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%90%d9%90%d9%90%d9%90%d9%90-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae/
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حقوق تاسیسات

ــن وطن دوســــت/ رامیـــــ

قانــون  1- مطابــق مــاده 16 

گــروه  مهندســی،  نظــام 

جهــت   « تخصصــی  هــای 

کارشناســی دقیــق تــر مســائل 

ــژه رشــته هــای تخصصــی  وی

خــود » تشــکیل مــی شــوند. 

ــون  ــق مــاده 77 آییــن نامــه اجرایــی قان 2- مطاب

نظــام مهندســی : » هیــات مدیــره قبــل از تصمیــم 

گیــری در امــوری کــه اختصاصــا مرتبــط بــا یکــی از 

رشــته هــای اصلــی اســت نظــر گــروه تخصصــی 

را اســتعام نمــوده، آن را در تصمیــم گیــری هــای 

ــه دیگــر  ــرار مــی دهــد. » ب خــود مــورد توجــه ق

ســخن : 

ــد در مــورد امــور  ــره نمــی توان ــات مدی ــف( هی ال

تخصصــی یــک رشــته تصمیمــی را بدون اســتعام 

ــه  ــرار دهــد وگرن ــد نظــر ق ــروه تخصصــی، م از گ

مرتکــب تخلــف از مــاده 77 آییــن نامــه اجرایــی 

گردیــده اســت.

ب( هرگونــه تصمیــم خــاف نظــر گــروه تخصصــی 

بــه معنــای قبــول مســئولیت تصمیــم اتخاذ شــده 

ــر  ــورد نظ ــوع م ــره در موض ــات مدی ــوی هی از س

خواهــد بــود.

ــون  ــق مــاده 79 آییــن نامــه اجرایــی قان 3- مطاب

نظــام مهندســی » هیــات رئیســه گــروه تخصصی، 

ــوده و در  ــه ای ب ــی و حرف ــورتی علم ــات مش هی

موضوعــات تخصصــی مرجعیــت دارد. » بــه دیگــر 

ســخن : 

ــا  ــت ب ــی، مرجعی ــات تخصص ــف( در موضوع ال

آیا گروه های تخصصی فاقد هرگونه قدرت بوده، فقط جنبه مشورتی غیر الزامی 
داشته و اعضای آن فقط وظیفه اشغال میز خدمت! همراه با تشکیل جلسات 
»چایی – بیسکویت سالمت« هفتگی را دارند و به همین دلیل هم، ماهیانه 

مبلغی به عنوان »تحفه درویش« دریافت می کنند؟
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حقوق تاسیساتنگاهی به بازار

زمون دوره آمادگی آ
پایه ۳ مکانیک

زمون دوره آمادگی آ
پایه ۳ مکانیک

نظام مهندسى

نظارت طراحی

دوره آنالین
آمادگی آزمون پایه 3 برق

۱۱۵ ساعت

50 ساعت

گــروه تخصصــی اســت و هــر گونــه تصمیــم گیری 

ــروه تخصصــی،  ــدون اخــذ نظــر گ ــا ب برخــاف ی

موجــب مســئولیت هیــات مدیــره خواهــد بــود.

ب( هــر چنــد در مــاده 79 آییــن امــه اجرایــی از » 

ــودن نظــر گــروه تخصصــی » ســخن  مشــورتی ب

بــه میــان آمــده اســت امــا مطابــق قوانیــن 

و  ماننــد آییــن دادرســی مدنــی   ( موضوعــه 

کیفــری (، مشــورتی بــودن یــک نظــر بــه معنــای 

ــده در  ــرد اظهــار کنن ــودن ف ــدون مســئولیت ب » ب

مــورد نظــرات خــود نیســت » و شــخص مشــورت 

گیرنــده در صــورت عــدم پذیــرش نظــر مشــورتی، 

پاســخگو و مســئول تصمیــم گرفتــه شــده توســط 

خــود مــی باشــد و در صــورت پذیــرش نظــر 

مشــورتی نیــز، مشــاور، مســئول نظــر داده شــده و 

ــود.  ــی خواهــد ب پاســخگوی اصل

ــوان از مســئولیت کارشــناس  ــه مــی ت ــرای نمون ب

ــه اعامــی توســط او  رســمی دادگســتری در نظری

ذکــر نمــود کــه اگرچــه مطابــق مــاده 155 قانــون 

آییــن دادرســی- 1379 

درجــه  تشــخیص   «  ،

ارزش » نظــر کارشــناس 

بــا دادگاه اســت امــا 

ــناس  ــر کارش ــول نظ قب

به معنــای » مســئولیت 

دربــاره  کارشــناس 

ــت    ــی » اس ــر اعام نظ

ــق  ــه مطاب ــه ای ک بگون

مــاده 263 قانــون فــوق 

ــاز  ــورت نی ــر در ص الذک

بایــد در دادگاه حاضــر 

ــود،  ــر خ ــورد نظ و در م

توضیحــات الزمــه را ارائــه دهــد یــا مطابــق مــاده 

ــارت  ــران خس ــه جب ــزم ب ــون، مل ــان قان 267 هم

وارده بــه یکــی از طرفیــن دعــوا در صــورت تخلــف 

ــود.  ــد ب خواه

ــر  ــز نظ ــی نی ــع قضای ــر مرج ــال، اگ ــن ح در عی

ــل در  ــه دلی ــه ارائ ــزم ب ــرد، مل ــناس را نپذی کارش

مــورد علــت عــدم پذیــرش نظــر کارشــناس )ماننــد 

ناقــص یــا مبهــم یــا عــدم منطبــق بــودن با اســناد 

و مــدارک موجــود و ... ( بــوده و در صــورت صــدور 

ــه نظــر کارشــناس، مســئول  ــدون اســتناد ب رای ب

ــوده و در صــورت  ــور تخصصــی ب رای خــود در ام

ورود خســارت باوجــه، مرجــع قضایــی مکلــف بــه 

ــازات  ــون مج ــود )قان ــد ب ــارت خواه ــران خس جب

ــامی- 92 (.  اس

نتیجه : 

تشــکیل گــروه هــای تخصصــی فقــط جهــت تولید 

چنــد » میــز خدمــت » عــاوه بــر میزهــای خدمت 

ــذاری جلســات » چایی-بیســکویت »  ــی و برگ فعل

ــای  ــه اعض ــوده و چ نب

ــی  ــای تخصص ــروه ه گ

و  نظــرات  دربــاره 

و  خــود  اقدامــات 

هیــات  اعضــای  چــه 

مدیــره در صــورت عــدم 

ــان،  ــرات آن ــت نظ رعای

پاســخگو بــوده و ملــزم 

بــه جبــران خســارات 

ــات  ــر اقدام وارده بخاط

ــته  ــورد رش ــود در م خ

مربوطــه  تخصصــی 

ــود. ــد ب خواهن

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%b3/
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نظام مهندسى

نظارت طراحی

دوره آنالین
آمادگی آزمون پایه 3 برق

۱۱۵ ساعت

50 ساعت
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جوایز نوآوری AHR Expo، رقابتی ساالنه است که به بدیع ترین و برترین محصوالت، سیستم ها و فناوری هایی که 
هر سال در AHR Expo به نمایش گذاشته می شود، اعطا می گردد. محصوالت در این گروه ها دسته بندی می شوند: 
اتوماسیون ساختمان؛ سرمایش؛ ساختمان سبز؛ گرمایش؛ کیفیت هوای داخل؛ لوله کشی؛ تبرید؛ نرم افزار؛ ابزار دقیق و 
تهویه. برندگان توسط گروهی از اعضای اشری انتخاب می شوند و معیار امتیازدهی آنها هم طراحی نوین، خالقیت، 

کاربری، ارزش و تاثیر بازار می باشد. منبع سایت اشری/ مترجم مهندس نیره شمشیری

9. ابزار و تجهیزات
Inficon :شرکت

D-TEK® 3 نوآوری: تشخیص دهنده نشتی مبرد

تشــخیص دهنده نشــتی مبرد D-TEK® 3 شــرکت 

ــای  ــط ابزاره ــک خ ــری در ی ــن س Inficon آخری

 HVAC/R ــرای ــان ب ــده در زم ــی کنن ــه جوی صرف

اســت. ایــن تشــخیص دهنــده نشــتی، حساســیت 

ــه  ــرای هم ــتی ب ــن نش ــک تری ــن کوچ ــه یافت ب

مبردهــای رایــج و انعطــاف پذیــری بــرای اســتفاده 

 D-TEK 3 .ــد ــی کن ــم م ــور فراه ــن سنس از چندی

بــرای اســتفاده از سنســورهای مــادون قرمــز نســل 

بعــدی  Inficon طراحــی مــی شــود کــه اجــازه 

جســتجوی نشــتی از مبردهــای کاســیک، 

CO2 و مبردهــای اشــتعال پذیــر بــا 

یــک تغییر سنســور ســریع را 

مــی دهــد. 

ــز  ــتر، D-TEK 3 مجه ــری بیش ــاف پذی ــرای انعط ب

بــه چهــار ســطح حساســیت اســت کــه بــه 

جســتجو بــرای انــدازه هــای نشــتی مختلــف و دو 

ــت  ــد. حال ــی کن ــت کاری کمــک م حال

Pinpoint مثــل یــک اشکارســاز نشــتی 

معمولــی کار مــی کنــد و بــه 

طــور خــودکار تــا مبــرد زمینه 

ای صفــر مــی کنــد. حالــت صفــر دســتی 

تــا زمانــی کــه کاربــر یــک دگمــه را فشــار 

ندهــد صفــر نمــی کنــد. 

ــی  ــک م ــا کم ــین ه ــه تکنیس D-TEK 3 ب

کنــد حتــی کوچــک تریــن نشــتی را ســریع و 

مطمئــن پیــدا کنــد. 

 Alert Labs
A/C Sentree سیستم کنترل

H2O Weld LLC
Oweld ژنراتور گاز آب

نوآوری تاسیسات
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10. تهویه
Aldes :شرکت

CAR3® - نســل بعدی در جریان  ی  نــوآور

دقیق هوای 

ــت  ب ثا ــوای  ــان ه ــای جری ــی رگاتوره ویژگ

طراحــی  یــک   Aldes شــرکت  ز  ا  CAR3

ــوای  ــان ه ــم جری ــت تنظی بلی قا ــا  ب ــد  جدی

دوطرفــه و محــدوده هــای جریــان 

ــک  ــرای ی ب ــتر  بیش ــوای  ه

ــت.  ی هاس ــر ب ر کا ی  ــر س

جریــان  ی  فنــاور

ثبــت شــده  هــوای 

زه  اجــا شــما  بــه 

بــدون  مــی دهــد 

ز  ا  CAR3 حــذف 

جریــان  نــال،  کا

یــا  رفــت  هــوای 

ســرعت  بــه  ا  ر تخلیــه 

کنــد.  عــوض  یــا  تنظیــم 

ــان هــوای  ــد جری ن توا ــی  ی م ــاور فن

بنــدی  زمــان  -%10/+ دبــی  ا در  ر بــت  ثا

 .in.  w.g  1.2 تــا   0.12 شــده در محــدوده 

ر  کــم فشــا بــرای مــدل هــای  ر  اختــاف فشــا

مــدل  بــرای   .in.  w.g  2.8 تــا   0.4 یــا 

بــه   CAR3 کنــد.  حفــظ  باال  ر فشــا هــای 

ــد و  کن ــی  ر م کا ر  ــا ــال فش ن کا ــی روی  ی تنها

ــی  ق خارج ــر ب ــع  ــا منب ی ــور  ــچ سنس ــه هی ب

ــای  ــتفاده در دماه اس ــرای  ب و  رد  ــدا ن ز  ــا نی

رده  یــت  نها ر فا درجــه   140 تــا   25-

ــز  ــن تجهی ی ا ــود.  ــی ش ــدی م بن

یــک  بــه  مجهــز  یــد  با

باشــد  دولبــه  ســبد 

نصــب  یــک  تــا 

بــدون  مطمئــن 

فراهــم  نشــتی 

هــر  کنــد. 

یــک  رگاتــور 

یــی  دوتا تنظیــم 

ــر  زه تغیی ــا اج ــه  ک رد  دا

جریــان  تنظیــم  نقطــه  در 

ــت  ــب در جه ــان نص زم ــوا در  ه

ز  ا ــور  رگات ــذف  ــدون ح ب ــه  ــا تخلی ی ــت  رف

دهــد.  مــی  ا  ر نــال  کا

ebm-papst کنترل های
AxiEco Perform فن محوری

شرکت
Kingspan Insulation LLC 

KoolDuct
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محمــود محمــودزاده بــا بیــان ایــن مطلــب 

ــی و  ــام مهندس ــون نظ ــوص قان ــت: در خص گف

کنتــرل ســاختمان نیــز بــا اشــاره بــه بیــش از ۲۵ 

ســال از اجــرا و تصویــب قانــون نظــام مهندســی 

ــون و  ــن قان ــای ای ــذرد، ایراده ــی گ ــاختمان م س

مــواردی کــه می تــوان بــا اصــاح قانــون کیفیــت 

ــه ســاخت و ســاز داد، اســتخراج شــده  ــری ب بهت

مجلــس  پیشــین  دوره  در  و  پیش تــر  اســت. 

ــری  ــوص، همفک ــن خص ــامی در ای ــورای اس ش

هایــی انجــام شــد و ایــن موضــوع از موضوعاتــی 

اســت کــه در تــاش هســتیم تــا زودتــر بــه نتیجه 

ــانیم. برس

وی اصــاح قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 

ســاختمان را ضرورتــی بــرای کیفیــت بــه ســاخت 

اکنــون  برشــمرد و توضیــح داد: هــم  و ســاز 

ــارکت  ــا  مش ــکن و ب ــت مس ــی در معاون کارگروه

ــازمان  ــزی س ــورای مرک ــر، ش ــب نظ ــراد صاح اف

ــتادی  ــکاران س ــاختمان، هم ــی س ــام مهندس نظ

وزارتخانــه در دفتــر توســعه مهندســی فعــال 

هســتند تــا بتواننداصاحــات را یکبــار دیگــر هــم 

روی قانــون و هــم روی آییــن نامــه مدنظــر قــرار 

ــد. دهن

ــنامه ها  ــی بخش ــرد: تمام ــح ک ــودزاده تصری محم

ــرار گرفتــه  ــز مــورد بررســی ق و دســتورالعمل ها نی

ــن  ــی ای ــا خروج ــود ت ــی می ش ــت. پیش بین اس

ــی  ــا هماهنگ ــال ب ــه دوم امس ــات در نیم مطالع

مجلــس بــه تصویــب برســد و بتوانیــم اقدامــات 

ــی  ــام مهندس ــوزه نظ ــی در ح ــی و زیربنای اصاح

ــم. ــال کنی ــاختمان را اعم س

وی افــزود: تحــوالت و تغییــرات در نظام مهندســی 

اســتمرار داشــته باشــد تــا بــرای ایــن بخــش موثر 

ــود. واقع ش

ــام  ــه نظ ــه در مجموع ــان اینک ــا بی ــودزاده ب محم

مهندســی درگیــر مســایل روزمــره هســتیم، تاکیــد 

کــرد: فرامــوش نکنیــم کــه حــوزه مهندســی، حــوزه 

تحــول و تکنولــوژی اســت، ضمــن اینکــه انتظــار 

ــود،  ــی ش ــی طراح ــتراتژی تهاجم ــا اس ــت ت اس

چراکــه ســازمان نظــام مهندســی بــه بلوغــی 

رســیده اســت کــه در ارکان کشــور تاثیرگــذار باشــد.

وی »انســجام صادقانــه« بیــن نظــام مهندســی و 

وزارت راه و شهرســازی را خواســتار شــد و تصریــح 

رفع ضعف قانون های 
نظام مهندسی

با کمک 
بهارستان نشین ها

معاون وزیر راه وشهرسازی گغت: با همکاری 

بهارستان نشین ها اصاح قانون نظام مهندسی 

ساختمان کلید خواهد خورد و در حوزه نظام 

مهندسی ساختمان  با  اجاره مدرک نظام مهندسی 

برخورد خواهد شد.

https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9/
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ــی  ــر م ــت از یکدیگ ــیم کار و حمای ــا تقس ــرد: ب ک

ــم. ــر کنی ــا را پ ــام خاه ــم تم توانی

ایــن  دربــاره  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 

ــه  شــائبه کــه برخــی مهندســان مــدرک خــود را ب

شــرکت های ارایــه خدمــات مهندســی اجــاره 

می دهنــد، گفــت: بــا الکترونیکــی کــردن خدمــات 

مهندســی جلــوی ایــن معضــل را خواهیــم گرفــت 

وی افزود:بــه اعتقــاد بنــده موضــوع امضافروشــی، 

بیشــتر یــک ادعــا اســت. البتــه یکــی از مشــکات، 

شــرکت های  بــه  مــدرک  دادن  اجــاره  شــائبه 

حقوقــی مهندســی اســت کــه نیــاز بــه اصاحــات  

ــن در  ــی از قوانی ــف برخ ــا ضع ــون ب دارد.هم اکن

ــن  ــه ممک ــتیم ک ــه هس ــی  مواج ــوزه مهندس ح

ــتفاده  ــا سوءاس ــتفاده ی ــانی از آن اس ــت کس اس

ــوان نماینــده حاکمیــت  ــه عن کننــد. وظیفــه مــا ب

ــا  ــروز خط ــای ب ــوی روزنه ه ــه جل ــت ک ــن اس ای

را بگیریــم. در ایــن خصــوص جلســاتی را بــا 

محوریــت وزارت راه و شهرســازی انجــام می دهیــم 

ــا از  کــه خدمــات مهندســی را الکترونیــک کنیــم ت

مســائلی کــه ممکــن اســت ســلیقه خاصــی در آن  

ــود. ــری ش ــد جلوگی ــل باش دخی

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی 

گفــت: در رابطــه با شــرکت های حقوقــی موضوعات 

مختلفــی مطــرح شــده کــه بایــد رســیدگی شــود. 

عملکــرد حــوزه مهندســی ســاختمان کشــور بعــد 

از تصویــب قانــون کامــا قابــل دفــاع اســت امــا 

ایــن نافــی اصاحــات و تجدیدنظــر در زمینه هــای 

مختلــف قانــون نیســت.

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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مقالــه اشــری نوامبــر 2020/ مترجــم مهنــدس نیره 

ــای  ــا اپراتوره ــی ب ــا مصاحبه های ــیری/ م شمش

تاسیســات  و  انــرژی  مدیــران  و  ســاختمان 

ســازمان های مختلــف انجــام دادیــم. علیرغــم 

ــی  ــات قبل ــی از تحقیق ــه بعض ــت ک ــن واقعی ای

مصاحبــه هــای اپراتورهــا را مطالعــه کردنــد، تمرکز 

مــا در درجــه اول روی درک تصــورات اپراتورهــا در 

مــورد ســکونت و رفتــار ســاکنین بــود. برخــاف کار 

قبلــی، ایــن مصاحبــه هــا نشــانه هــای خوبــی در 

ایــن بــاره کــه چگونــه پرســنل بهــره بــرداری عــدم 

ــاختمان  ــری س ــه کارب ــوط ب ــای مرب ــت ه قطعی

ــد و  ــی کنن ــت م ــاکنین را مدیری ــارات س و انتظ

ــر  ــاوری هــای حــس گ ــز نحــوه اســتفاده از فن نی

ــم  ــد تصمی ــا در فرآین ــز داده ه ــراری و آنالی اضط

ــد.  ــا می دهن ــه م ــری ب گی

پرسش نامه، شرایط شرکت کنندگان و فرآیند مصاحبه

پرســش نامــه ارایــه شــده در ایــن مقالــه، در بحث 

بــا محققــان شــرکت کننــده در برنامــه »انــرژی در 

ــازمان  ــت 79« س ــع پیوس ــا و جوام ــاختمان ه س

بیــن المللــی انــرژی تهیــه شــد. 

ــک  ــده ی ــش دربرگیرن ــامل 22 پرس ــه ش مصاحب

ــرژی و  ــت ان ــا مدیری ــط ب ــن مرتب ــری عناوی س

ــی  ــات عملیات ــزرگ تصمیم ــای ب ــاختمان ه ــات س ــرژی و تاسیس ــران ان ــاختمان و مدی ــای س اپراتوره

ــا  ــال، آنه ــرای مث ــر مــی گــذارد. ب ــراد تاثی ــرژی و اســایش اف ــه روی عملکــرد ان ــد ک ضــروری مــی گیرن

در مــورد ســاعات کار یــک دســتگاه هواســاز، تنظیمــات دمــای پیــش فــرض زون و نــرخ جریــان هــوای 

ســاکنین تصمیــم مــی گیرنــد کــه تــا حــد زیــادی مبتنــی بــر مفروضــات در مــورد اولویــت هــای ســاکنین 

و نــوع ســکونت ســاختمان اســت. ایــن مقالــه نتایــج اولیــه یــک تــالش بــزرگ تــر در مــورد درک فراینــد 

تصمیــم گیــری پرســنل بهــره بــرداری ســاختمان هــا را گــزارش مــی کنــد. 

چگونه ساکنان یک ساختمان روی تصمیم گیری 
اپراتورهای تاسیسات تاثیر می گذارند؟

ت نیوز
سا

سی
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آســایش ســاکنین مــی شــد. مصاحبــه بــا بعضــی 

ــه  ــغلی مصاحب ــوان ش ــل عن ــی مث ــواالت اساس س

ــا  ــد و ب ــروع ش ــا ش ــه کاری آنه ــوندگان، تجرب ش

ســوواالتی بــرای درک دیــدگاه هــای آنهــا در مــورد 

نیازهــای آسایشــی ســاکنین و انگیــزه هــای آنهــا 

ــان  ــا پای ــرداری آنه ــره ب ــات به ــت تصمیم در جه

یافــت. مــا همچنیــن بــه دنبــال شناســایی چالــش 

هــای غیرفنــی اپراتورهــای ســاختمان بــرای بهبــود 

ــم.  ــرژی در تاسیساتشــان بودی ــان ان راندم

ــارت و  ــاس مه ــه براس ــدگان مصاحب ــرکت کنن ش

ــت  ــاختمان و مدیری ــات س ــا در عملی ــور آنه حض

ــر از 5 ســازمان  تاسیســات انتخــاب شــدند. 17 نف

ــد.  ــرکت کردن ــف ش مختل

اطالعات ساختمان و جزییات بهره برداری

ــدگان  ــرکت کنن ــط ش ــه توس ــی ک ــاختمان های س

و  ســازمانی  اداری،  اغلــب  شــوند،  مــی  اداره 

ــدگان  ــد. شــرکت کنن مســکونی چندواحــدی بودن

مســئول مدیریــت تاسیســات بیــن 5 تــا 160 

ســاختمان بودنــد. ماهیــت و عمــر ایــن ســاختمان 

هــا متفــاوت و معمــوالً از 50 ســاله تــا نوســاز بــود. 

ــه سیســتم هــای حجــم  ــز ب ــا مجه ســاختمان ه

هــوای متغیــر یا 

هــوای  حجــم 

بودنــد؛  ثابــت 

انــواع قدیمــی 

ــورت  ــه صــــ ب

پنوماتیــک کنترل 

و  شــدند  مــی 

جدیدترهـــــا از 

کنتــــرل هــای 

دیجیتالــــــــی 

مســــــــتقیم 

مــی  اســتفاده 

کردنــد. بیشــتر 

ی  هــا ر تو ا پر ا

ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــی گفتن ــای قدیم ــاختمان ه س

ــق  ــکات عای ــاختمان، از مش ــای س ــب نم تخری

ــردن  ــم ک ــن فراه ــد. همچنی ــی برن ــج م کاری رن

دسترســی کاربــران بــه ویژگــی هــای خــاص ماننــد 

ــر  ــکان پذی ــتات ام ــم ترموس ــه تنظی ــم نقط تنظی

نبــود در نتیجــه ایــن ویژگــی هــا بــا سیســتم های 

اتوماســیون ســاختمان هــای قدیمــی ســازگار بــود. 
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ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــه مثب ــود، جنب ــن وج ــا ای ب

ــل  ــه مای ــدگان در مصاحب ــرکت کنن ــیاری از ش بس

ــرژی  بودنــد اســتراتژی هــای افزایــش راندمــان ان

را در ساختمانهایشــان اجــرا کننــد. اســتفاده از 

ــش  ــرای کاه ــه ای ب ــرژی منطق ــای ان ــتم ه سیس

ــای  ــتم ه ــه ای و سیس ــای گلخان ــارات گازه انتش

ــرای گرمایــش و  ــی گرمــا ب زمیــن گرمایــی و بازیاب

تهویــه نمونــه هایــی از روش هــای باالبــردن کارایی 

ــود.  ــا ب ــای آنه ــاختمان ه در س

ــدگان  ــه شــرکت کنن ــوان بخشــی از مصاحب ــه عن ب

ــت تاسیســات و عکــس  تشــویق شــدند در مدیری

ــز  ــاختمان و نی ــرداری س ــره ب ــا به ــط ب ــای مرتب ه

تصاویــر داشــبوردهایی کــه نشــان دهنــده عملکــرد 

ــد.  ســاختمان اســت شــرکت کنن

شــکل 1 یــک نمونــه اتــاق بهــره بــرداری ســاختمان 

ــد.  ــی ده ــان م ــه را نش ــدود 50 مجموع ــرای ح ب

ــان  ــی زم ــات بررس ــده تاسیس ــاق دربرگیرن ــن ات ای

واقعــی شــاخص هــای عملکــرد کلیــدی ســاختمان 

ــت،  ــایل تس ــرای وس ــتگاه کاری ب ــک ایس ــا؛ ی ه

چیدمــان  و  اندازهــا  راه  سنســورها،  کنترلرهــا، 

ــم  ــای سیتس ــرای اپراتوره ــده ب ــی ش ــای طراح ه

ــین  ــک تکنیس ــاختمان )BAS( و ی ــیون س اتوماس

 BAS انــدازه گیــری انــرژی مــی شــود. اپراتورهــای

ــات  ــاختمان و تصمیم ــرژی س ــن ان ــئول تامی مس

ــدول  ــاس ج ــایش براس ــه آس ــوط ب ــی مرب عملیات

ســکونت ســاکنین و میــزان شــکایات آنهــا و 

ــتند. ــی هس ــرایط آب و هوای ش

www.kaashaaneh.ir

دوره آنالین/ حضوری

https://tasisatnews.com/%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af/
https://kaashaaneh.ir/bms-2-2/
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تــوان اینکــه حتــی دســتم را از روی پیشــانیم 

بــردارم و بــه ســمت پســرکوچکم نگاهــی بیانــدازم 

ــو  ــتم … ت ــدیدی داش ــی ش ــس تنگ ــتم… نف نداش

ذهنــم اتفــاق هــای چنــد روز قبــل رو مرور کــردم … 

آخــه مگــه میشــه شــب یلــدا رو بــدون دورهمــی 

برگــزار کنیــم؟

فقــط خواهــر و برادرهــا دو ســاعت خانــه مامــان 

ــویم و  ــی ش ــع م ــم جم ــون دور ه ــون و باباج ج

ــی  ــت م ــم رعای ــتی را ه ــتورالعملهای بهداش دس

ــون  ــه باباج ــاری ک ــه ت ــا و س ــده ه ــم! خن کنی

شــب یلــدا مــی زد خیلــی خاطــره ســاز بود…هیــچ 

ــردن خاطــرات  ــاد… دوره ک اتفاقــی هــم نمــی افت

ــدا و شــیرینی لحظــات ســپری شــده را،  شــب یل

یکبــاره، صــدای افتــادن چیــزی ســنگین در وســط 

ــی  ــی حال ــه ب ــی ب ــرد. وقت ــاره ک ــم پ ــاق از ه ات

شــدید خــودم غلبــه کــردم و نگاهــی بــه آن طــرف 

انداختــم، دیــدم همســرم از شــدت تــب و ضعــف 

ــوش  ــاق بیه ــور از ات ــال عب ــی در ح ــس تنگ و نف

شــده و کــف اتــاق افتــاده! خدایــا چــه مــی شــه 

کــرد؟ بیمارســتانها همــه پــر بودنــد و جایــی بــرای 

مهری بهزادپور: این خبری است که اگر دستورالعمل های بهداشتی مبارزه با کرونا را در دورهمی های 
مناسبتی و غیرمناسبتی جدی نگیریم، در چند روز آینده به واقعیت خواهد پیوست. مهندسی کردن 

برگزاری سنتهاِی دورهمی، شادِی بودن کناِر هم در »پساکرونای« نزدیک را برای ما به ارمغان خواهد آورد.

»یلدا« ایران را رتبه یک تلفات کرونا کرد...!

https://tasisatnews.com/%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af/
https://tasisatnews.com/%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af/
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پذیــرش بیمــاران جدیــد کرونایــی ندارنــد. حتــی 

ــت…  ــاز نیس ــاره س ــم چ ــس ه ــا اورژان ــاس ب تم

ــه  ــز ک ــای قرم ــا لپه ــرم ب ــم روی پس ــگاه نگران ن

حکایــت از تبــدار بودنــش داشــت، گــره خــورد و 

ــد… ــرازیر ش ــمام س ــک از چش اش

ــه  ــود ک ــا خواهــد ب ــی از م ــن، حــال و روز خیل ای

شــاید هشــدارهای برگــزار نکــردن دورهمــی هــای 

مناســبتی و غیرمناســبتی را جــدی نمــی گیریــم و 

متاســفانه یــک تــا دو هفتــه بعــد نتایــج حاصــل 

از آن را بــه هیــچ وجــه نمــی توانیــم جبــران کنیــم. 

در حالــی کــه خبــر کشــف واکســن و یــا داروهــای 

درمــان کننــده ایــن ویــروس منحــوس را از گوشــه 

و کنــار دنیــا مــی شــنویم کــه نویــد بخــش آغــاِز 

ــِک  ــک ت ــت، ت ــی اس ــی جهان ــن پاندم ــاِن ای پای

همــه مــردم در نقطــه نقطــه جهــان مــی تواننــد 

عضــوی تاثیرگــذار در قطــع زنجیــره ایــن بیمــاری 

ــرِت  ــاکرونایی« حس ــی »پس ــا در روزهای ــند ت باش

نبــود عزیزانمــان را کــه ناشــی اهمــال و بــی 

ــتی  ــای بهداش ــتورالعمل ه ــه دس ــا ب ــی م توجه

ــم. ــد، نخوری ــوده ان ب

»یلــدا« ســنتی قدیمی و دوســت داشــتنی هســت 

کــه از قدیــم االیــام بیــن ایرانی هــا بــوده و خواهد 

مانــد، امــا »کرونــا« در ایــن »شــب خــاص« شــاید 

ــا در آن  ــت م ــد خاقی ــه نیازمن ــت ک ــی اس فرصت

ــره  ــه شــکل مهندســی شــده و در دای ــا ب باشــد ت

»دســتورالعمل هــای بهداشــتی تعریــف شــده« بــه 

شــکل »خــاص« تــری آن را برگــزار کنیــم.

ــای  ــبکه ه ــق ش ــازی از طری ــای مج ــی ه دورهم

اجتماعــی، ماننــد؛ برگــزاری مســابقات شــعرخوانی 

ــه  ــی و … از جمل ــره گوی ــی، خاط ــتان گوی و داس

ــی هــا را  ــدام از ایران ــه هــر ک ــی هســت ک کارهای

ــی  ــذر از خطــرات احتمال ــده  گ »دور - از هــم« برن

دوِرهمــی هــای یلدایــی و خدایــی نکرده از دســت 

دادن عزیزانمــان در روزهــای پایانــی »کرونــا« 

ــرد. خواهــد ک

ــای  ــا خاقیته ــال را ب ــدای امس ــم؛ یل ــس بیایی پ

خودمانــی »مهندســی« کنیــم و خاطــره ای خــوش 

و نــو بــر جــای گذاریــم.

شــما هــم مــی توانیــد مهنــدس طراحــی و ارائــه 

کننــده راه هــای خاقانــه گــذر از ایــن شــب در ایام 

کرونایــی بــا روشــهای جدیــد و جالــب باشــید.

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

محمدســپهر اصفهانــی - ناظــر پایه یک تاسیســات 

مکانیک و گاز / دو 

ســوی دیگردرگیــر 

یعنــی  امــور  در 

و  کارفرماهــا 

گاز،  ناظریــن 

همــواره درحــال 

ــان  ــی مجری ارزیاب

در پــروژه هــای 

خــود و پرونــده هــای ارجاعــی شــان مــی باشــند 

و قطعــا یکــی از راههــای افزایــش کیفیــت اجــرای 

لولــه کشــی هــای گازخانگــی و بــه تبــع آن افزایش 

ــرداری ســاکنین  ضمانــت ایمنــی در دوران بهــره ب

ــن  ــاری(، همچنی ــا تج ــکونی )و ی ــای مس واحده

ــن  ــان همی ــی مجری ــی و علم ــطح فن ــاء س ارتق

دســت از ارزیابــی هــا خواهدبــود.

ــه  ــت نقط ــی و دریاف ــد بررس ــت فراین ــن اس ممک

نظــرات از کارفرماهــا )ویــا ســازندگان ســاختمانها( 

کمــی پیچیــده بنظــر آیــد. لیکــن ایــن امــر بــرای 

ــاده ای از  ــیار س ــی بس ــت اجرای ــن گازقابلی ناظری

نظــر نگارنــده ایــن متــن دارد. ســازمان هــای نظام 

مهندســی اســتانها در ســطح کشــور و در رأس آنهــا 

ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران بواســطه 

ســامانه هــای نســبتًا خوبــی کــه در اختیــار 

ناظریــن گاز قــرار داده اســت، ضمــن طراحــی 

ــر  ــا ه ــا و ی ــت ه ــک لیس ــا و چ ــنامه ه پرسش

ــد  ــادر خواه ــری ق ــب دیگ ــی مناس روش پاالیش

بــود بــا جمــع آوری و جمــع بنــدی نقطــه نظــرات 

ــه و  ــه مربوط ــق اتحادی ــب را ازطری ــی مرات دریافت

مشــورت بــا وی، نهایــی و نتیجــه را جهــت اطــاع 

ــاختمانی( در  ــازندگان س ــان )و س ــه کارفرمای هم

ــن  ــب ای ــن ترتی ــد و بدی ــرار ده ــان ق اختیارش

ــکیل  ــری و تش ــاب مج ــان انتخ ــات در زم اطاع

ــد. ــرار گیرن ــل ق ــاک عم ــی م ــده براحت پرون

مهندســی  نظــام  مکانیــک  تخصصــی  گــروه 

مسئولیت های حرفه ای و اخالق حرفه ای 
مجریان لوله کشی گازخانگی

در صنعت گازخانگی، بخش اجرایی پروژه های ساختمانی را که بار اصلی انجام کارها برعهده شان است 

مشابه همه صنوف فنی دیگر می توان از دیدگاه های کیفی، اخاق حرفه ای و مسئولیت های شغلی

به دسته های سه گانه تقسیم بندی نمود:

خوب، متوسط و ضعیف
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تهــران میبایســت جزئیــات بیشــتر ایــن طــرح را 

ــات در  ــی اقدام ــرار داده و خروج ــتور کار ق در دس

ــای  ــا درج نرخه ــی ب ــی ســه قســمتی و حت جدول

ــر نظــام مهندســی در معــرض  ــه، در دفات ســه گان

ــن  ــا تدوی ــن ب ــرد. همچنی ــرار گی ــوم ق ــد عم دی

رویــه هــای کنترلــی همــه دفاتــر نظــام در ســطح 

اســتان تهــران را بیــش از پیــش نســبت بــه 

ــاس  ــن گاز حس ــوی ناظری ــهای وارده از س گزارش

ــود  ــته ش ــر خواس ــن دفات ــای ای ــوده و از روس نم

اقــدام بموقــع درخصــوص مــوارد تخلــف اعامــی 

ــی هــا  معمــول داشــته، مراتــب را در زمــان ارزیاب

و ازطریــق دفتــر مرکــزی نظــام و اتحادیــه صنفــی 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــط مدنظ ذیرب

مطابــق مــاده۲ شــیوه نامــه اجرایــی تفاهــم نامــه 

مربوطــه و طــی فرایندهــای مشــخص شــده، 

ــل  ــف قاب ــان متخل ــدود مجری ــای مع ــده ه پرون

بررســی، رســیدگی و برخــورد قانونــی مــی باشــند 

و کارفرمایــان میبایســت از آخریــن لیســت اعــام 

شــده در دفاتــر ســازمان نظــام مهندســی نســبت 

ــد. در  ــدام نماین ــح اق ــان اصل ــاب مجری ــه انتخ ب

ایــن شــیوه نامــه جــای خالــی بندهــای تشــویقی 

ــم  ــی و ه ــاظ فن ــم بلح ــه ه ــی ک ــرای مجریان ب

ــر را کســب مــی  ــه هــای برت ــی رتب بلحــاظ اخاق

ــی  ــم نیســت، بســیار خال ــد و تعدادشــان ک نماین

مــی باشــد.

مقاله
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ســاختمان  نامناســب  و  نامنظــم  نگهــداری 

و  تخریــب  پوســیدگی،  بــه  منجــر  می توانــد 

کاهــش عملکــرد برخــی از قســمت ها شــود. 

همچنیــن بــا گذشــت زمــان، ســاختمان فرســوده، 

بــود.  نخواهــد  اول، ســامت  روز  انــدازه  بــه 

بی شــک، بناهــای فرســوده، امنیــت تمــام افــرادی 

را کــه در آن زندگــی می کننــد، تهدیــد می کنــد.

بســته بــه نــوع طراحــی، کیفیــت مــواد و مصالــح، 

عملکــرد و موقعیــت مکانــی، ســاختمان ها بــا 

ســرعت های مختلــف دچــار زوال، فرســودگی و 

ــتری  ــه بیش ــه توج ــاز ب ــوند و نی ــتهاک می ش اس

دارنــد. هیــچ بنایــی نیســت کــه نیــاز بــه تعمیــر 

ــت  ــد. کیفی ــته باش ــاختمان نداش ــداری س و نگه

ــا  ــداری از بن ــرات و نگه طراحــی برنامه هــای تعمی

ــه  ــیب ها را ب ــد آس ــرز کار، می توان ــن ط و همچنی

ــل  ــی را حاص ــتری بازده ــاند و بیش ــل برس حداق

کنــد.

مهم ترین مزایای تعمیر و نگهداری ساختمان

· برنامه هــای تعمیــر و نگهــداری ســاختمان، از 

ــد. ــری می کنن ــب جلوگی ــیدگی و تخری ــد پوس رون

ــی  ــات و ایمن ــظ ثب ــب حف ــا موج ــن برنامه ه · ای

ــوند. ــا می ش ــاختاری بن س

ــی  ــی و کل ــیب های جزئ ــا، از آس ــداری از بن · نگه

ــتفاده های  ــا اس ــی ی ــرایط آب و هوای ــر ش در اث

عمومــی جلوگیــری می کنــد.

ــاختمان را  ــرد س ــد عملک ــا می توان ــن برنامه ه · ای

بهینــه کنــد.

ــد  ــا ح ــد ت ــداری می توانی ــرات و نگه ــا تعمی · ب

بازســازی،  نوســازی،  برنامه هــای  بــه  زیــادی 

مقــاوم ســازی یــا تاســیس ســاختمان های جدیــد 

ــد. ــک کنی کم

· بــا تعمیــر و نگهــداری ســاختمان، دالیــل نقــص را 

مشــخص می کنیــد و از ایــن طریــق از آســیب های 

بیشــتر و خطرناک تــر جلوگیــری خواهیــد کــرد.

تعمیر و نگهداری ساختمان، فرایندی تضمین کننده است و موجب می شود که ساختمان ها 
و تمام قسمت های یک بنا که جزء دارایی های سرمایه ای شما هستند، از ظاهر خوبی 
برخوردار باشند؛ امور مربوط به تعمیرات و نگهداری بنا در طوالنی مدت باعث می شود 

ساختمان ها، با بهره وری بهینه کار کنند.

آشنایی با تعمیر و 
نگهداری ساختمان

تاسیسات کار خود باشیم
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اجرایــی  برنامه هــای  بــودن  موثرتــر  بــرای   ·

ــد برنامه هــای بازرســی  ــداری، بای ــرات و نگه تعمی

ابتدایی تریــن  در  شــود.  ســازماندهی  دوره ای، 

ــره  ــای روزم ــامل کاره ــه، ش ــن برنام ــطح، ای س

اســت و بــه تدریــج بــه ســمت برنامه هــای 

ــار  ــاالنه، چه ــه، س ــه، ۶ ماه ــه، ماهان دوره ای روزان

ســاله و …. حرکــت می کنــد.

· در برنامه هــای تعمیــر و نگهــداری ســاختمان 

چهــار ســاله و بیشــتر از آن، ممکــن اســت معماران، 

از  بازرســی  بــرای  نقشــه برداران  و  مهندســین 

ســایر  و  ســاختاری  عیب هــای  و  نقص هــا 

آســیب های جــدی اعــزام می شــوند. بــا نظــر 

ایــن کارشناســان، تمــام مــوارد برطــرف می شــوند 

ــن قســمت ها اصــاح  و ســپس برخــی از مهم تری

می شــوند.

انواع برنامه های تعمیر و نگهداری ساختمان
ــر  ــورت زی ــه ص ــاختمان ب ــداری س ــر و نگه تعمی

می شــود: طبقه بنــدی 

شــده:  ریــزی  برنامــه  نگهــداری  و  تعمیــر   -۱

تنظیــم  مرتــب  طــور  بــه  کــه  برنامه هایــی 

بویلرهــا،  نظیــر  بازرســی هایی  می شــوند؛ 

اســت. برنامه هــا  ایــن  از  نمونه هایــی 

ــی  ــگیرانه: برنامه های ــداری پیش ــر و نگه ۲- تعمی

آســیب های  از  بــرای جلوگیــری  کــه  هســتند 

بیشــتر بــه ســاختمان، انجــام می گیرنــد. تعویــض 

ــش روی  ــر پوش ــا تعمی ــورده ی ــرک خ ــی ها ت کاش

پشــت بــام، قبــل از تغییــرات آب و هوایــی، 

پیشــگیرانه  برنامه هــای  ایــن  از  نمونه هایــی 

ــت. اس

۳- تعمیــر و نگهــداری اصــاح کننــده: ایــن برنامــه 

ــاختمان  ــمتی از س ــا قس ــز ی ــم چی ــامل ترمی ش

اســت کــه یــا شکســته و یــا تخریــب شــده اســت. 

ــک  ــاختمان، ی ــته س ــه های شکس ــض شیش تعوی

نمونــه از ایــن برنامــه تعمیــر و نگهداری ســاختمان 

اســت.

ــن  ــودگی: ای ــل از فرس ــداری قب ــر و نگه ۴- تعمی

برنامــه شــامل حفــظ چیزهایــی اســت کــه 

ــداری از  ــتند. نگه ــتفاده هس ــال اس ــوز در ح هن

ــا  ــی ی ــال زندگ ــه در ح ــه ک ــمت هایی از خان قس

اســتفاده آن هــا هســتید، نمونــه ای از ایــن برنامــه 

ــت. اس

و  تعمیــرات  فعــال:  نگهــداری  و  تعمیــرات   -۵

ــه می شــود  ــی گفت ــه برنامه های ــال ب ــداری فع نگه

کــه بــرای جلوگیــری از خرابــی یــا شناســایی 

نقص هایــی انجــام می شــوند کــه بــه شــدت 

می توانــد تمــام برنامه هــای اصلــی را مختــل 

کنــد. تمیــزکاری قســمت های خانــه و برطــرف 

کــردن جــرم یــا آلودگــی، نمونــه ای از ایــن برنامــه 

ــت. اس

ــان:  ــل اطمین ــز و قاب ــداری متمرک ــر و نگه ۶- تعمی

تاسیسات کار خود باشیم

اگــر مالــک یــک ویــا در شــمال هســتید، 

قطعــًا بایــد برنامه ریزی هــای دقیــق را بــرای 

تعمیــرات و نگهــداری از آن داشــته باشــید. 

بــدون برنامه ریــزی دقیــق نمی توانیــد ویــا 

را بازرســی کنیــد یــا نســبت بــه تعمیــرات 

ــه  ــد. در مقال ــدام نمایی ــمت ها، اق ــی از قس برخ

ــا  ــازی وی ــر و بازس ــاوره تعمی ــی “مش تخصص

ــه  ــم ک ــح داده ای ــما توضی ــرای ش ــمال” ب در ش

چگونــه می توانیــد ایــن کارهــا را انجــام دهیــد. 

ــانی  ــه کس ــه از چ ــد ک ــن می آموزی ــن مت ــا ای ب

ــد. ــت کنی ــی را رعای ــه نکات ــد و چ ــک بگیری کم
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ســاختمان،  نگهــداری  و  تعمیــر  برنامه هــای 

ــه  ــت ک ــداری اس ــتراتژی های نگه ــی از اس ترکیب

ــه کار  ــا ب ــی بن ــامت فیزیک ــان از س ــرای اطمین ب

ــی  ــای تعمیرات ــن برنامه ه ــا ای ــما ب ــی رود. ش م

مطمئــن می شــوید کــه ســاختمان شــما همچنــان 

ــت. ــالم اس ــح و س صحی

۷- تعمیــر و نگهــداری برنامه ریــزی شــده: تعمیــر و 

نگهــداری پیشــگیرانه مطابــق بــا فواصــل از پیــش 

تعییــن شــده، تعــداد بازرســی ها، ســاعات اجــرا و 

ــود. ــام می ش …. انج

مهم تریــن کارهایــی کــه در تعمیــر و نگهــداری 

ســاختمان انجــام می شــود چیســت؟

تعمیــر و نگهــداری ســاختمان می توانــد در قالــب 

ــرای  ــرد. ب ــی انجــام گی ــا داخل ــی ی کارهــای بیرون

ــت  ــر دق ــوارد زی ــه م ــوم ب ــن مفه ــر اس درک بهت

کنیــد:

· نقاشی بیرونی و گچ کاری

· محوطه سازی و باغبانی

· تعمیرات سنگ فرش ها

· تعمیر پنجره ها و درب

ــزن  ــردن مخ ــز ک ــا و تمی ــردن زباله ه ــرون ب · بی

در  مــورد  )ایــن  ســاختمان  زبالــه  اصلــی 

دارد( وجــود  واحــدی  چنــد  ســاختمان های 

· شستشــوی ســطوح بــا آب پــر فشــار و اســتفاده 

از مــواد تمیزکننــده شــیمیایی بــرای از بیــن بــردن 

لکــه، قــارچ یــا رســوبات و هرگونــه جــرم و آلودگــی

· خدمــات نجــاری )در صورت لــزوم، چهارچوب های 

درب هــای چوبی نیاز بــه تعمیــرات دارند و …(

· تعمیرات سیستم های روشنایی

· گــچ کاری مجــدد و تعمیــرات گچ کاری هــای قبلــی 

کــه شکســته شــده اند یــا تــرک خورده انــد

· کاشی کاری

· تعویض موکت و کفپوش ها

قســمت ها  تمــام  در  لوله کشــی ها  بازرســی   ·

ــد  ــرای تاسیســات مجتمع هــای چن )ایــن مــورد ب

ــت دارد( ــیار اهمی ــزرگ، بس ــدی و ب واح

ــوان  ــگ )می ت ــا رن ــار نقاشــی ی ــردن آث ــن ب · از بی

ایــن تعمیــر و نگهــداری ســاختمان را بــا شستشــو 

دســتگاه های  از  اســتفاده  بخــار،  آب،  توســط 

ــای  ــیمیایی، روش ه ــواد ش ــده م ــی کنن ضدعفون

ــام  ــکاری و … انج ــتینگ، جوش ــا باس ــاینده ی س

داد(
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· ترمیم دیوارهای ترک خورده

· تعمیر کفپوش های پوسیده

نگهــداری  و  تعمیــر  شــرکت های  خدمــات 

چیســت؟ ســاختمان 

کارهــای تعمیــر و نگهــداری ســاختمان بســته بــه 

نــوع بنــا متفــاوت هســتند. شــاید از خود بپرســید 

کــه آیــا می توانیــم تمــام ایــن کارهــا را خودمــان 

بــه تنهایــی انجــام دهیــم؟ چــرا بایــد از خدمــات 

شــرکت های ایــن حــوزه اســتفاده کنیــم؟ اســتفاده 

ــاختمان ها  ــی س ــی تعمیرات ــرکت های خدمات از ش

چــه مزایایــی دارد؟

ــز  ــامل تمی ــاختمان ش ــداری س ــرات و نگه تعمی

کــردن مناطــق مشــترک، تخلیــه کامــل ســطل زباله 

ــده اند.  ــته ش ــه شکس ــت ک ــواردی اس ــر م و تعمی

ســاختمان  نگهــداری  و  تعمیــر  برنامه هــای 

می توانــد شــامل بازرســی، تعمیــر و نگهــداری 

سیســتم های برقــی، سیســتم های گرمایشــی و 

ــد. ــات باش ــایر خدم ــوع و س ــه مطب تهوی

ــه  ــا ب ــداری بن ــر و نگه ــوارد، تعمی ــی م در بعض

ــد و  ــدا می کن ــترش پی ــز گس ــرون نی ــای بی فض

شــامل مدیریــت فضــای ســبز و آبیــاری، مراقبت از 

چمــن و مدیریــت نمــای ایــن قســمت می باشــد. 

ــه  ــا را ب ــن کاره ــام ای ــد تم ــر بخواهی ــًا اگ قطع

ــی  ــت کاف ــد، فرص ــام دهی ــخصی انج ــورت ش ص

نداریــد و از نظــر انــرژی بدنــی، بــه زودی خســته 

ــود،  ــخصی خ ــره ش ــای روزم ــوید و از کاره می ش

بــاز می مانیــد!

طبقه بنــدی کارگــران تعمیــر و نگهــداری ســاختمان 

ــا وظایف ــق ب مطاب

ــوالً  ــاختمان معم ــداری س ــر و نگه ــران تعمی کارگ

ــوند: ــیم می ش ــئولیت تقس ــه و مس ــاس تجرب براس

۱- ســرایدار: ایــن افــراد بــه طــور معمــول، کارهــای 

رســیدگی بــه تمیــز کــردن ســاختمان یا تاسیســات 

را انجــام می دهنــد. تمیــز کــردن کفپــوش، جــارو 

ــا  ــتن پنجره ه ــام و شس ــردن حم ــز ک ــردن، تمی ک

ــرایدار  ــده س ــر عه ــز ب ــه ای نی ــای شیش و درب ه

اســت.

ــین های  ــداری: تکنیس ــر و نگه ــین تعمی ۲- تکنس

بازرســی ســاختمان در قالــب اعضــای تیم بازرســی، 

امــور مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری سیســتم های 

ســاختمان از جملــه تهویــه یــا HVAC ، بــرق و آب 

را انجــام می دهنــد. کارهــا بــه طــور معمــول طبــق 

ــران،  ــزارش کارگ ــود و گ ــام می ش ــتور کار انج دس

ــکات  ــاختمان ؛ ن ــازی س ــتورالعمل های بازس “دس

را  نکاتــی  مهم تریــن  و…”  مصالــح  اجرایــی، 

ــا  ــک بن ــازی ی ــرای بازس ــه ب ــد ک ــاره می کن اش

بایــد رعایــت کنیــد. ســاختمان ها نیازهــای 

مختلفــی دارنــد و شــما بــه راحتــی نمی توانیــد 

فرآینــد نوســازی یــا مرمــت یــک قســمت را اجرا 

ــرای ایــن کار بــه مشــاوره نیــاز داریــد.  کنیــد. ب

ــه شــما توضیــح  ــه طــور کامــل ب ــه ب ایــن مقال

ــی را  ــه مراحل ــازی، چ ــرای بازس ــه ب ــد ک می ده

ــد. ــال کنی دنب

تاسیسات کار خود باشیم
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به سرپرستان ناظر ارائه می گردد.

۳- ناظــر تعمیــر و نگهــداری: سرپرســتان یــا ناظران 

برنامه هــای تعمیــر و نگهــداری ســاختمان، تیمــی 

از کارگــران تعمیــر و نگهــداری را بــرای یک شــیفت 

ــا  ــد. آن ه ــت می کنن ــزی و مدیری خــاص، برنامه ری

ــاه  ــداف کوت ــن اه ــتورالعمل های کار و همچنی دس

ــدی کار  ــرای اولویت بن ــدت را ب ــد م ــدت و بلن م

گــروه، بــرای یــک روز یــا در طــول هفتــه بررســی 

می کننــد.

ســازمان هایی کــه از تعمیــر و نگهــداری ســاختمان 

ــد: اســتفاده می کنن

· ساختمان های تجاری

· مجتمع های مسکونی

· ســاختمان های دولتــی، شــهرداری ها، دفاتــر 

و … موزه هــا  کتابخانه هــا،  و  پســت 

سخن پایانی

یــک واحــد تعمیــر و نگهــداری ســاختمان، نظــارت 

بــر همــه سیســتم ها، تعمیــرات و کارهــای در 

حــال انجــام را بــرای دســتیابی بــه ســامت 

ــن  ــد. ای ــه اداره می کن تاسیســات،به صــورت روزان

ــی اســت و  ــام ســاختمان ها الزام ــرای تم ــا ب کاره

ــتر در  ــیب های بیش ــاختمان و آس ــودگی س از فرس

ــد. ــری می کن ــدت، جلوگی ــی م طوالن

یــک مجتمــع آپارتمانــی یکــی از نمونه هایی اســت 

ــاختمان  ــداری س ــی در نگه ــای مختلف ــه نیازه ک

دارد. بازرســی قســمت هایی از خانــه کــه بــا عیــب 

ــد  ــک می کن ــت، کم ــده اس ــه ش ــص مواج ــا نق ی

کــه بــه زودی آن را برطــرف کنیــد و از خرابی هــای 

ــد. ــری نمایی ــی، جلوگی ــای آت ــتر و هزینه ه بیش
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محصوالت جدید بازار تاسیسات

سیستم هوای خارج اختصاصی
سیســتم هــوای خــارج اختصاصــی هوشــمند 

ــاوری پمــپ حرارتــی دارد کــه امــکان  دایکیــن فن

گرمایــش و ســرمایش بــرای اســتفاده از %۱۰۰ 

هــوای بیــرون را فراهــم مــی ســازد. فنــاوری 

ــوا  ــد ه ــی ده ــازه م ــای SmartBoost اج گرم

بــدون پیــش گرمایــش بــا دمــای ۰ درجــه 

ــده و  ــراد( وارد ش ــانتی گ ــه س ــت )۱۸ درج فارنهای

بــه کارایــی ۴۹% بیشــتر از حداقــل اســتاندارد ۹۰٫۱ 

ــد. ــری برس ــال ۲۰۱۶ اش س

سنسورهای اتاق
ــواری بلیمــو، دمــا، رطوبــت و CO2 را  سنســور دی

انــدازه گرفتــه و پاســخ ســریع و دقیــق مــی دهــد. 

ــریع، راه  ــزی س ــه ری ــرای برنام ــزات ب ــن تجهی ای

 Belimo ــن ــا اپلیکیش ــی ب ــب یاب ــدازی و عی ان

Assistant و تلفــن هوشــمند بــا ارتبــاط میدانــی 

ــام مــی شــوند. ــک )NFC( ادغ نزدی

شیرهای تنظیم کننده استاتیک
ــز،  ــرکت وات ــده Idroset ش ــم کنن ــیرهای تنظی ش

ســهولت و ســرعت در تنظیــم یــک سیســتم 

هیدرونیــک را بــه پیمانــکاران هدیــه مــی کنــد و 

بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد بــدون هیــچ بــار اضافی 

ــزات یــک  ــد. ویژگــی ایــن تجهی ــان را بخوانن جری

مقاله
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ــه  ــاز ب ــدون نی ــته ب ــه پیوس ــت ک ــزرگ اس ــج ب گی

راه انــدازی یــک مــدار بــای پــس جریــان را نشــان 

مــی دهــد.

دمپر کنترل
 324 HCD ــدل ــنگین م ــی س ــرل صنعت ــر کنت دمپ

ــت.  ــای باالس ــای دم ــرای کاربرده ــک ب ــن چ گری

طراحــی تیغــه آن جریــان هــوا را کنتــرل مــی کنــد 

و در سیســتم هــای صنعتــی قطــع کــن نیــز دارد. 

ــوت در  ــا ۵۰۰۰ ف ــر ت ــن دمپ ــرعت ای ــدوده س مح

ــت. ــه( اس ــر در ثانی ــه )۲۵ مت دقیق

کنترل های ساختمان
ــرکت  ــای Tracer sc+ ش ــرل ه ــورم کنت ــت ف پل

ــن/ ــر از تری ــرد متغی ــان مب ــاوری جری ــا فن ــن ب تری

ــه  ــود و ب ــی ش ــق م ــک تلفی ــی الکتری میتسوبیش

ــق و اداره  ــرل دقی ــازه کنت ــات اج ــران تاسیس مدی

همچنیــن  دهــد.  مــی  را  ســاختمان  چندیــن 

آســایش، انعطــاف پذیــری و کارایــی را بــرای 

ســاختمان هــای تجــاری بــزرگ فراهــم مــی ســازد.

دستگاه های پشت بامی
دســتگاه هــای پمــپ حرارتــی پشــت بامــی 

ــر  ــرکت کری ــای Weather از ش ــری ه ــه س یکپارچ

مــدل هایــی در انــدازه هــای مختلــف دارنــد 

ــترده ای از رده  ــف گس ــه طی ــد ب ــی توانن ــه م ک

ــاوری  ــا شــامل فن ــدی هــای SEER برســند. آنه بن

EcoBlue مــی شــوند کــه بــا یــک طراحــی ســاده 

ــر،  ــرک کمت ــات متح ــا ۷۵% قطع ــر ب ــر و کوچک ت ت

جایگزیــن تســمه و پولــی هــای کنونــی مــی شــوند.

سنسور
 Lochinvar ــرکت ــیژن از ش ــاب اکس ــاوری بازت فن

بــه مدیــران تاسیســات دسترســی فــوری بــه داده 

ــراق مــی دهــد و در  ــن و احت هــای انتشــارات کرب

زمــان کار دیــگ نســبت ســوخت بــه هــوا را کنتــرل 

ــیژن  ــدار اکس ــی از مق ــان واقع ــزارش زم ــک گ و ی

ــازه  ــا اج ــد ت ــی کن ــم م ــن فراه ــید کرب و دی اکس

تنظیمــات ســریع را بدهــد.
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گرمکن ها
گــرم کــن هــای مــادون قرمــز ســری هــای 

اســترلینگ،  تاسیســاتی  شــرکت   Sunscape

ــای  ــری ه ــوای آزاد در کارب ــتفاده از ه ــول اس فص

ــن  ــد. ای ــی کن ــتر م ــکونی را بیش ــاری و مس تج

ــردن هــوای اطــراف،  ــرم ک ــه جــای گ ــزات ب تجهی

ــیاء  ــراد و اش ــه اف ــتقیم ب ــی را مس ــای تابش گرم

ــد. ــی دهن ــف م ــه همک طبق

موتور فرکانس متغیر
ــر Optidrive Coolvert از  ــس متغی ــور فرکان موت

شــرکت Invertek Drives بــرای صرفــه جویــی در 

ــای  ــه ه ــش هزین ــا ۲۵% و کاه ــرژی ت ــرف ان مص

انــرژی کمپرســور هــای BLDC کــه در پمــپ هــای 

حرارتــی و کندانســینگ یونیــت هــا اســتفاده مــی 

ــا  ــور ب ــن موت ــت. ای ــده اس ــی ش ــوند، طراح ش

سیســتم هــای کندانــس مبــرد CO2 کار مــی کنــد.
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