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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 
در بین سه واکسنی که برای ویروس کرونا ساخته شده است ، سرعت ساخت واکسن 

دانشگاه آکسفورد داستانی دیگر دارد. این سوال مطرح است که چگونه چنین روند 
سریعی ممکن است! موسسه جنر در دانشگاه آکسفورد روی این واکسن کار کرده است و 
بررسی شکل فعالیت این موسسه می تواند درس های بزرگی برای ما و تمام جهان باشد. 
این موسسه پیش از شیوع بیماری کرونا در حال طرح یک استراتژی برای شکست دادن 

دشمن ناشناخته فرضی بود. گفته های یکی از مدیران این طرح بسیار شگفت انگیز و 
از دید مدیریتی فوق العاده است. پروفسورسارا گیلبرت می گوید: »ما داشتیم برنامه ریزی 

می کردیم که چگونه بتوانیم بسرعت و در کمترین زمان ممکن واکسن بسازیم.« 
ماجرا بسیار ساده است. یک موسسه علمی در بعد کان استراتژی خاصی را طرح می 

کند که اگر یک بیماری همه گیر در دنیا اتفاق افتاد چگونه می توان به سرعت به واکسن 
دست یافت. پس برنامه ریزی هایی انجام می دهند و روندهایی را طرح می کنند. ناگهان 

شاهد از غیب می رسد و این برنامه ریزی نوظهور را روی آن امتحان می کنند. بدون نیاز 
به شانس و اقبال همه چیز درست به جلو می رود و واکسنی در کنار دو واکسن دیگر قرار 

می گیرد. این یعنی ما به یک حادثه رودست زده ایم!
جمله معروف حضرت رسول اکرم که فرمود » خود را محاسبه کنید پیش از آن که شما را 
محاسبه کنند« را می توان در همین خط و فکر دید که عاج واقعه قبل از وقوع باید کرد!

بسیاری از شرکت های تولید کننده بزرگ و کوچک ایرانی پیش از کرونا و تحریم فکرهایی 
کرده بودند که اکنون در حال بهره برداری از آن هستند. اما بودند و هستند شرکت هایی 
که اکنون تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. این فکر پیش نگر و آینده نگری را باید تمرین 

کنیم. 
مدیران ما باید به سوال هایی مهم پاسخ دهند: چرا پس از هر باران باید نیروهای نظامی 
به داد مردم شهرهای مختلف برسند؟ چرا با وجود هشدارهای سازمان هواشناسی پس از 
هر سرما یا گرما، برف یا باران ما تعدادی کشته داریم؟ چرا با وجود دانش مهندسان ایرانی 

باید منتظر پاسکویی دیگر باشیم؟ چرا کیلومترها خیابان و جاده کشیدیم اما متروها را 
تکمیل نکردیم؟ چرا برای بزرگان فرهنگ و هنر خود ده ها سمینار و کنفرانس برگزار کردیم 

اما از گرانی نمی توانیم کتاب های آنها را بخریم؟ 
خود ما مهندسان نیز پاسخ هایی بدهیم. در آموختن سیستم ها و مکانیسم های مختلف 
آن قدر تعلل می کنیم که با یک کوه رزومه وقتی با یک آزمایشگاه پیچیده طرف می شویم 
طراحی ما کاماً غلط و بیهوده است. چرا طراحی هوای فشرده و گاز صنعتی را یاد نگرفته 
ایم؟ چرا فیلترها را حرفه ای نمی شناسیم؟ چرا سیستم کنترل را بلد نیستیم؟ چون ما نیز 

به فردا فکر نکرده ایم!
برای موفقیت باید استراتژی داشت. این درس را اگر فرا نگیریم تجربه آن را به ما می 

آموزد. اما یادمان باشد درس های تجربه دردناک و بسیار تلخ است!

تا بعد!

درسی از آکسفورد
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

خروج پرونده خانه دارشدن کارگران در هفته کارگر صفحه 4

صفحه 23

صفحه 8

اخبار داخلی

تاسیسات کار خود باشیم!

حقوق تاسیسات

برندگان جوایز برترین های نوآروی تاسیسات 2021

طرح مالیات بر خانه های خالی سامان نمی یابد

راه حل های مشکالت امر ساخت و ساز کشور

قیمت تیرآهن در بازار مصالح ساختمانی

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه
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نامگذاری هر یک از روزها و هفته ها با عنوانی ویژه، موجب می شود که پرونده 
گردو خاک گرفته بسیاری از مشکالت، به ویژه مشکالت گروه های محروم تر روی 

میز مسئوالن قرار گیرد و رسانه ها داد سخن از مشکالت آنها دهند.

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. 

اختالف نظر در باب اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی، با پشتوانه های 
مختلف، شاخصی است که باعث شده بعد از گذر چند سال، هنوز بی سامانی بازار 

مسکن و خانه های خالی، سامان نیابد.

مشکالت امر ساخت و ساز کشور و نقس وزارت راه و شهرداری ها و سازمان  
نظام مهندسی ساختمان، در این اشکاالت بر شما عیان است. در این مقاله به 

راه حل هایی برای رفع این مشکالت می پردازیم.

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

قیمتی شده اند.

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 18

فهرست
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اخبار داخلی

دولت عامل افزایش 
قیمت در بازار مسکن 

است
مصطفــی قلــی خســروی  بــا اشــاره 
ــت  ــذار در قیم ــر گ ــای تاثی ــه مولفه ه ب
بــازار  عامــل  چهــار  گفــت:  مســکن 
ســرمایه، ارز، طــا و حامل هــای انــرژی در 
تعییــن قیمــت مســکن اثرگــذار هســتند 
کــه شــاهد آن هســتیم در چنــد روز اخیــر 
ــه و  هــم قیمــت طــا و ارز کاهــش یافت
بــورس نســبت بــه نیمــه اول ســال افــت 
ــل  ــرخ حام ــن ن ــت همچنی ــته اس داش

ــت. ــرده اس ــری نک ــم تغیی ــرژی ه ان

کاهش ۱۵ درصدی صدور 
پروانه ساختمانی

طــرح  نتایــج  ایــران،  آمــار  مرکــز 
پروانه هــای  اطاعــات  »گــردآوری 
توســط  شــده  صــادر  ســاختمان 
شــهرداری های کشــور« مربــوط بــه 

بهــار امســال را منتشــر کــرد. 
در بهار ســال ١٣٩٩، تعــداد ١٠٢١۶٠ واحد 
ــده  ــای صادرش ــکونی در پروانه ه مس
بــرای احــداث ســاختمان از ســوی 
پیش بینــی  کشــور  شــهرداری های 
ــل  ــه فص ــبت ب ــه نس ــت ک ــده اس ش
ــش  ــد کاه ــدود ١۵.٠ درص ــته ح گذش
ــال  ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب و نس
ــش  ــد افزای ــدود ۶.٨ درص ــته ح گذش
داشــته اســت.  متوســط تعــداد واحــد 
ــداث  ــه ی اح ــر پروان ــکونی در ه مس
ــت . ــوده اس ــد ب ــاختمان ٢.٧ واح س

نظرخواهی از مهندسان 
درباره مبحث ۲۲ مقررات 

ملی ساختمان
ســاختمان  ملــی  مقــررات  دفتــر   
آئین نامــه  بهینه ســازی  به منظــور 
مبحــث  اداری  نظامــات  اجرائــی 
بیســت و دوم مقررات ملی ســاختمان 
)نگهداشــت ســاختمان ها( در نظــر 
دارد از پیشــنهاد های صاحب نظــران 
اســتفاده  و دســتگاه های ذی ربــط 
نمایــد.  تــا پــس از دریافــت نظــرات 
دســتگاه ها و صاحب نظــران بــرای 
تصویــب بــرای هیــأت محتــرم دولت 
ارســال گــردد؛ لــذا خواهشــمند اســت 
نظــرات اصاحــی خــود را حداکثــر تــا 
ــرای  ــر ب ــل زی ــق ایمی ۲۲/۹/۹۹ از طری

ــد. ــا ارســال نمایی م
inbr.ir @ mabhas٢٢ 

سعیدیان: صدور پایان کار 
بدون شناسنامه فنی ملکی 
ساختمان صادر نمی شود

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
گفــت:  تهــران  اســتان  ســاختمان 
تنهــا  پیــش  ســال  چنــد  تــا 
ــر،  ــزار مت ــاالی ۲ ه ــاختمان های ب س
شناســنامه فنــی ملکــی داشــتند امــا 
به تدریــج بــه ســمتی مــی رویــم کــه 
ــنامه  ــاختمان ها دارای شناس ــه س هم
شــوند. وی افــزود: یکــی از مشــکات 
ــن اســت  ــم ای ــا شــهرداری داری ــه ب ک
کــه پایــان کار بــدون شناســنامه صادر 
ــه تازگــی  تفاهم نامــه ای  مــی شــد ب
در ایــن خصــوص امضــا شــده اســت 

ــود. ــرف ش ــکل برط ــا مش ت

نبود قانون جامع ساخت
و ساز در کشور

مهــدی روانشــادنیا کارشــناس مســکن: 
ــون  ــود یــک قان مــا در کشــورمان از نب
ــم.  ــج می بری جامــع ســاخت و ســاز رن
ــررات  ــن و مق ــودن قوانی ــه نب یکپارچ
ــل بنیادیــن  حــوزه ســاخت یکــی از عل
ایــن موضــوع  اســت کــه در کنــار 
دوره هــای  در  مدیریتــی  مشــکات 
مختلــف بــه مشــکات حــوزه ســاخت 

ــت. ــن زده اس ــاز دام و س

خدمات نظام مهندسی باید 
مرجع ساخت و ساز باشد

رئیــس نظــام مهندســی مازنــدران، 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــش و  ــع و دارای نق ــاد مرج ــک نه را ی
جایــگاه موثــر در حوزه ســاخت و ســاز 
دانســت و افــزود: نقــش این ســازمان 
بایــد بگونــه ای ایفــا شــود تــا مــردم 
بــه خدمــات آن احســاس نیــاز کننــد 
و اهمیــت ارائــه خدمــات مهندســی را 

ــد. درک نماین

اطالعیه درباره برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه 
کارآموزی وکالت

ــه  ــان پروان ــرش متقاضی ــده درآزمــون پذی ــان شــرکت کنن ــه اطــاع متقاضی ب
کارآمــوزی وکالــت کانونهــای وکای دادگســتری ایــران ســال ۱۳۹۹ - )اســکودا( 
مــی رســاند باتوجــه بــه مصوبــات چهــل و دومین جلســه ســتاد ملــی مدیریت 
بیمــاری کرونــا و رشــد فزاینــده بیمــاری کوویــد-۱۹ در کشــور و اعمــال محدودیت 
هــا در اکثــر اســتان هــا، آزمــون مذکــور در تاریــخ ۲۸/۰۹/۹۹برگــزار نمی گــردد.
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https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%db%b2%db%b2-%d9%85%d9%82%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%aa/
http://www.tasisatnews.com


آموزش

دوره آموزشی متره
و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی

مدت دوره: 27 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها

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

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

دوره آموزشی طراحی پلنت های صنعتی 
با نرم افزار PDMS )دپارتمان نفت(

مدت دوره: 48 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

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

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی حضوری طراحی
سیستم های اعالم و اطفاء حریق

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی موتورخانه
و انتخاب تجهیزات 

 مدت دوره: 60 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه 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

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی
)HAP 4.9( با نرم افزار کریر

 مدت دوره: 27 ساعت
روزهای برگزاری:

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

دوره آموزشی
مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 32 ساعت

روزهای برگزاری: یکشنبه ها
و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

https://kaashaaneh.ir/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%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-2/
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/%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/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82/
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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/
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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افزایــش عجیــب و غریــب زمیــن، در کنــار دیگــر افزایش 
قیمــت اقــام دیگــر در کشــور، چنــان نفــس گیــر اســت، 
کــه آرزوی خانــه دار شــدن را نــه تنهــا بــرای »کارگــران« 
کــه بــرای بســیار از گــروه هــای کارمنــدی و حتــی گــروه 
هــای بــا ســطح درآمــد متوســط نیــز غیرممکــن ســاخته 

. ست ا
ــا وجــود معضــل  البتــه پدیــده »خانــه هــای خالــی« ب
بــی خانمانــی و افزایــش اجــاره خانــه و قیمتهــای ســر 
ــه ای بــه شــمار مــی آیــد کــه  بــه فلــک کشــیده، مقول
تــا کنــون راهکارهــای مختلفــی از ســوی کارشناســان و 
نماینــدگان مجلــس و دولــت ارائــه شــده، امــا تــا کنــون 

بــه ســرانجامی مطلــوب نرســیده اســت.
شــاید برخــی مواقــع بــه تصویــب قانونــی و وعــده ای 
ــا اجــرا شــدن  ــم شــود، ام ــز خت از ســوی مســئوالن نی
ــی از  ــای خال ــا ه ــتوانه ه ــا پش ــع ب ــیاری از مواق بس
ــی در  ــر از بایگان ــاز س ــوند و ب ــی ش ــه م ــرا« مواج »اج

ــد. ــی آورن م
»مســکن کارگــران« نیــز از جملــه ایــن گــروه مشــکات 
ــامی کار  ــورای اس ــس ش ــی، رئی ــی اصان ــتند. عل هس
ــدان را  ــران و کارمن ــدن کارگ ــه دار ش ــرز خان ــتان الب اس
ــد: ــدو مــی گوی ــر از ســابق مــی دان ــی ت دســت نیافتن

ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــر ب ــد کمت ــا درآم ــای ب ــروه ه گ
قیمــت هــای جدیــد مســکن، شــاید دیــده بــه مســکن 
اجتماعــی دوختــه انــد . واگــذاری زمیــن ارزان، وام ارزان 
ــا  ــه شــاخص هایــی اســت کــه شــاید ب قیمــت از جمل
کمــک آنهــا گــروه »کارگــران« بتواننــد خانــه دار شــوند. 
ــران  ــدن کارگ ــه دار ش ــه خان ــورت پروس ــر اینص درغی
ســالهای طوالنــی بــه زمــان نیــاز احتیــاج خواهــد 

ــت. داش
ــه گفتــه اصانــی مــکان نمایــی زمیــن واگــذار شــده  ب
ــه مســائل  ــرای ســاخت مســکن کارگــران هــم از جمل ب
ــاخت و  ــرعت س ــه س ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــی ب مهم
ســاز مســکن بــرای ایــن گــروه را افزایــش مــی دهــد و 

ــرار ــا ق ــار آنه ــریعتر در اختی ــهیات الزم را س تس
می دهد.

خروج پرونده
خانه دار شدن کارگران 

در هفته کارگر!

مهری بهزادپور/ نامگذاری هر یک 
از روزها و هفته ها با عنوانی ویژه، 
موجب می شود که پرونده گردو 
خاک گرفته بسیاری از مشکات، 

به ویژه مشکات گروه های محروم 
تر روی میز مسئوالن قرار گیرد و 
رسانه ها داد سخن از مشکات 

آنها دهند.
»کارگران« بی شک، زحمتکش 

ترین اقشار جامعه هستند که سازه 
های زندگی بسیار را بر دوش

»بی خانمان« خود حمل می کنند 
و با حسرت به قله کوهی نگاه می 
کنند که مسئوالن وعده واگذاری 

زمینی را به آنها داده اند.

گزارش ویژه
ت نیوز

سا
سی

تا
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https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa/
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گزارش ویژه
ــرد،  ــون شــورای اســامی کار الب ــه رئیــس کان ــه گفت  ب
ــران از  ــه کارگ ــاله ب ــکل ۹۹ س ــه ش ــکن ب ــذاری مس واگ
طریــق تشــکیل تعاونــی هــای مســکن بــه آنهــا، یکــی 
ــران  ــد کارگ ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــر از راهکارهای دیگ

ــد. ــه کن صاحبخان

وی ابــراز امیــدواری کــرد، بــا اهتمــام مســئولین کارگران 
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط ایــن گــروه زحمتکــش ، نیــز 
مالــک خانــه شــوند، چــرا کــه بــا توجــه بــه حقــوق ۲ 
ــه دار  ــای خان ــط روی ــی فق ــزار تومان ــون و ۸۰۰ ه میلی

شــدن بــرای آنهــا باقــی خواهــد مانــد.

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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الزمه ی هرکاری...

از آنجــا کــه اعمــال و رفتــار مــا منجــر بــه یــک عمــل حقوقــی یــا واقعــه حقوقی میشــود الزم اســت 
نســبت بــه هــر یــک از تعهــدات خــود مکتوبه ــای تحــت هــر ســند الزم االجــرا تنظیــم و نســبت 
بــه آن وفــای بــه عهــد نماییــم. لــذا توصیــه مــی شــود جهــت بهــره منــدی از اســناد تعهــدآور بــه 

عنــوان ابــزاری بــرای نظــم بخشــی از متخصصیــن امــر مــدد جوییــم.

حقوق تاسیسات

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

5. کیفیت هوای داخل
Des Champs شرکت: فناوری های

 PLP نوآوری: تله های هوای سری های

ــرکت  ــای PLP از ش ــری ه ــوای س ــای ه ــه ه تل

ــه  ــی تل ــدی در طراح ــوم جدی Des Champs مفه

هــای کندانــس ارایــه مــی کنــد کــه اجــازه حــذف 

کندانــس از AC یــا ســایر تجهیــزات کندانــس کننده 

ــوا را کل  ــان ه ــال جری ــن ح ــد و در عی ــی ده را م

ســال مســدود مــی کنــد و فقــط بــه 8/7 2 اینــچ 

ــاز دارد.  ــت WC 0-40 نی ــار مثب ــرای فش ــاع ب ارتف

تلــه هیــچ وقــت خشــک نمــی شــود یــا یــخ نمــی 

زنــد چــون بــرای درزبنــدی بــه آب وابســته نیســت 

و تنهــا بــه فشــار فــن بســتگی دارد.

تلــه جدیــد PLP اولیــن تلــه کندانــس AC اســت 

کــه از فشــار هــوای ایجــاد شــده توســط فــن هــای 

AC بــرای جلوگیــری از ورود یــا خــروج هــوای تهویه 

شــده از دســتگاه اســتفاده مــی کنــد. در صــد ســال 

گذشــته، تلــه P از توالــت هــا و ســینک هــا گرفته تا 

تجهیــزات AC بــرای جلوگیــری از افت هوا اســتفاده 

شــده اســت. برخــاف تلــه P، PLP بــه طــور خاص 

بــرای تجهیــزات HVAC طراحــی شــده و نیــازی بــه 

ــدارد.  ــرای جلوگیــری از نشــتی هــوا ن مانــدن اب ب

ــس  ــا کندان ــتان ه ــتر در تابس ــزات AC بیش تجهی

تولیــد مــی کننــد. بقیــه ســال کندانــس کمــی تولید 

ــه هــای P بیشــتر اوقــات خشــک  مــی شــود و تل

هســتند. وقتــی آنهــا آب دارنــد، کــف تلــه مســتعد 

تشــکیل لجــن اســت. PLP وقتــی هیــچ کندانســی 

ایجــاد نمــی شــود خشــک عمــل مــی کنــد و از یــک 

شــناور افقــی بــا یــک مزیــت مکانیکــی حــول یــک 

نقطــه بهــره مــی گیــرد.

شرکت
 UV دیفیوزر – EffectiV HVAC
قابل تنظیم PLAY-UV ب تهویه

و تصفیه با راندمان باال

TSI شرکت
مانیتور کیفیت هوای داخل 

Q-Trak™ XP

نوآوری تاسیسات
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6. لوله کشی
Caleffi :شرکت

نوآوری شیر اختالط ترموستاتیک

 AngleMix- Angle-Style 

شــیر اختــاط ترموســتاتیک ســری هــای 520 

ــوط  ــه دقــت دمــای اب مخل Caleffi AngleMix ب

شــده در سیســتم هــای آب گــرم بهداشــتی تجــاری 

و مســکونی را کنتــرل مــی کننــد. ایــن تجهیــز، تنهــا 

شــیر اختــاط ترموســتاتیک بــا یــک بدنــه خمیــده 

در صنعــت اســت. ایــن شــکل، تعــداد زانویــی های 

الزم را بــه حداقــل رســانده و هزینــه کلــی نصــب را 

ــا  ــاوه، AngleMix تنه ــه ع ــد. ب ــی ده ــش م کاه

شــیر اختــاط ترموســتاتیک صنعــت اســت کــه می 

ــرم  ــای گ ــد بخش ه توان

 100% و ســرد خود را 

مانــع  و  ببنــدد 

ــود.  ــا ش ــر دم تغیی

ســـری هــای 520 

Caleffi AngleMix بــــه سادگی 

ــی  ــا خروج ــی ی ــواع مخزن روی ان

ــی  ــوار م ــزن س ــدون مخ ــای ب ــن ه ــای ابگرمک ه

ــده  ــه خمی ــی بدن ــای ترکیب ــی دم ــوند و خروج ش

ــن کار  ــت. ای ــن اس ــی آبگرمک ــا خروج ــگ ب هماهن

ــی  ــهیل و زانوی ــتقیم را تس ــط مس ــی خ ــه کش لول

هــای لولــه هــا و نیــز فشــای کلــی الزم بــرای نصــب 

ــم  ــه تنظی ــک دگم ــد. AngleMix ی ــی کن ــم م را ک

ــی  ــی روی خروج ــی دمای ــک گ ــدنی و ی ــل ش قف

دمــای اختــاط بــرای تاییــد آنــی دمــا دارد. قطعات 

بــه دقــت مهندســی  کــه  داخلــی 

ــرویس کاری را  ــه س ــاز ب ــدند نی ش

بــه حداقــل مــی رســانند، عملکــرد 

ــول  ــی و ط ــت و دایم یکنواخـــ

عمــر طــوالی را تضمیــن مــی 

ــار  ــانات فش ــد و نوس کنن

ــرم  ــای اب ســرد و گ و دم

ــران می کنند.  ورودی را جب

ــه  ــده ک ــه خمی طراحــی بدن

ــاالت  ــترده ای از اتص ــف گس در طی

ــا  ــازگار ب ــود س ــی ش ــده م ــی دی نهای

ــج و  ــای رای ــه ه ــواع لول ــه ان هم

اتصــاالت از 2/1 تــا 1 اینــچ اســت. 

AngleMix مــورد تاییــد اســتاندارد 

ــع  ــه توزی ــرای نقط ASSE 1017 ب

ــرم خانگــی مــی  سیســتم هــای اب گ

باشــد. منبــع ســایت اشــری/ مترجــم مهنــدس نیره 

ــیری شمش

لوازم خانگی جنرال الکتریک، 
شرکت هایر – ابگرمکن الکترونیکی 

با شیر اختالط یکپارچه هوشمند

Uponor
 Uponor PP-RCT لوله و اتصاالت
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مشکالت اداری و 
سازمانی صنعت 

ساختمان بخصوص 
در سازمان نظام 

مهندسی:
کنتــرل  بحــث  در   .1

ســاختمان و نظــام مهندســی 

ــردن  ــن ب ــفافیت و از بی ــدم در راه ش ــن ق بهتری

ــال  ــرای مث ــت. ب ــک اس ــت الکترونی ــاد، دول فس

پرداختهــای نظــارت مهندســان در نظــام مهندســی 

اســتان تهــران دســتی اســت و بارهــا بــرای 

اینجانــب بصــورت خوشــبینانه ســهوا اشــتباه 

شــده کــه تمــام اتوماتیــک کــردن ایــن پرداختهــا 

احتمــال تخلــف را از بیــن مــی بــرد. ایجاد ســامانه 

کامــا الکترونیکــی مالــی بــدون دخالــت انســانی 

ــت.  ــی اس ــکات مال ــری از مش ــن راه جلوگی بهتری

ــدون  ــی ب ــا ارگان کا وجــود هــر ســازمان ی  .2

ــت.  ــط اس ــاب غل ــر حس ــی دفات ــارت و بازرس نظ

دکتر احسان عبداله زاده شهربابکی، عضو هیات علمی دانشگاه / مشکالت امر ساخت و ساز کشور 
و نقش وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این اشکاالت 
بر شما عیان است. بنا به تجربه اینجانب به عنوان ناظر حقیقی ساختمان راه حلهایی برای رفع 

این مشکالت خدمت شما ارائه می گردد:

راه حل های مشکالت
امر ساخت و ساز کشور 

گزارش ویژه
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ایــن نظــارت بــرای ســازمانهایی مثــل نظــام 

مهندســی کــه امــور محرمانــه ندارنــد بهتــر اســت 

ــا درج  ــی باشــد مث بشــکل شــفاف ســازی عموم

تمــام دریافتهــا و پرداختهــا و دلیــل انهــا و ارجاعهــا 

و مزایــده هــا و مناقصــه هــا و اگهــی اســتخدامها 

و صــورت جلســات و نتایــج جلســات و بخشــنامه 

هــا و نتیجــه انهــا و غیــره بصــورت دســته بنــدی 

ــفانه  ــه. متاس ــترس هم ــده در ســایت و در دس ش

قانــون نظــام مهندســی ســاختمان قدیمــی اســت 

و بــه جزییــات ارجــاع تصادفی-کامپیوتــری اشــاره 

نکــرده و راههــای شــفاف ســازی الکترونیکــی ان در 

ســایت ســازمان را هــم مشــخص نکــرده اســت. 

البتــه اکنــون ســابقه ایــن قانــون قبلی و اشــکاالت 

ان در دســت اســت و بایــد درســت شــود. 

ــات  پخــش مجامــع عمومــی و جلســه هی  .3

ــا  ــی اعض ــل الکترونیک ــازمان در کارتاب ــره س مدی

ــی  ــع عموم ــن در مجام ــورت انای ــق رای بص و ح

ــرای اشــخاص ناظــر حقیقــی از دیگــر روشــهای  ب

ــت. ــازی اس ــفاف س ش

از بیــن بــردن حــق رای بــرای اعضــای بدون   .4

پروانــه یــا حتــی بــا پروانــه غیــر فعــال و تعییــن 

ــین  ــاس مهندس ــر اس ــره ب ــات مدی ــیهای هی کرس

ــام  ــرای نظ ــک ب ــر کم ــه دیگ ــال دارای پروان فع

ــان  ــوذ صاحب ــه از نف ــود ک ــد ب ــی خواه مهندس

ــاختمان  ــره س ــات مدی ــات هی ــدرت در انتخاب ق

ــد.  ــی کاه م

شــرط ماکزیمــم ســن بــرای نامــزدی عضــو   .5

هیــات مدیــره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

ــرژی در  ــم ان ــا ک ــزه ی ــی انگی ــراد ب ــور اف از حض

ــد. ــی کن ــری م ــازمان جلوگی ــره س ــات مدی هی

ــزدی  ــرای نام ــودن ب ــته نب ــرط بازنشس ش  .6

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــات مدی ــو هی عض

ســاختمان و همــه کارمنــدان ایــن ســازمان در 

ــداف  ــان و اه ــت از اشــتغال جوان ــت حمای جه

قانونهــای مصــوب مجلــس خواهــد بــود.

بــر گردانــدن شــرط پایــه 2 بــرای انتخابــات   .7

هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی بر اســاس 

ــر اســت. ــی از پیشــنهادات دیگ اصــل جوانگرای

مبحــث 22 مقــررات ملــی اجرایــی نشــده و   .8

مراقبــت دائــم ســاختمانها توســط ناظریــن صورت 

ــل  ــوارد مث ــی م ــه در برخ ــرد در حالیک ــی گی نم

ــر  ــادام العم ــر م ــین ناظ ــوولیت مهندس گاز، مس

اســت. کوتــاه کــردن مــدت مســوولیت بــه انــدازه 

ــارت  ــورد نظ ــث 22 در م ــرای مبح ــول و اج معق

ــه  ــرداری و بیم ــره ب ــان به ــاختمانها در زم ــر س ب

ــین و  ــرای مهندس ــیز ب ــدون فرانش ــوولیت ب مس

بیمــه ســاختمان توســط ســازنده بــا تاییــد رعایــت 

مقــررات ملــی در آن ســاختمان توســط ناظــر چهار 

ــل  ــرای ح ــان ب ــد همزم ــه بای ــت ک ــی اس راه حل

ــد.  ــکار رون مشــکل ب

مــورد  مثــل  مــوردی 

امــکان  کاال  تحریــم 

بــدون  پخــش 

را  مصالــح  احتــکار 

مهیا می کند.

گزارش ویژه
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ــر  ــات ب ــرح مالی ــرای ط ــاب اج ــر در ب ــاف نظ اخت

خانه هــای خالــی، بــا پشــتوانه های مختلــف، 

شــاخصی اســت کــه باعــث شــده بعــد از گــذر چنــد 

ســال، هنــوز بی ســامانی بــازار مســکن و خانه هــای 

خالــی، ســامان نیابــد.

ــات  ــور: طــرح مالی ــری بهزادپ ــوز: مه تاسیســات نی

ــق  ــای مواف ــار نظره ــا اظه ــی ب ــای خال ــر خانه ه ب

و مخالــف فراوانــی مواجــه شــده اســت . گروهــی 

آن را ابــزاری مطلــوب جهــت متعــادل ســازی بــازار 

مســکن می داننــد و گرانــی و تــورم موجــود را 

ــه  ــد ک ــی می دانن ــای خال ــود خانه ه ــی از وج ناش

می تــوان بــا عرضــه بــه موقــع و مناســب مســکن از 

ایــن معضــل جلوگیــری کــرد، و عــاوه بــر آن باعــث 

ــای  ــل مالیات ه ــی از مح ــای دولت ــعه درآمده توس

مســتقیم شــد.

امــا گروهــی دیگــر نیــز شناســایی کامــل خانه هــای 

خالــی را ممکــن نمی داننــد و معتقدنــد کــه بخــش 

ــت  ــه دول ــه بدن ــق ب ــی متعل اعظــم خانه هــای خال

ــد  ــکل خواه ــه مش ــرح ب ــن ط ــرای ای ــت و اج اس

خــورد.

امــا آنچــه کــه در اجــرای ایــن طــرح به شــکل عملی 

ــه  ــه ب ــت ک ــای آن اس ــدیم، گوی ــه ش ــا آن مواج ب

راســتی اجــرای ایــن طــرح بــه طــور جامــع و مانــع 

ــایی  ــاد شناس ــه زی ــد. هزین ــر نمی باش ــکان پذی ام

خانه هــای خالــی از ســکنه، تاکنــون دولــت را از 

اجــرای موفــق ایــن طــرح بازداشــته اســت .

ــور کارشــناس حــوزه مســکن در  ــی پ ســیاوش غیب

ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا می گویــد: داشــتن مــال 

غیــر قانونــی نیســت، امــا وقتــی تعــداد زیــادی از 

ــکل  ــاد مش ــد، ایج ــرد باش ــک ف ــه ی ــق ب آن متعل

ــه جــای خــود  ــن ســئوال هــم ب ــه ای ــد. البت می کن

ــر از  ارزش پرداختــن دارد، کــه چــرا مســئولین زودت

ــد؟ ــئله نپرداخته ان ــن مس ــه ای ــن ب ای

ــن  وی گفــت : اســتفاده از رانت هــا، تبانی هــا در ای

حــوزه کــه از کانال هــای مختلــف ماننــد؛ تبانــی بــا 

ــود،  ــام می ش ــط انج ــات غل ــه اطاع ــاک در ارائ ام

فرصــت اجــرای صحیــح ایــن طــرح را ممکــن 

نمی ســازد.

ایــن کارشــناس مســکن و مالیــات همچنیــن ضمــن 

اشــاره بــه اینکــه؛ مــاده ۵۴ درســازمان امــور مالیاتی 

کــه از پیــش از تصمیــم بــر اجــرای ایــن طــرح وجود 

داشــته اســت اظهــار داشــت: بــر مبنــای ایــن مــاده 

طرح مالیات بر خانه های خالی سامان نمی یابد

گزارش ویژه

https://tasisatnews.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 16هفته نامه شماره 313  

ت نیوز
سا

سی
تا

گزارش ویژه
قانونــی، اگــر فــردی خانــه ای را اجــاره دهــد، درآمــد 

اجــاره بــر اســاس همیــن مــاده قانونــی، مبتنــی بــر 

ــات  ــی مالی ــکونی خال ــد مس ــدام واح ــه ک ــه ب اینک

ــایی  ــرای شناس ــی ب ــش خوب ــرد، پای ــق می گی تعل

ــت. ــات اس ــص مالی ــی و تخصی ــای خال خانه ه

ــز در  ــران نی ــیون عم ــو کمیس ــاکری، عض ــال ش اقب

ــه  ــور ب ــرح در کش ــن ط ــرای ای ــی اج ــاره چگونگ ب

ــی از  ــر خانه هــای خال ــات ب ــت: مالی ســرمدنیوز گف

التهــاب بــازار مســکن می کاهــد و و باعــث می شــود 

کــه نوســانات بــازار مســکن تعدیــل شــود، هــر چند 

اجــرای ایــن طــرح بــه تنهایــی بــرای ثبــات بخشــی 

بــه بــازار مســکن کافــی نیســت.

ــکن را  ــفته مس ــازار آش ــه ب ــی ب ــامان بخش وی س

ــرادی دانســت کــه  ــرای اف در گــرو تهیــه مســکن ب

فاقــد مســکن هســتند و ایــن در ســایه توجــه بــه 

بــازار اجــاره، خریــدو فــروش و همچنیــن مالیــات بر 

ــود. ــق می ش ــی محق ــای خال خانه ه

بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس، رهــا کــردن بــازار 

مســکن طــی ســالیان اخیــر بــه گرانــی و بــی ثباتــی 

ایــن بــازار دامــن زده اســت.

ــاز و  ــاخت و س ــش س ــد: افزای ــادآور ش ــاکری ی ش

حتــی ســاخت ســاالنه یــک میلیــون مســکن، بدون 

ــای  ــش خانه ه ــه افزای ــط ب ــوب فق ــت مطل مدیری

خالــی کمــک می کنــد و تاثیــری بــر نــرخ تقاضــا در 

کشــور نخواهــد داشــت.

ــه  ــرد: فراهــم آوردن زیرســاخت الزم، ب ــد ک وی تاکی

روزرســانی ســامانه های مــورد نیــاز، ممانعــت از 

ایجــاد رانــت، رصــد دائــم اطاعــات مســکن از طرق 

ــه  ــی ک ــراد حقیقــی و حقوق ــد اف ــف، می توان مختل

ــد را  ــی دارن ــکونی خال ــد مس ــن واح دارای چندی

شناســایی کــرده و بــا اســتفاده از ابزارهــای قانونــی 

از مشــکات پیــش آمــده در ایــن حــوزه جلوگیــری 

کــرد.

ــی  ــرای قطع ــه اج ــن ب ــه پرداخت ــاکری در ادام ش

ــکار  ــان احت ــی را »پای ــای خال ــر خانه ه ــات ب مالی

خانه هــای خالــی« دانســت و افــزود: قانــون مالیات 

بــر خانه هــای خالــی، بــه عرضــه بهینــه خانه هــای 

ــی  ــار مال ــر آن از ب ــد و عــاوه ب ــی کمــک می کن خال

دولــت نیــز در ایــن بخــش خواهــد کاســت، و بــه 

ــی  ــهیات بانک ــه تس ــری ب ــاز کمت ــب نی ــن ترتی ای

ــم داشــت. ــرای ســاخت و ســاز و …. خواهی ب

وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا هزینــه کــردن پول هــای 

ــا  ــان ب ــاز همزم ــاخت و س ــش س ــادآورده در بخ ب

ــه  ــی ب ــرایط فعل ــوان در ش ــا، بت ــکاری بانک ه هم

ایــن نابســامانی، ســامان بخشــید.
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تعارض منافع در شهرسازی؛
وقتی ناظر و بازرس یکی شدند)بخش اول(

ــع در  ــارض مناف ــرد تع ــدگان در میزگ ــرکت کنن ش

ــاره  ــا اش ــهرداری  ب ــی و ش ــام مهندس ــازمان نظ س

بــه مســئله نظــارت بــر ســاخت و ســاز ســاختمان 

ــارات  ــی اختی ــذاری برخ ــا واگ ــهرداری ب ــد: ش گفتن

خــود بــه ســازمان نظــام مهندســی، باعــث شــده که 

ناظــر ســاختمان بــا بــازرس شــهرداری یکــی شــوند 

کــه ایــن امــر باعــث تعــارض منافــع شــده اســت.

بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، اگــر از خودتــان ســوال 

ــا وجــود  ــران ب ــد توســعه در ای ــه چــرا رون ــد ک کنی

ظرفیت هــای عظیــم کشــور بــا ایــن میــزان از کنــدی 

همــراه اســت. پاســخ های مختلفــی خواهیــد 

ــکات  ــا مش ــعه ب ــد توس ــورها در رون ــنید. کش ش

ســخت افــزاری مواجــه هســتند امــا ایــن بخــش 

اول توســعه یــا بخــش بیرونــی و ظاهــری آن اســت 

و بیشــتر توجه هــا هــم بــه ایــن بخــش معطــوف 

شــده اســت. امــا اگر این مشــکات ســخت افــزاری 

برطــرف شــد مــا بــه توســعه رســیدیم؟ قطعًا پاســخ 

منفــی اســت.

اقتصاددانــان معتقــد هســتند کــه  از  عــده ای 

توســعه یعنــی مدیریــت تعــارض منافع در سیســتم 

مدیریتــی یــک کشــور، بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن 

ــش رو  ــرد پی ــم در میزگ ــاش کردی ــا ت ــف م تعری

مفهــوم تعــارض منافــع در نظــام مهندســی و 

ــاس  ــم. عب ــرار دهی ــورد بررســی ق شــهرداری ها را م

آخونــدی وزیــر وقت وزارت راه، مســکن و شهرســازی 

بخشــنامه ای صــادر کــرد کــه مهنــدس ناظــر یــک 

ســاختمان نبایــد کارمنــد شــهرداری باشــد. در واقــع 

ــرار داده  ــدس ناظــری ق ــرای هــر ســاختمانی مهن ب

می شــود تــا ســاختمان بــا کیفیــت ســاخته شــود. 

از طــرف دیگــر هــم شــهرداری ناظــر بــر کار هســت 

تــا قوانیــن شهرســازی رعایــت شــود. ایــن دو وقتی 

ــوند. ــع می ش ــارض مناف ــار تع ــند دچ ــی باش یک

ــام  ــع در نظ ــارض مناف ــوم تع ــی مفه ــرای بررس ب

مهندســی و شــهرداری، میزگــردی بــا حضــور »عباس 
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گزارش ویژه
آخونــدی« وزیــر ســابق راه، مســکن و شهرســازی و 

ــره  ــأت مدی ــو هی ــکوفی« عض ــادر ش ــدس »ن مهن

شــرکت مهندســان مشــاور برگــزار کردیــم. در ادامــه 

ــد. ــرد را می خوانی ــن میزگ ــش اول ای بخ

ــا  ــادی در بخــش ســاختمان م ــع زی  تعــارض مناف

وجــود دارد. بــا توجــه بــه ایــن امــر، تعریــف شــما 

ــورد  ــت؟ در م ــع چیس ــارض مناف ــت تع از موقعی

بخشــنامه ای کــه ســال ۹۳-۹۲ هــم در ایــن زمینــه 

صــادر کردیــد توضیــح دهیــد.

آخونــدی: در حــوزه نظــام مهندســی تعــارض منافــع 

بســیار زیادی وجــود دارد. مــن قبل از تصــدی وزارت 

مســکن کــم و بیــش بــا ایــن مســئله آشــنا بــودم. 

عمده تریــن تعــارض منافعــی کــه وجــود داشــت که 

متأســفانه هنــوز هــم کــم و بیــش ادامــه دارد ایــن 

امــر اســت کــه شــهرداری بخشــی از مأموریت هــای 

ــازمان  ــه س ــاختمان ب ــرل س ــت کنت ــود را در جه خ

نظــام مهندســی واگــذار کــرده اســت. ایــن در حالــی 

اســت کــه ســازمان نظــام مهندســی بایــد در مــورد 

و  کنــد  اظهارنظــر  مهندس هــا  صاحیت هــای 

خــود هیــچ صاحیتــی در جهــت کنتــرل مضاعــف 

)کنتــرل تخصصــی بــر ســاختمان( نــدارد و کنتــرل 

ســاختمان ها یــک امــر مهندســی اســت و توســط 

مهندســان صــورت می گیــرد. اینجــا اولیــن تعــارض 

ــا آن  منافــع جــدی در ایــن حــوزه اســت کــه مــا ب

آشــنا بودیــم.

ــأت  ــات هی ــا انتخاب ــئله ب ــن مس ــه ای ــن ب ورود م

مدیــره نظــام مهندســی در ســال ۱۳۹۴ همــراه شــد. 

انتخابــات نظــام مهندســی کــه قرار بــود برگزار شــود 

مــن بــه عنــوان وزیــر مســکن ورود کــردم و گفتــم 

ــأت  ــات هی ــرای انتخاب ــد ب ــه می خواهن ــرادی ک اف

ــوند  ــد ش ــی کاندی ــام مهندس ــازمان نظ ــره س مدی

ــچ  ــهرداری( هی ــرل )ش ــرف کنت ــد در ط ــا بای این ه

نقشــی نداشــته باشــند. بــه همیــن خاطــر مــن یک 

بخشــنامه ای صــادر کردم کــه هیچیک از مهندســانی 

کــه در وزارت راه و شــهر ســازی و یــا ســازمان های که 

مســئولیت ارائــه خدمــات ســاختمانی مثل ســازمان 

ــهرداری ها و  ــرق، ش ــات، اداره گاز، اداره ب آب و فاض

ــق  ــدام ح ــا هیچک ــط، این ه ــای مرتب ــر نهاده دیگ
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ندارنــد در انتخابــات نظــام مهندســی شــرکت کنند و 

بــه عضویــت هیأت مدیــره ســازمان نظام مهندســی 

دربیاینــد. همچنیــن تمــام کســانی مهنــدس حــوزه 

کار  دســتگاه ها  ایــن  در  و  هســتند  ســاختمان 

می کننــد. این هــا بایــد پروانــه خــود را بــه ســازمان 

ــد و حــق اســتفاده  ــل بدهن نظــام مهندســی تحوی

از ایــن پروانــه را ندارنــد. در نتیجــه ایــن بخشــنامه 

یکــی از فهرســت هایی کــه بــرای انتخابــات ســازمان 

نظــام مهندســی در تهــران تشــکیل شــده بــود کــه 

تمــام فهرســت کارمنــدان شــهرداری بودنــد ســاقط 

شــد و اجــازه حضــور در انتخابــات را پیــدا نکــرد.

در مورد این بخشنامه بیشتر توضیح دهید

آخونــدی: بخشــنامه تعــارض منافــع دو تــا مبنــای 

ــی از  ــع عموم ــک مناف ــی تفکی ــت. اول ــی داش کل

ــر  ــک بازیگ ــم تفکی ــی ه ــی و دوم ــع خصوص مناف

مهندســی از بازیگــر تعیین کننــده مقررات مهندســی 

ــهر  ــاز در ش ــاخت و س ــت س ــک فعالی ــت. در ی اس

ــد  ــه می خواه ــم ک ــا داری ــک و کارفرم ــک مال ــا ی م

ســاختمانی را بســازد و دنبــال منافــع خــود اســت. 

ــه  ــا شــهرداری مواجــه هســتیم ک از طــرف دیگــر ب

می خواهــد قوانیــن شــهری و مهندســی در ســاخت 

و ســازها رعایــت شــود و در ایــن زمینــه مســئولیت 

دارد و حافــظ منافــع عمومــی و خریــداران آن ملــک 

ــه  ــت ب ــنامه وضعی ــل از بخش ــت. قب ــده اس در آین

ایــن نحــوه بــود کــه مالــکان بایــد بــه یــک مهندس 

ــر  ــاختمان را ب ــر س ــرت ب ــا ناظ ــد ت ــول می دادن پ

عهــده بگیــرد امــا ایــن مهنــدس را ســازمان نظــام 

ــق  ــک ح ــی مال ــرد. یعن ــاب می ک ــی انتخ مهندس

نداشــت مهنــدس ناظــر خــود را انتخــاب کنــد کــه 

ان مهنــدس ناظــر بــه شــهرداری تخلــف احتمالــی را 

گــزارش کنــد.

بحــث مــا این بــود کــه شــهرداری بایــد بــرای حفظ 

ــدس  ــود مهن ــف خ ــام وظای ــی و انج ــع عموم مناف

بــازرس را بــه کار بگیــرد تــا ایــن مهنــدس نظــارت 

گزارش ویژه
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ــت  ــن رعای ــاختمان قوانی ــاخت س ــه در س ــد ک کن

شــده اســت یــا خیــر، مالــک هــم حــق دارد مهندس 

ــرای  ــه ب ــد ک ــاب کن ــود انتخ ــاختمان را خ ــر س ناظ

ــا کیفیــت و براســاس  ــد کــه ب ــه طراحــی کن او خان

اصــول ســاخته شــود.در اینجــا اگــر مهنــدس ناظــر 

ــی  ــهرداری یک ــازرس ش ــدس ب ــا مهن ــاختمان ب س

شــود تعــارض منافــع شــکل می گیــرد. نتیجــه ایــن 

ــود را  ــس کار خ ــه هیچک ــد ک ــن ش ــم ای ــد ه فراین

انجــام نمــی داد و مالــک داللــی را انتخــاب می کــرد 

ــا همــه این هــا ارتبــاط برقــرار می کــرد تــا کار  کــه ب

مالــک انجــام شــود.  آقــای مهنــدس شــکوفی خــود 

شــما ســال ها در ایــن حــوزه فعــال هســتید. شــما 

ــرو  ــی روب ــارض منافع ــای تع ــه موقعیت ه ــا چ ب

شــدید؟

شــکوفی: تعــارض منافــع جز ذاتــی موقعیتی اســت 

ــرای منافــع عمومــی تصمیم گیــری  کــه یــک نفــر ب

می کنــد. بنابرایــن ممکــن اســت فــرد تــاش کنــد 

ــه  ــود ک ــیم ش ــه ای تقس ــه گون ــی ب ــت عموم منفع

ــود.  ــل ش ــرای او حاص ــتری ب ــخصی بیش ــود ش س

بــه عنــوان مثــال شــما فــرض کنیــد فــردی مســئول 

قطــع و وصــل بــرق یــک شــهر اســت. احتمــال دارد 

ایــن فــرد در زمانــی کــه یــک مســابقه مهــم فوتبــال 

پخــش می شــود بــرق منطقــه خــود را قطــع نکنــد 

و ترجیــح دهــد در آن ســاعت بــرق منطقــه دیگــری 

ــع  ــارض مناف ــاده ترین تع ــن س ــود. از ای ــع ش قط

ــد در حــوزه  ــدون تردی ــم. ب ــا مباحــث مه ــرد ت بگی

ــتیم  ــرو هس ــائل روب ــن مس ــا ای ــم ب ــازی ه شهرس

چــرا کــه عددهــای میلیــاردی در ایــن حــوزه جابجــا 

می شــود.

ــئله  ــن مس ــوزه ای ــد ح ــهرداری در چن ــث ش در بح

رخ می دهــد. موقعــی کــه انجــام خدمــات و تأییــد 

خدمــات بــا هــم یکــی شــود. یعنــی موقعی که شــما 

بــه فــردی کــه وظیفــه او تأیید خدمــات اســت اجازه 

ــردازد.  ــات بپ ــه خدم ــه ارائ ــم ب ــود ه ــد خ می دهی

ــوق ها  ــا مش ــه م ــت ک ــی اس ــر زمان ــع دیگ موق

و جریمه هــا را عادالنــه تقســیم نمی کنیــم. بــه 

ــاده ۱۰۰  ــیون م ــه کمیس ــم ب ــال می توان ــوان مث عن

اشــاره کنــم. وقتــی مــا جریمه هــای خــاف در 

ملــک را بــه گونــه ای تنظیــم می کنیــم کــه ســازنده 

ــام را  ــه او ایــن پی ــرد ب از تخلــف کــردن ســود می ب

می دهیــم کــه تحلــف انجــام دهــد. اینجــا تعــارض 

منافعــی بیــن منفعــت شــخص و شــهر و ناتوانــی 

ــا  ــه اینج ــد. البت ــود می آی ــه وج ــیون ۱۰۰ ب کمیس

بحــث درآمدهــای پایــداری شــهرداری مطــرح شــود 

کــه بایــد بــه صــورت مفصــل بــه آن پرداختــه شــود.

بــه نظــر شــما چــرا شــهرداری بخشــی از خدمــات 

خــود را بــه ســازمان نظــام مهندســی واگــذار کــرده 

اســت؟

آخونــدی: ایــن ســوال را خــود دوســتان بایــد پاســخ 

دهنــد امــا بــه شــکل کلــی عــرض بکنــم کــه یــک 

توافقــی بیــن شــهرداری و ســازمان نظــام مهندســی 

ــاً  ــق اص ــن تواف ــن ای ــر م ــه نظ ــه ب ــود ک ــده ب ش

مبنــای قانونی نداشــت و ریشــه بســیاری از مفاســد 

شــد و متأســفانه هنــوز هم ایــن فراینــد ادامــه دارد. 

ــه جــای  ــه ب ــن توافــق می گفــت ک شــهرداری در ای

ــن  ــم ای ــارت کن ــاختمان ها نظ ــر س ــن ب ــه م اینک

ــذار  ــی واگ ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــت را ب مأموری

ــر دو طــرف اشــکال داشــت  ــن کار از ه ــم. ای می کن

چــون اگــر شــهرداری می خواســت مأموریــت کنتــرل 

ــاح  ــدس ذیص ــه مهن ــد آن را ب ــد بای ــذار کن را واگ

گزارش ویژه
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واگــذار می کــرد نــه ســازمان نظــام مهندســی چــرا 

کــه ایــن ســازمان یــک ســازمان عــام المنفعه اســت 

ــن  ــدارد و ای ــی ن ــت مهندس ــچ صاحی ــود هی و خ

مهندســان هســتند کــه صاحیــت کار مهندســی را 

دارنــد.

ــام  ــن کار را انج ــت ای ــه می خواس ــازمان چگون س

دهــد؟ ســازمان بــرای انجــام ایــن وظیفــه مهنــدس 

انتخــاب می کــرد در اینجــا ســازمان نظــام مهندســی 

در مرحلــه انتخــاب ناظــر دخالــت می کــرد. و پنــچ 

ــزون  ــرد. اف ــت می ک ــر را دریاف ــد ناظ ــد درآم درص

بــر ایــن پنــج درصــد کل حــق الزحمــه ناظــر را یــک 

ــول را هــم را  ــن پ ــرد و ســود ای ــت می ک جــا دریاف

می گرفــت. مــن وقتــی می گفتــم مالــک خــود 

ــش  ــد. مفهوم ــاب کن ــر را انتخ ــدس ناظ ــد مهن بای

ایــن بــود کــه پــول را بــه ســازمان نظــام مهندســی 

ندهــد و آن پنــج درصــد هــم بــه کل منتفــی 

ــر  ــان ناظ ــد کل مهندس ــد درآم ــج درص ــد. پن می ش

ــت  ــًا مقاوم ــت و قاعدت ــی اس ــد بزرگ ــران درآم ای

ــتم. ــویق نداش ــار تش ــًا انتظ ــد و قطع می کردن

شــهرداری هــم بــا ایــن توافــق از مســئولیت خــود 

ــه مســئولیت  ــی ک ــود در حال ــرده ب ــی ک شــانه خال

ــده  ــر عه ــون ب ــاس قان ــر اس ــاختمان ب ــرل س کنت

ــم  ــی ه ــام مهندس ــازمان نظ ــت. س ــهرداری اس ش

مســئولیت غیــر قانونــی پذیرفتــه بــود و هــم دارای 

ــث  ــن بح ــی ای ــن وقت ــود. بنابرای ــده ب ــع ش مناف

ــد. ــام ش ــادی انج ــای زی ــد مقاومت ه ــرح ش مط
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ــن  ــام ای ــرای انج ــد ب ــور کنی ــدا تص ــاید در ابت ش

کار نیــاز بــه متخصــص مــی باشــد. امــا بــه واقــع 

خــود نیــز مــی توانیــد بــه انجــام ایــن کار اقــدام 

ــوزش  ــه آم ــب  ب ــن مطل ــن رو در ای نماییــد. از ای

تعمیــر تــرک ســقف مــی پردازیــم. بــرای یادگیــری 

ــا  ــا م ــب ب ــن مطل ــه ای ــن کار در ادام ــام ای انج

ــراه باشــید. هم

مرحله اول

آن چــه کــه در ابتــدا بایــد انجــام دهیــد، اســتفاده 

از یــک ورقــه پاســتیکی در کــف اتــاق بــرای 

جلوگیــری از کثیــف شــدن آن مــی باشــد، چــرا کــه 

در حیــن انجــام کار ممکــن اســت ذرات گــچ و یــا 

ــد،  ــی دهی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــه م ــه ای ک بتون

ــاق ریختــه و باعــث کثیــف شــدن آن  ــه کــف ات ب

شــود. هــم چنیــن مــی توانیــد در صــورت امــکان 

وســایل موجــود در اتــاق کــه در زیــر محــل تــرک 

خوردگــی قــرار دارنــد، از اتــاق خــارج نماییــد. 

مرحله دوم

انتخــاب یــک نردبــان مناســب نکتــه مهمــی 

ــه آن  ــد ب ــن کار بای ــام ای ــرای انج ــه ب ــت ک اس

توجــه داشــته باشــید. نردبانــی کــه در تصویــر بــاال 

مشــاهده مــی نماییــد، مــی توانــد نمونه مناســب 

ــد. ــی باش و ایمن

مرحله سوم

در ایــن مرحلــه بایــد اطــراف محــل آســیب دیــده 

را مشــخص کــرده و یــک کادر در اطــراف آن 

ایجــاد نماییــد. بــرای انجــام ایــن کار مــی توانیــد 

ــی  ــو م ــه چاق ــبیه ب ــه ش ــوص ک ــیله مخص از وس

باشــد، اســتفاده کنیــد. بــرای انجــام ایــن کار 

وســیله مــورد نظــر را بــا زاویــه ۱۵ درجــه نســبت 

بــه ســقف قــرار دهیــد. ایــن کار از آســیب رســیدن 

بــه ســایر قســمت هــا جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد.

برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده است که سقف خانه دچار آسیب و ترک خوردگی شده 
باشد. وجود ترک سقف نمای بدی ایجاد کرده و تعمیر و بازسازی آن می تواند در ایجاد 

فضایی زیبا کارگشا باشد.

تاسیسات کار خود باشیم
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مرحله چهارم

آن چــه کــه بــرای ادامــه کار در ایــن مرحلــه نیــاز 

ــه  ــد، ورق مــش مــی باشــد. ایــن ورق هــا ب داری

ــبند.  ــی چس ــده م ــیب دی ــل آس ــه مح ــی ب خوب

ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه میــزان 

وســعت فضــای تــرک خوردگــی از ایــن ورق هــا بر 

ــید  ــته باش ــه داش ــد. توج ــتفاده نمایی روی آن اس

کــه بیــش از یــک الیــه از ورق مــش بــر روی محــل 

آســیب دیــده اســتفاده نکنیــد.

مرحله پنجم

در ایــن مرحلــه نســبت بــه ســاخت بتونــه اقــدام 

نماییــد. بــرای انجــام ایــن کار پــودر مخصــوص را 

ــه ای  ــت بتون ــد. غلظ ــوط نمایی ــرم مخل ــا آب گ ب

کــه ایجــاد مــی کنیــد بایــد شــبیه غلظــت ســس 

مایونــز باشــد.

مرحله ششم

ــه  ــک الی ــتفاده از کاردک ی ــا اس ــه ب ــن مرحل در ای

ــم.  ــی زنی ــش م ــر روی ورق م ــه را ب ــازک از بتون ن

ــه  ــه ســطح ورق مــش ب توجــه داشــته باشــید ک

طــور کامــل بــا بتونــه پوشــانده شــود. بــرای انجام 

ایــن کار کاردک را از یــک طــرف بــر روی ورق مــش 

بکشــید و ســعی کنیــد ایــن کار را بــا ســرعت بــاال 

انجــام دهیــد. بعــد از انجــام ایــن کار اجــازه دهید 

بتونــه بــه طــور کامــل خشــک شــود.

در صورتــی کــه طراحــی ســقف بــه گونــه ای اســت 

کــه بافــت ویــژه ای در آن وجــود دارد، مــی توانیــد 

ــل از  ــص قب ــک متخص ــک ی ــتفاده از کم ــا اس ب

خشــک شــدن بتونــه نســبت بــه طراحــی بافــت 

ــام  ــرای انج ــال ب ــرای مث ــد. ب ــدام نمایی در آن اق

ــفنج  ــا اس ــراش ی ــک ب ــد از ی ــی توانی ــن کار م ای

ــد. کمــک بگیری

ــورد  ــطح م ــی س ــمباده زن ــه س ــبت ب ــپس نس س

ــد.  ــل آن بپردازی ــدن کام ــک ش ــد از خش ــر بع نظ

ایــن کار باعــث ایجــاد ســطحی یکنواخــت شــده 

و کار شــما را شــکیل تــر مــی کنــد. توجــه داشــته 

باشــید کــه در انجــام ایــن کار زیــاده روی نکنیــد. 

مــدت زمــان خشــک شــدن بتونــه بــا توجــه بــه 

ــداری شــده متفــاوت مــی باشــد. محصــول خری

مرحله هفتم

بعــد از ســمباده زنــی ســطح مــورد نظــر، از یــک 

ــده  ــیب دی ــل آس ــر روی مح ــر ب ــه دیگ ــه بتون الی

اســتفاده نماییــد. توجــه داشــته باشــید ایــن الیــه 

بایــد نــازک تــر از الیــه قبــل باشــد. در ایــن مرحلــه 

تاسیسات کار خود باشیم
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ــل اســتفاده  ــه قب ــان روش هــای مرحل ــز از هم نی

نماییــد. توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن مرحلــه 

ــش  ــوار م ــری از ن ــچ اث ــن کار هی ــام ای ــا انج و ب

ــد. نبایــد باقــی بمان

بنابرایــن بعــد از ســمباده و رنــگ زنــی نبایــد اثــری 

ــه دوم  ــت الی ــر اس ــد. بهت ــی بمان ــا باق از آن ه

ــد،  ــی دهی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــه م ــه ای ک بتون

آب بیــش تــری داشــته باشــد. ایــن کار باعــث مــی 

ــته  ــار داش ــری در اختی ــت ت ــطح یکنواخ ــود س ش

باشــید.

مرحله هشتم

ــراف  ــمباده اط ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــن مرحل در ای

ورق مــش کــه از بتونــه بــر روی آن اســتفاده شــده 

ــه وســیله ســمباده اســفنجی، ســمباده  اســت را ب

ــا  ــد ت ــام دهی ــت انج ــا دق ــن کار را ب ــد. ای بزنی

ســطحی یکنواخــت ایجــاد شــود. توجــه داشــته 

ــد. ــاده روی نکنی ــن کار زی ــام ای ــید در انج باش

مرحله نهم

ــه نوبــت بــه رنــگ آمیــزی آن مــی  در ایــن مرحل

رســد. بــرای انجــام ایــن کار در ابتــدا بایــد رنگــی 

متناســب بــا رنــگ ســقف انتخــاب نماییــد. بــرای 

ــه ای از  انتخــاب رنــگ مناســب بهتــر اســت نمون

ــا  ــد رنــگ مشــابه را خریــداری کــرده و آن را ب چن

رنــگ ســقف چــک کنیــد.

مرحله دهم

در ایــن مرحلــه نوبــت بــه رنــگ آمیزی ســقف می 

رســد. بــرای انجــام ایــن کار پــس از انتخــاب رنــگ 

ــزی  ــگ آمی ــرای رن ــه اســتفاده از قلمــو ب ــت ب نوب

ــزی  ــگ آمی ــام رن ــد از انج ــد. بع ــی رس ــقف م س

ــن  ــت ای ــگ و باف ــد رن ــدن آن، بای ــک ش و خش

ــمت  ــایر قس ــگ س ــت رن ــگ و باف ــا رن ــمت ب قس

هــای ســقف هماهنگــی داشــته باشــد.

تاسیسات کار خود باشیم
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