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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 !
سال به آخرین فصل خود رسید و طبیعت به انتهای انرژی خود! بسیاری از حیوانات و 

گیاهان به خواب رفتند و زمین در زیر لحافی سپید به بازسازی خود مشغول است. دانه 
های فراوانی در این موقع کاشته می شوند و ریشه ها با وجود خواب گیاهان، غذا از 

زمین برمی گیرند و زمین مهربانانه ریشه ها و بسیاری از موجودات را در بستر گرم خود 
نگه می دارد تا در فصلی دیگر ذخایر این کره خاکی، به زندگی ادامه دهند. در کنار تمام 
این اتفاقات پیچیده که از چشم ما دور است، زمین آماده می شود تا در بهار بشکوفد و 

در تابستان روزی موجودات جهان را عرضه کند. 
برای ما زمستان انتظاری سخت است تا به بهار برسیم؛ اما نباید فراموش کنیم که 

زمستان یک ربع از سال است. فراموشی این فرصت طایی یعنی از دست دادن آخرین 
مهلت برای جبران عقب ماندگی های ساالنه. پدیده ای در مدیریت زمان وجود دارد 

به نام ماشه آماده! فرض کنید که کسی تفنگی روی شقیقه شما گذاشته و دستش 
روی ماشه کشیده شده است. او از شما خواسته است که کاری را در چند دقیقه انجام 

دهید و در غیر این صورت ماشه را رها خواهد کرد! بدیهی است که شما تمام تاش 
خود را می کنید که از مرگ نجات یابید. این عجله شما در انجام کار باعث انجام سریع 
کاری می شود که شاید در زمان غیر اضطرار ساعت ها طول می کشید. برای همه ما، 
بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. وقتی باید به مسافرتی برویم و کارهای مهمی 
مانده است ناگهان در یک ساعت کوهی از کارها تمام می شود! کارهایی که ساعت ها 
و روزها مانده و روی هم تلمبار شده بود. می توانیم در زمستان با تمرین ماشه آماده 

کارهای باقیمانده سال را تمام کنیم.
برای کسانی که برنامه مدونی برای سال نداشته اند و یا یه دالیل مختلف از برنامه 

خود به شدت جامانده اند و حال در فکر رها کردن این فرصت آخر هستند می توان از 
یک قاعده ساده استفاده کرد: بازی از اول! خیلی ساده برنامه خود را از ابتدای زمستان 
شروع کنیم. چرا باید فکر کنیم بهار وقت شروع است؟ اتفاقًا با توجه به تعطیلی های 

طوالنی ابتدای فصل، که به خاطر کرونا ظاهرًا طوالنی تر هم خواهد بود، می توانیم 
همین زمستان را و همین هفته را و همین امروز را شروع بدانیم و برنامه یک ساله ای 
براین مبنا بچینیم. با این برنامه تعطیات بهار استراحتی مطبوع پس از تاشی سخت 

خواهد بود!
انجام برنامه هایی چون خریدها، انعقاد قراردادهای کاری و پرداخت هزینه برای 
خدماتی چون آموزش در این فصل مقرون به صرفه تر خواهد بود؛ زیرا در کشور 

ما پس از بهار همه این هزینه ها با دستمزد جدید اعامی توسط دولت و اصناف 
کارفرمایی و کارگری بیشتر خواهد شد.

فصل آخر فصل خواب بسیاری از موجودات عالم و کار مداوم زمین و خورشید است. ما 
باید تصمیم بگیریم کدام نقش را دوست تر داریم!

فصل آخر!

تا بعد!
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

صفحه 9صفحه 20

حقوق تاسیسات

تاسیسات کار خود باشیم! عیب یابی بخاری گازی

قیمت آهن آالت ساختمانی در آذر ماه 1399

ایران پیشتاز رشد تولید علم حوزه فنی و مهندسی دنیا

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه

24
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امسال زمستان سرزده آمد و ما ماندیم با وسایل گرمایش و سرویس و 
عیب یابی آنها! چند مشکل رایج را با هم بررسی می کنیم تا یک آشنایی اولیه 

با عیب یابی بخاری گازی داشته باشیم.

در روزهای اخیر شاهد نوساناتی بساری در بازار آهن آالت بوده ایم به همین 
خاطر قیمت نهاده های آهنی از جمله تیرآهن در روزهای اخیر دچار تغییرات 

قیمتی شده اند.

 براساس پایگاه استنادی اسکوپوس و با مقایسه این سال با تولید علم 
صورت گرفته با سال ۲۰۱۹ مشاهده می شود که جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه فنی و مهندسی پیشتاز رشد کمیت علم در بین ۲۵ قدرت علمی دنیا 

شده است.

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

اخبار داخلی

صفحه 4

صفحه 14

امضا توافق نامه 

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

16

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. 

گاز گرفتگی!



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی
خرم : نظرات مخالف را 

تحمل کنیم
احمــد خــرم ، رئیــس ســازمان نظــام 
ــورای  ــه ش ــور، در جلس ــی کش مهندس
مدیــران ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان، راهــکار حل اختــاف نظرها 
را، تحمــل نظــرات مخالــف دانســت و 
تاکیــد کــرد؛ بــه دنبــال منافــع مــادی 
رئیــس  نباشــیم.  کاری  سیاســی  و 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
در پایــان بــر ضــرورت تشــکیل کمیتــه 
ویــژه بــراى افزایــش راندمــان ســازمان 
تاکیــد کــرد و دســتور داد ســاختار 
ــاده  ــت طراحــی و پی ســازمانى بافوری

ــود. ــازی ش س

»مسکن ملی« به مهندسان 
هم رسید!

بــر اســاس تفاهــم نامــه ای کــه بــه 
عمــران  شــرکت  مدیرعامــل  امضــای 
شــهرهای جدیــد و رییــس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان رســیده قــرار اســت 
در شــهرهای جدیــد پرنــد، هشــتگرد، 
صــدرا، گلبهــار، ســهند و ایوانکــی بــه 
ــام  ــو نظ ــرایط عض ــد ش ــان واج مهندس
ــود. ــذار ش ــی واگ ــکن مل ــی، مس مهندس

طرح استاندارد سازی 
سیستم گرمایشی مدارس 

کشور تصویب شد
علــی کریمــی فیروزجائــی در حاشــیه 
آموزشــی  پروژه هــای  از  بازدیــد 
بابــل  شــرقی  بندپــی  بخــش 
اظهــار داشــت: اســتاندارد ســازی 
مــدارس  بهداشــتی  سیســتم های 
بــا توجــه بــه فرصتــی کــه بــا توجــه 
بــه قرارگیــری در دوران تحصیــل از 
راه دور، مــی توانــد گام مهمــی در 
برقــراری عدالــت بهداشــتی در میــان 

ــد. ــتان باش ــطح اس ــدارس س م

چه کسی پاسخگوی سئواالت 
غلط آزمون نظام مهندسی 

است؟
ــط  ــق بررســی های انجــام شــده، غل مطاب
ــی  ــام مهندس ــون نظ ــواالت آزم ــودن س ب
ــی  ــدر کاران علم ــت ان ــی دس ــرای تمام ب
محقــق شــده اســت اما مشــخص نیســت 
ــام  ــازمان نظ ــل س ــه دلی ــه چ ــرا و ب چ
مهندســی نســبت بــه حــذف این ســواالت 
اقــدام نمی کنــد تــا شــاهد گســترده 
ــیم. ــون نباش ــه آزم ــات ب ــدن اعتراض ش

گفتنــی اســت، پیــش از ایــن حــذف 
رشــته های خــاص نظیــر مدیریــت پــروژه 
ــون  ــان آزم ــرایط متقاضی ــت ش از فهرس
منجــر بــه اعتــراض متقاضیــان شــده بــود.

اعالم نتایج قطعی آزمون  
نظام مهندسی مهر ۹۹

ســازمان  جدیــد  اطاعیــه  طبــق 
ــج  ــاختمان نتای ــی و س ــرارات مل مق
آزمون هــای تســتی مهــر  قطعــی 
در  الزم  تغییــرات  و  اســتخراج   ۱۳۹۹
کارنامه هــا اعمــال شــده اســت و 
آزمون هــا  از  دوره  ایــن  در  صرفــا 
ــرات ۴۸ و ۴۹  ــه دارای نم ــی ک داوطلبان
می باشــند مشــروط بــه گذرانــدن 
ــون  ــت در آزم ــی و موفقی دوره آموزش
مربوطــه کــه محتــوا و میــزان آن 
نظــام  ســازمان های  بــه  متعاقبــا 
ــد  ــاغ خواه ــتان ها اب ــی اس مهندس
شــد بــه عنــوان قبــول در آزمــون تلقی 

ــد. ــد ش خواهن
مسکن هنوز حباب دارد، برای مشاهده نتایج کلیک نمایید.

فعالً خانه نخرید!
قیمــت مســکن از ابتــدای آذرمــاه رونــد 
نزولــی بــه خــود گرفتــه و مطابــق 
بررســیها نرخهــای پیشــنهادی در تهــران 
ــش  ــد کاه ــا ۱۵ درص ــتانها ت و شهرس
یافتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
بــازار مســکن از خردادمــاه بــه بعــد روند 
صعــودی بــه خــود گرفته بــود تــا اینکه 
محمــد اســامی، وزیــر راه و شهرســازی 
اواخــر خردامــاه بــرای ســومین بــار طــی 
ــه  ــردم توصی ــه م ــر ب ــال اخی ــک س ی
کــرد بــه منظــور کاهــش التهــاب بــازار 
مســکن فعــا خانــه نخرنــد. او معتقــد 
بــود کــه قیمــت مســکن حبــاب دارد.

این دو نوع مصالح ساختمانی خراسان شمالی را نخرید
ــر کیفیــت  ــرکل اســتاندارد خراسان شــمالی گفــت: در راســتای نظــارت ب ــواز مدی ــز خراســان شــمالی، فهیمــه مهمــان ن مرک
ــدی  ــد تولی ــده دو واح ــدی پرون ــای تولی ــی از واحد ه ــاری، در بازرس ــتاندارد اجب ــررات اس ــن و مق ــمول قوانی ــای مش کاال ه
فــراورده ســنگدانه و یــک واحــد تولیــدی فــرآورده گــچ در گــروه مصالــح ســاختمانی را بــه دلیــل تولیــد و توزیــع غیرمجــاز و 
عــدم دریافــت پروانــه اســتاندارد اجبــاری، عــدم رعایــت الزامــات اســتاندارد و تولیــد انبــوه در شهرســتان بجنــورد و اســفراین 

بــرای اقدامــات حقوقــی بــه دادســرا ارجــاع دادنــد.

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-2/
https://tasisatnews.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%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/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/
http://www.tasisatnews.com


دوره آموزشی آنالین طراحی و نقشه 
کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با 

نرم افزار رویت
 مدت دوره: 60 ساعت

روزهای برگزاری: جمعه ها
ساعت برگزاری: 10:00-14:00

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: 75 ساعت
روزهای برگزاری:د وشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )نظارت(

 مدت دوره: 75 ساعت
روزهای برگزاری:سه شنبه 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
برق بیمارستان

مدت دوره: 10 ساعت
روزهای برگزاری:

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

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه 

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
مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 32 ساعت

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

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی
و برقی با اتوکد

مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2016/04/m04.pdf
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%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-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-3/
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/%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/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%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-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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معــاون وزیــر راه وشهرســازی اعــام کــرد: آن تعــداد از واحدهــای دارای معــارض که دارای مســائل 
ــا در  ــوند ام ــی ش ــل م ــل و تحوی ــد تکمی ــود وارد فرآین ــل ش ــان ح ــتند مشکل ش ــی هس حقوق

شــرایط فعلــی امــکان تحویــل آنهــا وجــود نــدارد.

گزارش ویژه
ت نیوز

سا
سی

تا

ــر راه  ــاون وزی ــوز، مع ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب

وشهرســازی گفــت: واحدهــای نیمــه تعطیــل 

ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــس ت ــر پردی ــکن مه مس

تحویــل داده خواهنــد شــد و هزینــه ســاخت 

ــان و  ــده متقاضی ــر برعه ــی مســکن هــای مه الباق

ــت. ــی اس ــهیات بانک تس

ــق  ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودزاده ب ــود محم محم

ــًا  ــر صرف ــکن مه ــای مس ــل واحده ــون، تکمی قان

از طریــق آورده متقاضیــان و تســهیات بانکــی 

ــرای زیرســاخت  اســت،گفت: اگــر دولــت کمکــی ب

ــرای  ــد ب ــا می کن ــل واحده ــی تکمی ــا حت ــا ی ه

ــف  ــی تکلی ــود، ول ــع ش ــروژه جم ــه پ ــت ک آن اس

ــت. ــی نیس قانون

ــه  ــی ک ــون تومان ــغ حــدود ۲۰ میلی ــاره مبل وی درب

شــرکت عمــران پردیــس و پرنــد از متقاضیــان 

جدیــد مســکن مهــر دریافــت می کننــد، اظهــار کرد: 

ــتان  ــکن اس ــورای مس ــا ش ــه آی ــوص اینک در خص

ــد  ــهرهای جدی ــران ش ــرکت های عم ــه ش ــران ب ته

ــت  ــرای دریاف ــتورالعملی ب ــد، دس ــس و پرن پردی

تمــام یــا بخشــی از هزینــه هــای تکمیــل مســکن 

مهــر ارائــه کــرده یــا خیــر اطاعــی نــدارم. امــا بــر 

ــاخت  ــای س ــی هزینه ه ــد تمام ــون بای ــاس قان اس
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تکلیف مسکن های مهر دارای 
مشکل حقوقی چیست؟

https://tasisatnews.com/%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3/
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ــان و  ــق آورده متقاضی ــر از طری ــکن مه ــه مس ابنی

ــن شــود. تســهیات بانکــی تامی

ــره ۸  ــب تبص ــت در قال ــزود: دول ــودزاده اف محم

ــازه  ــران اج ــرکت های عم ــه ش ــه ب ــون بودج قان

داده از منابــع خــود بــرای زیرســاخت ها و خدمــات 

روبنایــی مســکن مهــر اســتفاده کنــد. البتــه ممکن 

اســت بــرای اینکــه پــروژه جمــع شــود کمکــی هــم 

ــرای ســاخت واحدهــا انجــام  ــوارد ب در بعضــی م

ــی خاصــی  ــون بودجــه پیش بین ــا در قان شــود ام

بــرای ایــن منظــور نشــده اســت.

وی دربــاره آخریــن وضعیــت مســکن مهــر گفــت: 

ــه  ــده ک ــل ش ــد تکمی ــزار واح ــون ۱۲۰ ه ــم اکن ه

ــش از ۶۰  ــت و بی ــعابات اس ــب انش ــال نص در ح

هــزار واحــد نیــز در مراحــل ســاختمانی قــرار دارد. 

تــاش ایــن اســت کــه تمامــی ایــن واحدهــا در 

نیمــه اول ســال جــاری تحویــل متقاضیــان شــود.

محمــودزاده دربــاره وضعیــت واحدهــای دارای 

مشــکات حقوقــی اظهــار کــرد: آن تعــداد از 

دارای مســائل  کــه  معــارض  دارای  واحدهــای 

ــود وارد  ــل ش ــان ح ــتند مشکل ش ــی هس حقوق

فرآینــد تکمیــل و تحویــل مــی شــوند امــا در 

شــرایط فعلــی امــکان تحویــل آنهــا وجــود نــدارد.

وی گفــت: شــرکت هــای عمــران پردیــس و پرنــد 

بــر اســاس دســتورالعمل شــورای مســکن اســتان 

تهــران کــه از تیــر مــاه ۱۳۹۸ ارائــه شــده، از ابتــدای 

خــرداد مــاه ۱۳۹۹ تصمیــم گرفتنــد حــدود ۲۰ 

میلیــون ناموت از ۱۰۰ میلیــون ناموت یارانــه ای را کــه 

دولــت بــرای تکمیــل بعضــی از واحدهــای مســکن 

مهــر هزینــه کــرده بــود، صرفــًا از متقاضیانــی کــه 

ــد  ــروش دارن ــد و ف ــد خری ــرداد قص ــدای خ از ابت

دریافــت کننــد.

ــش  ــا واکن ــم ب ــن تصمی ــت: ای ــود زاده گف محم

ــن  ــا ای ــود. ب ــان همــراه ب ــن متقاضی ــی در بی های

ــه  ــد ک ــس می گوی ــران پردی ــل عم ــال مدیرعام ح

ــی اســت کــه  ــا دالالن ــه ب ــرای مقابل ایــن اقــدام ب

حــدود ۲ تــا ۳ هــزار واحــد در پردیــس خریــداری 

ــر اســاس  ــه ب ــد ک ــه داشــته ان ــی نگ ــرده و خال ک

اعــام شــرکت عمــران پردیــس از ۴۳ هــزار و ۵۰۰ 

ــس  ــده در پردی ــاح ش ــر افتت ــکن مه ــد مس واح

ــی اســت حــدود ۱۵ هــزار واحــد خال

ــرح  ــد ط ــت: فرآین ــی گف ــکن مل ــاره مس وی درب

اقــدام ملــی مســکن از ابتــدا بــر اســاس شناســایی 

گزارش ویژه
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اخبار
ــت  ــن باب ــکلی از ای ــت و مش ــورت گرف ــن ص زمی

ــی  ــوم بعض ــه س ــه در مرحل ــدارد. البت ــود ن وج

کســانی کــه بــه صــورت پیامکــی ثبــت نــام شــدند 

در برخــی شــهرها بــه مشــکل کمبــود زمیــن 

ــام  ــت ن ــت ثب ــر ظرفی ــازاد ب ــرا م ــم؛ زی برخوردی

ــا آنهــا را حــذف کنیــم  شــد. مــا دو راه داشــتیم ی

ــم. ــن کنی ــن تامی ــا زمی ی

و  راه  وزیــر  گفتــه  طبــق  گفــت:  محمــودزاده 

ــام  ــت ن ــه ثب ــانی ک ــه کس ــرای هم ــازی، ب شهرس

کــرده انــد اســتان مــورد نظــر مکلــف بــه تامیــن 

ــر  ــزار نف ــدود ۸ ه ــداد ح ــن تع ــت. ای ــن اس زمی

هســتند کــه عمومــا در شــهرهای تحــت نظــر بنیاد 

ــی  ــد. ســازمان مل ــام نویســی شــده ان مســکن ن

زمیــن و مســکن کارهــای تامیــن زمین تعــدادی را 

انجــام داده و برخــی دیگــر در حــال انجــام اســت. 

بــه طــور کلــی بیشــتر از آنچــه بایــد بــرای اقــدام 

ــه و  ــاص یافت ــن اختص ــکن، زمی ــی مس ــرح مل ط

ــم. ــرای ۴۰۰ هــزار واحــد نداری مشــکلی ب

معــاون وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن بــا اشــاره 

بــه انعقــاد تفاهــم نامــه بــا دســتگاه هــای دولتــی 

بــرای احــداث مســکن ملــی گفــت: مجمــوع 

تعــداد واحدهایــی کــه بــر اســاس انعقــاد تفاهــم 

ــاخته  ــد س ــی بای ــای دولت ــتگاه ه ــا دس ــه ب نام

ــت  ــد اس ــزار واح ــش از ۴۰۰ ه ــداری بی ــود مق ش

ولــی چنــد تفــاوت دارد؛ اوال دســتگاه هــا مکلفنــد 

ــن  ــه زمی ــی ک ــد. بعض ــن بیاورن ــان زمی خودش

ــم. ــاص دادی ــا اختص ــتند م نداش

محمــودزاده بــا اعــام ایــن خبــر کــه بــرای تامیــن 

ــده بخــش مســکن برنامــه  زمیــن پنــج ســال آین

ریــزی کــرده ایــم افــزود: وزیــر راه و شهرســازی بــه 

همــه اســتان هــا، ســازمان هــا و شــرکت هــای ذی 

ربــط اعــام کــرده کــه تــا پایــان ســال کار فشــرده 

ای بــرای تامیــن زمیــن بــه منظــور تولیــد مســکن 

پنــج ســال آینــده کشــور انجــام دهنــد. یعنــی مــا 

خیلــی فراتــر از عددهــای تامیــن زمیــن طــرح ۴۰۰ 

هــزار واحــدی اقــدام ملــی مســکن داریــم حرکــت 

ــت  ــن باب ــی از ای ــاءاهلل نگران ــم و آن ش ــی کنی م

وجــود نــدارد
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ــن وطن دوســــت/ رامیـــــ

خیــر، غیرقانونــی اســت. در 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ادام

تحلیلــی  و  قانونــی  مــواد 

خــاف  زمینــه  در  بســیاری 

ــور  ــه مزب ــودن اباغی ــون ب قان

وجــود دارد کــه بیــان همــه آنهــا، زمــان بســیاری 

را شــامل مــی گــردد، فقــط بــه چنــد نمونــه ذیــل 

ــردد : ــی گ ــا م اکتف

الــف - مطابــق مــاده 10 قانــون مجــازات اســامی 

-1392 : » در مقــررات و نظامــات دولتــی، مجــازات 

ــب  ــه موج ــد ب ــی بای ــی و تربیت ــدام تامین و اق

قانونــی باشــد کــه قبــل از وقــوع جــرم مقــرر شــده 

اســت .... «

ــار  ــه اظه ــه ک ــن اباغی ــره مت ــه تبص ــه ب ــا توج ب

ــه در شــورای انتظامــی  ــی ک مــی دارد : » درصورت

رای بــه نفــع مهنــدس ناظــر صــادر گــردد معــادل 

ظرفیــت مکســوره، مجــددا کار بــه نامبــرده ارجــاع 

گــردد. » ضمــن اینکــه مهنــدس ناظــر را بــه صــرف 

» شــکایت از او »، محکــوم مــی دانــد مگــر اینکــه 

خافــش ثابــت شــود ) کــه نقــض صریــح قوانیــن 

موضوعــه اســت ( بیــان نمــی کنــد اباغیــه مزبــور 

منطبــق بــر کــدام قانــون، وضــع گردیــده اســت؟ 

ــتان  ــره گاز اس ــه 4 نف ــد کمیت ــه بخواه ــر اینک مگ

ــف  ــه تخل ــد ک ــز بدان ــون نی ــع قان ــران را واض ته

ــر از »  ــی غی ــه مرجع ــت ک ــی اس ــون اساس از قان

مجلــس شــورای اســامی » را مرجــع قانــون 

ــذاری نشــناخته اســت!!! گ

همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه در قانــون مجازات 

ــرار  ــکایت ق ــورد ش ــه م ــردی ک ــامی - 92 از ف اس

گرفتــه اســت بــا عنــوان » متشــاکی » یــا » متهــم 

» نــام بــرده مــی شــود و نــه » مجــرم » و اجــازه 

ــاکی از  ــای ش ــات ادع ــان اثب ــا زم ــق ت ــلب ح س

ــن،  ــدارد و همچنی ــود ن ــم وج ــا مته ــاکی ی متش

بــار اثبــات ادعــا برعهــده شــاکی اســت کــه محــق 

بــودن خــود را اثبــات کنــد نــه اینکــه متشــاکی یــا 

ــد کــه ادعــای مطروحــه صحیــح  متهــم ثابــت کن

نیســت. درحالیکــه بــا اجــرای اباغیــه ذکــر شــده 

ناظــر،  از مهنــدس  پرونــده  بازپــس گیــری  و 

ــد دو  ــادر نمای ــه ص ــر دوم تائیدی ــه ناظ درصورتیک

اتفــاق مــی افتــد :

آیا اجرای ابالغیه شماره 110/98/33743 مورخه 1398/7/8 سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران مبنی بر: »بازپس گیری پرونده گاز از مهندس 

ناظر به صرف شکایت از او و ارجاع به شورای انتظامی« قانونی است؟ 
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مشــخص  کــه   ( تائیدیــه  صــدور  بــا   -1

نیســت بــه درســتی صــادر مــی شــود یــا نــه؟ (، 

ــا نظــام  ــده ناظــر ی ــه ای برعه چــون دیگــر وظیف

ــش دوم  ــق » بخ ــدارد، مطاب ــود ن ــی وج مهندس

ــری  ــون آییــن دادرســی کیف - فصــل پنجــم » قان

ــط  ــی و توس ــع قضای ــرار مرج ــا ق ــط ب -1392 فق

ــور وجــود  ــد از محــل مزب ــی بازدی ضابطــان قضای

ــردی  ــر ف ــط ه ــادره و توس ــرار ص ــدون ق دارد و ب

غیــر از ضابــط دادگســتری، تخلــف از قانــون بــوده 

و فــرد مزبــور، قابــل شــکایت و مجــازات خواهــد 

بــود و بدیــن ترتیــب، عمــا مهنــدس ناظــر مــورد 

شــکایت قــرار گرفتــه امــکان اثبــات محــق بــودن 

ــد داد. ــت خواه ــود را از دس خ

شــورای انتظامــی مســتند بــه تائیدیــه   -2

صــادر شــده ) کــه بــاز تاکیــد مــی شــود مشــخص 

نیســت بــه درســتی صــادر شــده اســت یــا نــه؟ ( 

ــد داد!  ــر خواه ــدس ناظ ــت مهن ــه محکومی رای ب

نتیجــه آنکــه : اجــرای اباغیــه فــوق، نتیجــه 

ای بجــز محکومیــت مهنــدس ناظــر را درپــی 

نخواهــد داشــت همانگونــه کــه بــا اجرایــی شــدن 

اباغیــه مزبــور، عمــا تمامــی مهندســین ناظــر گاز 

کــه مــورد شــکایت قرارگرفتــه انــد بــا رای تعلیــق 

ــد! ــده ان ــه مواجــه گردی پروان

ب- برفــرض، اگــر بــا هــر اســتداللی، اجــرای 

ــت ( و  ــه نیس ــد ) ک ــت باش ــور، درس ــه مزب اباغی

پرونــده در شــورای انتظامــی مــورد رســیدگی قــرار 

ــاز هــم مشــکل قانونــی خواهــد داشــت  ــرد، ب گی

ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 84 قان ــق م ــرا مطاب زی

مدنــی - 79 : » در مــوارد زیــر خوانــده مــی توانــد 

ــراد  ــوا ای ــت دع ــه ماهی ــبت ب ــخ نس ــن پاس ضم

ــد  ــی گوی ــاده م ــن م ــد 4 همی ــد : ... » و در بن کن

ــده نباشــد. » )  : » 4- ادعــا متوجــه شــخص خوان

ــده، عمــا  ــری پرون ــه بازپــس گی ــا توجــه ب ــه ب ک

ــه دلیــل  دیگــر ادعایــی متوجــه مهنــدس ناظــر ب

عــدم صــدور تائیدیــه وجــود نــدارد چــون پرونــده 

ــورد آن،  ــد در م ــا بخواه ــت ت ــده او نیس ای برعه

ــد! ( و در بنــد 10 همیــن مــاده  تصمیــم گیــری کن

مــی گویــد : » 10- خواهــان در دعــوای مطروحه ذی 

نفــع نباشــد. » ) کــه بــا توجــه بــه بازپــس گیــری 

پرونــده از مهنــدس ناظــر، رای بــر محکومیــت یــا 

ــا ســازنده،  ــک ی ــرای مال ــت وی، ب ــدم محکومی ع

ــاده 86  ــت! ( و در م ــد داش ــر نخواه ــی در ب نفع

ــراد  ــورت ای ــه در ص ــد ک ــی گوی ــون م ــن قان همی

ــا اســتناد بــه  توســط خوانــده )مهنــدس ناظــر( ب

ــادر  ــد ص ــوا » بای ــرار رد دع ــوق : » ق ــای ف بنده

شــود! 

بــا توجــه بــه مــوارد پیــش گفتــه، 2 حالــت کلــی 

وجــود خواهــد داشــت :

ــه مــواد آورده  شــورای انتظامــی مســتند ب  -1

شــده رای بــه » رد شــکایت » خواهــد داد در 

ــه تبصــره اباغیــه، نظــام  ایــن صــورت مســتند ب

مهندســی مکلــف بــه دادن پرونــده به میــزان پس 

گرفتــه شــده خواهــد بــود و ســوال پیــش آمــده 

ایــن خواهــد بــود کــه : » اگــر مهنــدس ناظــر دوم 
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تائیدیــه داده باشــد بــا توجــه بــه رای داده شــده، 

ــر  ــه؟ » اگ ــا ن ــت ی ــح اس ــادره، صحی ــه ص تائیدی

صحیــح باشــد، رای شــورای انتظامــی مبنــی بــر » 

رد شــکایت » کــه همــان » محــق بــودن مهنــدس 

ناظــر » مــی باشــد، اشــتباه اســت و اگــر تائیدیــه 

ــدس  ــه مهن ــن اینک ــح نباشــد، ضم صــادره، صحی

نظــام  گردیــده،  تخلــف  مرتکــب  دوم،  ناظــر 

ــه )  ــام وظیف ــدم انج ــل ع ــه دلی ــز ب ــی نی مهندس

ــاختمان (  ــی س ــررات مل ــت مق ــر رعای ــارت ب نظ

ــه  ــه ک مرتکــب تخلــف شــده اســت کــه همانگون

ــی موجــود،  ــع قانون ــل موان ــه دلی پیشــتر آمــد، ب

ــه  ــه ب ــدارد ک ــود ن ــدام وج ــات هیچک ــکان اثب ام

معنــای بــاز گذاشــتن احتمــال شــکایت هــای آتــی 

ــام  ــور در انج ــل قص ــه دلی ــی ب ــام مهندس از نظ

ــی باشــد.  ــی م ــف قانون وظای

ــواد  ــه م ــدون توجــه ب شــورای انتظامــی ب  -2

84 و 86 قانــون آییــن دادرســی مدنــی - 79 

مبــادرت بــه صــدور رای محکومیــت مهنــدس ناظر 

ــل نقــض  ــه دلی ــه ب ــه ضمــن آنک ــرد ک خواهــد ک

صریــح قانــون، امــکان شــکایت از اعضــای شــورای 

انتظامــی وجــود خواهــد داشــت، رای صــادره مــی 

ــد :  ــل باش ــت ذی ــی از 3 حال ــه یک ــد ب توان

2-1- شــورای انتظامــی فقــط رای بــه تعلیــق پروانــه 

یــا محکومیــت مهنــدس ناظــر مــی دهــد : در این 

ــه نظــام  ــده ب ــری پرون ــت، اجــازه بازپــس گی حال

ــس  ــن بازپ ــت بنابرای ــده اس ــی داده نش مهندس

گیــری پرونــده بــه دلیــل عــدم اجــازه آن توســط 

ــود  ــی ش ــوب م ــف محس ــی، تخل ــورای انتظام ش

و صــرف محکومیــت بــه معنــای مجــاز بــودن در 

انجــام امــری فاقــد پشــتوانه قانونــی یــا قضایــی 

نمــی باشــد.

ــا  ــه تعلیــق ی 2-2- شــورای انتظامــی ضمــن رای ب

ــس  ــنهاد بازپ ــر، پیش ــدس ناظ ــت مهن محکومی

گیــری پرونــده را بــه نظــام مهندســی مــی دهــد : 

در ایــن حالــت،  رای صــادره نقــض مــاده 4 آییــن 

دادرســی مدنــی - 79 اســت کــه اعــام مــی دارد » 

احــکام صــادره بایــد بطــور خــاص تعییــن تکلیــف 

نماینــد. » کــه بــه دلیــل عــدم » قاطــع بــودن رای 

» و ســپردن تصمیــم گیــری نهایــی در مــورد اجــرا 

یــا عــدم اجــرای   » قســمتی از  رای » بــه فــردی 

خــارج از مرجــع صــادر کننــده رای، تخلــف اســت. 

ــن  ــا آیی ــی ی ــاده قانون ــچ م ــه در هی ــن اینک ضم

ــه شــورای  ــار » پیشــنهاد دادن » ب نامــه ای، اختی

ــای  ــه معن ــه ب ــت   ) ک ــده اس ــی داده نش انتظام

تخلــف شــورای انتظامــی از صاحیــت هــای 

اعطایــی اســت ( و درنتیجــه نظــام مهندســی نیــز 

ــدام  ــی، اق ــان رای ــه چن ــا اســتناد ب ــد ب ــی توان نم

خــود مبنــی بــر بازپــس گیــری پرونــده را قانونــی 

بدانــد.

ــت  ــن رای محکومی ــی، ضم ــورای انتظام 2-3- ش

مهنــدس ناظــر بــه تعلیــق پروانــه، رای بــه      

بازپــس گیــری پرونــده مــورد شــکایت مــی دهــد 

: در ایــن حالــت نیــز، عــاوه بــر ایــرادات قانونــی 

پیــش گفتــه، بــه دلیــل عــدم قطعیــت رای و قابــل 

ــه کــه در متــن رای  ــودن آن ) همانگون ــراض ب اعت

انشــاء شــده نیز مــی آیــد (، مطابــق مــاده 1 قانون 

ــرای رای  ــکان اج ــی- 1356 ام ــکام مدن ــرای اح اج

پیــش از قطعــی شــدن آن وجــود نــدارد : » هيــچ 

حكمــي از احــكام دادگاههــاي دادگســتري بموقــع 

اجــرا گــذارده نميشــود مگــر اينكــه قطعــي شــده 

ــون  ــه  قان ــت آن در موارديك ــراي موق ــرار اج ــا ق ي

ــد صــادر شــده باشــد. »  معيــن ميكن
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ــات  ــی اقدام ــر تمام ــی اگ ــخن، حت ــر س ــه دیگ ب

انجــام گرفتــه مســتند بــه رای شــورای انتظامــی را 

قانونــی بدانیــم، بــاز بــه دلیــل عــدم قطعــی شــدن 

رای، اجــرای آن، تخلــف از قانــون اســت حتــی اگــر 

بــه قســمت دوم مــاده 1 قانــون مزبــور ) » اجــرای 

ــه  ــل اینک ــه دلی ــود ب ــتناد ش ــت رای » ( اس موق

ــرای اجــرای موقــت آرای شــورای  هیــچ قانونــی ب

انتظامــی وجــود نــدارد و اباغیــه مــد نظــر نیــز، 

ــون  ــه آمــد قان ــه ک ــه اینکــه همانگون ــا توجــه ب ب

ــتن  ــون ندانس ــف از قان ــری در تخل ــت، تغیی نیس

ــکایت »  ــرف ش ــه ص ــده ب ــری پرون ــس گی » بازپ

ــد داد.  نخواه

ج- در پایان دو نکته قابل ذکر می باشد : 

ــری  ــس گی ــه : » بازپ ــان شــده اســت ک بی  -1

پرونــده بــه دلیــل رعایــت مصلحــت و جلوگیــری 

از آســیب هــای احتمالــی آینــده اســت. » در 

پاســخ بایــد اظهــار داشــت : هیــچ مــاده قانونــی 

ای وجــود نــدارد کــه » نقــض قانــون » را بخاطــر 

» رعایــت مصلحــت » مجــاز بدانــد بلکــه مــدام در 

ــه :  ــان    مــی شــود ک ــی بی ــف قانون ــواد مختل م

» نقــض قانــون، مســتوجب محکومیــت و صــدور 

رای جزایــی اســت. » ضمــن اینکــه وظیفــه نظــام 

مهندســی، نظــارت بــر رعایــت مقــررات ملــی 

ــی  ــار و عملیات ــام رفت ــه انج ــت و ن ــاختمان اس س

کــه همــراه بــا نقــض قانــون، حساســیت در اجرای 

ــد.  ــش ده ــاختمان را کاه ــی س ــررات مل مق

عطــف بــه مــاده 159 قانــون مجــازات   -2

ــه  ــرگاه ب ــی دارد : » ه ــان م ــه بی ــامی - 92 ک اس

امــر غیرقانونــی یکــی از مقامــات رســمی، جرمــی 

ــرر در  ــه مجــازات مق ــور ب ــر و مام ــع شــود آم واق

قانــون محکــوم مــی شــوند ... » و همچنیــن مــاده 

143 همیــن قانــون کــه بیــان مــی دارد : » در 

مســئولیت کیفــری، اصــل بــر مســئولیت شــخص 

حقیقــی اســت و شــخص حقوقی درصورتــی دارای 

ــی  ــده قانون ــه نماین ــت ک ــری اس ــئولیت کیف مس

ــع  ــا در راســتای مناف ــام ی ــه ن ــی ب شــخص حقوق

ــری  ــئولیت کیف ــود. مس ــی ش ــب جرم آن، مرتک

ــخاص  ــئولیت اش ــع مس ــی مان ــخاص حقوق اش

ــف  ــت. » و در تعری ــرم نیس ــب ج ــی مرتک حقیق

ــد :  ــی کن ــان م ــون بی ــن قان ــاده 2 همی ــرم، م ج

ــه  ــل ک ــرک فع ــا ت ــل ی ــم از فع ــاری اع ــر رفت » ه

در قانــون بــرای آن مجــازات تعییــن شــده اســت 

جــرم محســوب مــی شــود. » و نقــض قانــون، در 

ــی  ــاب م ــه حس ــرم ب ــی، ج ــف قانون ــواد مختل م

آیــد. بــه دیگــر ســخن، ریاســت ســازمان یــا هــر 

ــده  ــری پرون ــس گی ــه بازپ ــتور ب ــه دس ــردی ک ف

از مهنــدس ناظــر بــدون رای قطعــی شــورای 

انتظامــی دهــد، مرتکــب تخلــف گردیــده و حتــی 

بــا اثبــات اقــدام مزبــور در جهــت اهــداف ســازمان 

ــق  ــود را - مطاب ــتن خ ــراء دانس ــکان مب ــز، ام نی

ــت. ــد داش ــه - نخواه ــش گفت ــی پی ــواد قانون م

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

حقوق تاسیسات

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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گزارش

ــای  ــد ه ــاخت واح ــکاری در س ــه هم تفاهمنام

ــایر  ــکن و س ــی مس ــدام مّل ــرح اق ــکونی ط مس

ــام  ــازمان نظ ــت س ــتفاده از ظرفی ــدف اس ــا ه ب

مهندســی و انجمــن صنفــی انبوه ســازان امــروز ۳۰ 

آذرمــاه بــا حضــور حبیــب الــه طاهرخانــی معــاون 

وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت عمــران 

ــد و احمــد خــرم رئیــس ســازمان  شــهرهای جدی

ــه امضــا رســید. نظــام مهندســی ســاختمان ب

احــداث واحدهــای مســکونی در شــهرهای جدیــد 

ــن مســکن مهندســین واجــد  ــت تأمی کشــور جه

شــرایط کــه در ســازمان نظــام مهندســی عضــو یــا 

شــاغل هســتند، کمــک بــه احــداث پــروژ ه هــای 

طــرح اقــدام مّلــی مســکن، احــداث ســایر پــروژه 

هــای تجــاری و خدماتــی در قالــب مشــارکت، در 

شــهرهای جدیــد کشــور و همــکاری بــرای مطالعــه 

و مــکان یابــی جهــت احــداث شــهرک   های جدیــد 

ــه موضوعــات مطــرح شــده در مفــاد ایــن  از جمل

تفاهمنامــه بــه شــمار مــی رونــد.

طبــق ایــن تفاهمنامــه تأمیــن و تخصیــص زمیــن 

قابــل ارتهــان و بــدون معــارض مــورد نیاز ســازمان 

ــب در شــهرهای  ــه ترتی نظــام مهندســی کشــور ب

ــهند  ــار، س ــدرا، گلبه ــتگرد، ص ــد، هش ــد پرن جدی

ــب  ــن در قال ــن زمی ــکاری و تأمی ــی، هم و ایوانک

ســاخت پــروژه هــای تجــاری و خدماتــی مطابــق 

قوانیــن شــهرهای جدیــد بصــورت مشــارکتی، 

اعمــال نظــارت عالیــه بــر اجــرای ضوابــط و 

تفاهمنامه همکاری در ساخت واحد های مسکونی طرح اقدام مّلی مسکن و سایر با هدف استفاده 
از ظرفیت سازمان نظام مهندسی و انجمن صنفی انبوه سازان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و 

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسید.

امضــــــــــــــــــــــــاء 
تفاهمنامـــــــــــه 
شرکت عمران 
شــــــــــــــــهرهای 
جدیـــد و نظام 
مهندســـــــــــــــی 
ساختمـــــــــــــان

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c/
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گزارش
و  مقــررات شهرســازی و معمــاری در ســاخت 

ــا و  ــروژه ه ــایر پ ــکونی و س ــای مس ــاز واحده س

آمــاده ســازی زمیــن، موافقــت بــا ترهیــن زمیــن 

ــل  ــک عام ــع بان ــه نف ــروژه ب ــل پ ــان مح و اعی

معرفــی شــده از ســوی ســازمان نظــام مهندســی 

ــاز و  ــورد نی ــی م ــهیات بانک ــت تس ــت دریاف جه

ــروژه  ــن پ ــازی زمی ــاده س ــای آم ــرح ه ــه ط تهی

و پیگیــری ســیر مراحــل اداری تصویــب آن از 

ــده  ــن ش ــدات تعیی ــط از تعه ــع ذیرب ــوی مراج س

ــام و  ــد اع ــهرهای جدی ــران ش ــرکت عم ــرای ش ب

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــل س در مقاب

نیــز متعهــد شــده اســت ضمــن ارســال فهرســت 

متقاضیــان مســکن واجــد شــرایط دارای فــرم 

ــس از  ــهری آن پ ــع ش ــا توزی ــراه ب ــبز ، هم “ج”س

ــکن  ــت مس ــه معاون ــادر، ب ــرکت م ــا ش ــق ب تواف

وســاختمان وزارت متبــوع جهــت ثبــت در ســامانه 

ــد. ــدام کن ــکن، اق ــی مس ــدام مل ــرح اق ط

ــس از  ــت پ ــف اس ــن موظ ــازمان همچنی ــن س ای

احــراز شــرایط متقاضیــان معرفی شــده در ســامانه 

طــرح اقــدام ملــی مســکن نســبت بــه اخــذ زمین 

متناســب بــا تعــداد متقاضیــان از شــرکت عمــران 

ــبت  ــاخت، نس ــه س ــذ پروان ــس از اخ ــدام و پ اق

بــه شــروع عملیــات اجرایــی مطابــق دســتورالعمل 

ــکن و  ــرم مس ــت محت ــوب معاون ــت مص و قیم

ــد. ــدام کن ســاختمان وزارت راه و شهرســازی اق

ــد و  ــی اســت اســتفاده از شــیوه هــای جدی گفتن

روش هــای ســاخت نویــن بــه منظــور تســریع در 

ــد ســاخت، افزایــش ســهم احــداث مســکن  فراین

بــه روش صنعتــی ســازی و ارتقــاء کیفیــت صنعت 

ســاختمان، پیگیــری و تأمیــن خدمــات زیــر بنایــی 

ــوع  ــای موض ــروژه ه ــرق و گاز در پ ــامل: آب، ب ش

ایــن توافقنامــه از دیگــر تعهــدات ســازمان نظــام 

مهندســی ســاختمان در ایــن تفاهمنامــه بــه شــمار 

مــی رونــد.
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فرآینــد تصمیــم گیــری عملیاتــی رایــج در ســاختمان 

هــا عــدم قطعیــت  هایــی در مصــرف انــرژی 

ســاختمان و آســایش ســاکنین دارد بــرای درک 

ــط  ــا توس ــت ه ــدم قعط ــن ع ــع ای ــی رف چگونگ

پرنــل بهــره بــرداری از آنهــا پرســیده شــد نظراتــی 

در مــورد مــوارد مطــرح در پرســش نامــه  بدهنــد. 

بــرای مثــال، آنهــا درخواســت هــای شــخصی 

ــذاری آن روی  ــرای آســایش و نحــوه تاثیرگ خــود ب

تصمیــم گیــری هــا را نوشــتند چنــد نفــر از شــرکت 

ــارات  ــد انتظ ــی خواهن ــد نم ــان دادن ــدگان نش کنن

ســاکنین  بــه  را  خودشــان  شــخصی  آســایش 

تحمیــل کننــد؛ انگیــزه اصلــی تصمیمــات ایــن گروه 

بهبــود آســایش ســاکنین اســت. در مقابــل، بیشــتر 

شــرکت کننــدگان تمایــل کمــی بــه تجربــه شــخصی 

اپراتورهای ساختمان و مدیران انرژی و تاسیسات ساختمان های بزرگ تصمیمات عملیاتی ضروری 
می گیرند که روی عملکرد انرژی و اسایش افراد تاثیر می گذارد. برای مثال، آنها در مورد ساعات 

کار یک دستگاه هواساز، تنظیمات دمای پیش فرض زون و نرخ جریان هوای ساکنین تصمیم می 
گیرند که تا حد زیادی مبتنی بر مفروضات در مورد اولویت های ساکنین و نوع سکونت ساختمان 

است. این مقاله نتایج اولیه یک تالش بزرگ تر در مورد درک فرایند تصمیم گیری پرسنل بهره 
برداری ساختمان ها را گزارش می کند.

مقاله اشری نوامبر 2020/ مترجم مهندس نیره شمشیری 

فرآیند تصمیم گیری متداول

مقاله اشری

http://www.tasisatnews.com
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خوددارنــد و بیشــتر بــدون کاســتن از آســایش 

ــرژی را اجــرا مــی  ــان ان ســاکنین معیارهــای راندم

ــد.  کنن

شــرکت کننــدگان گــزارش دادنــد ســاکنین معمــوالً 

زمانــی بــا خدمــات تمــاس مــی گیرنــد که احســاس 

ناراحتــی از محیــط داخــل خــود داشــته باشــند. بــه 

ــتر  ــاکنین بیش ــد س ــدگان گفتن ــرکت گنن ــاوه، ش ع

بــا عــوض کــردن مقــدار لبــاس هــای خــود، بســتن 

ــی،  ــای برق ــتفاده از هیتره ــش، اس ــتم گرمای سیس

پنکــه و دســتگاه هــای تهویــه مطبــوع پرتابل ســعی 

ــود  ــود را بهب ــی خ ــای داخل ــط ه ــد محی ــی کنن م

ببخشــند. 

شــرکت کننــدگان مصاحبــه عنــوان مــی کردنــد کــه 

ــدی  ــا ح ــل ت ــط داخ ــا محی ــاکنین ب ــازگاری س س

محــدود اســت. آنهــا پنجــره هــا را مــی بســتند یــا 

ترموســتات هــا روشــن و خامــوش مــی کردنــد یــا 

حداقــل کنتــرل ترموســتات هــا را بــه 1 تــا 2 درجــه 

ســانتی گــراد محــدود مــی کردنــد. یــک نفــر عنوان 

کــرد کــه افــراد حتــی زمانــی کــه الزم نیســت پنجره 

ــن  ــبب هدررفت ــد و س ــی دارن ــه م ــاز نگ ــا را ب ه

انــرژی گرمایــش و ســرمایش مــی شــوند. بــا ایــن 

وجــود، بســیاری از مصاحبــه هــا عنــوان کردنــد کــه 

ــره  ــای چندنف ــاق ه ــل دار در ات ــای قف ــه ه از جعب

یــا فضاهــای مشــترک بــرای جلوگیــری از دســتکاری 

ــن  ــد. همچنی ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــای احتمال ه

ــتفاده  ــاکنین از اس ــری س ــرای جلوگی ــن کار را ب ای

نادرســت از ایــن سیســتم هــای ســاختمان انجــام 

مــی دهنــد. در حالــی کــه مصاحبــه کننــدگان بــه دو 

گــروه تقســیم شــدند: عــده ای معتقــد بودنــد دادن 

ــایش  ــود آس ــه بهب ــاکنین ب ــه س ــتر ب ــرل بیش کنت

آنهــا کمــک مــی کنــد و گــروه دوم چنیــن اعتقــادی 

ــرل  ــی کنت ــرای نوع ــورد اج ــه در م ــتند، هم نداش

کاربرمحــور از سیســتم هــای خامــوش کــن ســاده 
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موجــود تــا کنتــرل هــای پیشــگیرانه کامــل مــردد 

بودنــد؛ چــون شــواهدی وجــود نــدارد کــه آنهــا را 

مــی تــوان بــدون اثــر منفــی روی عملکــرد انــرژی 

اجــرا کــرد. 

بیشــتر شــرکت کننــدگان نشــان دادنــد که شــکایت 

ــکایت  ــوع ش ــن ن ــب تری ــا غال ــرما و گرم ــای س ه

در تمــام طــول ســال اســت. شــرکت کننــدگان 

تغییــر  دوره  مــورد  در  هــم  دیگــری  شــکایات 

از فصــول گرمایــش بــه ســرمایش و برعکــس 

ــد از  ــا بع ــح ه ــی در صب ــکایات حرارت ــتند. ش داش

ــردن آزاد  ــک ک ــت خن ــاختمان در حال ــردن س کارک

اســت.  بیشــتر   )free-cooling(

در زمــان پرســش در مــورد تعــداد دفعــات ارتبــاط 

ــت  ــا ســاکنین ســاختمان، بیشــتر پرســنل مدیری ب

انــرژی گــزارش دادنــد آنهــا معمــوالً بــه صــورت غیر 

ــاکنین  ــا س ــود ب ــعبات خ ــق ش ــتقیم و از طری مس

یــا تکنیســین هــای ســاختمان روزانــه یــا هفتگــی 

ــاب  ــران تاسیســات بازت ــد. گاهــی مدی ــاط دارن ارتب

ــن  ــورت آنای ــه ص ــایش ر ب ــه آس ــوط ب ــای مرب ه

مســتقیم از نماینــدگان ســاکنین دریافــت مــی کننــد 

قبــل از شــروع پــروژه بازســازی یــا در صــورت بــروز 

ــد  ــران تایســات از محــل بازدی ــوارد خــاص، مدی م

مــی کننــد و بــا همــه ســاکنین شــخصا ارتبــاط مــی 

ــاختمان  ــای س ــر، اپراتوره ــارت دیگ ــه عب ــد. ب گیرن

ــا  ــه ب ــار در هفت ــل ســه ب ــا حداق ــه ی ــوالً روزان معم

ــد.  ســاکنین در ارتباطن

در مــورد چالــش هــای غیرفنی کــه شــرکت کنندگان 

ــرژی در تاسیســات خــود رو  ــان ان ــود راندم ــا بهب ب

بــه رو هســتند، بیشــتر ســاکنین گفتنــد امــور مالــی 

بحــث برانگیزتریــن بخــش اجــرای هــر کار بازســازی 

اســت. آنهــا گفتنــد مشــکل آنهــا تشــویق و ترغیــب 

ــی  ــه جوی ــای صرف ــرای رفتاره ــرای اج ــاکنین ب س

ــار محدودیــت هــای سیســتم  ــز مه ــرژی و نی در ان

ــور  ــاکنین و حض ــارات س ــا انتظ ــرل HVAC ب کنت

آنهــا در بررســی آســایش ســاکنین اســت. مدیــران 

ــد اپراتورهــای ســاختمان اغلــب روش  ــرژی گفتن ان

هــای خــود را اجــرا مــی کننــد و همیشــه تمایلــی 

بــه ســازگاری بــا فنــاوری جدیــد ندارنــد. 

چنــد چالــش غیرفنــی دیگــر از طریــق ایــن بررســی 

پرسشــنامه روشــن شــد. ایــن مــواد شــامل مواجهه 

ــات،  ــم عملی ــری در تی ــایل رهب ــدارکات، مس ــا ت ب

ــرداری و  شــکاف ارتباطــی بیــن تیــم هــای بهــره ب

انــرژی، انگیــزه بــرای خدمــات مشــتریان و تقویــت 

دانــش فنــی و اجــرای برنامــه اســتراتژیک بلندمدت 

مــی شــود. 

اســتفاده از فنــاوری حســگرها و آنالیــز داده هــا در 

جریــان کار بهــره بــرداری

مشــخص شــد کــه مدیــران تاسیســات و اپراتورهــا 

ــنا  ــا آش ــن کام ــید کرب ــورهای دی اکس ــا سنس ب

ــل  ــاص )مث ــای خ ــل ه ــی مح ــتند. در بعض هس

ــگ  ــات، پارکین ــاق جلس ــی، ات ــای ورزش ــالن ه س

و موتورخانــه هــا(، سنســورهای CO2 اســتفاده 

ــد کــه در  ــا گــزارش دادن مــی شــود. همچنیــن آنه

بعضــی ســاختمان هــای جدیــد یــا بازســازی شــده، 

سنســورهای دی اکســید کربــن بــه طــور گســترده 

شــوند.  مــی  اســتفاده   HVAC کنتــرل  بــرای 

همچنیــن ســاختمان هایــی کــه ۲۴ ســاعته کار مــی 

ــرل  ــرای کنت ــه ب ــد ک ــورهای CO2 دارن ــد سنس کنن
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کارآمــد اســتراتژی هــای تهویــه اســتفاده مــی 

ــکونت  ــورهای س ــر سنس ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ش

براســاس آشکارســازهای حرکــت کاربــرد محــدودی 

HVAC دارنــد. در برخــی  بــرای کنتــرل هــای 

ــن  ــاق هــای رختشــویخانه، ای ــد ات محــل هــا مانن

ــی  ــتفاده م ــنایی اس ــرل روش ــرای کنت ــورها ب سنس

ــوند.  ش

ایــن مصاحبــه نشــان مــی دهــد تفــاوت هایــی در 

محــدوده نقــاط تنظیــم زمســتان و تابســتان وجود 

دارد و در بیشــتر مــوارد، نقــاط تنظیــم شــده آنهــا 

هماهنگــی بــا اســتاندارد ۲۰۱7-۵۵ اشــری نــدارد. 

توصیه ها و نیازهای تحقیقاتی

نتایــج مصاحبــه نشــان مــی دهــد پرســنل مدیریت 

ــت  ــورد دریاف ــا در م ــاختمان و اپراتوره ــرژی س ان

ــه  ــیدن ب ــرفته و رس ــگری پیش ــای حس ــاوری ه فن

ــرل  ــق اجــرای کنت ــی بیشــتر از طری اهــداف عملیات

هــای کاربرمحــور در ســاختمان هــای خــود تردیــد 

دارنــد. اطمینــان از درگیــری و همــکاری اپراتورهــای 

ســاختمان هــا و ســاکنین همــراه بــا حمایــت 

ــد  ــان بای ــن محقق ــت ضــروری اســت. همچنی دول

نشــان دهنــد کــه مدیــران تاسیاســت مــی تواننــد 

ــرس  ــدون ت ــرژی را ب ــان ان ــای راندم ــت ه سیاس

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرا کنن ــی اج ــرات منف از اث

ــای  ــم دماه ــه تنظی ــد ب ــاختمان بای ــای س اپراتوره

تنظیــم و حفــظ محــدوده نقطــه تنظیــم متفــاوت 

بــرای تابســتان و زمســتان توجــه ویــژه ای داشــته 

باشــند. 

مقاله اشری

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
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مقاله

بــر اســاس آمــار پزشــکی قانونــی کشــور در هفــت 

ــود  ــان خ ــر، ج ــوع ۲۹۱ نف ــته در مجم ــاه گذش م

ــید کربن از  ــا گاز مونوکس ــمومیت ب ــر مس ــر اث را ب

ــد. دســت دادن

بســیار  بی بــو،  بی رنــگ،  مونوکســید کربن  گاز 

ســمی و کشــنده اســت، گازی کــه استنشــاق 

ــاردار و  ــان ب ــودکان، زن ــرای ک مقــدار کمــی از آن ب

ــه  ــد، البت ــنده باش ــد کش ــالمندان می توان ــم س ه

ــت. ــار اس ــل مه ــرات آن قاب خط

از  از جملــه اقدامــات خطر آفریــن در اســتفاده 

وســایل گازســوز کــه موجــب مســمومیت ها و 

گازگرفتگــی شــدید و در برخــی از مــوارد هــم جــان 

باختــن افــراد بر اثــر استنشــاق گاز مونوکســیدکربن 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــود، می ت می ش

۱- اســتفاده از دودکــش یــا کانــال مشــترک بــرای 

آبگرمکــن و هــود آشــپزخانه.

۲- عبور لوله وسایل گازسوز از پنجره.

۳- اســتفاده از آبگرمکــن و دیگــر وســایل گازســوز 

ــه. ــدون تهوی ــدود و ب ــای مح ــام و فضا ه در حم

۴- قرار دادن لوله  بخاری در آب.

۵- اســتفاده از لوله هــای فنــری و آلومینیومــی 

ــاری. ــرای بخ ب

دودکــش  بــدون  بخاری هــای  از  اســتفاده   -۶

غیراســتاندارد.

بــا شــروع فصــل ســرما و زمســتان میــزان اســتفاده شــهروندان از وســایل گرمایشــی گازســوز، 
افزایــش می یابــد و مخاطراتــی آن هــا را تهدیــد می کنــد کــه در ایــن میــان توجــه بــه نــکات 

ایمنــی بــه هنــگام نصــب وســایل گرمایشــی حائــز اهمیــت اســت.

الزامات نصب استاندارد وسایل گرمایشی
و خطرگازگرفتگی

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/
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7- کاهش دادن قطر دودکش در سرتاسر مسیر.

به ویــژه  دودکــش  خروجــی  قرار گرفتــن   -۸

کولــر. کنــار  در  آبگرمکــن  دودکــش 

ــا عائمــی  ــودن وســایل گرمایشــی ب ســرویس نب

همــراه اســت کــه در ذیــل بــه آن هــا اشــاره 

می شــود:

۱- آبی نبودن شعله بخاری.

۲- رطوبت زیاد اتاق.

۳- نامطبوع بودن فضای منزل.

۴- سرد بودن لوله  بخاری.

بــرای کاهــش آمــار مســمومیت ها و تلفــات 

ــایل  ــن از وس ــید کرب ــت گاز مونوکس ــی از نش ناش

گرمایشــی، الزم اســت هــر ســال بــه هنــگام نصب 

و راه انــدازی ایــن وســایل اقداماتــی را انجــام 

ــان حاصــل  ــودن آن هــا اطمین دهیــم و از ایمــن ب

کنیــم تــا جــان خــود و خانواده مــان مــورد تهدیــد 

ــورت  ــه در ص ــاده ای ک ــات س ــرد، اقدام ــرار نگی ق

ــری  ــران ناپذی ــرات جب ــدن اث ــه نش ــدی گرفت ج

ــد داشــت. ــراه خواهن ــه هم ــا ب ــرای م ب

اقدامات الزم به هنگام نصب وسایل گرمایشی:

ــس  ــرای تنف ــی ب ــوای کاف ــرای ورود ه ــازه ب ۱- اج

ــوز. ــاری گازس ــوختن بخ ــت س ــما و جه ش

۲- اطمینــان از بــاز بــودن مســیر دودکــش قبــل از 

نصــب بخــاری یــا آبگرمکــن.

۳- دقت در نصب کاهک H در پشت بام.

۴- کنترل ارتفاع و مسیر دودکش بخاری.

۵- حداکثــر ۱۲۰ ســانتی متــر بــودن طــول شــلنگ 

وســایل گازســوز.

۶- مجهــز بــودن دو ســر شــلنگ وســایل گاز ســوز 

بــه بســت فلــزی.

مقاله

در هنگام برخورد با فردی که دچار گاز گرفتگی شده خونسردی خود را حفظ کرده و در صورت امکان 

مصدوم را از محیط آلوده خارج کرده یا با بازکردن پنجره ها جریان هوا را بیشتر کنید، همچنین اطراف 

مصدوم را خلوت کنید و با اورژانس تماس بگیرید.
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قیمت تیرآهن در بازار مصالح ساختمانی در آذر ماه 1399قیمت آهن آالت ساختمانی در 18 شهریور ماه 1399

تیرآهن 12
تیرآهن 14

3,050,000
2,250,000
2,250,000
2,900,000
3,600,000

تیرآهن 16
تیرآهن 18
تیرآهن 20

قیمت (تومان)سایز
122
155
195
225
276

4,150,000تیرآهن 22
5,500,000
8,600,000
10,600,000

تیرآهن 24
تیرآهن 27
تیرآهن 30

315
369
434
500

وزن (کیلوگرم)

نگاهی به بازار
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اجزا بخاری گازی

بخــاری گازی در طــرح هــای مختلــف و بــا بازدهی 

حرارتــی گوناگــون طراحــی مــی شــوند؛ و نحــوه ی 

اســتفاده انــواع بخــاری های گازی یکســان اســت.

بدنــه اصلــی: از ورق فــوالد تهیــه مــی شــود 

ــگ کاری  ــا رن ــاب کاری و ی ــا لع ــطح آن را ب و س

می دهنــد. پوشــش 

کــوره: همــان محفظــه احتــراق کــه از ورق فــوالد 

ــی و  ــگ زدگ ــری از زن ــرای جلوگی ــده و ب ــه ش تهی

ایجــاد حــرارت مطبــوع و دوام بیشــتر آن را لعــاب 

می کننــد. کاری 

ــگ  ــد زن ــوالد ض ــوال از ف ــاق(: معم ــعل )اج مش

ــود. ــی ش ــاخته م س

ــوت )شــمعک(: کــه کاهــک آن، گاز را در ســه  پیل

ــعل  ــه زن، مش ــد؛ جرق ــی کن ــت م ــت هدای جه

ــل. ــی و ترموکوپ اصل

جرقــه زن: الکتریســیته حاصــل از پیــزو الکتریــک 

ــد. ــل می کن ــه تبدی ــه جرق ــرل را ب داخــل شــیر کنت

ــع گاز در  ــمت قط ــل: وظیفــه ایــن قس ترموکوپ

ــت. ــروری اس ــع ض مواق

ــه  ــمت وظیف ــن قس ــور(: ای ــرل )کاربرات ــیر کنت ش

کنتــرل ســوخت و روشــن بــودن دائــم شــمعک را 

ــه عهــده دارد. ب

مشکالت رایج بخاری گازی

ــیار  ــی بس ــایل گرمایش ــی از وس ــاری گازی یک بخ

پرکاربــرد در منــازل مســکونی اســت. معمــوال 

امسال زمستان سر زده آمد و ما ماندیم با وسایل گرمایشی و سرویس و عیب یابی آنها 
مانند عیب یابی بخاری گازی، شومینه و سایر وسایل. قبل از اینکه به یک تعمیرکار اطالع 
دهیم تا برای تعمیر بخاری گازسوز به خانه ما بیاید، با هم چند مشکل رایج بخاری گازسوز 
مانند علت روشن نشدن بخاری گازی بعد از شمعک، علت خاموش شدن ناگهانی بخاری 

گازی چیست یا روشن نماندن شمعک بخاری گازی را با هم بررسی می کنیم؛ تا یک آشنایی 
اولیه با عیب یابی بخاری گازی داشته باشیم.

عیب یابی بخاری گازی

تاسیسات کار خود باشیم
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ایــرادات انــدک ولــی رایجــی در اســتفاده از بخاری 

گازســوز اتفــاق میفتــد: بــرای مثال

علــت روشــن نشــدن بخــاری گازی بعد از شــمعک 

؟ چیست

جرقه زن بخاری گازی چگونه کار می  کند؟

علــت روشــن نمانــدن شــمعک بخــاری گازی 

چیســت؟

ــا آغــاز  و ســواالت دیگــری کــه هــر کــدام از مــا ب

ــده ایم. ــه ش ــا آن مواج ــا ب ــرما قطع ــل س فص

اما علت اصلی چنین مشکاتی چیست؟

رعایــت یــک ســری از نــکات باعــث خواهــد شــد 

تــا مشــکات بخــاری گازی و نیــاز بــه عیــب 

یابــی بخــاری گازی کمتــر بــه وجــود بیایــد یــا بــه 

ســرعت برطــرف شــود؛ و تــا ســال بعــد نیــازی بــه 

تعمیــر یــا ســرویس نباشــد. یکــی از ایــن نــکات، 

ــت، در  ــاری س ــش بخ ــاالت و دودک ــی اتص بررس

ایــن صــورت، اگــر دودکــش مســدود شــده باشــد 

یــا در اتصــاالت نشــتی گاز وجــود داشــته باشــد، 

ــی بخــاری  ســریعا متوجــه می  شــویم و عیــب یاب

ــد. ــد ش ــر خواه ــا راحت ت ــرای م گازی ب

ــورد از  ــه ۳ م ــم ب ــی داری ــب نگاه ــه مطل در ادام

ــی  ــب یاب ــاری گازی و عی ــرادات بخ ــن ای رایج تری

ــوارد. ــن م ــک از ای ــر ی ــاری گازی در ه بخ

روشــن  گازی  بخــاری  چــرا   ۱٫

روشــن  )علــت  نمی شــود؟ 

نشــدن بخــاری گازی بعــد 

از شــمعک(

ــات  ــاری گازی قطع در بخ

زیــادی وجــود دارد کــه شــاید 

آنهــا  تمــام  نــام  دانســتن 

کمکــی بــه مــا نکنــد و مــورد 

نیــاز هــم نباشــد. امــا بــرای عیــب یابــی بخــاری 

گازی بایــد نــام، ســاختار و عملکــرد بعضــی از آنهــا 

ــدن  ــوش ش ــت خام ــن عل ــم تری ــم. مه را بدانی

ــدن شــمعک بخــاری  بخــاری گازی و روشــن نمان

ــن  ــا بویی ــل ی ــام ترموکوپ ــه ن ــه ای ب گازی، قطع

اســت. ســاختار ایــن قطعــه بــه ایــن صورت اســت 

ــه هــم متصــل  ــک ســر ب ــز از ی ــه فل ــه دو قطع ک

ــن دو  ــال ای ــل اتص ــه مح ــه ب ــی ک ــده اند. زمان ش

ــر آزاد(  ــر آن )س ــر دیگ ــد، س ــرارت می رس ــز، ح فل

ــن  ــگام روش ــر هن ــس اگ ــد. پ ــد می کن ــرق تولی ب

کــردن بخــاری، بعــد از فشــار دادن یــا چرخانــدن 

دکمــه اســتارت، شــمعک خامــوش می شــود، 

ــد. ــه آن نمی رس ــا گاز ب قطع

بنابرایــن در عیــب یابــی بخــاری گازی، در صــورت 

ــدن شــمعک بخــاری گازی مشــکل از  روشــن نمان

ترموکوپــل بخــاری اســت. بــرای تعمیــر و تعویــض 

ــل بخــاری گازی( الزم  ــم ترموکوب ــل )تنظی ترموکوپ

اســت از یــک تعمیــرکار حرفــه ای کمــک بگیریــد.۲٫ 

علــت روشــن نشــدن شــمعک بخــاری گازی

ــن دو  ــل و بویی ــم، ترموکوپ ــه گفتی ــور ک همان ط

مــورد از مهم تریــن قطعــات بخــاری گازی هســتند 

کــه اکثــر مشــکات بخــاری گازســوز بــه خاطــر آنها 

ــب  ــگام عی ــن در هن ــد. بنابرای ــود می آی ــه وج ب

یابــی بخــاری گازی بایســتی بــه 

ایــن دو قطعــه توجــه مضاعــف 

داشــت. روشــن نمانــدن 

گازی  بخــاری  شــمعک 

نیــز بــاز هــم مربــوط بــه 

ــود.  ــه می ش ــن دو قطع همی

ــکل  ــر مش ــت اگ ــن حال در ای

ــکل  ــد، مش ــل نباش از ترموکوپ
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ــی و  ــد از بررس ــر بع ــت. اگ ــن هس ــا از بویی حتم

ــر  ــی ه ــه خراب ــاری گازی، متوج ــی بخ ــب یاب عی

کــدام از ایــن قطعــات شــدیم، بایــد آن را تعویــض 

ــم. کنی

ــه خــود  اگــر گاهــی اوقــات بخــاری گازی خــود ب

خامــوش می شــود )ســوال علــت خامــوش شــدن 

ناگهانــی بخــاری گازی چیســت را بــه خاطــر 

بیاوریــد(، مشــکل ممکــن اســت بــه خاطــر تنظیــم 

نبــودن شــعله شــمعک یــا گــرم نشــدن ترموکوپــل 

ــص  ــک متخص ــد از ی ــرایط بای ــن ش ــد. در ای باش

ــمعک  ــعله ش ــش ش ــوه افزای ــوزش نح ــرای آم ب

ــاری گازی  ــل بخ ــم ترموکوب ــاری گازی و تنظی بخ

ــد. اســتفاده کنی

2/عیــب یابــی بخــاری گازی را بــرای ایــن مشــکل 

انجــام دادیــم، حــال بــرای رفــع ایــن مســئله چــه 

بایــد کــرد؟

ــه  ــل ب در ســاختار بخــاری گازی اگــر ســر ترموکوپ

ــد،  ــه باش ــرار نگرفت ــمعک ق ــعله ش ــتی در ش درس

ــود  ــد می ش ــان تولی ــه در آن می ــیته ای ک الکتریس

ــه انــدازه ای نیســت کــه بتوانــد هســته بوییــن  ب

ــت  ــن وضعی ــه دارد. در ای ــذب نگ ــت ج را در حال

فنــر بوییــن هســته را بــه ســمت بیــرون می رانــد، 

مســیر گاز را مســدود می کنــد و قطعــا در صــورت 

ــود. ــوش می ش ــاری خام ــود گاز بخ ــدم وج ع

اگــر در عیــب یابــی بخــاری گازی بــا چنیــن 

مشــکلی روبــه رو شــدید، بایســتی شــعله شــمعک 

ــرار  ــل ق ــر از ســر ترموکوپ ــا باالت ــر ی ــه پایین ت را ک

گرفتــه، دوبــاره بــه حالــت اولیــه برگردانیــد. امــا باز 

هــم توصیــه می  کنیــم بــرای جلوگیــری از هرگونــه 

ــه از  ــت ک ــر اس ــر بهت ــص جدی ت ــا نق ــر و ی خط

تعمیــرکاران ماهــر بــرای تنظیــم ترموکوبــل بخــاری 

گازی )یــا احیانــا تعویــض ترموکوپــل بخــاری گازی 

ــد. ــدک بخــاری گازی( کمــک بگیری ــر فن و تعمی

۳٫ علــت جرقــه نــزدن فنــدک بخــاری گازی 

گازی( بخــاری  فنــدک  )تعمیــر  چیســت؟ 

ــدک اســت  ــان فن ــه زن هم در بخــاری گازی، جرق

ــد  ــدن را تولی ــعله ور ش ــرای ش ــای الزم ب ــه گرم ک

می کنــد. اگــر خودتــان قصــد عیــب یابــی بخــاری 

ــه  ــه جرق ــد ک ــت بدانی ــر اس ــد، بهت گازی را داری

نــزدن فنــدک ممکــن اســت بــه دالیــل مختلفــی 

اتفــاق بیفتــد. اولیــن علــت آن قطــع ناگهانــی گاز 

اســت. در چنیــن شــرایطی بهتــر اســت ده دقیقــه 

منتظــر بمانیــد و دوبــاره امتحــان کنیــد. ایــن بــار 

می توانیــد از کبریــت بــرای روشــن کــردن بخــاری 

ــد. اســتفاده کنی

دومیــن دلیــل 

جرقــه نــزدن فنــدک بخــاری، 

ــاری  ــدک بخ ــود. فن ــات می ش ــه تنظیم ــوط ب مرب

ــت  ــم اس ــر تنظی ــل و حداکث ــچ حداق دارای دو پی

کــه اگــر ایــن دو پیــچ بــه خوبــی تنظیــم نشــده 

ــرد.  ــد ک ــی کار نخواه ــه خوب ــه زن ب ــند، جرق باش

هنــگام عیــب یابــی بخــاری گازی بــرای رفــع ایــن 

ــد.  ــم کنی ــا محک ــا را کام ــچ ه ــد پی ــکل بای مش

گاهــی هــم بــه تعمیــر فنــدک بخــاری گازی نیــاز 
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خواهید داشت.

۴٫ بوی حاصل از احتراق، پس از روشن شدن بخاری

چنــد مــورد، علــت رخ دادن چنیــن مــوردی اســت؛ 

جمله: از 

گرفتگــی در دودکــش بخــاری، کــه نیــاز به بررســی 

مســیر دودکش اســت.

کوچکتر بودن قطر دودکش بخاری ساختمان

کاهک نداشتن دودکش بخاری

ــر  ــه تعمی ــاز ب ــه نی ــراق ک ــی در محفظــه احت خراب

ــوره بخــاری اســت. ــا تعویــض ک ی

۵٫ انتشار گاز و بوی آن، پس از نصب بخاری

اگــر پــس از نصــب بخــاری و بــاز کــردن شــیر گاز، 

ــوارد  ــه مشــام شــما رســیده اســت؛ م ــوی گاز ب ب

زیــر را بررســی کنیــد.

ــد؛  ــته کنی ــون و آب آغش ــه صاب ــفنج را ب ــک اس ی

ــل  ــر روی مح ــده را ب ــل ش ــون حاص ــف صاب و ک

ــه  ــن، لول ــاری و همچنی ــه بخ ــه گاز ب ــال لول اتص

مســی بخــاری به شــیر اصلــی بخــاری قــرار دهید. 

ــد  ــا مشــاهده کنی ــد ت ــاز کنی مجــدد شــیر گاز را ب

ــد،  ــون مالیده ای ــف صاب ــه ک ــی ک ــا در دو بخش آی

ــه. ــا ن ــود ی ــکیل می ش ــاب تش حب

نشــت گاز از لوله هــای رابــط بیــن شــیر کنتــرل و 

مشــعل یــا پیلــوت

۶٫ دیگر مشکالت رایج بخاری گازی

بــا وجــود فشــار گاز مناســب در شــبکه لوله کشــی، 

شــعله پیلــوت کوتــاه اســت؛ و تنظیــم نمــی شــود:  

ــر را تعویــض  ــرل را برداشــته و فیلت کاور شــیر کنت

. یید نما

ــردن  ــا رهــا ک ــردن بخــاری ب ــگام روشــن ک در هن

دکمــه فرمــان بــرای روشــن کــردن شــمعک، 

ــر  ــود: اگ ــی ش ــوش م ــمعک خام ــع و ش گاز قط

ــن  ــب از بوبی ــس عی ــد پ ــالم باش ــل س ترموکوپ

اســت. بوبیــن را آزمایــش کنیــد و در صــورت 

معیــوب بــودن آن را تعویــض نماییــد..

ــردن  ــا رهــا ک ــردن بخــاری ب ــگام روشــن ک در هن

ــمعک، گاز  ــردن ش ــن ک ــرای روش ــان ب ــه فرم دکم

قطــع و شــمعک خامــوش می شــود: ترموکوپــل را 

بایــد آزمایــش کنیــد و در صــورت معیــوب بــودن 
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تاسیسات کار خود باشیم

آن را تعویض نمایید.

ــاری گازی:   ــود بخ ــه خ ــود ب ــدن خ ــوش ش خام

اگــر ســر ترموکوپــل بــه صــورت صحیــح در شــعله 

شــمعک قــرار نگرفتــه باشــد. بنابرایــن الکتریســته 

ــه حــدی نیســت  تولیــد شــده توســط آن ب

کــه بتوانــد هســته بوبیــن را در 

حالــت جــذب نگــه دارد. در نتیجــه 

ــرون  ــه بی ــته را ب ــن هس ــر بوبی فن

مســدود  را  گاز  مســیر  و  رانــده 

ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــد. ب می کن

ــل را  ــن ترموکوپ ــرار گرفت ــل ق مح

بررســی کنیــد و در صورتــی کــه 

ــر  ــر از س ــن ت ــمعک پایی ــعله ش ش

ــرار  ــر از آن ق ــا باالت ــل و ی ترموکوپ

ــد. ــم نمایی ــه آن را تنظی گرفت

ــوی گاز خــام  شــعله بخــاری مناســب نیســت و ب

بــه مشــام می رســد: گاهــی کثیفــی بیــش از حــد 

مشــعل و مســدود شــدن ســوراخ هــای آن مانــع 

ــع  ــرای رف ــوط هــوا و گاز مــی شــود. ب ــور مخل عب

یــن  ــود ا ــای خ ــعل را از ج ــد مش ــکل بای مش

خــارج کــرده و بــا بــرس یــا فشــار 

بــاد آن را تمیــز کنیــد.

از حالــت  بــا چرخانــدن دکمــه 

ــی مشــعل  ــه شــعله اصل ــوت ب پیل

ــادی  ــای زی ــده و گازه ــن نش روش

ــود: در  ــده می ش ــراف پراکن ــه اط ب

ــات  ــور و قطع ــورت ژیگل ــن ص ای

ــود  ــای خ ــه آن را در ج ــل ب متص

ــد. ــم نمایی ــرار داده و تنظی ق

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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ایران پیشتاز رشد تولید علم حوزه فنی و 
مهندسی دنیا شد

ــوم جهــان اســام  سرپرســت پایــگاه اســتنادی عل

گفــت: هــر چنــد بــه انتهــای ســال ۲۰۲۰ نزدیــک 

می شــویم، امــا تولیــد علــم ســال ۲۰۲۰ هنــوز 

ــاس  ــود، براس ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس ــل نش کام

ــا مقایســه ایــن  پایــگاه اســتنادی اســکوپوس و ب

ســال بــا تولیــد علــم صــورت گرفتــه بــا ســال ۲۰۱۹ 

مشــاهده مــی شــود کــه جمهــوری اســامی ایــران 

در حــوزه فنــی و مهندســی پیشــتاز رشــد کمیــت 

علــم در بیــن ۲۵ قــدرت علمــی دنیــا شــده اســت.

ــواد  ــر محمدج ــوز، دکت ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب

ــتنادی  ــگاه اس ــاس پای ــرد: براس ــان ک ــی بی دهقان

ــد  ــت تولی ــه کمی ــال ۲۰۲۰ رتب ــکوپوس، در س اس

علــم ایــران در حــوزه فنــی و مهندســی بــه ۱۱ دنیــا 

ــم  ــدا کــرده اســت. براســاس کیفیــت عل ارتقــا پی

تولیــد شــده در حــوزه فنــی و مهندســی، ایــران در 

ســال ۲۰۲۰ تاکنــون موفــق شــده تــا رتبــه ۴ دنیــا 

ــا مقایســه اســتناد نرمــال  را در اختیــار بگیــرد و ب

شــده در ایــن ســال بــا ســال ۲۰۱۹، ایــران بــا حدود 

۱۳% رشــد رتبــه چهــارم دنیــا از لحــاظ میــزان رشــد 

کیفیــت علــم در حــوزه فنــی و مهندســی را کســب 

کــرده اســت.

ــهم  ــال ۲۰۲۰، س ــر در س ــال حاض ــزود: در ح وی اف

ایــران از علــم فنــی و مهندســی دنیــا حــدود %۲.7 

ــد  ــران ۱.7% درص ــهم ای ــال ۲۰۱۰ س ــت. در س اس

ــه ۲% رســید و در  ــم در ســال ۲۰۱۴ ب ــن رق ــود ای ب

ســال ۲۰۱7 بــه ۲.۴% رســید. در ســال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 

نیــز ســهم ایــران تقریبــًا بــه همیــن صــورت بــود. 

ســهم ایــران از کل تولیــد علــم دنیــا در ســال ۲۰۲۰ 

حــدود ۱.۹۸ درصــد اســت.

تنهــا کشــوری کــه در بیــن ۲۵ کشــور برتــر دنیــا در 

مقاله
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ســال ۲۰۲۰ در مقایســه بــا ســال ۲۰۱۹ رشــد مثبتــی 

دارد جمهــوری اســامی ایــران اســت. رشــد ایــران 

در ســال ۲۰۲۰ در مقایســه بــا ســال ۲۰۱۹ حــدود %۱ 

اســت.

براســاس پایــگاه اســتنادی اســکوپوس، از ابتــدای 

ســال ۲۰۲۰ تاکنــون تولیــد علــم فنــی و مهندســی 

کشــور ۲۵7۳۶ مــدرک اســت. اطاعــات ســال ۲۰۲۰ 

ــا گذشــت زمــان  ــوز تکمیــل نشــده اســت و ب هن

اطاعــات ایــن ســال نــه فقــط بــرای ایــران بلکــه 

بــرای کل دنیــا تکمیــل خواهــد شــد. در ســال ۲۰۱۹ 

ــال  ــود. در س ــورد ب ــران ۲۵۴7۸ م ــم ای ــد عل تولی

۲۰۱۵ ایــن رقــم ۱7۶۳۹ مــورد و در ســال ۲۰۱۰ ایــن 

۱۱۶7۱ مــورد بــود.

دهقانــی گفــت: رتبــه تولیــد علــم ایــران در 

ــاس  ــی براس ــی و مهندس ــوزه فن ــال ۲۰۲۰ در ح س

ــه ۱۱ رســیده اســت. در ســال هــای  اســکوپوس ب

۲۰۱۶ تــا ۲۰۱۹ رتبــه ایــران براســاس تعــداد مقــاالت 

ــال  ــه س ــود. در فاصل ــکوپوس ۱۲ ب ــگاه اس در پای

هــای ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۵ رتبــه ایــران از ۱۵ بــه ۱۴ ارتقــا 

پیــدا کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه در ســال های 

ــود. ــا ب ــران ۲۲ دنی ــه ای ــا ۲۰۰7 رتب ۲۰۰۵ ت

مقاله
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مقاله
کیفیت انتشارات علمی حوزه فنی و مهندسی

ــتفاده از  ــا اس ــت: ب ــه گف ــت ISC در ادام سرپرس

ــته  ــاس رش ــده براس ــال ش ــتناد نرم ــاخص اس ش

 Field Weighted Citation(موضوعــی هــای 

Impact( در پایــگاه اســکوپوس، ۲۵ کشــور برتــری 

کــه بیشــترین کمیــت علــم دنیــا در ســال های اخیر 

ــرار داده شــد.  ــورد بررســی ق ــد م ــد کرده ان را تولی

ــد  ــام نمی توان ــورت خ ــه ص ــتنادها ب ــمارش اس ش

ــور  ــک کش ــم ی ــت عل ــر کیفی ــی بیانگ ــه خوب ب

باشــد. علــت ایــن امــر را بایــد در تفــاوت تعــداد 

مختلــف  رشــته های  در  دریافتــی  اســتنادهای 

ــکی در  ــای پزش ــاً در حوزه ه ــرد. مث ــتجو ک جس

ــاالت  ــات مق ــد ریاضی ــوزه ای مانن ــا ح ــه ب مقایس

اســتنادهای بیشــتری دریافــت می کننــد، بنابرایــن 

ــازی  ــال س ــا نرم ــتنادها، آنه ــه اس ــل از مقایس قب

ــرای نرمــال ســازی، اســتنادهای هــر  می شــوند. ب

مقالــه را بــه متوســط تعــداد اســتنادهای دریافتــی 

ــود. ــیم می ش ــه تقس ــال مقال ــته و س ــاس رش براس

ــتناد  ــاخص اس ــاس ش ــه داد: براس ــی ادام دهقان

 Field-Weighted Citation(شــده نرمــال 

مقــاالت  اســکوپوس،  پایــگاه  در   )Impact

ــی و  ــی فن ــوزه موضوع ــران در ح ــگران ای پژوهش

مهندســی در ســال ۲۰۰۵ حــدود ۰.۸۴ بــود و ایــن 

یعنــی اثرگــذاری یافته هــای  علمــی حــدود ۱۶ 

درصــد کمتــر از متوســط بین المللــی بــود در حالــی 

کــه ایــن رقــم در ســال ۲۰۱۹ به ۱.۳۴ رســیده اســت 

کــه یعنــی مقــاالت ایــران ۳۴% بیــش از متوســط 

بین المللــی اســتناد دریافــت می نماینــد.

ــال  ــتناد نرم ــزان اس ــال ۲۰۲۰ می ــزود: در س وی اف

شــده کشــور در حــوزه فنــی و مهندســی  بــه ۱.۵۲ 

افزایــش یافتــه و ایــن بــه معنــای ایــن اســت کــه 

ــوزه  ــده در ح ــام ش ــای انج ــی کاره ــت علم کیفی

ــط  ــش از متوس ــد بی ــی ۵۲ درص ــی و مهندس فن

ــی از توجــه  ــر حاک ــن ام ــوده اســت. ای ــی ب جهان

ــارات  ــی انتش ــد کیف ــه بع ــگران ب ــتر پژوهش بیش

علمــی اســت.

ــزان اســتناد نرمــال شــده کل  ــی گفــت: می دهقان

ــدود  ــال ۲۰۲۰ ح ــور  در س ــی کش ــارات علم انتش

ــودن  ــر ب ــای موثرت ــه معن ــن ب ــت و ای ۱.۲۵ اس

حــوزه فنــی و مهندســی در کیفیــت تولیــدات 

علمــی کشــور  اســت. بررســی ها نشــان می دهــد 

ــی  ــوزه فن ــده در ح ــال ش ــتناد نرم ــزان اس ــه می ک

ــورد  ــای م ــال ه ــول س ــام ط ــی در تم و مهندس

مطالعــه بیــش از اســتناد نرمــال شــده ) کیفیــت( 

ــت. ــوده اس ــور ب کل کش
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ــران  ــوری اســامی ای سرپرســت ISC گفــت: جمه

در حــوزه فنــی و مهندســی براســاس اســتناد 

نرمــال شــده کیفیــت تولیــد علــم ایــران در ســال 

۲۰۰۵ رتبــه ۲۱ دنیــا را داشــت. در ســال ۲۰۱۰ رتبــه 

ایــران در ایــن حــوزه بــه ۱۸ ارتقــا یافــت و در ســال 

۲۰۱7 بــه ۱۳ رســید. در ســال ۲۰۱۹ نیــز رتبــه ایــران 

ــه  ــال ۲۰۲۰ رتب ــال در س ــاظ ۱۰ و در س ــن لح از ای

ــا را بدســت آورده اســت. ــارم دنی چه

 بــر ایــن اســاس،  مشــاهده می شــود کــه کیفیــت 

ــن  ــطح بی ــه در س ــار یافت ــی انتش ــای علم یافته ه

ــه ســرعت در  ــران ب ــوری اســامی ای ــی جمه الملل

ــور  ــب کش ــر ترتی ــه ه ــا ب ــت، ام ــد اس ــال رش ح

ــت  ــوزه مرجعی ــود در ح ــت خ ــه تقوی ــد ب نیازمن

ــران در حــوزه  ــه طــور خــاص، ای علمــی اســت.  ب

فنــی و مهندســی در ســال ۲۰۲۰ بــا ضریــب اســتناد 

ــان کشــورهای  ــه ۴ را در می ــال شــده ۱.۵۲ رتب نرم

ــورهای  ــت.  کش ــوده اس ــب نم ــا کس ــر دنی برت

اســترالیا بــا اســتناد نرمــال شــده ۱.۶۴ ، دانمــارک 

بــا ۱.۶ و ســوئیس بــا ۱.۵۳ در جایــگاه هــای اولــی 

الــی ســوم قــرار دارنــد.
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ــان  ــتر نش ــی های بیش ــه داد: بررس ــی ادام دهقان

ــزان  ــر می ــن از نظ ــران همچنی ــه ای ــد ک می ده

رشــد اســتناد نرمــال شــده و در واقــع رشــد 

کیفیــت علــم در حــوزه فنــی و مهندســی در ســال 

۲۰۲۰ در مقایســه بــا ســال ۲۰۱۹ حــدود ۱۳% رشــد 

داشــته اســت و از ایــن نظــر نیــز ایــران در جایــگاه 

ــیه،  ــورهای روس ــرد. کش ــرار می گی ــا ق ــارم دنی چه

هنــد و ترکیــه در ســال ۲۰۲۰ نســبت بــه ســال ۲۰۱۹ 

ــا ۲۳%، ۲۳% و ۲۲% رشــد داشــته انــد. هــر کــدام ب

و  عمومــی  روابــط  کل  اداره  اعــام  بــر  بنــا 

ــگاه اســتنادی  ــی پای همکاری هــای علمــی بین الملل

علــوم جهــان اســام)ISC( و مرکــز منطقــه ای اطاع 

ــی در  ــاوری)RICeST(، دهقان ــوم و فن ــانی عل رس

پایــان گفــت: هــر چنــد رشــد کمیــت تولیــد علــم 

ــعه  ــرای توس ــت ب ــا اهمی ــاخص های ب ــی از ش یک

ــت  ــا هدای ــود، ام ــوب می ش ــور محس ــی کش علم

ــن  ــور مهمتری ــای کش ــع نیازه ــمت رف ــه س ــم ب عل

دغدغــه فعلــی کشــور اســت. مرجعیــت علــم 

ــد از ســند سیاســت های کان  ــن بن ــل اولی بین المل

علــم و فنــاوری اباغــی توســط مقــام معظــم رهبری 

اســت. کســب مرجعیــت علــم بین الملــل بــا تکیــه 

ــل  ــم حاص ــد عل ــت تولی ــش کمی ــر افزای ــرف ب ص

نمی شــود. در ایــن ســند بــر ســایر جنبه هــای 

و  اقتصــادی  اثرگــذاری  جملــه  از  علــم  تولیــد 

ــب  ــن کس ــی و همچنی ــی علم ــی، دیپلماس اجتماع

ــت./منبع  ــده اس ــد ش ــز تاکی ــی نی ــت علم مرجعی

ایســنا
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