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مطالبهگری مهندسان ناظر گاز
از وزیر راه و شهرسازی

بهتریـــــــــــــن ساختمـــــــــــــانهای سال 2020
نشستخبریپنجتشکلصنعتتاسیسات

سخن سردبیر

نشست خبری صنعت احداث
همکاران گرامی سالم و خدا قوت
در هفته ای که گذشــت جلســه مطبوعاتی پنج تشکل عمده صنعت احداث
برگزار شــد .شــنیدن درددل دبیران و یا مدیران رده باالی این سندیکاهای مهم
و تاثیرگذار بســیار غم انگیز بود .ترجیح می دهم بدون هیچ داوری و تحلیلی
چند جمله گفته شــده در این نشست را بازگو کنم:
 51%حوزه اقتصاد کشــور حوزه خدمات اســت که عمده آن عمرانی است
و ایران تنها کشوردنیاســت که با  15کشــور هم مرز است .ما برای عراق و
ســوریه خون دادیم اما نمیتوانیم از ظرفیت آن اســتفاده کنیم .ترکیه به عنوان
کشــور رقیب ما چه آماری دارد؟ ترکیه در  119کشــور دنیا پروژه اجرا می کند و
 9/000/000اشــتغال ایجاد کرده است .دومین تولید کننده مصالح در دنیاست
و در 41ســال گذشــته  341میلیارد دالر پروژه اجرا کرده است .پروژه های انجام
شــده کشور ما در همین مدت تنها 31میلیارد دالر بوده است.
هرگاه خارجی ها از کشــور ما رفتند ،شــرکت های داخلی محبوب شدند و
آمدند و نشــان دادند که می توانند ،اما چرا نمی توانیم؟ چرا به رقم ترکیه
نمی رســیم؟ آیا ما به پول دولت نیاز داریم؟ پاســخ این است که خیر! ما سه
نوع پروژه داریم :ارزی ،ارزی  -ریالی ،ریالی که در هر ســه نوع پروژه نیاز به ارز
خارجــی داریــم .ما نمی توانیم جدا از دولتمان بیرون از ایران کار کنیم .ما به
توجه دولت نیاز داریم! وقتی رئیس جمهور یک کشــور وارد کشــوری دیگر می
شــود با پیمانکارانش در آن کشــور ناهار می خورد .این توجه یک دولت را به
شــرکت هایش نشــان می دهد .آیا ما هم چنین کرده ایم؟ ما در کل  6رایزن
اقتصادی برای کل جهان داریم!
ما در کشــورمان ساالنه  230000فارغ التحصیل مهندسی داریم .اکنون 45740
شــرکت پیمانکاری و  3100شــرکت مشاور رتبه بندی و تایید صالحیت شده
در کشــور ما وجود دارد که برای زنده نگاه داشــتن آنها باید 2/5میلیارد دالر
کار ایجــاد کنیم و اگــر چنین نکنیم به زودی با جمعیتی از بیکاران متخصص
نزدیک به  10میلیون نفر روبرو می شــویم.
در ایام کرونا کارفرماها به حکم دولت تعطیل هســتند .ناظران تعطیل هســتند.
بازار تعطیل اســت؛ اما پیمانکار موظف اســت کار کند! در حالی که سازمان
مدیریت هنوز هم ضریبی بابت کرونا اعالم نمی کند.این گونه می شــود که
پیمانکار چنین اوضاع و احوالی دارد!
توســعه کشــور تنها با بخش خصوصی مولد ،امکان پذیر است ،اما خصولتی ها

کالً جــای خصوصی ها را گرفته اند.

تا بعد!

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه نشســت
خبــری پنــج تشــکل بــزرگ صنعــت
احــداث تهــران میباشــد.
سردبیر:
مهندس روحاله واصف
هیئت تحریریه:
مهری بهزادپور،
مهندسان نیره شمشیری،
نادره مرادی ،چرخیان،

محمدسپهر اصفهانی ،رامین وطندوست
و دکتر احسان عبداهللزاده

امور آگهیها:
فرزانه بختیاری
گرافیک:
علیرضا یوسفنژاد
نشــانی :ســیدخندان ،خیابان ارســباران،
کوچــه پرســتو ،پــاک  22ســاختمان
کاشــانه
www.tasisatnews.com
تلفن02122843154 :
•کپیبــرداری از مطالــب نشــریه بــدون
اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه
آکادمــی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح ،حــذف و یــا خالصه
کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت
رایــگان منتشــر میشــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه
گرداننــدگان نشــریه اســت.

فهرست

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر دارای
ﻟـــــــﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺗﺎﺳـﯿﺴﺎت ﻧﯿـــــــﻮز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اخبار داخلی

صفحه 4

دورههای آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه

گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای 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  1387به صورت غیر رسمی و در سال  1388به
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه ،تصمیم گرفت تا
محلی برای اشترا کگذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.

 10حقوق تاسیسات

گزارش ویژه

آیا نظام مهندسی با طرح « جلوگیری از ورود ضرر به سازنده « می تواند
پرونده را از مهندس ناظر اول گرفته و آن را به ناظر دیگری واگذار کند ؟

صفحه 6

20

گزارش /نشست خبری پنج تشکل صنعت احداث

این مقاله روش هایی را معرفی می کند که با آنها آنالیز داده های اقلیمی
اولیه ،به جز داده های خاص در مورد طراحی ساختمان ،می تواند اطالعات
مفیدی برای توسعه سیستم های معماری و مکانیکی ساختمان فراهم کند.

گزارش

21
صفحه 10
بهترین ساختمانهای 2020

نگاهی به بازار /قیمت فن کویل کاستی در دیماه 1399

در این گزارش به بررسی قیمت برخی از کنتورهای برق پرداخته ایم.

 24تاسیساتکار خود باشیم /کدهای خطای شایع پکیج
و رفع آن
در این مقاله با کدهای خطای شایع پکیج دیواری و رفع آن آشنا می شویم

توصیههای مهم در صورت
خرابی پکیج در دوران
شیوع کرونا

صفحه 27

صفحه 16
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تاسیسات نیوز

اخبار داخلی
خرم:گاهی تا  ۹۰درصد از اجرای
قانون عقب هستیم

رئیــس نظــام مهندســی کشــور :بایــد از
نظــام طــرح و برنامــه در راســتای اجــرای
وظایــف و اختیــارات و همچنیــن پیشــبرد
اهــداف ســازمان اســتفاده کــرد و نبایــد
از اجــرای قانــون عقــب بمانیــم و بایــد بــه
ایــن موضــوع هــم اشــاره کــرد کــه در برخــی
مــوارد گاهــی تــا  ۹۰درصــد از اجــرای قانــون
عقــب هســتیم .جایــگاه هــر یــک از ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان اســتانها بســیار
مهــم و دارای اهمیــت باالیــی اســت بــه گونــه
ای کــه در قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان بــه عنــوان یــک رکــن در نظــر
گرفتــه شــده اســت.

آمادگــی نظــام مهندســی تهــران
بــرای رشــد فعالیتهــای بــرون مــرزی

طــی نشســتی بــا حضــور اعضــای نظــام
مهندســی تهــران بــا معــاون امــور سیاســی
دفتــر ریاســت جمهــوری ،حاضریــن ،پیرامون
فعالیتهــای انجامشــده و چشــمانداز
آن در حــوزه بینالمللــی ،آمــوزش و
همــکاری در کشــورهای منطقــه و ارتباطــات
بــا کشــورهایی نظیــر افغانســتان ،عــراق،
آذربایجــان و آســیای میانــه بــه بحــث و
تبادلنظــر پرداختنــد.

نتایج انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی
شورای مرکزی

نتایــج انتخابــات هیــات رئیســه گــروه تخصصــی شهرســازی شــورای مرکــزی
اعــام شــد .برهمیــن اســاس ،دکتــر وثیــق نیــا بــه عنــوان رئیــس ،دکتــر یزدانی
بــه عنــوان نایــب رئیــس و مهنــدس البرزنیــا بــه عنــوان دبیــر گــروه تخصصــی
شهرســازی شــورای مرکــزی انتخــاب شــدند.

تسهیل صدور پروانه برای
آپارتمان ها با فضای سبز
مشاعات

مجیــد فراهانــی ،عضــو شــورای شــهر
تهــران دربــاره پویــش «ارتقــاء فرهنــگ
آپارتمــان نشــینی » اظهارداشــت :شــهر
بــه عنــوان محــل ســکونت افــراد نقــش
مهمــی در کیفیــت زندگــی شــهروندان
دارد ،فضــای زندگــی مــا بایــد فضــای
آرامــش بخشــی باشــد شــاخصه هــای
زندگــی مطلــوب را دربرگیــرد؛ چــرا کــه
بــه همــان میــزان آرامــش را بــرای خــود
و اطرافیانمــان بــه ارمغــان مــی آورد.
وی افــزود :رونــد صــدور پروانــه بــرای
آپارتمــان هایــی کــه از فضــای مشــاع
در راســتای افزایــش ســرانه فضــای ســبز
اســتفاده کننــد ،تســهیل مــی شــود.

وام ساخت مسکن در سال  ۱۴۰۰افزایش می یابد؟

محمدحســن علمــداری بــا اشــاره بــه رشــد  ۳۵درصــدی پرداخت وام ســاخت مســکن،
اظهــار کــرد :ایــن عملکــرد نشــان میدهــد که ســازندگان از تســهیالت ســاخت مســکن
اســتقبال کــرده انــد .وی بــا بیــان ایــن کــه افزایــش ســقف تســهیالت ســاخت مســکن
در ســال جــاری قطعــا تاثیــر بهســزایی در ترغیــب ســازندگان مســکن از وام ســاخت
داشــته اســت دربــاره احتمــال افزایــش ســقف وام ســاخت مســکن در ســال  ۱۴۰۰بــا
توجــه بــه افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی افــزود :در حــال بررســی و تدویــن
سیاس ـتهای ســال آینــده هســتیم کــه هنــوز بــه نتیجــه نهایــی نرســیده اســت.
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کارخانجات تولید بتن
تعطیل شد

خلیــل محبتخــواه اظهــار کــردد:
در شــرایط کنونــی نیــاز اســت کــه
صنعــت ســاختمان بیــش از پیــش
فعــال شــود و انبوهســازان بــه عنــوان
بــازوان قدرتمنــد در مســیر تولیــد
مســکن میتواننــد بــا تــوان اجرایــی
بــاال و قــدرت ســرمایهگذاری حــوزه
مســکن را بــا راهبردهــای دولــت از
رکــود خــارج کننــد.

واگذاری امور به بخش خصوصی
موردتاکیداست
در دیــدار مشــترک دکتــر جمالــی نــژاد،
معــاون عمرانــى وزیــر کشــور و مدیرکل
دفترفنــى وزارت کشــور بــا مهنــدس
خــرم ،رییــس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان بــر توســعه همــکارى هــاى
مشــترک تاکیــد شــد .وی ،مهمتریــن
وظیفــه ســازمان شــهردارى هــا را
ســاماندهى اجــراى مقــررات ،معیارهــا
و اســتانداردها در امــور زیربنایــى و
خدمــات شــهرى و ایجــاد هنجارهــا و
مقابلــه بــا ناهنجــارى هــاى اجتماعــى
عنــوان کــرد.
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آموزش
کالسهای آکادمی فنی مهندسی کاشانه
طراحی موتورخانه
و انتخاب تجهیزات
مدت دوره 60 :ساعت

روزهای برگزاری :یکشنبهها و چهارشنبهها

ساعت برگزاری17:30-20:30 :

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
مکانیکی بیمارستان
مدت دوره 24 :ساعت
روزهای برگزاری :دوشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :

دوره آموزشی آنالین طراحی و نقشه
کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با
نرم افزار رویت
مدت دوره 60 :ساعت
روزهای برگزاری :شنبهها و سهشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :
دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ
مدت دوره 24 :ساعت
روزهای برگزاری:یکشنبهها و سهشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :

دوره آموزشی ساختمان ،طراحی و
تعمیر چیلر جذبی
مدت دوره 24 :ساعت
روزهای برگزاری :یکشنبهها و
سهشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :

دوره آموزشی
آمادگی آزمون پایه  3برق
مدت دوره 50 :ساعت
روزهای برگزاری :جمعهها
ساعت برگزاری09:00-13:00 :

دوره آموزشی
مهندسی برودت حرفهای
مدت دوره 32 :ساعت
روزهای برگزاری :شنبهها و دوشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
برق بیمارستان
مدت دوره 10 :ساعت
روزهای برگزاری:
یکشنبهها و سهشنبهها
ساعت برگزاری18:00-20:00 :

مدت دوره 16 :ساعت
روزهای برگزاری :پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری17:00-09:00 :
نقشهکشی تاسیسات مکانیکی
و برقی با اتوکد
مدت دوره 45 :ساعت
روزهای برگزاری :شنبهها و سهشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :

تاسیسات نیوز

گزارش ویژه

مطالبه گری مهندسان ناظر گاز
از وزیر راه و شهرسازی
جمعی از مهندسین ناظر گاز ،طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی ،خواستار بررسی مطالبات خود و
ارائه و رفع مشکالت در این حوزه شدند .نامه این گروه به وزیر راه و شهرسازی به شرح ذیل جهت
مالحظه و امضاء آن توسط مهندسان و موافقان آن منتشر شده است:
هفتهنامه شماره 315
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جناب آقای مهندس محمد اسالمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سالم و احترام
همانگونــه کــه مســتحضرید نظــارت بــر گازرســانی ســاختمانها و واحدهــای
تجــاری و صنعتــی ،یکــی از پرریس ـکترین و پرخطرتریــن نــوع نظارتهــا اســت.
بــا توجــه بــه شــرایط نامناســب حاکــم بــر وظایــف مهندســان ناظــر گاز ،بــه
لحــاظ مســئولیت فوقالعــاده ســنگین و خطــرات پیــش رو و همچنیــن بُعــد
مســافت در ســطح اســتان تهــران و عــدم همخوانــی جــدول تعرفــه بــا شــرح
وظایــف و مســئولیت آن ،بــا امضــای ایــن کارزار ازجنابعالــی خواهشــمندیم
بــه موضوعــات و مشــکالت مهــم و اساســی ناظــران گاز اســتان تهــران کــه بــه
صــورت نامــه تدویــن و بــا شــماره  ۱۳۱۹۴۷/۱۴۰۰در وزارتخانــه راه و شهرســازی
ثبــت شــده اســت ،عنایــت ویــژه داشــته و مــوارد پیشــنهادی در نامــه مذکــور را
مــورد پیگیــری قــرار دهیــد.
موضوعات مطالبات نامه به شرح زیر است:
 -۱تعیین تعرفه نظارت گاز توسط سازمان استان:
همانطــور کــه مســتحضرید طبــق شــیوهنامه اصالحــی اجــرای تفاهمنامــه بیــن
وزارت راه و شــرکت ملــی گاز در ســال  ،۸۲تعییــن حقالزحمــه نظــارت گاز و
پیشــنهاد آن بــه وزارتخانــه (در ســه ماهــه چهــارم هــر ســال بــرای ســال بعــد) بــر
عهــده ســازمان اســتان اســت کــه متأســفانه در ســال  ۹۵بــا تصمیــم کمیتــه گاز
نظــام مهندســی در حیطــه اختیــارات هیــأت  ۵نفــره اســتان قــرار گرفــت .امــری
کــه جــز در اســتان تهــران ،در هیچکــدام از اســتان هــای کشــور انجــام نمیشــود
کــه ایــن امــر باعــث متضــرر شــدن مهندســان ناظــر گاز بــه دالیلــی همچــون
تأخیــر در مشــخص شــدن تعرفــه مــاده  ۳۳و ناموجــه بــودن میــزان تغییــر
تعرفــه نظــارت گاز گردیــده اســت.
بنابرایــن درخواســت میگــردد ترتیبــات الزم جهــت ابطــال مصوبــه ســال ۹۵
کمیتــه گاز نظــام مهندســی و پیــرو آن ،بازگشــت بــه شــیوهنامه گاز در جهــت
تعییــن تعرفــه گاز توســط ســازمان اســتان ماننــد بقیــه اســتانها داده شــود.
 -۲کاهش مسئولیت نظارت گاز:
بــا توجــه بــه مســئولیت و ریســک بســیار زیــاد نظــارت گاز نســبت بــه دیگــر
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نظارتهــای ســاختمانی و همچنیــن کاهــش کیفیــت و عمــر کــم لولــه و اتصــاالت
و شــیرآالت تولیــدی ،و بــا توجــه بــه صراحــت و لــزوم اجرایــی شــدن مبحــث
( ۲۲دوره تنــاوب بازرســی گاز) و همچنیــن مبهــم بــودن شــرایط مســئولیت
مهندســان ناظــر کــه باعــث شــده در تمامــی مــوارد از ســوی محاکــم درصــدی از
تقصیــر بــرای آنــان صــادر شــود ،دســتور فرماییــد تــا اقدامــات الزم جهــت روشــن
شــدن میــزان مســئولیت و چارچــوب مربوطــه بــا مذاکــرات الزم بــا قــوه قضائیــه
و انجــام کارهــای حقوقــی مناســب مشــخص و تعییــن گــردد.
لــذا بــا توجــه بــه دوره تنــاوب بازرســی گاز طبــق بنــد  ۴-۸-۲۲مبحــث ،۲۲
کاهــش مســئولیت نظــارت گاز بــه دو ســال در مراجــع قانونــی ،مــورد درخواســت
میباشــد.
 -۳حذف ضریب تجمیع گاز:
متأســفانه از ســالهای گذشــته توســط اشــخاصی غیرمتخصــص و بــدون هیــچ
آنالیــزی ،جدولــی نادرســت بــر اســاس تجمیــع کنتورهــا طراحــی شــده اســت؛
در ایــن جــدول بــدون در نظــر گرفتــن مســئولیت حرفـهای و پرخطــر گاز ،تعــداد
مراجعــه و بازدیــد را مبنــا قــرار دادهانــد .درحالیکــه ریســک نظــارت گاز تــا پایــان

عمــر ســاختمان  nواحــدی دقیقـ ً
ـا  nبرابــر یــک ســاختمان تــک واحــدی اســت و
تعــداد بازدیــد مبنــای درســتی بــرای محاســبه خدمــات نظارتــی نیســت .مزیــد
اســتحضار در اســتان البــرز ضریــب کاهشــی تجمیــع وجــود نداشــته و هزینــه
نظــارت  nکنتــور برابــر بــا هزینــه یــک کنتــور ضربــدر  nاســت .لــذا خواهشــمند
اســت نســبت بــه اصــاح ایــن جــدول (حــذف ضریــب تجمیــع) اقــدام فرماییــد.
 -۴حق طراحی نظارت گاز:
همانگونــه کــه مســتحضرید همــه مهندســان ناظــر گاز دارای صالحیــت طراحــی
گاز میباشــند و در واقعیــت نیــز تعییــن مســیر لولهکشــی و نــوع انشــعابات
و محــل نصــب کنتورهــا و دریچههــای تأمیــن هــوا توســط ناظــر گاز صــورت
میگیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه طراحــی نیــز ماننــد نظــارت و اجــرا نیازمنــد
صالحیــت اســت کــه ایــن امــر در مــورد گاز در بســیاری از اســتانها اعمــال
مــی شــود ،خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد تــا در ایــن زمینــه نیــز اقدامــات
مقتضــی بــرای انجــام صحیــح امــور صــورت پذیــرد و حــق طراحــی بــه ناظــر گاز
تعلــق گیــرد.
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 -۵هزینه تمدید نظارت گاز:
بــا توجــه بــه عــدم وجــود تمدیــد در نظــارت گاز ســاختمان و همچنیــن عــدم
وجــود جــواز در بســیاری از ســاختمانها و واحدهــای تجــاری ،خواهشــمند
اســت ترتیبــی اتخــاذ نماییــد کــه یــک ســال پــس از تشــکیل پرونــده یــا ارجــاع
کار ،پرونــده مــورد نظــارت شــامل تمدیــد و اخــذ مابهالتفــاوت گــردد.
با تشکر از عنایت جنابعالی
جمعی از مهندسین ناظر گاز نظام مهندسی استان تهران
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خرم :مسکن مهر طرح آمریکایی بود
خ ّرم ،وزیر راه و ترابری دولت اصالحات و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر
اینکه مسکن مهر طرح آمریکایی بود و اگر ایرادی داشت ،آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی باید
ایرادات آن را برطرف می کرد می گوید :در دوره ای که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود او هم
مخالف ایجاد شهرهای جدید به این شکل بود.
بخــش دوم گفتگــوی تفصیلــی بــا احمــد خــ ّرم

امــا ممنــوع الخــروج شــوند .بــا ایــن هــدف کــه

وزیــر راه و ترابــری دولــت اصالحــات و رئیــس

پــول هــا برگــردد .بــه آنهــا گفتیــم اگــر پــول

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور را بــا

برگردانــده شــود مــا از شــکایت خودمــان صرفنظــر

هــم مــی خوانیــم:

مــی کنیــم .ایــن هــا هــم تــاش کردنــد و ۱۴

* االن این افرادی که تخلف مالی کرده بودند در

میلیــارد ناموت از  ۱۵میلیــارد ناموت را دو هفتــه ای

بازداشت هستند؟

برگرداندنــد .یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون ناموت آن

بــه محــض اینکــه بنــده متوجــه ایــن موضــوع

مانــد و بعــدا آنــرا پرداخــت کردنــد .بنابرایــن مــن

شــدم ســه میلیــارد ناموت آن مشــخص بــود .یــک

مــی توانــم بگویــم کــه جــزء نادرتریــن پرونــده

تیــم کارشناســی مامــور شــدند و در دو هفتــه ۱۵

هایــی بــود کــه اختــاس تــا ریــال آخــر برگشــت.

میلیارد ناموت اســتخراج و مشــخص شــد .شــکایت

ایــن افــراد نیــز حکــم اخراجشــان صــادر شــد و

کردیــم امــا بــا قــوه قضائیــه و ّبــا اداره آگاهــی

محکومیــت عمومــی هــم کــه داشــتند.

هماهنــگ کردیــم کــه ایــن افــراد دســتگیر نشــوند

راهــکار ایــن اســت کــه دقــت بیشــتری شــود و
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سیســتم بــر پایــه فنــاوری اطالعــات مســتقر شــود

وارد ایــن مباحــث شــد و بــه اوج خــود رســید

و همــه بتواننــد بطــور شــفاف ببیننــد .فســاد مالی

و پروانــه اشــتغال بــه کار رئیــس ســازمان نظــام

وقتــی پیــش مــی آیــد کــه شــفاف نیســت .اگــر

مهندســی کشــور از ســوی آخونــدی ابطــال شــد

مســائل مالــی را در آکواریــوم بردیــد و دسترســی

بــا آقــای حبیــب اهلل بیطــرف خدمــت وزیــر ســابق

همــه اعضــای هیــات مدیــره بــه ســامانه میســر

راه و شهرســازی رســیدیم .گفتیــم چنــد تــا مســاله

شــد کســی نمــی توانــد خطــا کنــد .بعــد هــم،

اســت و آمدیــم آنــرا مطــرح کنیــم .اول اینکــه چــرا

فراینــد انجــام کار را هــم بایــد اصــاح کــرد .غیــر

شــما بــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بنــد

از آی تــی بیــس کــردن باشــد هــر چــه شــما

کردیــد و خــود را درگیــر کردیــد و مــی جنگیــد.

فراینــد را طوالنــی کنیــد فســاد افزایــش خواهــد

مــا درخواســتی کــه داریــم ایــن اســت کــه آتــش

یافــت .گــزارش مهنــدس ناظــر بــه ســازمان نظــام

بــس اعــام شــود .و بــا گفتگــو حــل کنیــم .مــن

مهندســی داده مــی شــود و تــا آزاد کــردن حــق

بــه آخونــدی گفتــم کــه از ظرفیــت هــای شــورا و

الزحمــه  ۴۵روز طــول مــی کشــید .ایــن مــی

هیــات مدیــره هــا و هیــات مدیــره ســازمان نظــام

توانســت یــک روز باشــد .راهــکار دیگــر این اســت

مهندســی اســتفاده نکــرده ایــد.

کــه آدم هــای ســالم در امــور مالــی اســتفاده شــود.

امــا خــب مشــخص بــود کــه یکــی دو نفــر در

یکــی دو نفــر در مجموعــه معاونــت وزارت راه

مجموعــه معاونــت وزارت راه و شهرســازی بودنــد

و شهرســازی بودنــد کــه اطالعــات درســت بــه

کــه اطالعــات درســت بــه آخونــدی نمــی دادنــد و

آخونــدی نمــی دادنــد و تحلیــل درســت نمــی

تحلیــل درســت نمــی کردنــد و ایــن شــد کــه دعوا

کردنــد و ایــن شــد کــه دعــوا و جنجــال میــان وزیر

و جنجــال میــان وزیــر ســابق راه و شهرســازی و

ســابق راه و شهرســازی و رئیــس ســازمان نظــام

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان شــکل

مهندســی ســاختمان شــکل گرفــت.

گرفــت .مــا اعــام آمادگــی کردیــم کــه آرامــش را

* آخونــدی وزیــر ســایق راه و شهرســازی تــاش

بــه ســازمان نظــام مهندســی برگردانیــم .باالخــره

زیــادی در پرداخــت حــق الزحمــه و کوتــاه کــردن

ایــن اقدامــات انجــام شــد و انتخابــات هــم بــه

و کاهــش تخلفــات مالــی انجــام داد .و اتفاقــا بــا

ســرانجام رســید .آقــای آخونــدی یــک برنامــه

رجبــی رئیــس ســازمان نظــام مهندســی وقــت نیز

هایــی داشــت کــه در واقــع از  ۱۰پــازل مــورد نیــاز،

ســر ایــن موضــوع بــه مشــکل خوردنــد و حتــی

 ۷پــازل تموجــود بــود و ســه پــازل نبــود .بایــد

پروانــه اشــتغال بــه کار رئیــس ســازمان نظــام

آن ســه تــا هــم فراهــم مــی شــد تــا ایــن پــازل

مهندســی کشــور از ســوی آخونــدی ابطــال شــد.

چیــده مــی شــد.

آیــا ایــن ورود آخونــدی را بــه ایــن موضــوع مــی

* بــه آقــای آخونــدی ایــن مــوارد را گوشــزد کردید

پســندیدید؟

کــه ایــن پــازل چگونــه تکمیــل می شــود؟

آخونــدی وزیــر ســابق راه و شهرســازی وقتــی

در یــک همایشــی بــا آقــای آخونــدی در ایــن
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تاسیسات نیوز

گزارش
خصــوص بحــث کــردم کــه شــما مــی گوییــد

مســاله حــل مــی شــد .و دیگــر ان  ۵درصــد حــق

بیمــه تضمیــن کیفیــت .ســوال مــن ایــن بــود

الزحمــه مهندســان ناظــر هــم حــل مــی شــد .از

کــه آیــا ایــن شــدنی اســت؟ ایــن بیمــه تضمیــن

حــق الزحمــه نمــی گرفتنــد و همــان اظهــارات

کیفیــت بــه یــک کارگــزار بیمــه وصــل اســت و این

آخونــدی وزیــر ســابق راه و شهرســازی کــه مــی

بیمــه گــر بــه دنبــال بــاال رفتــن کیفیــت ســاختمان

گفــت دســت ســازمان نظــام مهندســی در جیــب

نیســت .چــون آدم آن را نــدارد کــه ســاختمان را

مــردم اســت اون تحقــق پیــدا نمــی کــرد .مــا االن

چــک و بازرســی کنــد .بنابرایــن اگــر بیمــه تضمیــن

داریــم آن مســیر را مــی رویــم.

کیفیــت را اگــر بــا همیــن سیســتم بیمــه گــر

در قانــون نظــام مهندســی ســاختمان یــک جــا را

بخواهیــد اجرایــی کنیــد دو مــاه انجــام مــی شــود

مرجــع فعالیــت اقتصــادی و تامیــن منابــع مالــی

و بعــد هــم در گرفتــن حــق و حســاب و امضــاء

دانســته اســت آن هــم تشــکیل صنــدوق اســت.

کــردن گیــر خواهــد کــرد .بیمــه هــم دچــار فســاد

* مسیرتان این است که آن  ۵درصد حق الزحمه

مــی شــود.

مهندسان ناظر دریافت نشود؟

اگــر وزرای راه و شهرســازی و روســای ســازمان های

در قانــون نظــام مهندســی ســاختمان یــک جــا

نظــام مهندســی از روز اول تــاش کــرده بودنــد

را مرجــع فعالیــت اقتصــادی و تامیــن منابــع

صنــدوق مشــترک اســتانها را کــه اصلــی تریــن

مالــی دانســته اســت آن هــم تشــکیل صنــدوق

ارگان بــرای تامیــن مالــی ســازمانها اســت تشــکیل

اســت .خــود ســازمان نظــام مهندســی حــق نــدارد

داده بودنــد مســاله حــق الزحمــه مهندســان ناظــر

فعالیــت اقتصــادی داشــته باشــد .خــود ســازمان

حــل مــی شــد.

نظــام مهندســی ســرویس هــای خدمــات فنــی

* به هر حال در صحبت های آخوندی وزیر سابق

مهندســی بایــد بدهــد .ایــن صنــدوق نــه تنهــا

راه و شهرسازی این نکته دیده می شد که هدفش

درآمــدی نداشــته اســت بلکــه بیــش از یــک

مقابله با فساد است .خود او هم بارها به این

میلیــارد ناموت پــول از اســتانها گرفتــه اســت و

موضوع اشاره کرده بود که هدفم مقابله با فساد

مصــرف جــاری کــرده اســت .مــا االن بــرای درآمــد

مالی در سازمان های نظام مهندسی است؟ و نباید

صنــدوق پــروژه تعریــف کردیــم و تامیــن منابــع

مهندسان ناظر  ۵درصد حق الزحمه را دریافت

مالــی ســازمان هــای نظــام مهندســی ســاختمان

کنند؟

از ایــن طریــق .یکــی از پــروژه هــای مــا زمینــی

نــه .ایــن طــور نبــود .البتــه اگــر وزرای راه و

اســت کــه ســازمان نظــام مهندســی تهــران در

شهرســازی و روســای ســازمان هــای نظــام

شــهرک غــرب دارد ۲۴ .هــزار متــر مربــع زمیــن

اســت و ُگل زمیــن هــای تهــران اســت  .ســازمان

مهندســی از روز اول تــاش کــرده بودنــد صنــدوق
مشــترک اســتانها را کــه اصلــی تریــن ارگان بــرای

نظــام مهندســی  ۱۰ســال بــود دنبــال ایــن بــود

تامیــن مالــی ســازمانها اســت تشــکیل داده بودند

کــه وزارت راه و شهرســازی مشــارکت کنــد و بســازد
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گزارش
و منبــع درآمــد خوبــی بــرای ســازمان نظــام

مســکونی خواهــد بــود .یــک پــروژه درآمــدزا برای

مهندســی شــود .دو مــاه پیــش بــا محمد اســامی

صنــدوق خواهــد شــد .یکــی دیگــر از پــروژه هایی

وزیــر راه و شهرســازی صحبــت کــردم و در کمــال

کــه تعریــف کردیــم صنــدوق انجــام دهــد نوســازی

حســن نیــت موافقــت کــرد و آنــرا امضــاء کــرد.

ســاختمان کنونــی ســازمان نظــام مهندســی

بــزودی هــم گودبــرداری خواهــد شــد و دســتگاه

اســت کــه حــدودا  ۱۰۰۰متــر اســت .مــی تــوان

اجرایــی آن صنــدوق مشــترک اســت و قطعــا یــک

ایــن ســاختمان را در  ۲۰طبقــه احــداث کــرد و

پیمانــکار آنــرا احــداث خواهــد کــرد.

بــرای ســازمان نظــام مهندســی مــی توانــد یــک

*قــرار اســت چــه ســاختمانی در ایــن  ۲۴هــزار

درآمدزایــی خوبــی حتــی بــا دریافــت اجــاره بهــا

متــر مربعــی کــه فرمودیــد ســاخته شــود؟

شــود.

ســاختمان اداری  ،تجــاری و مســکونی .یــک

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــر اســاس

ســاختمان آن ســازمان نظــام مهندســی کشــور،

قانــون نظــام مهندســی ،مســئول بــاال بــردن

ســازمان نظــام مهندســی تهــران و دفاتــر ســازمان

کیفیــت ســاخت و ســاز و ُعمــر ســاختمان هــا

هــای نظــام مهندســی اســتان هــا خواهــد بــود.

اســت.

مابقــی ســاختمان هــا هــم تجــاری و اداری و
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آیا نظام مهندسی با طرح « جلوگیری از ورود ضرر به
سازنده « می تواند پرونده را از مهندس ناظر اول گرفته
و آن را به ناظر دیگری واگذار کند ؟
رامیـــــن وطن دوســت /مهندس تاسیسات و

بــه معنــای حاکــم بــودن مــاده  132قانــون مدنــی

حقوقدان

( قاعــده الضــرر ) بــر مــاده  30قانــون مدنــی (
اصــل تســلیط ) مــی باشــد ،طــرح موضــوع فــوق

عــاوه بــر دقــت نظــر در آنچــه در پاســخ بــه
ســوال  1آمــد ،الز م بــه ذکــر اســت کــه :

از ســوی نظــام مهندســی در واقــع مــی توانــد بــه

مقــررات ملــی ســاختمان در جهــت حفــظ منافــع

معنــای تخلــف از قانــون از ســوی مطــرح کننــدگان

عمومــی در مقابــل منافــع شــخصی مــی باشــد

موضــوع فــوق بــا دســت آویــز قــراردادن جایــگاه

و بــا توجــه بــه مــاده  30قانــون مدنــی ( اصــل

خــود در نظــام مهندســی بــوده و موجــب طــرح

تســلیط ) کــه « تســلط بــر مــال را بــه اســتثنای

شــکایت نــه تنهــا از ســوی مهنــدس ناظــر اول،

مــوارد قانونــی مجــاز دانســته « و مــاده 132

بلکــه از ســوی مراجــع فرادســت ( ماننــد وزارت

قانــون مدنــی ( قاعــده الضــرر ) کــه « تصــرف را

مســکن ) یــا ســاکنین و مالکیــن بعــدی از نظــام

مســتلزم ضــرر نرســاندن بــه همســایه « مــی دانــد

مهندســی ( و در اصــل  :مطــرح کننــدگان حقیقــی

و مــواد  40و  44قانــون اساســی کــه « تملیــک را

) بــه دلیــل تغییــر مهنــدس ناظــر بــدون حکــم

در حــدی مجــاز دانســته کــه موجــب زیــان بــه

انتظامــی یــا قضایــی قطعــی و بــروز تخلــف و

جامعــه یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی نباشــد « که

تجــاوز بــه منافــع عمومــی مــی توانــد باشــد.
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بهترین ساختمان های سال 2020
بــا اینکــه تعطیلــی هــای مرتبــط بــا شــیوع کوویــد  ،19امســال بــه صنعــت ســاختمان صدمــات
زیــادی وارد کــرد ،امــا ســال  2020میــادی بــاز بیشــتر از ســهم خــود از معمــاری برتــر تولیــد کــرده
اســت .قصــد داریــم در ایــن سلســله مطالــب  10ســاختمان برتــر ایــن ســال را بــه شــما معرفــی

کنیــم .ایــن ده ســاختمان شــامل  10پــروژه ای اســت کــه از نظــر ســبک و نــوع بــا هــم متفاوتنــد

امــا هریــک از نظــر طراحــی برتــری ویــژه ای دارنــد .اروپــا بــا چهــار پــروژه پیشــگام اســت ،ســه
پــروژه در قــاره اســیا واقــع شــده ،دو ســاختمان در آمریــکا و یــک ســاختمان هــم در شــبه قــاره
هنــد ســاخته شــده اســت / .منبــع ســایت  /newatlasمترجــم مهنــدس نیــره شمشــیری

 .8استودیوی Heatherwick - Maggie›s Leeds
پــروژه دیگــر اســتودیوی  Heatherwickبــا

هایشــان خدمــات رســانی مــی کنــد و محیطــی

عنــوان  Maggie›s Leedsدر بیمارســتان

ســالم و دلپذیــر بــرای درمــان و پشــتیبانی فراهــم

دانشــگاهی ســنت جیمــز در انگلســتان واقــع

مــی کنــد.

شــده اســت و بــه بیمــاران ســرطانی و خانــواده
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ســاختمان روی یــک شــیب واقع شــده کــه چالش

ســبز حــاوی  17000گیــاه و  23000چــراغ پوشــانده

هایــی بــرای فرآینــد ســاخت ایجــاد مــی کنــد و

شــده کــه بازدیدکننــدگان تشــویق مــی شــوند بــه

اطــراف ســه اتــاق متمرکــز مــی شــود .این ســازه از

حفــظ آن کمــک کننــد.

الوارهــای پایــدار ســاخته مــی شــود و بــا گیاهــان
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One Vanderbilt - KPF .9

آســمانخراش فــوق بلنــد  One Vanderbiltتــا

بــرج بــا اســتفاده از فوالدی ســاخته شــده کــه %90

ارتفــاع  1401فوتــی در میدتــاون منهتــن بــاال مــی

محتــوای آن از مــواد بازیافتــی اســت و سیســتم

رود .بــا اینکــه نمــای شیشــه ای آن بــه عصــر

جمــع آوری بــاران ،شیشــه هــای بــا عملکــرد بــاال

طالیــی بــرج هــای نیویــورک برمــی گــردد ،هیــچ

و گرمایــش بــا راندمــان بــاال دارد کــه بــه کاهــش

چیــز قدیمــی در مــورد روش آن بــرای طراحــی

مصــرف انــرژی روزانــه آن کمــک مــی کنــد.

پایــدار وجــود نــدارد.
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نشست خبری پنج تشکل بزرگ صنعت احداث

هشــدار صاحبــان صنعــت احــداث و تاسیســات بــه بیــکاری  10میلیــون نفــری متخصصــان
مدیــران ســندیکاها در نشســت خبــری صنعــت احــداث بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان رســانه
هــای مرتبــط ،نســبت بــه بیــکاری  10میلیــون نفــری متخصصــان موجــود در ایــن حــوزه در صــورت
ادامــه وضعیــت موجــود هشــدار دادنــد.
صنعــت احــداث در حــوزه هــای مختلــف از

اندیشــه برگــزاری نشســتی بــا حضــور مســئولین

جملــه بخشــهای ســازنده ای بــه شــمار مــی

حــوزه و همچنیــن تنــی چنــد از فعــاالن ایــن

آینــد کــه در صــورت توجــه موثــر بــه آن ،مــی

صنعــت و صاحبــان رســانه مرتبــط واداشــت.

توانــد رشــد اقتصــادی مطلوبــی در کشــور

برگــزاری نشســت خبــری صنعــت احــداث،

را موجــب شــوند ،امــا از ســویی دیگــر وضــع

بــا حضــور مدیــران و اعضــای هیــات مدیــره؛

قوانیــن ،بــدون توجــه بــه واقعیتهــای موجــود

ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران ،ســندیکای

در کشــور و در تضــاد بــا منافــع کارفرمایــان و

شــرکتهای تاسیســاتی و صنعتــی ایــران ،کانــون

صاحبــان فــن ،جــز یــاس و واپــس زنــی در در

سراســری پیمانــکاران عمرانــی ایــران ،انجمــن

ایــن عرصــه ،چیــزی را بــه ارمغــان نخواهــد آورد.

شــرکتهای مهندســی و پیمانــکاری نفــت ،گاز،

تحریــم ،شــیوع کرونــا و مشــکالت درون ســازمانی،

پتروشــیمی و انجمــن صنفــی مدیــران فنــی

از جملــه دغدغــه هایــی محســوب مــی شــود

و اجرایــی بــا هــدف شناســایی هــر چــه

کــه  ،پنــج تشــکل بــرگ صنعــت احــداث را بــه

بیشــتر معضــات موجــود در ایــن صنعــت ،و
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ارائــه راه حــل مناســب جهــت رفــع موانــع و

در بخــش تاسیســات و مهندســی و صنعــت

پیشــبرد اهــداف منظــور شــده ،صــورت گرفــت.

احــداث در بخش تســهیالت اداری ســرمایه گذاری

ارتبــاط (نظــام مهندســی و همچنیــن بخــش

و رفــع موانــع موجــود ،از ســوی برگزارکننــدگان

فنــی و حرفــه ای و صنعــت تاسیســات و احــداث)
و تاکیــد بــر تقویــت ارتبــاط بخــش خصوصــی
و دولتــی و واگــذاری امــور بــه شــکل نظــام
یافتــه بــه بخــش خصوصــی از اهــم مــواردی
بــود کــه در ایــن نشســت بــه آن پرداختــه شــد.
ســرمایه گــذاری کــم و عــدم تمایــل بخــش
خصوصــی در ایــن حــوزه نیــز یکــی از مهمتریــن
مــواردی از ســوی برگزارکننــدگان ایــن نشســت

ایــن نشســت بعنــوان عوامــل موثــرو یــا

اعــام شــد کــه در صــورت بــی توجهــی بــه ایــن

بازدارنــده در رشــد و جهــش تولیــد یــاد شــد .

مــورد ،عــاوه بــر حــذف صاحبــان صنعــت و فن در

بــه گفتــه ایــن گــروه ،فعــاالن عرصــه تولیــد در این

ایــن زمینــه ،بــه چالــش بــزرگ بیــکاری نیروهــای

صنعــت بــدون نیــاز بــه حمایــت مالــی ،خواهنــد

متخصــص در ایــن بخــش منتهــی خواهــد شــد.

توانســت در ســایه حمایتهــای اجتماعــی و همــوار

نفــری بیــکار
بــرآورد جمعیــت  10میلیــون
ِ
متخصــص ،در صنعــت تاسیســات و مهندســی،

ـتر فعالیــت برای بخش خصوصی شــاهد
کردن بسـ ِ

رشــد و توســعه در ایــن بخــش در کشــور باشــند.

هشــداری بــود کــه مدیــران حاضــر در ایــن

تغییــر رویکــرد بــه نظــام فنــی و حرفــه ای،

نشســت بــه آن اشــاره و خاطرنشــان کردنــد :

بخــش دیگــری از مطالباتــی بــود کــه توســط

محدودیتهــای حــال حاضــر در زمینــه اعمــال

برگزارکننــدگان ایــن پانــل بــه آن پرداختــه شــد .به

قوانیــن ناقــص ،عــدم حمایــت از فعــاالن صنعتــی

گفتــه حاضــران ،تعطیلــی شــرکتهای پیمانــکاری
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بــه زعــم افــراد فعــال در عرصــه فنــی و حرفــه ای
کشــور ،عــدم احقــاق حقــوق صاحبــان فــن و حرفه
در کشــور ،بــه نابودی نظام فنــی و حرفه ای موجود
و قربانــی شــدن توســعه منتهــی خواهنــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ نماینــده پایــگاه خبــری
تاسیســات نیــوز در ایــن نشســت خبــری نیــز
بــا تاکیــد بــر نقــش بخــش خصوصــی در
صنایــع مختلــف بــه ویــژه «صنعــت تاسیســات
و احــداث» ،تعامــل بخــش خصوصــی و دولتــی
و حمایــت از فعــاالن ایــن صنعــت در عرصــه
هــای مختلــف را شــرط بقــاء و توســعه و تحقــق
جهــش تولیــد در کشــور دانســت کــه مــورد تاییــد
مدیــران ســندیکاهای مختلــف در ایــن نشســت

در ایــن بخــش در دوران شــیوع کرونــا ،حقــی

قــرار گرفــت .

اســت کــه نمــی تــوان از آن بــه راحتــی گــذر کــرد.
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ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ اﻧﺤﺼﺎرى  S&Pاﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و  MyAirاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ
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کدهای خطای شایع پکیج و رفع آن
تعرفه تعمیرات پکیج

ســرویس پکیــج را انجــام میدهــد متفــاوت

بــه طــور معمــول یکــی از مــواردی کــه معمــوال

اســت ،برخــی از تعمیــرکاران بــه شستشــوی مبدل

مصــرف کننــدگان پکیــج معیــار انتخــاب و

ثانویــه و انجــام تنظیمــات ابتدایــی پکیــج کــه

درخواســت تعمیــرکار پکیــج در نظــر میگیرنــد

نهایتــا نیــم ســاعت وقــت صــرف میکننــد اعــام

تعرفــه تعمیــرات پکیــج میباشــد و اغلــب افــراد

میکننــد ســرویس کامــل انجــام شــده ،ولــی در

بــه دنبــال تعمیــرکاری هســتند کــه تعرفــه خدمات

صورتــی کــه معنــای حقیقــی ســرویس کامــل

مناســبتری نســبت بــه ســایر تعمیــرکاران دریافــت

پکیــج بــه بــاز کــردن تــک تــک قطعــات و لولــه

کنــد  .ولــی مطمئنــا نبایــد این تنهــا معیــار انتخاب

و اتصــاالت پکیــج بــه طــوری کــه فقــط شاســی

تعمیــرکار پکیــج باشــد و مهمتــر از آن تخصــص و

پکیــج روی دیــوار باشــد و شستشــو ،تعمیــر و

تجربــه تعمیــرکار در عیــب یابــی و برطــرف نمــودن

ســرویس تــک تــک قطعــات پکیــج بــه صــورت

ایــراد پکیــج میباشــد  .مطمئنــا شــما دوســت

جداگانــه و جمــع کــردن آن بــا روش و تنظیمــات

نداریــد در کنــار دریافــت دســتمزد کــم فــرد

کارخانــه گفتــه میشــود .مســلما از دیــد مــا یــک

تــازه کاری کــه تجربــه بســیار کمــی در تعمیــرات

پکیــج دیــواری کارکــرده پــس از انجــام ســرویس

داشــته اســت را بــه منــزل آورده و بــه خاطــر بــی

کامــل بــا یــک پکیــج نــو هیــچ تفاوتــی نــدارد.

تجربــه گــی تعمیــرکار شــما مجبــور شــوید عــاوه

در صورت خرابی پکیج چه کنیم ؟

بــر هزینــه رفــع مشــکل مــورد نظــر کلــی هزینــه

در صورتــی کــه پکیــج دیــواری منــزل شــما خــراب

اضافــه نیــز متحمــل شــوید .

شــده اســت بــه نــکات زیــر دقــت کنیــد چــون

هزینه سرویس پکیج :

ممکــن اســت مشــکل جزئــی بــوده و خودتــان

الزم بــه ذکــر اســت کــه هزینــه ســرویس پکیــج بــا

توانایــی تعمیــر شــوفاژ دیــواری را داشــته باشــید :

توجــه بــه اینکــه هــر تعمیــرکاری بــا روش خــود

فشــار بــار پکیــج را چــک کنیــد و اگــر مشــاهده
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تاسیسات کار خود باشیم
کردیــد عقربــه بــار پکیــج کمتــر از یــک میباشــد

دودکــش را از روی پکیــج برداریــد و ریســت کنیــد

بوســیله شــیر پرکــن کــه در همــه پکیــج هــا در

دریچــه هــای پالســتیکی اطــراف دودکــش را بــاز

قســمت زیریــن دســتگاه نصــب شــده اســت

کنیــد

(بــرای مشــاهده شــیر پرکــن بایــد خــم شــوید و

اگــر بــا بــاز کــردن شــیر پرکــن عقربــه فشــار بــار

زیــر پکیــج را ببینیــد) ایــن شــیر بــه صــورت ِگــرد و

هیــچ تغییــری نکــرد بــه طــور قطــع نافــی پرکــن

بــه رنــگ مشــکی یــا آبــی میباشــد .آن را بــاز کنید

رســوب گرفتــه کــه بــه ایــن صــورت میتونیــد

تــا عقربــه بــار روی  ۵/۱بیــاد و ســپس ببندیــد

مشــکل را برطــرف کنیــد  :ابتــدا شــیر ورودی آب

مطمئــن شــوید شــیر ورودی گاز و همچنیــن کلیــه

ســرد را ببندیــد ســپس بــا اســتفاده از یــک آچــار

شــیرهای زیــر پکیــج در وضعیــت بــاز قــرار دارنــد

تخــت شــماره  ۱۳یــا  ۱۴اقــدام بــه بــاز کــردن شــیر

(دســته شــیر بایــد در امتــداد شــیر باشــد)

پرکــن نماییــد و بــا یــک ســیم مفتــول ســوراخ

پریــز بــرق ورودی را بــا فازمتــر چــک کنیــد بــرق

نافــی شــیر پرکــن را خالــی از رســوب کنیــد و پرکــن

داشــته باشــد

را ببندیــد.

در زمســتان از بــاز بــودن شــیرهای بــاال و پاییــن

در صورتــی کــه پکیــج نشــتی زیــاد داشــت کلیــه

رادیاتــور هــا اطمینــان حاصــل کنیــد

شــیرهای زیــر پکیــج را ببندیــد و پکیــج را از بــرق

اگــر پکیــج در بالکــن نصــب میباشــد یــک بــار

بکشــید و بــا یــک تعمیــرکار تمــاس بگیریــد.
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توصیه های مهم در صورت خرابی پکیج
در دوران شیوع کرونا
با توجه به اینکه بیش از  ۷۰درصد از ایرادات پکیج براحتی توسط مصرف کننده قابل برطرف شدن
هست با مطالعه مقاالت این سایت در وحله اول تمام تالش خود را کنید تا مشکل پکیج را خودتان
حل کنید .اگر با مطالعه مقاالت و مشاوره تلفنی با افراد متخصص قادر به برطرف کردن مشکل پکیج
نشدید در انتخاب تعمیرکار نهایت دقت را کنید.
پیــش از حضــور تعمیــرکار بــه صــورت تلفنــی

عفونــی آمــاده کــرده و قبــل از حضــور تعمیــرکار

نــکات ایمنــی را بــه تعمیــرکار گــوش زد کنیــد و از

بــه داخــل منــزل از وی بخواهیــد کیــف و دســت

او ســوال کنیــد آیــا ســرما خــورده اســت یــا نــه،

و ابــزار خــود را بــه خوبــی ضــد عفونــی کنــد.

اکیـ ً
ـدا توصیــه میکنــم یــک جفــت دمپایــی تمیــز

در صــورت مثبــت بــودن جــواب از وی عذرخواهــی
کــرده و بــه دنبــال فــرد دیگــری باشــید

آمــاده کــرده و جلــوی درب گذاشــته تــا تعمیــرکار

قبــل از حضــور تعمیــرکار بــه او بــه صــورت تلفنــی

اســتفاده کنــد.

حساســیت خــود را نســبت بــه داشــتن ماســک

در هنــگام انجــام تعمیــر بــه هیــچ عنــوان فاصلــه

و دســتکش و همچنیــن رعایــت نــکات بهداشــتی

خــود را بــا وی کمتــر از ســه متــر نکــرده و ســعی

اعــام کنیــد.

کنیــد از دور نظارهگــر باشــید.

قبــل از آمــدن تعمیــرکار مقــداری محلــول ضــد

بــرای تســویه حســاب از تعمیــرکار شــماره کارت
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گزارش
گرفتــه و مبلــغ را اینترنتــی واریــز کنیــد و حتــی

هزینــه تعمیــر و نگهــداری سیســتم گرمایشــی

اگــر تعمیــرکار دســتگاه پــوز همــراه داشــت کارت

هــر واحــد مســکونی ،در صورتــی کــه در سیســتم

عابــر خــود را بــه او ندهیــد و نهایتــا خودتــان

موتورخانــه کل مجمــوع واحدهــای یــک آپارتمــان

کارت بکشــید

بــه یــک انــدازه بایــد هزینــه ســوخت و همچنیــن

پــس از انجــام کار و خــارج شــدن تعمیــرکار از

هزینــه تعمیــر و نگهــداری موتورخانــه را پرداخــت

منــزل پکیــج و اطــراف آن و همچنیــن مســیر ورود

کننــد و در ایــن حالــت حتــی اگــر شــما یــک مــاه

و خــروج او را کامــا ضــد عفونــی کنیــد

مســافرت بــوده و از سیســتم گرمایشــی اســتفاده

ولــی مهمتریــن قســمت ایــن موضــوع انتخــاب

نکنیــد هــم میبایســت ایــن هزینــه هــا را

تعمیــرکار میباشــد.

پرداخــت کنیــد.

معرفــی پکیــج و شناســایی قطعــات شــوفاژ

از دیگــر مزایــای پکیــج نســبت بــه موتورخانــه

دیــواری

ایــن اســت کــه اگــر یــک پکیــج در یــک مجتمــع

پکیــج شــوفاژ دیــواری دســتگاهی اســت بــرای

خــراب شــود فقــط یــک واحــد مســکونی درگیــر

گرمایــش رادیاتورهــا و آب مصرفــی البتــه بــر

میشــود و ایــن در سیســتم موتورخانــه اگــر

خــاف سیســتم موتورخانــه کــه بــرای گرمایــش

اتفــاق بیفتــد تمــام واحدهــای یــک آپارتمــان

مجمــوع واحدهــای یــک آپارتمــان بــه کار میرفــت

درگیــر ایــن مشــکل خواهنــد شــد.

ولــی دســتگاه پکیــج شــوفاژ دیــواری معمــوال

از دیگــر مزایــای پکیــج دیــواری میتــوان تعمیــر

بــرای گرمایــش یــک واحــد مســکونی بــه صــورت

و نگهــداری ایــن دســتگاه را مثــال زد کــه بــه دلیل

مجــزا بــه کار مــیرود.

ســادگی ســاختار ایــن دســتگاه معمــوال مصــرف

البتــه پکیــج شــوفاژ دیــواری بــه نســبت

کننــدگان پکیــج دیــواری تــا حــدودی خودشــان

موتورخانــه هــای ســنتی مزایــای بســیاری دارد از

توانایــی تعمیــرات آن را دارنــد ولــی در سیســتم

جملــه :

موتورخانــه بــه هیــچ عنــوان امــکان تعمیــر افــراد

مشــخص بــودن مصــرف ســوخت و همچنیــن

غیــر متخصــص وجــود نــدارد.
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