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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 همان روزهای اولی که کرونا به جامعه انسانی حمله کرده بود، بسیاری از اندیشمندان جهان بر 

این باور بودند که تاریخ به دو قسمت قبل از کرونا و بعد از آن تبدیل خواهد شد. این باور به نظر 

بسیاری یک گزافه گویی می نمود. چرا که بسیاری بیماری های مهلک را دیده ایم که آمده اند و 

رفته اند و تاریخ بی توجه به آنان راه خود را می رود؛ اما به نظر می رسد کرونا با همه متفاوت 

است.

روزی کرونا خواهد رفت ولی در پشت خود خرابی بسیار به جا خواهد گذاشت. این خرابی را 

امروز می توان به وضوح دید. نابودی برخی از رسوم قدیمی و مهم در تمام دنیا از این دست 

است. در این میان انسان هایی که می روند داستانی دیگر است.

دکتر فرشیدیان فر استادی بود که اکنون در میان ما نیست. شخصیتی چند بعدی با چهره ای 

خاص و کاریزماتیک. در نخستین بعد از او مهندسی مشاور و طراح می بینیم که به استانداردها 

و کدهای طراحی به خوبی واقف است و پروژه های طراحی شده اورا می توان در نقاط مختلف 

کشور دید. در بعد دیگر نویسنده ای توانا را می بینیم که کتاب هایی ارزشمند از خود و تفکر 

خود به جا می گذارد. کتاب هایی که حاصل تفکر و اندیشه خود اوست و رد فکری یک طراح 

تاسیسات توانمند را در آن می بینیم. کتاب سازی نکرده است و نشان داده است که نیازی به این 

کار نیست!

یک کارآفرین خاص و مولد بعدی دیگر از شخصیت اوست. تاش برای ساخت کاالیی که در 

کشور ما تولید نمی شد و از قضا بسیار مورد نیاز بود. می توانست یک تاجر واردکننده باشد بدون 

هیچ نگرانی بابت قیمت دالر یا هزینه های کارگری و بیمه و ده ها سنگ و چاله دیگر که بسیاری 

را از تولید منصرف کرده است. اما او تولید کرد و کار آفرید. این بعد شخصیت او را باید بسیار ارج 

نهاد.

دکتر فرشیدیان فر در نظام مهندسی نیز نقش می آفریند و برای کمک به فرآیند این سازمان مهم 

صنفی آستین باال می زند. بعد مسئولیت اجتماعی نیز اهمیتی خاص دارد.

تدریس در دانشگاه و محافل علمی را نباید از یاد برد. استاد دانشگاه و مدرس درس های 

مختلف حرفه ای بعدی دیگر از اوست که اتفاقًا در این زمینه نیز زبردست بود. کامی نافذ 

داشت و هنر تدریس را به خوبی می دانست. ابداع فرمولی برای انتقال حرارت و ثبت در انجمن 

مهندسان مکانیک آمریکا نیز از نتایج درخشان اتصال ایشان به محافل علمی بود.

خصوصیات خاص اخاقی چون مردم دار بودن و خوش اخاقی در کنار سایر ابعاد گفته شده اورا 

تکیه گاهی مطمئن برای مهندسی ایران ساخته بود و به جرأت می توان اورا پرچم دار مهندسی 

تاسیسات خراسان دانست. 

نیک می توان حدس زد که اگر دکتر فرشیدیان فر چند صباحی می ماند و عمری بیشتر داشت 

بازهم برگ های زرین دیگری بر افتخارات خود می افزود و البته تاثیر مهمی بر مهندسی ایران می 

گذاشت. 

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست                  هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

          صحنه پیوسته بجاست                  خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

به یاد یک همکار
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

بزرگترین رویداد تاسیساتی دنیا برگزار نمی شود.
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بــا توجــه بــه محدودیــت هــای وضــع شــده همزمــان بــا شــیوع کوویــد ۱۹ 
و قوانیــن کنونــی مبنــی  بــر عــدم برگــزاری تجمعــات بــاالی ۵۰ نفــر، ایــن 

رویــداد AHR Expro در ســال ۲۰۲۱ برگــزار نمــی شــود.

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 قسمت سوم این مقاله 

به راه حل هایی برای رفع این مشکالت می پردازیم.

برای اینکه کابینت های آشپزخانه دوام بیشتری داشته باشد روی ورق ام 
دی اف با مالمینه یا الیه ای پالستیک مانند پوشانده می شود.

موتور برق ها مولد های تولید برق هستندکه به دلیل کاربرد در صنایع مختلف 
دارای اندازه و ساختار مختلفی می باشند. موتور برق های مسافرتی از انواع موتور 

برق ها هستند که قابل حمل می باشند، مصرف سوخت پایینی دارند و کم صدا 
هستند.

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
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برندگان جوایز برترین های نوآروی تاسیسات 2021 12
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. 
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اخبار داخلی

هشدار به ساخت
و ساز های غیرقانونی

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
تخریــب  مــورد  در  گفــت:  قزویــن 
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز، قانــون 
حفــظ کاربــری را داریــم کــه بــا وجــود 
ــم  ــی ه ــار قبل ــه اخط ــاز ب ــون نی قان
ــه در  ــت ک ــال هاس ــدارد، س ــود ن وج
منطقــه ایــن قانــون اجــرا مــی شــود 
ــاخت  ــرای س ــه ب ــانی ک ــام کس و تم
ــاز  ــد از غیرمج ــی کنن ــدام م ــاز اق و س
بــودن ســاخت و ســاز و وجــود چنیــن 

ــتند. ــع هس ــی مطل قانون تشکیل بانک اطالعاتی 
اعضای هنرمند سازمان 

نظام مهندسی
بــه اطــاع مــی رســاند ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان اســتان کرمــان 
قصــد دارد بانــک اطاعاتــی اعضــای 
ــد. از  ــکیل ده ــود را تش ــد خ هنرمن
ــه ســابقه  همــه اعضــای محترمــی ک
فعالیــت هنــری دارنــد خواهشــمندیم 
بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان، فــرم 
مربــوط را تکمیــل کــرده و در ســامانه 
عمومــی  روابــط  بــرای  مکاتبــات، 
آخریــن  کننــد.  ارســال  ســازمان 
مهلــت ارســال، پانزدهــم بهمــن مــاه 

ســال جــاری اســت.

هشدار! در مصرف گاز 
صرفه جویی کنید

مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی 
گاز ایــران بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
بــا  گاز  مصــرف  در  صرفه جویــی 
توجــه بــه کاهــش دمــای هــوا، 
ــه گاز  ــرف روزان ــه مص ــرد ک ــام ک اع
ــه  ــه ب ــن هفت ــی در ای ــش خانگ بخ
می رســد.  مترمکعــب  میلیــون   ۶۰۰
ــان  ــا اطمین ــران ب ــی گاز ای شــرکت مل
از آمادگــی کامــل تأسیســات، مهیــای 
ورود بــه فصــل زمســتان اســت و 
آمادگــی قابــل قبولــی بــرای آغــاز 

فصــل پرمصــرف ســال دارد.

نظام مهندسی تهران
برگزار می کند؛وبینار نکات 

کلیدیِ مالیات مشاغل
بــه اطــاع اعضــای محتــرم ســازمان 
ــه اهمیــت آشــنایی  ــا ب می رســاند، بن
اعضــای محتــرم ســازمان  بــا تکالیــف 
ــزاری وبینارهــای  ــرو برگ ــی و پی مالیات
مالیاتــی قبلــی، مجدداوبینــاری تحت 
ــوص  ــدی در خص ــکات کلی ــوان ن عن
دو  مــدت  بــه  مشــاغل  مالیــات 
ســاعتبرنامه ریزی گردیــده کــه بــه 
صــورت رایــگان، توســط ســازمان 

برگــزار می شــود.

الزام ساخت و ساز و 
دریافت پایان کار بر اساس 
مولفه های نیروی انتظامی

ــاره  ــی درب ــوم بیگ ــدی معص ردار مه
ضــرورت پیوســت های انتظامــی بــرای 
فعالیت هــای  و  ســازها  و  ســاخت 
عمرانــی، گفــت: مــا موضــوع پیوســت 
در  و  می کنیــم  دنبــال  را  انتظامــی 
برنامــه ششــم توســعه نیــز ایــن الــزام 
بــرای مجتمــع هــای تجــاری، اداری و 
مســکونی دیــده شــده اســت. رییــس 
پلیــس پیشــگیری ناجــا از ارائــه طــرح 
ــاخت و  ــرای س ــی ب ــت انتظام پیوس
ــورت  ــت: در ص ــر داد و گف ــازها خب س
ــت  ــرح دریاف ــن ط ــدن ای ــی ش اجرای
پایــان کار منــوط بــه تاییدیــه انتظامی 

ــد. ــد ش ــس خواه پلی

رسیدگی به تخلفات شهری 
و شهروندی نیازمند شعب 

تخصصی قضایی
تاســیس شــعب تخصصــی رســیدگی 
شــهری  تخلفــات  و  جرایــم  بــه 
همــواره کارآمــد بــوده اســت و امــکان 
اســتیفای کامــل  حقــوق بزه دیــده، 
تامیــن کامل تــر عدالــت قضایــی، 
بهره گیــری از دادرســی تخصصــی و 
وکای متخصــص را فراهــم می کنــد.

انفجار اجاره خانه در تهران سهم ۸۶ درصدی
حقوق یک کارگر

ــری در  ــه یــک واحــد ۵۰ مت بررســی هــا حاکــی اســت متوســط اجــاره ماهان
ــه  ــوده ک ــان ب ــزار توم ــون و ۲۰۹ ه ــال ۳ میلی ــتان امس ــان تابس ــران در پای ته
افزایــش ۴۷.۴ درصــدی نســبت بــه تابســتان پارســال داشــته اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه حداقــل حقــوق کارگــران دارای مهــارت در تهــران بــرای ســایر 
ــا  ــان و ب ــزار توم ــون و ۵۰ ه ــا، ۳ میلی ــاب مزای ــدون احتس ــزدی ب ــطوح م س
ــون و ۷۰۰ هــزار  ــه ۳ میلی ــد( ب ــک فرزن ــری و حــق اوالد )ی ــن کارگ احتســاب ب

ــد. ــان می رس توم
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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
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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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ــه  ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــف س تعری

عنــوان یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی بــه منظــور 

امــکان ورود کلیــه دســتگاه های نظارتــی و کنترلــی 

در جهــت نظــارت بــر عملکــرد ســازمان های مزبــور، 

مهندســی  نظــام  ســازمان  نماینــدگان  حضــور 

ســاختمان درکمیســیون مــاده ۱۰۰ شــهرداری ها، 

ضــرورت ایجــاد دادســرای انتظامــی در هــر اســتان، 

ــان،  ــارت بازرس ــش نظ ــی، افزای ــازی مال شفاف س

اصــاح مجمــع عمومــی و تعریــف واقعــی شــاغلین 

تمــام وقــت از جملــه مــواردی اســت کــه در 

راســتای توســعه کمــی و کیفــی »ســاختمان نظــام 

ــه شــود. ــه آن پرداخت ــد ب مهندســی« بای

بدیهــی اســت بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از 

فعالیت هــای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

شــده اســت، ظرفیت هــای مطلوبــی بــرای اصــاح 

آن وجــود دارد کــه شــاید بتــوان بــه فرآینــد نظارت 

دقیــق بازرســان، حاکمیــت قانــون بــر ایــن بزرگترین

NGO کشــوری، ممانعــت از رســوخ امضــاء فروشــی 

بــر بدنــه ســازمان و … در ایــن راســتا اشــاره کــرد.

لبــاس قوانیــن کهنــه بــر بدنــه رشــد یافتــه نظــام 

مهندســی ســاختمان انــدازه نیســت

بــزرگ شــدن بدنــه ســازمان نظــام مهندســی 

تعاریــف وظایــف و مســئولیت های ایــن نهــاد را بــر 

اســاس آنچــه کــه پیــش از ایــن بــرای آن تعریــف 

شــده بــود برهــم ریخــت و بــر این اســاس تشــتت 

ــرگردانی و  ــه س ــه مرحل ــا را ب ــاف نظره آراء و اخت

ــاند. ــرا کش ــاش در اج ــی و اغتش بی نظم

ــاه ســال گذشــته  ــه در اردیبهشــت م ــی ک ــا جای ت

ــه  ــت ب ــر راه و شهرســازی وق ــه دســتور  وزی ــا ب بن

درصــد   ۵ دریافــت  شهرســازی  و  راه  کل  ادارات 

ــا  حــق نظــارت از ســوی ســازمان ممنــوع شــد و ب

طلسم تغییر قانون 
نظام مهندسی با 
کدام چراغ جادو

می شکند؟!
مهری بهزادپور/ “تغییر قانون نظام 
مهندسی”، طلسمی چندین ساله 
که باز سر از چراغ جادوی خود 

برآورد و در انتظار اینکه آیا تغییری 
در این دوره از مجلس شورای 

اسامی رخ خواهد داد یا خیر؟! 
لباس کهنه ۲۰ و اندی ساله  که به 
راستی بر قامت »نظام مهندسی« 

کشور تنگ شده، ولی هیچ تغییری 
را به خود نمی بیند. ادامه راه برای 
»سازمان نظام مهندسی« پس از 

گذر ۲۳ ساله از زمان تاسیس خود 
با توجه به افزایش تعداد اعضای 
سازمان و ساختار درون سازمانی، 

ضرورتی انکارناپذیر است که 
کمیسیون عمران مجلس شورای 

اسامی نیز یک بار در سال ۹۲ و بار 
دوم روزهای اخیر هر چند بدون 
خروجی و نتیجه مطلوب به آن 

پرداخته است.

گزارش ویژه
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گزارش ویژه
ــه اختاف نظــر  مخالفــت رئیــس ســازمان وقــت ب

ــق و  ــه تعلی ــی ب ــیده و حت ــاء و … کش ــن اعض بی

ــران از  ــتان ته ــت اس ــازمان وق ــس س ــاری رئی برکن

ــی شــد. ــر راه وقــت منته ســوی وزی

نماینــده مجلــس: بیشــترین نــرخ بیــکاری مربــوط 

بــه مهندســان رشــته هــای فنــی و مهندســی اســت.

صدیــف بــدری، عضــو کمیســیون عمــران مجلــس، 

بــا بیــان اینکــه، اکنــون بیشــترین نــرخ بیــکاری در 

ــه رشــته هــای فنــی و  ــوط ب کشــور متاســفانه مرب

مهندســی اســت گفــت : چــون بــه موقــع بــه فکــر 

ظرفیــت هــای اشــتغال فارغ التحصیــان ایــن 

حــوزه نبوده ایــم، هــم اکنــون بیشــترین مشــکات 

در ایــن عرصــه داریــم.

ــاه  ــان م ــر روز شــنبه ۱۵ آب ــه در پیــش از ظه وی ک

ــی در  ــع راه مهندس ــرح جام ــه ط ــن افتتاحی در آیی

ــرح  ــد: ط ــادآور ش ــت، ی ــی گف ــخن م ــس س مجل

جامــع راه مهندســی مــی توانــد بــه ارتبــاط بیشــتر 

ــا دانشــجویان  دانشــگاه و صنعــت کمــک کــرده ت

ــد  ــه رون ــتر ب ــه بیش ــم و اندوخت ــا عل ــد ب بتوانن

ــد. ــک کنن ــور کم ــی کش ــی و صنعت ــعه علم توس

وی تصریــح کــرد: اکنــون بیشــترین نــرخ بیــکاری 

در کشــور متاســفانه مربــوط بــه رشــته هــای فنــی و 

مهندســی اســت چــون بــه موقــع بــه فکــر ظرفیــت 

حــوزه  ایــن  فارغ التحصیــان  اشــتغال  هــای 

نبوده ایــم.

ــرعین  ــن و س ــر، نمی ــل، نی ــردم  اردبی ــده م نماین

گفــت: مــا در رشــته هــای فنــی و مهندســی 

و  فارغ التحصیــان  امــر ســازماندهی  در  حتــی 

ــم در  ــی ه ــی و مهندس ــات فن ــه خدم ــی تعرف حت

کشــور مشــکل داریــم و بخشــی از ایــن مشــکات 

ــام  ــازمان نظ ــون س ــود در قان ــرادات موج ــه ای ب

ــت. ــور اس ــاختمان کش ــی س مهندس

وی در همیــن خصــوص ادامــه داد: در ایــن ارتبــاط 

طرحــی یــک فوریتــی در رابطــه بــا اصــاح قانــون 

ــه داده ام  ــاختمان ارائ ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س

و پیگیــر آن هســتم کــه تــا آخــر مجلــس بتوانیــم 

قانــون جامعــی در ایــن حــوزه داشــته باشــیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم:

ــت  ــی در نوب ــام مهندس ــون نظ ــر قان ــرح تغیی ط

ــرار دارد. ــس ق ــرح در مجل ط

اقبــال شــاکری در بــاره ضــرورت تغییــر قانــون نظام 

مهندســی بــه خبرنــگار تاسیســات نیــوز مــی گویــد: 

کمیســیون عمــران نیــز بــه الزامــات تغییــر قانــون 

نظــام مهندســی در کشــور، اقــرار دارد و امیدواریــم 

در هفتــه جــاری بــه شــکل جــدی بــه آن پرداختــه 

شــود.
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ــن  ــه ای ــه شــکل جــدی ب ــه نشــدن ب وی پرداخت

مســئله را عــاوه بــر جامــع بــودن ایــن طــرح، در 

نوبــت بــودن بســیاری از طــرح هــا و مســائل در 

ــر و  حــوزه عمــران و ســاخت و ســاز و شــهری ذک

ــرد: خاطرنشــان ک

امیدواریــم بــه تغییــر قانــون نظــام مهندســی نیــز 

بــه زودی بــا بررســی مشــکات و ایــرادات جامعــی 

کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد پرداختــه شــود.

عضو کمیسیون عمران همچنین یادآور شد:

در بــاره تغییــر قانــون نظــام مهندســی ســاختمان، 

مــا پذیــرای نظــرات و اظهــارات کارشناســان در این 

حــوزه هســتیم و امیدواریــم بــا بررســی مشــکات 

بــه شــکل جامــع بــه دســتاوری مناســب و جامــع 

. سیم بر

گزارش ویژه

DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER

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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حادثه کاری 

حقوق تاسیسات

حادثه هیچ گاه خبر نمی کند و محیط ساختمان نیز می تواند برای ساکنین و مستخدمین خطراتی را به 

همراه داشته باشد. مستخدمین ساختمان بعد از تنظیم قرارداد با مدیران ساختمان و شروع به کار مطابق 

با قوانین کار و تامین اجتماعی از حقوقی برخوردار می شوند. به موجب ماده 65 قانون تامین اجتماعی 

مدیران مکلفند در زمان وقوع حادثه ناشی از کار اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه 

دیده به عمل آورده و گزارش حادثه را ظرف سه روز کاری کتبا به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.

DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER

ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی
در صــورت وقــوع حادثــه ناشــی از کار کارفرمــا مکلف اســت اقدامــات الزم اولیــه را بــرای جلوگیری از 
تشــدید وضــع حادثه دیده بــه عمــل آورده و مراتــب را ظــرف ســه روز اداری کتبــًا بــه اطاع ســازمان 
ــد  ــده باش ــه ای ش ــل هزین ــور متحم ــات اولیه مذک ــت اقدام ــا باب ــه کارفرم ــی ک ــاند.  در صورت برس

ســازمان تامیــن خدمــات درمانی هزینــه  هــای مربوطــه را خواهــد پرداخــت.

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/
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 ،ASHRAE و  نمایشــگاه  مدیریــت  گفتــه  بــه 

نمایشــگاه بیــن المللــی AHR ۲۰۲۱ کــه بــزرگ 

ــی  ــوب م ــا محس ــاتی دنی ــداد تاسیس ــن روی تری

ــود. ــی ش ــزار نم ــال برگ شود،امس

ــده  ــع ش ــای وض ــت ه ــه محدودی ــه ب ــا توج  ب

ــی  ــن کنون ــد ۱۹ و قوانی ــا شــیوع کووی ــان ب همزم

مبنــی  بــر عــدم برگــزاری تجمعــات بــاالی ۵۰ نفــر، 

ــزار نمــی شــود. ــداد در ســال ۲۰۲۱ برگ ــن روی ای

 AHR Expo حــال تمرکــز بــه آمــاده ســازی بــرای

2022 در الس وگاس منتقــل مــی شــود.

زمســتانی  کنفرانــس  میزبانــی  بــرای  اشــری 

ــه  ــا ۱۱ فوری ــت از ۹ ت ــرار اس ــه ق ــازی ۲۰۲۱ ک مج

۲۰۲۱ برگــزار شــود، آمــاده مــی شــود. ایــن رویــداد 

ــط شــده و  ــده، ضب ــی از جلســات زن شــامل ترکیب

وبینارهــا خواهــد بــود. کمیتــه اشــری، انجمــن هــا 

و جلســات هیئــت مدیــره نیــز بــه صــورت مجازی 

ــزار خواهــد شــد. ــه برگ در ژانوی

بزرگترین رویداد تاسیساتی دنیا 
“AHR Expo 2021“برگزار نمی شود

http://www.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/
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نگاهی به بازار

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. 

7. تبرید
Officine Mario Dorin Spa :شرکت

CD600 Range :نوآوری

 Officine Mario شــرکت  از   CD600 Range

ــور  ــورم کمپرس ــت ف ــن پل ــزرگ تری Dorin Spa ب

CO2 فــوق بحرانــی در سراســر جهــان اســت. 

 CSA و UL ویژگــی ایــن محصــول، تاییدیــه هــای

ــیلندری،  ــی 6 س ــک طراح ــاس ی ــد. براس ــی باش م

ایــن پلــت فــورم شــامل مــدل هــای تــا 100 اســب 

ــی و  ــا بیشــترین ســطح کارای بخــار و cfh 2200 ب

ــد.  ــی باش ــاز م ــان ممت ــتانداردهای اطمین اس

ایــن طیــف جدیــد کمپرســور در بــازار منحصــر بــه 

فــرد اســت چــون بــار تبریــد قابــل تحویــل بــا یــک 

کمپرســور را تقریبــا دو برابــر مــی کند. ایــن امر اغلب 

منجــر بــه تعــداد کمتــر رک هــای تبریــد می شــود و 

فضــای الزم کمتــری دارد. فضــا و ارتفــاع کــم اجــازه 

کاهــش هزینــه هــای نصــب و ســاخت در مقایســه 

بــا یــک نســخه آمونیاکــی را مــی دهــد. 

ebm-papst Inc – فن محوری 
AxiEco Protect

امرسان – دستگاه تبرید بیرونی 
X دیجیتال کوپلند، سری  های خط

نوآوری تاسیسات
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8. نرم افزار
شرکت: ویلدان

 NEO Net نوآوری نرم افزار مدل سازی انرژی

Energy Optimizer

یــک  ویلــدان   NEO Net Energy Optimizer

پلــت فــورم SaaS اســت کــه انــرژی زمــان واقعــی 

ــه فراهــم  ــه ثانی ــی را ب ــز ROI مال سفارشــی و آنالی

مــی کنــد. نــرم افــزار مــدل ســازی انــرژی، کل آنالیــز 

ــای  ــای HVAC و معیاره ــتم ه ــاختمان از سیس س

ــاری را  ــای تج ــاختمان ه ــرای س ــرژی ب ــظ ان حف

انجــام مــی دهــد و انعطــاف پذیــر بــرای مقایســه 

ــرژی ســاختمان  ــزی هــای ان هــای محصــول، ممی

هــای قدیمــی  و ســاختمان هــای جدیــد از طراحــی 

تــا ســاخت را دارد. NEO از ورودی هــای پیــش 

 COMNET ،فــرض اســتاندادرهای صنعــت )اشــری

و RS Means( بــرای خــودکار کــردن فراینــد مــدل 

ســازی اســتفاده مــی کنــد. اگــر جزییــات دیگــر 

ــا را  ــه ورودی ه ــد، هم ــخص باش ــم مش ه

مــی تــوان سفارشــی کــرد. NEO از انواع 

ســاختمان هــای تجاری بیــش از 40 

طبقــه )شــامل چندمنظــوره و 

چنــد واحــدی(

معیارهــای  و 

ــا  ــراه ب ــرمایه +250 هم ــود س ــرداری و بهب ــره ب به

اســتاندارد 90.1 اشــری و مبنــای IECC پشــتیبانی 

 HVAC آنالیز هزینــه چرخه زندگــی NEO .مــی کنــد

ــرای اتخــاذ  ــران ب ــه کارب ــا ب ــی دهــد ت را انجــام م

ــد.  ــر کمــک کن ــه ت ــر و آگاهان ــات ســریع ت تصمیم

ــای  ــی ROI معیاره ــت ارزیاب ــرای تقوی ــن ب همچنی

ــردن،  ــخص ک ــه مش ــک ب ــرای کم ــرژی ب ــظ ان حف

ــرد  ــا عملک ــای ب ــاختمان ه ــظ س ــی و حف طراح

بــاال کاربــران را تقویتمــی کنــد. NEO بــا 

 ،ROI صرفــه جویــی در انرژی و اطاعــات

راندمــان انتخــاب محصــول و تصمیمات 

ــی  ــش م ــی را افزای طراح

ــج را  ــن نتای ــد. همچنی ده

ــد،  ــه صــورت گرافیکــی گــزارش مــی کن ب

ــل  ــازی قاب ــبیه س ــای ورودی/ش ــل ه فای

ــد و اســناد CSV و  ــد مــی کن ــودی تولی دانل

ــای  ــی ه ــا و خروج ــاوی ورودی ه Word ح

مــدل اصلــی را مــی ســازد. NEO مبتنــی بــر 

وب و لمســی اســت و نیــاز بــه نصــب هیــچ نرم 

ــم  ــری/ مترج ــایت اش ــع س ــدارد.  منب ــزاری ن اف

ــره شمشــیری ــدس نی مهن

Distech – Builder شرکت بین المللی لنوکس – کنترل های
 CORE Service اپلیکیشن
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گزارش ویژه

مشکالت اداری و سازمانی صنعت 
ساختمان در خارج از سازمان نظام 

مهندسی:
تهــران  گرانقیمــت  شهرســتانهای  برخــی  در   .1

شــرکتهای خــاص بــا شــهرداری آن شهرســتان زد و 

بندهایــی دارنــد و اگــر کســی بغیــر از ایــن شــرکتها 

در امــر ســاخت و ســاز بکارگیــری شــود مرتــب بــا 

شــهرداری بــه مشــکل بــر مــی خــورد در حالیکــه 

ــا  ــاف ب ــورت خ ــی در ص ــور حت ــرکتهای مذک ش

جریمــه ســاده کار خــود را حــل مــی کننــد جالــب 

ــر مســوول  ــن شــرکتها بســیار غی اینجــا اســت ای

ــی  ــح و کیف ــرای صحی ــق در اج ــدت ناموف و بش

ــق در  ــاع موف ــتم ارج ــتند. سیس ــاختمان هس س

همــه کشــور اینگونــه مشــکات را هــم حــل مــی 

کنــد.

2. در پروانــه ســاختمانها بــه کــرات سیســتم آتــش 

ــی  ــا جمات ــل ی ــودکار کام ــده خ ــا بارن ــانی ب نش

ــه اجــرای  ــم مشــابه آن نوشــته مــی شــود ک مبه

ــی  ــی مدون ــررات مل ــون و مبحــث مق ــه قان آن  ن

ــق  ــا عای ــی ب ــت آن یعن ــورت درس ــه بص دارد و ن

ــکان  ــا ام ــرای آنه ــا و راه آب ب ــف اتاقه ــازی ک س

ــراه  ــکل هم ــن مش ــد. ای ــی رس ــر م ــر بنظ پذی

ناقــص بــودن مبحــث آتــش نشــانی در مقــررات 

ملــی ســاختمان و نبــود متولــی نظــارت و توضیــح 

ــینی  ــودکار، مهندس ــده خ ــرای بارن ــی اج چگونگ

ــق  ــای حری ــتم اطف ــرای سیس ــدم اج ــت ع را بجه

ــا  ــه دادگاهه ــم ب ــوان مته ــه عن ــه ب ــروز حادث و ب

فرســتاده اســت. تدویــن مبحــث آتــش نشــانی در 

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 

قسمت سوم

http://www.tasisatnews.com
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مقــررات ملــی ایــن مشــکل را تاحــد زیــادی حــل 

خواهــد کــرد و چــون فعــا قانونــی بــرای رعایــت 

ــان  ــا آن زم ــد ت ــدارد بای ــود ن ــه وج ــن زمین در ای

یــک وحــدت رویــه فــوری در نقشــه هــا و پروانــه 

هــا بوجــود آیــد.

ــاختمانی  ــردی س ــی ف ــه وقت ــت ک ــی اس 3. بدیه

مــی ســازد از مصالــح ســهمیه عــام کــه دولــت از 

ــرار داده  ــار وی ق ــاش در اختی ــا ت ــی ب ــر مل ذخای

اســتفاده کــرده و نمــی توانــد بــه دلیــل مالکیــت 

ــد  ــکار کن ــرمایه احت ــورت س ــی آن را بص خصوص

پــس بــر اســاس ایــن اســتدالل دولــت مــی توانــد 

در صــورت عــدم اســتفاده از ایــن محصــول مــا بــه 

التفــاوت قیمــت مصالــح را کــه بــه فــرد از ذخایــر 

ــی داده شــده از وی بســتاند. مل

گزارش ویژه

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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به یاد یک همکار

ــرض  ــام و عــــ باس

ــه  ــه جامع ــلیت ب تس

بــه  مهندســــــــی 

ــین  ــوص مهندس خص

مکانیــک وتأسیســات، 

ــام  ــن نظــــ همچنی

ــاختمان  ــی س مهندس

ــه  ــور، جامعـــــ کش

صنعتگــر و تولیدکننــدگان پرتــاش ودغدغــه منــد. 

اندوهــی بــزرگ بــر پیکــره جامعــه واردشــد و ایــن 

ــا را افســرده  ــی م ــا دیرزمان ــار ت ضایعــه تاســف ب

نمــوده و خاطــرات خــوش بــا او بودنــش را

خوبیهایــش  برد.امیدآنکــه  نخواهیــم  یــاد  از 

مشــی  خــط  منشــش  زندگیمــان،  ســرلوحه 

بودنمــان وشــادبودنش موجــب شــادیمان باشــد. 

ــه زودی  ــوان ب ــترگ را نمی ت ــم س ــن غ هرچندای

ــن  ــدی جایگزی ــا لبخن ــادی هایش ب ــاد ش ــه ی و ب

خدماتــش  کــه  هســتم  مطمئــن  کرد،ولــی 

بــه  کــرده وتاش هایــش  را ســیراب  جامعــه 

یادگارخواهدمانــد.

ــش.در  ــل ومرام ــه عم ــش وچ ــم و دانش ــه عل چ

خدمــات از دانشــگاه و کاس هــای درســش بــرای 

رشــته هــای مکانیــک ومعمــاری و از تولیــدش کــه 

دوشــادوش برادران بزرگــوار و همــکاران محترمش 

در طاهــا قالــب نمونــه ای بــود ســتودنی. ای کاش 

الگوئــی باشــد در رفتارمــان، گفتارمــان وپندارمــان.

هــم  بدگوئــی  اجــازه  و  بدنگفتــه  کســی  از 

ــه  ــی ک ــش. تاجائ ــود و خدای ــودش ب ــداد. خ نمی

ــر  ــرد، وســاطت خی ــی می ک می توانســت پادرمیان

و براســاس ایــن روایــت کــه: اوبــرای وصــل کــردن 

آمــده ، نــی بــرای فصــل کــردن.

خدایــش بیامــرزد و بــه ماتوفیــق دهدتاحــق 

ــه  ــه ب ــت خالصان ــم. درخدم ــاگردی را ادانمائی ش

ــه صراحــت وباغــت  ــش ب ــال دان ــه و انتق جامع

ومرامــش  شــاگردانش  ارادتمنــد.  اســتادمان. 

مقــدم محمدرضامظفریــان 
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گزارش ویژهمقاله اشری

اختیارات قضایی کمیسیون 
ماده ۱۰۰ چیست؟

طبــق قانــون شــهرداری ها مالــکان اراضــی و 

امــاک واقــع در محــدوده خدماتــی شــهرداری هر 

ــهرداری  ــاز از ش ــاخت و س ــل از س ــد قب ــهر، بای ش

ــه  ــًا ب ــه اصطاح ــد ک ــذ کنن ــوزی اخ ــل مج مح

می گوینــد. ضمانــت  ســاختمان”  پروانــه   ” آن 

ــه  ــز آن اســت ک ــی نی ــف قانون ــن تکلی اجــرای ای

شــهرداری موظــف شــده تــا از ادامــه عملیات هــای 

ــه در  ــاف پروان ــا خ ــه ی ــدون پروان ــاختمانی ب س

اراضــی محصــور یــا غیــر محصــور جلوگیــری کنــد.

پرونــده تخلفــات ســاختمانی در شــهرها بــه 

 ” آن  بــه  کــه  می شــود  ارجــاع  کمیســیونی 

ــتقرار  ــل اس ــد. مح ــاده ۱۰۰” می گوین ــیون م کمیس

ــتقاً  ــت و مس ــهرداری اس ــیون در ش ــن کمیس ای

شــخصیت حقوقــی دارد. کمیســیون مــاده ۱۰۰ 

شــهرداری یکــی از مراجــع غیــر قضائــی اســت کــه 

اختیــارات قضائــی دارد و نماینــدگان وزارت کشــور، 

ــهرداری ها  ــون ش ــاده ۱۰۰ قان ــیون  م ــکایات از آرای کمیس ــات و ش ــه اعتراض ــیدگی ب ــع رس مرج

منحصــراً از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آن هــا، دیــوان عدالــت اداری اســت.

ــی اســت. هــر  ــوار ایران ــده ســند اقتصــادی هــر خان ســاختمان از مهم تریــن عناصــر تشــکیل دهن

چنــد بارهــا تــالش شــده تــا خانــه از کاالیــی ســرمایه ای بــه کاالیــی مصرفــی تبدیــل و از ایجــاد 

ــن  ــان مهم تری ــه همچن ــه خان ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ــود، ام ــری ش ــورس در آن جلوگی ــت و ب ران

دارایــی هــر فــرد اســت کــه بــرای تملــک آن بایــد بخــش قابــل توجهــی از ســرمایه خانــوار هزینــه 

شــود. وقتــی خانــه تــا ایــن انــدازه در ســبد اقتصــادی خانــوار اهمیــت دارد و وقتــی اســتحکام بنــا 

و ســاختار آن مســتقیمًا بــر ســالمت شــهروندان اثرگــذار اســت، بایــد ســاز و کاری قانونمنــد و توانــا 

ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــان را مجــازات کن ــری و متخلف ــات جلوگی ــکاب تخلف ــر آن نظــارت نظــارت، از ارت ب

وســیله مصالــح عمومــی جامعــه حفــظ شــود.

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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ــامی  ــورای اس ــس ش ــده مجل ــتری، نماین دادگس

ــه از  ــتند ک ــای آن هس ــهرداری اعض ــده ش و نماین

ــدارد. ــق رأی ن ــهرداری ح ــده ش ــا نماین ــن آن ه بی

پــس از وصــول پرونــده تخلــف بــه کمیســیون از 

مالــک متخلــف خواســته می شــود الیحــه دفاعیــه 

ــیدگی  ــات رس ــرا جلس ــد، زی ــال کن ــود را ارس خ

کمیســیون مــاده ۱۰۰ بــدون حضــور ذی نفــع برگــزار 

ــا اصــول پذیرفتــه شــده  ــه ای کــه ب می شــود، روی

ــه  ــک الیحــه دفاعی ــرا ی ــات دارد، زی ــی مناف حقوق

هــر قــدر هــم کــه کامــل و مانــع و جامــع باشــد، 

ــاز هــم کارایــی آن کمتــر از مواجهــه حضــوری و  ب

ــه  ــر ب ــه اگ ــت. البت ــیدگی اس ــل رس ــاع در مح دف

توضیحــات ذی نفــع نیــاز باشــد از وی دعــوت 

ــه  ــس جلس ــر رئی ــه نظ ــته ب ــه بس ــود ک می ش

ــذا بایــد ایــن مســئله از اعمــال  کمیســیون دارد، ل

ــف و  ــرد متخل ــه ف ــارج و ب ــخصی خ ــلیقه ش س

ــود. ــور داده ش ــازه حض ــل او اج ــی وکی حت

ــد  ــام وی می توانن ــم مق ــا قائ ــک ی ــهرداری، مال ش

ظــرف مــدت ۱۰ روز از تاریــخ ابــاغ رأی نســبت بــه 

ــک،  ــام مال ــور از قائم مق ــد. منظ ــراض کنن آن اعت

نماینــده قانونــی اوســت کــه قانونــا منظــور از آن 

ــی  ــخاص حقیق ــورد اش ــتری در م ــل دادگس وکی

ــت.  ــی اس ــخص حقوق ــده ش ــا نماین ــی ی و حقوق

ــیون  ــراض کمیس ــن اعت ــه ای ــیدگی ب ــع رس مرج

ــود کــه اعضــا  دیگــر مــاده ۱۰۰ دیگــری خواهــد ب

آن غیــر از افــرادی اســت کــه در صــدور رأی 

ــک  ــا ی ــه تنه ــی شــرکت داشــته اند. از آنجــا ک قبل

ــیون  ــل رأی کمیس ــه اص ــراض ب ــت اعت ــار فرص ب

وجــود دارد، رأی صــادره از کمیســیون ثانــوی 

هــم قطعــی اســت. طبــق بنــد ۲ مــاده ۱۰ قانــون 

ــه اعتراضــات و  دیــوان عدالــت اداری، رســیدگی ب

ــای  ــی هیئت ه ــات قطع ــکایات از آرا و تصمیم ش

ــیون هایی  ــات اداری و کمیس ــه تخلف ــیدگی ب رس

ماننــد کمیســیون های مالیاتــی، هیئــت حــل 

ــوع  ــیون موض ــا و کمیس ــر و کارفرم ــاف کارگ اخت

ــث  ــون شــهرداری ها منحصــرًا از حی ــاده ۱۰۰ قان م

نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آن هــا، 

دیــوان عدالــت اداری اســت؛ یعنــی در ایــن مرحله 

تنهــا از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات می تــوان 

از رأی کمیســیون مــاده ۱۰۰ شــکایت کــرد. در ایــن 

ــا  ــا ی ــب کل بن ــر تخری ــی ب ــر رأی مبن ــه اگ مرحل

تخریــب اضافــه بنــا صــادر شــده باشــد، ذی نفــع 
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گزارش ویژه
ــرای  ــف اج ــت توق ــه دادخواس ــا ارائ ــد ب می توان

ــه  ــن تادی ــه، ضم ــت محکم ــذ مواقف ــم و اخ حک

ــد. ــری کن ــب از آن جلوگی ــن مناس تأمی

ــاده ۱۰۰  ــیون م ــکام کمیس ــن اح ــن عناوی مهم تری

ــب  ــه و تخری ــذ جریم ــا، اخ ــب بن ــامل تخری ش

ــا اســت. اگــر اصــول فنــی و بهداشــتی  اضافــه بن

ــا  ــب بن ــه تخری ــم ب ــد، حک ــده باش ــت نش رعای

صــادر می شــود. اگــر اصــول فنــی بهداشــتی 

و شهرســازی رعایــت شــده باشــد، کمیســیون 

ــه  ــه ب ــذ جریم ــه اخ ــدور رأی ب ــا ص ــوان ب می ت

ــادل  ــوز مع ــدون مج ــای ب ــع بن ــر مترمرب ازای ه

یــا  ســاختمان  معاماتــی  ارزش  یک دهــم 

ــی  ــاختمان در صورت ــرقفلی س ــم ارزش س یک پنج

کــه ســاختمان ارزش ســرقفلی داشــته باشــد - هــر 

ــان  ــرگ پای ــغ آن بیشــتر اســت - ب ــه مبل ــدام ک ک

ــد. ــادر کن ــاخت را ص س

www.kaashaaneh.ir

دوره آنالین/ حضوری

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه
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موتــور برق هــا مولد هــای تولیــد بــرق هســتندکه 

بــه دلیــل کاربــرد در صنایــع مختلــف دارای انــدازه 

و ســاختار مختلفــی می باشــند. نــوع کاربــرد، 

ــدازه  ــوخت ان ــوع س ــار، ن ــر ب ــاعات زی ــداد س تع

ــرق  ــور ب ــا از موت ــاب م ــد انتخ ــت می توان و قیم

مناســب بــرای شــرایط خــاص را تحــت تاثیــر قــرار 

دهــد. موتــور برق هــای مســافرتی از انــواع موتــور 

برق هــا هســتند کــه قابــل حمــل می باشــند، 

ــم صــدا  ــد و ک ــی دارن مصــرف ســوخت پایین

ــده  ــش عم ــا از دو بخ ــور برق ه ــتند. موت هس

موتــوری و ژنراتــوری تشــکیل شــده انــد، 

بخــش موتــور محرکــه مکانیکــی بــرای بــه کار 

ــد.  ــن می کن ــور را تامی ــفت ژنرات ــن ش انداخت

ــوان  ــه ت ــه ب ــی باتوج ــارف صنعت ــرای مص ب

ــر  ــزل ژنراتور هــای بزرگت ــاز دی ــورد نی ــاالی م ب

و بــرای مصــارف شــخصی از موتــور برق هــای 

ــرق  ــور ب ــره گرفــت. موت ــوان به کوچــک می ت

در دو دســته تکفــاز و ســه فــاز ســاخت و تولید 

می گردنــد و بــه دلیــل کاربــرد در صنایــع مختلــف 

می باشــند.  مختلفــی  ســاختار  و  انــدازه  دارای 

ــووات  ــر از ده کیل ــای بیش ت ــور برق ه ــب موت اغل

ــی  ــاخته م ــی و س ــاز طراح ــه ف ــورت س ــه ص ب

شــوند. نــوع کاربــرد، تعــداد ســاعات زیــر بــار، نوع 

ــا  ــد انتخــاب م ــدازه و قیمــت می توان ســوخت ان

ــاص را  ــرایط خ ــرای ش ــب ب ــرق مناس ــور ب از موت

تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

قیمت برخی موتور برق های پرتابل در آذر ماه 1399قیمت آهن آالت ساختمانی در 18 شهریور ماه 1399

DIAMOND دیاموند
اینکو

3,300,000
3,930,000
4,879,000
6,980,000
8,290,000

النتاپ
ایگل

هیوندای

قیمت (تومان)مدل موتور برق
950
800
650
1000
1200

توان (وات)

نگاهی به بازار

http://www.tasisatnews.com


www.Tasisatnews.com 23هفته نامه شماره 314  

بخــار ناشــی از پخــت و پــز در فضــای آشــپزخانه 

وجــود دارد ایــن بخــار از کوچکتریــن روزن هــا بــه 

داخــل خــرده هــای چــوب نفــوذ مــی کنــد. بــرای 

مثــال اگــر اتصــاالت کابینــت درســت نباشــد و یــا 

ــرای  ــی ب ــد، راه ــده باش ــق نش ــای کار عای ــه ه لب

ــورم  ــود. ت ــی ش ــت و بخــار ایجــاد م ــوذ رطوب نف

لبــه هــای درب هــا بــه همیــن علــت اســت. بــرای 

ــزان  ــه می ــا توجــه ب ــرده ب ــاد ک ــت ب ــر کابین تعمی

تــورم مــی تــوان اقداماتــی را انجــام دهیــد.

نجاری سیار برای خرده کاری کابینت و ترمیم لوازم 

چوبی

ساده ترین راه برای تعمیر کابینت باد کرده

ــوند  ــی ش ــورم م ــای ام دی اف مت ــی ورق ه وقت

الیــه رویــه شــروع بــه بلنــد شــدن و جــدا شــدن از 

ســطح کار مــی کنــد. ایــن حالــت در تصویــر بــاال 

بــه خوبــی دیــده مــی شــود. در واقــع رنــگ رویــه 

ــه  ــرور از بدن ــه م ــود و ب ــی ش ــته م ــت پوس کابین

جــدا مــی شــود. بــرای کاهــش هزینــه تعمیــرات 

کابینــت آشــپزخانه بهتــر اســت در همیــن مرحلــه 

بــرای ترمیــم ام دی اف اقــدام کنیــد. بعــد از ایــن 

مرحلــه درب و یــا بدنــه شــروع بــه ورم کــردن مــی 

ــوال  ــت را از ل ــدا درب کابین ــر ابت ــرای تعمی ــد. ب کن

خــارج کنیــد.

mdf مراحل تعمیر کابینت باد کرده

بــا هــر وســیله ای کــه در اختیــار داریــد، رطوبــت 

ــخص  ــر مش ــه ظاه ــد. ب ــک کنی ام دی اف را خش

نیســت ولــی درون ام دی اف، آب و رطوبــت نفــوذ 

ــیله  ــر وس ــا ه ــوار ی ــای سش ــت. از گرم ــرده اس ک

ــردن  ــک ک ــرای خش ــد ب ــی توانی ــز م ــری نی دیگ

برای اینکه کابینت های آشپزخانه دوام بیشتری داشته باشد روی ورق ام دی اف با مالمینه 
یا الیه ای پالستیک مانند پوشانده می شود. الیه رویه کابینت آشپزخانه مانع نفوذ آب و 
رطوبت به بافت داخلی می شود. بیشتر افراد مراقب هستند که کابینت ها خیس نشود 

ولی در مورد بخار آب کار زیادی نمی توان انجام داد.

تعمیرات خرده کاری کابینت

تاسیسات کار خود باشیم
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درب کمک بگیرید.

ــه  ــه روی ــه الی ــف ک ــای خفی ــورم ه ــورد ت در م

کابینــت کمــی جــدا شــده ولــی نریختــه باشــد می 

توانیــد از چســب اســتفاده کنیــد. چســب چــوب 

ــا  ــت. ب ــداز اس ــی کار راه ان ــای جزئ ــیب ه در آس

اســتفاده از یــک ســرنگ نــازک یــا چاقــو، چســب 

ــه زیــر قســمت جداشــده وارد کنیــد! ایــن کار  را ب

نیــاز بــه دقــت زیــادی دارد. پــس از چســب کاری 

دو قطعــه را بــه هــم فشــار دهیــد.

تعمیر کابینت باد کرده و سمباده زدن

در مــورد خســارات بیشــتر و وقتــی کــه آثــار تــورم 

ــی  ــمباده زن ــه س ــاز ب ــود، نی ــده ش روی درب دی

ــی  ــمباده زن ــتگاه س ــا دس ــاز ب ــت س ــت. کابین اس

مــی توانــد ســطح کابینــت را صــاف و همــوار کنــد. 

ــورم هــای شــدید چــاره ای جــز هــم ســطح  در ت

کــردن کار نیســت. کابینــت ســاز، کار را تــا رســیدن 

بــه بخــش ســالم چــوب ادامــه مــی دهــد. پــس 

از صــاف و یــک دســت کــردن کار نیــاز بــه بتونــه 

ــا  مــی باشــد. همــه قســمت هــای خالــی بایــد ب

بتونــه پــر شــود. تعمیــر کابینــت بــاد کــرده

بتونه زدن درب کابینت باد کرده

ــه  ــت ک ــرده کاری نیس ــاد ک ــت ب ــرات کابین تعمی

انجــام دهیــد. روی  بتوانیــد  بــدون آمــوزش 

ــی  ــیده م ــه پوش ــا بتون ــمباده زده ب ــمت س قس

شــود. ســپس یکــی دو ســاعت زمــان بــرای 

خشــک شــدن بتونــه هــا الزم اســت. بــرای همــه 

نقــاط ورم کــرده بایــد ایــن عملیــات را انجــام داد. 

ــت و  ــتر اس ــی بیش ــارت خیل ــزان خس ــی می گاه

چــاره ای جــز تعویــض درب کابینــت باقــی نمــی 

مانــد. در ایــن صــورت هزینــه هــا بیشــتر خواهــد 

شــد. بــرای جلوگیــری از ورم کابینــت بهتر اســت از 

قبــل راهــی بــرای دور کــردن رطوبــت بــه کابینــت 

هــا پیــدا کنیــد. هزینــه تعمیــر کابینــت از قیمــت 

ــد بیشــتر اســت.  ــت آشــپزخانه جدی ــد کابین خری

ــی  ــد م ــت بودجــه داری ــه محدودی ــی ک در مواقع

ــد. ــازی کنی ــا را نوس ــت ه ــد کابین توانی

رنگ آمیزی و تعمیر کابینت باد کرده

اگــر  بدنــه کابینــت دچــار پوســیدگی شــده باشــد 

نیــز امــکان ترمیــم و تعمیــر کابینــت وجــود 

ــویی  ــینک ظرفش ــر س ــت زی ــب در کابین دارد! اغل

بــه دلیــل ریــزش آب و نمــور بــودن ایــن مشــکل 

ــاز  ــت س ــه کابین ــد از اینک ــود. بع ــی ش ــده م دی

ــت  ــام داد نوب ــت را انج ــرات کابین ــای تعمی کاره

بــه رنــگ کــردن درب کابینــت اســت. بهتــر اســت 

همــه کابینــت هــا رنــگ آمیــزی شــود تــا از نظــر 

ظاهــری هماهنگــی وجــود داشــته باشــد. اکنــون 

فرصــت خوبــی اســت کــه بــا یــک رنــگ جدیــد، 

ــا  ــد. ب ــوض کنی ــز ع ــپزخانه را نی ــیون آش دکوراس

ــت  ــد کابین ــاش مــی توانی ــگ پ اســپری هــای رن

هــا را بــا احتیــاط رنــگ آمیــزی کنیــد. تنهــا نکتــه 

مهــم اینســت کــه تــا زمــان خشــک شــدن رنــگ 

ــد. ــل نکنی ــت را وص ــا، درب کابین ه

تاسیسات کار خود باشیم
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