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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

ــه انتصــاب  ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــد نظــام مهندســی اســتان  رئیــس جدی

ــد. ــران می باش ته

همکاران گرامی سام و خدا قوت
در چرخه تغییرات ســالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان،  صندلی 

ریاســت سازمان جابجا شد و از مهندس سعیدیان به مهندس 
میرجعفری رســید. تغییر مداوم سالیانه شاید چندان مطلوب نباشد. 
تغییر یک رئیس اصلی و تاثیرگذار به صورت ســالیانه می تواند باعث 

یک شــکاف چند هفته ای در جاگیری نفر جدید در ســمت جدید باشد. 
البته با توجه به موتلف بودن رئیس ســازمان به کار تمام وقت در 

ســازمان، شاید این فراغت از چنین مسئولیتی برای خود فرد مفید 
باشد!

در جابجایی های صندلی ریاســت در سازمان های نظام مهندسی 
اســتان ها، کمتر اتفاق افتاده است که ریاست به مهندسی در لباس 

مهندســی مکانیک برسد. البته این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است. 
مانند ریاســت دکتر آرش بر نظام مهندســی اردبیل و مهندسی علی نیا 

بر نظام مهندســی مازندران. ســوال اصلی ما این است که آیا از این 
نمد، کاهی برای همکاران تاسیســاتی دوخته می شود؟ پاسخ چندان 
ســاده و شاید امیدوارانه نباشد. سازوکارهای محدودکننده و نگاه های 
ســنگین و سخت گیرانه و صدالبته رویکرد محافظ کارانه تمام افراد در 

ایم ســمت، میدان عمل را چنان باز نمی کند.
رئیس جدید در این دوره با چالش هایی اساســی روبروست. قیمت 
پایین خدمات نظام مهندســی و به ویژه هزینه های خنده دار تمدید 

قراردادهای نظارت، شــائبه وجود فساد سازمان یافته در سازمان که 
برای شفاف ســازی و تایید و رد آن تاکنون اقدامی جدی نشده است. 

بوروکراســی پیچیده در سازمان، انفعال شدید سازمان در برابر سازمان 
بیرونی مانند آتش نشــانی، شهرداری و غیره برخی از میراث به جا 
مانده از قبل اســت که مدام در حال بزرگ تر و جدی تر شــدن است.
بایــد دیــد مدیر جدید در این ایام کرونایی چه خواهد کرد و از این 

آزمون آتش نســوخته خارج خواد شد یا خیر.

آزمون آتش

تا بعد!
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.
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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.

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

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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تأسیسات مکانیکی از مهم ترین بخش های یک ساختمان هستند که نقش 
به سزایی در آسایش و سطح رفاه ایفا می کنند. اینکه در چه صورت به 

تعمیرات لوله کشی ساختمان نیاز پیدا می کنیم در واقع موضوعی است که 
در این مقاله به آن می پردازیم.

دراینمقالهبهنکاتومسئولیتهایبیمهمیپردازیم.

بهترین ساختمان های 2020
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اخبار داخلی

رئیس سازمان نظام 
مهندسی تهران برای 
سومین بار تغییر کرد

عصــر روز شــنبه مــورخ ۲۰ دی مــاه 
مدیــره  هیــأت  جلســه   ،۹۹ ســال 
ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان 
انتخــاب  به منظــور  تهــران  اســتان 
هیــأت رئیســه، برگــزار و هیــأت رئیســه 
ــاب  ــتم انتخ ــوم در دوره هش ــال س س
ــور  ــا حض ــه ب ــن جلس ــدند. در ای ش
ســازمان،  مدیــره  هیــأت  اعضــای 
رئیســه  هیئــت  انتخابــات  جلســه 
ترتیــب،  بــه  آرا،  به اتفــاق  و  برگــزار 
ــری  ــر جعف ــا می ــید علیرض ــان س آقای
محمــد  ســید  رئیــس،  به عنــوان 
هاشــمی بــه عنــوان نایــب رئیــس اول، 
پیــام رئیســی به عنــوان نایــب رئیــس 
به عنــوان  فــر  الهــی  دوم، ســیامک 

ــدند. ــاب ش ــازمان انتخ ــر س دبی

حذف فیزیکی نقشه های ایزومتریک لوله کشی گاز طبیعی 
منازل مسکونی یزد

ــا  ــامانه امض ــدازی س ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
دیجیتــال و الکترونیکــی کــردن نقشــه هــای گاز توســط ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان و برقــراری ارتبــاط بــا ســامانه هــای شــرکت گاز اســتان یــزد در بســتر 
ــات  ــزاری جلس ــس از برگ ــاه پ ــامانه از اول دی م ــن س ــت ای ــت: فعالی ــن، گف ام
ــن کارشناســان شــرکت گاز اســتان و ســازمان نظــام مهندســی  متعــدد فــی مابی

ــه کار کــرده اســت. آغــاز ب

دستورالعمل های جدید مالک 
آزمون های مهندسی قرار می گیرد

در  شهرســازی:  و  راه  وزیــر  معــاون   
برخــی از رشــته هــا از جملــه شهرســازی، 
نقشــه برداری و ترافیــک، جواب هــای 
متناقضــی وجــود دارد. بــه همیــن 
ــای  ــتورالعمل ه ــن دس ــر تدوی ــر ب خاط
ــرار  ــا ق ــون ه ــاک آزم ــه م ــد ک جدی
ــیده ایم.  ــدی رس ــع بن ــه جم ــرد ب بگی
ــی  ــه تجارب ــه ب ــا توج ــت ب ــار اس انتظ
کــه صاحبنظــران عرصــه ســاخت و ســاز 
دارنــد، بتوانیــم کیفــی ســازی را مــاک 
ــم. ــرار دهی ــی ق ــازهای آت ــاخت و س س

اطالعیه/نمره های ۴۸ و ۴۹ 
آزمون مهندسی ۹۹، جزو قبول 

شدگان هستند
و  مســکن  معــاون  زاغیــان  امیــر   
شهرســازی  و  راه  کل  اداره  ســاختمان 
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــان ب ــتان اصفه اس
گفــت: دفتــر مقــررات ملــی ســاختمان 
ــام  ــت مق وزارت راه و شهرســازی، موافق
عالــی وزارت در خصــوص اعــام قبولــی 
داوطلبانــی کــه موفــق بــه کســب 
نمــرات ۴۸ و ۴۹ در آزمــون ورود بــه 
حرفــه مهندســی مهرمــاه ۹۹ شــده اند را 
بــه ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها 

ــرد. ــاغ ک اب

سامانه طرح ملی مسکن 
مختل شد

 ثبــت نــام دور ســوم طــرح اقــدام ملــی 
ــج  ــح روز پن ــاعت ۱۰ صب ــکن از س مس

ــامانه ــاه در س ــنبه ۱۸ دی م ش
 tem.mrud.ir آغاز شد.

در ســاعات آغازیــن ثبــت نــام، در همــان 
روز، بســیاری از کاربــران از ناکارآمــدی 
ســامانه گایــه منــد بودنــد و ایــن 
مشــکل تــا عصــر روز پنــج شــنبه ادامــه 
ــا کاهــش  ــج و ب ــه تدری ــا ب داشــت؛ ام
ــه ســامانه، از  ــران ب تعــداد مراجعــه کارب

ــد. ــته ش ــرادات آن کاس ــم ای حج
بــا ایــن حال علــی رغــم گذشــت ۳ روز از 
آغــاز ثبــت نــام ســومین دور طــرح اقدام 
ــت  ــرادات ثب ــی ای ــکن، برخ ــی مس مل
ــم  ــه چش ــامانه ب ــان در س ــام همچن ن
می خــورد. اتفاقــی کــه ســبب می شــود 
ــا  ــان ب ــش متقاضی ــر پاالی ــار دیگ ــا ب ت

ــه رو شــود... ــدی رو ب کُن

بازار مسکن از آگهی های بدون قیمت ضربه می خورد
از عصــر پنجشــنبه ۱۸ دی مــاه پــس از ممنوعیــت هشــت ماهــه، قیمــت خــودرو 
بــه پلتفرمهــای آگهــی آنایــن بازگردانــده شــد. ممنوعیــت درج قیمــت خــودرو و 
مســکن از اردیبهشــت مــاه ســال جــاری ایجــاد شــده بــود. البتــه هنــوز قیمــت 
مســکن در آگهــی هــای اینترنتــی قابــل مشــاهده نیســت ولــی شــنیده مــی شــود 

کــه ممکــن اســت نرخهــای مســکن هــم بــه ســایتها برگــردد.
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http://www.tasisatnews.com


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

نرم افزار رویت
 مدت دوره: 60 ساعت

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

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیر چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و 

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ

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

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی
آمادگی آزمون پایه 3 برق

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
برق بیمارستان

مدت دوره: 10 ساعت
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها
ساعت برگزاری: 18:00-20:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
مکانیکی بیمارستان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه 

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

طراحی موتورخانه
و انتخاب تجهیزات 

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

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی
مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 32 ساعت

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

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی
و برقی با اتوکد

مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2016/04/m04.pdf
https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%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%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-3/
https://kaashaaneh.ir/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 6هفته نامه شماره 319  

خّرم، 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.

گزارش ویژه
ت نیوز

سا
سی

تا
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خرم: مسکن مهر طرح آمریکایی بود

احمــد خــّرم وزیــر راه و ترابــری دولــت اصاحــات 

و رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

کشــور معتقــد اســت کــه چالــش امــروز ســازمان 

مهندســی کشــور  مدیریــت حاکــم بــر اکثــر 

دســتگاههای کشــور اســت کــه مدیریــت وظیفــه 

ــتند.  ــرا هس گ

او مــی گویــد چالشــی کــه بنــده در ســازمان نظــام 

مهندســی داشــتم تفکــر مدیریتــی بــود، بنابرایــن 

رفتیــم بــه ســمت مدیریــت نتیجــه گــرا. مدیریــت 

ــه  ــه برنام ــه کان را ب ــرا اهــداف و برنام نتیجــه گ

ــر  ــد.  ب ــل مــی کن ــروژه تبدی ــی، طــرح و پ عملیات

ایــن اســاس ۲۲ چالــش و آســیب احصــاء شــد و 

بــر اســاس ایــن چالــش هــا  ۲۵۰ پــروژه در قالــب 

ــا  ــن آنه ــردم و از بی ــتخراج ک ــرح اس ــا ۸۰ ط ۷۰ ت

اولویــت هــا را بیــرون کشــیدم کــه نتیجــه آن ۱۲ 

طــرح و ۸۰ پــروژه شــد.

مهندســی ســاختمان  نظــام  رئیــس ســازمان 

ــال  ــی در س ــات مال ــه تخلف ــزی ب ــور در گری کش

ــازمان  ــته س ــای گذش ــته و در دوره ه ــای گذش ه

نظــام مهندســی ســاختمان تهــران مــی گویــد کــه 

هنــوز بانــک شــهر ۴۰ میلیــارد ناموت از پــول هــای 

ســازمان نظــام مهندســی تهــران را بلوکــه کــرده و 

ــد. ــی کن ــت م ــت آن پرداخ ــم باب ــودی ه س

خــّرم البتــه از یــک تخلــف مالــی دیگــر در ســازمان 

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af/
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گزارش ویژه
نظــام مهندســی تهــران کــه ســال هــا قبــل برمــا 

ــر  ــل تقدی ــدام قاب ــک اق ــا ی ــد ب ــی گوی ــد م ش

ــه ســازمان  توانســتیم تمــام ۱۵ میلیــارد ناموت را ب

ــم. نظــام مهندســی برگردانی

وزیــر راه و ترابــری دولــت اصاحــات از مخالفــت 

ــاد  ــدل ایج ــا م ــنجانی ب ــمی رفس ــی هاش ضمن

شــهرهای جدیــد نیــز اینگونــه اظهارنظــر مــی کند: 

ــه رئیــس جمهــور گفتــم کــه شــما در خصــوص  ب

ایجــاد شــهرهای جدیــد اشــتباه مــی کنیــد. گفتــم 

ایــن شــهرهای جدیــد کــه مــی ســازید شــهرهای 

بــی هویتــی اســت کــه مســایل اجتماعــی آن شــما 

را کافــه خواهــد کــرد.

خــّرم همچنیــن بــا انتقــاد از آخونــدی وزیــر ســابق 

راه و شهرســازی در خصــوص طــرح مســکن مهــر 

مــی گویــد: ایــرادی کــه بــه آخونــدی در خصــوص 

مخالفــت او بــا مســکن مهــر هســت ایــن اســت 

ــک  ــتم ی ــد هس ــه معتق ــرح ک ــن ط ــر ای ــه اگ ک

ــرا  ــد آن ــرادی داشــت بای ــود ای ــی ب طــرح آمریکای

برطــرف مــی کــرد.

ــّرم  ــد خ ــا احم ــی ب ــوی تفصیل ــش اول گفتگ بخ

ــس  ــات و رئی ــت اصاح ــری دول ــر راه و تراب وزی

ــا  ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور را ب

ــم: ــی خوانی ــم م ه

* برای ورود به بحث، از شما که سالها در حوزه 

مدیریتی حضور داشته اید این سئوال را مطرح 

می کنم که چالش اساسی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان چیست؟

ایــران در بیــن چهــار کشــور دنیــا از لحــاظ ثــروت 

قــرار گرفتــه اســت. ایــن مســاله مهمــی اســت کــه 

ــرار  ــران ق ــران و صاحبنظ ــه مدی ــورد توج ــد م بای

ــاش را  ــزه و ت ــوع انگی ــن موض ــاید ای ــرد. ش بگی

ــرای یافتــن راهــکار بهتــر زیســتن و رفــاه بهتــر،  ب

ــر  ــه هموارت ــه جانب ــعه هم ــر و توس ــایش بهت آس

ــازمان  ــای س ــش ه ــه چال ــم ب ــر بخواه ــد. اگ کن

ــه  ــم ک ــد بگوی ــم، بای ــخ ده ــی پاس ــام مهندس نظ

ــورا  ــو ش ــم، عض ــل و در دوره هفت ــال قب ــه س س

ــا  ــود ت ــث ش ــد باع ــی توان ــال م ــه س ــودم و س ب

آســیب هــا را بــه خوبــی بشناســم. بنــده معتقــد 

هســتم کــه یــک مدیــری کــه کار مدیریتــی کــرده 

ــر و  ــد تمــام مــوارد و زی اســت ۱۵ روزه بایــد بتوان

بــم ســازمان خــود را طراحــی کنــد. و فرایندهــا و 

گام هــا را بــه خوبــی انجــام و پیــاده ســازی کنــد.

اگــر بخواهیــم مدیریتــی کــه بر آن ســوار مــی کنیم 

ــت  ــد مدیری ــه بای ــرا باشــد ک ــت نتیجــه گ مدیری

نتیجــه گــرا را حاکــم کــرد. مدیریــت نتیجــه گــرا 

ابتــدا طــرح تهیــه مــی کنــد و مطالعــه مــی کنــد و 

مشــخص مــی کنــد چــه ســرمایه گــذاری انســانی 

و چــه ســرمایه گــذاری تجهیزاتــی و مالــی انجــام 

شــود؟ از ایــن هزینــه هایــی کــه مــی شــود چــه 

فایــده ای مــی بریــم؟ در حالــی کــه مدیریــت حاکم 

بــر اکثــر دســتگاه هــای کشــور مدیریــت وظیفــه 

گــرا اســت. مدیریــت وظیفــه گــرا مــی گویــد مــن 

وظیفــه خــود را انجــام داده ام و نتیجــه هــر چــه 

ــک  ــس ی ــی اندیشــد. پ ــه نتیجــه نم ــه شــد ب ک

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــده در س ــه بن ــی ک چالش

داشــتم تفکــر مدیریتــی بــود و رفتیــم بــه ســمت 

مدیریــت نتیجــه گــرا.

مدیریــت نتیجــه گــرا اهــداف و برنامــه کان را بــه 

ــل  ــروژه تبدی ــه پ ــه طــرح و ب ــی، ب ــه عملیات برنام

ــر شــمردم  ــده ایــن چالــش هــا را ب ــد. بن مــی کن

ــا را  ــش ه ــیب. چال ــش و آس ــد ۲۲ چال ــه ش ک

ــا ۸۰  ــب ۷۰ ت ــروژه در قال ــردم. ۲۵۰ پ اســتخراج ک
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طــرح اســتخراج کــردم و از بیــن آنهــا، اولویــت هــا 

را بیــرون کشــیدم کــه شــد ۱۲ طــرح و ۸۰ پــروژه. 

ــد در ســازمان نظــام  ــه بای ــروژه ای ک ــن پ مهمتری

مهندســی ســاختمان کشــور بایــد روی آن کار کــرد 

ــون نظــام مهندســی  بعــد از ۲۴ ســال اصــاح قان

ســاختمان و آییــن نامــه اســت. در ســازمان 

ــن  ــد ُرک ــور چن ــاختمان کش ــی س ــام مهندس نظ

داریــم. ایــن ارکان هیــات عمومــی شــورای مرکــزی 

، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

ــتان  ــی اس ــام مهندس ــای نظ ــازمان ه ــور ، س کش

هــا و شــورای انتظامــی ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان هســتندکه بــه تخلفــات حرفــه ای 

ــد. رســیدگی مــی کن

ــخص  ــه مش ــن نام ــه در آیی ــون و ن ــه در قان ن

نشــده اســت کــه رده بنــدی تشــکیاتی ایــن هــا 

چیســت؟ چــه کســی در راس اســت و چــه کســی 

ــا  ــد؟ تلویح ــته باش ــارت داش ــا نظ ــر اینه ــد ب بای

ــت.  ــوده اس ــی در آن نب ــا صراحت ــده ام ــه ش گفت

ایــن یــک اشــکال اســت. اشــکال دوم در ســازمان 

ــا  ــتان ه ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــای نظ ه

ــک ســازمان و دســتگاه  ــی و ی ــک کمپان اســت. ی

اجرایــی ســراغ داریــد کــه رئیــس دســتگاه هیــچ 

ــد؟ ــته باش ــاری نداش اختی

در ســازمان نظــام مهندســی اســتانها، رئیــس 

ســازمان هیــچ اختیــاری نــدارد

ــازمان  ــی در س ــد یعن ــی فرمایی ــه م ــور ک * اینط

هــای نظــام مهندســی ســاختمان هیــچ اختیــاری 

ــدارد؟ وجــود ن

در ســازمان نظــام مهندســی اســتانها، رئیــس 

ســازمان هیــچ اختیــاری نــدارد.

ــا ایــن اوصــاف چــه کســی در ســازمان  * پــس ب

ــار دارد؟ نظــام مهندســی ســاختمان اختی

هیــات مدیــره. هیــات مدیــره بایــد مرجــع تصمیم 

ــا رئیــس ســازمان  ــار اجــرا ب ــری باشــد و اختی گی

ــه را  ــر چ ــت. ه ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ

ــار رئیــس  ــد اختی ــره تفویــض کن کــه هیــات مدی

ــود. ــد ب خواه

* این ها همان مواردی است که باید اصالح شود؟

بلــه. اگــر اصــاح نشــود ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان نمــی توانــد کاری انجــام دهــد. چــون 

ــاختمان،  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــانی س پیش

ــازمان  ــازی، س ــررات شهرس ــی و مق ــررات مل مق

هــای نظــام مهندســی اســتان هســتند. آنهــا 

ــچ  ــا رئیــس ســازمان هی ــد ام ــی دارن نقــش اصل

ــدارد. ــاری ن اختی

ــهر  ــک ش ــه بان ــارد ناموت ب ــم ، ۴۰ میلی دوره شش

ــت  ــدام دس ــن اق ــده ای در ای ــه ع ــد ک ــز ش واری

انــدرکار بودنــد. االن همــه آن شــواهد پنهــان 

اســت و ۴۰ میلیــارد ناموت هــم بانــک شــهر ضبــط 

ــت  ــد. سالهاس ــی کن ــت نم ــت و پرداخ ــرده اس ک

ــده و  ــغ مان ــن مبل ــه در حســاب بانــک شــهر ای ک

ســود آن را هــم پرداخــت نمــی کنــد. ایــن شــده 

پشــتوانه ضمانــت نامــه هایــی کــه یــک عــده در 

آن دســت داشــتند در حالــی کــه  پرونــده در حــال 

صــدور حکــم هــم نیســت

* آیا قبول دارید که وقتی حکم شما به عنوان 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از سوی رئیس 

جمهور زده شد برخی اخبار به گوش می رسید که 

تخلفات مالی در سازمان های نظام مهندسی در 

حال افزایش است؟

البته در سال های قبل هم داشتیم و در استان 

گزارش ویژه
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تهران هم این تخلفات مالی و اختاس ها را 

داشتیم. دلیل تخلفات مالی باال در سازمان های 

نظام مهندسی چیست؟ 

تخلفــات مالــی بــر مــی گــردد بــه سیســتم کنترلی 

درون ســازمان. مــن در ســازمان نظــام مهندســی 

تهــران بــودم. دوره قبــل و در دوره ششــم ، ۴۰ 

میلیــارد ناموت بــه بانــک شــهر واریــز شــد کــه عــده 

ای در ایــن اقــدام دســت انــدکار بودنــد. االن همــه 

آن شــواهد پنهــان اســت و ۴۰ میلیــارد ناموت هــم 

بانــک شــهر ضبــط کــرده اســت و پرداخــت نمــی 

کنــد. سالهاســت کــه در حســاب بانــک شــهر ایــن 

ــی  ــت نم ــم پرداخ ــود آن را ه ــده و س ــغ مان مبل

کنــد. ایــن شــده پشــتوانه ضمانــت نامــه هایــی 

کــه یــک عــده در آن دســت داشــتند در حالــی کــه  

پرونــده در حــال صــدور حکــم هــم نیســت.

* جریــان آن تخلــف مالــی کــه بــا امضــای جعلــی 

بــه بانــک رفتــه بــود بــه کجــا رســید؟ 

ــس  ــه رئی ــران ک ــی ته ــام مهندس ــازمان نظ در س

ســازمان بــودم خبــر دار شــدیم کــه خزانــه دار بــا 

ــر  ــا یکدیگ ــابداران ب ــی از حس ــی و یک ــور مال ام

ــاب  ــارد ناموت از حس ــد و ۱۵ میلی ــرده ان ــی ک تبان

ســازمان نظــام مهندســی برداشــت کــرده انــد. یک 

امضــاء جعلــی بــود و یــک امضــاء هــم کــه بایــد 

رئیــس پــای آن امضــاء مــی کــرد وجــود نداشــت 

امــا چــک پــاس شــده بــود. در اینجــا بانــک هــم 

ــود  ــن ب ــب آن ای ــه جال ــرده اســت. نکت ــف ک تخل

کــه بــر روی ســند چــک مــی کشــیدند و وقتــی بــا 

ســند مطابقــت مــی دادیــد متوجــه مــی شــدید 

کــه درســت نیســت. امــا مــی رفــت خزانــه داری 

و بــا تبانــی، یــک ســند دیگــر جایگزیــن مــی شــد.

۱۵ میلیارد ناموت از حســاب ســازمان نظام مهندسی 

ــود و  ــد. یــک امضــاء جعلــی ب برداشــت کــرده ان

یــک امضــاء هــم کــه بایــد رئیــس پــای آن امضــاء 

مــی کــرد وجــود نداشــت امــا چــک پــاس شــده 

ــرده اســت.  ــف ک ــک هــم تخل ــود. در اینجــا بان ب

نکتــه جالــب آن ایــن بــود کــه بــر روی ســند چــک 

ــی  ــت م ــند مطابق ــا س ــی ب ــیدند و وقت ــی کش م

دادیــد متوجــه مــی شــدید کــه درســت نیســت. 

گزارش ویژه
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حقوق تاسیساتنگاهی به بازار

رامیـــــن وطن دوســت/ مهندس تاسیسات و 

حقوقدان

*نکتــه 9- در اعمــال منجــر بــه مســئولیت مدنــی، 

بایــد میــان دو موضــوع، فــرق قائــل شــد : الــف 

- زمــان تحقــق فعــل موجــد مســئولیت : تقصيــر 

ارتکابــی ) اعــم از » افــراط » یــا » تفريط » ( ناشــی 

از فعــل ســبب خســارت. در ایــن لحظــه، تعییــن 

ــان  ــت. ب - زم ــن نیس ــوز ممک ــده، هن ــان دي زي

واقعــه زیــان بــار : واقعــه ای کــه بــی واســطه منجر 

ــان  ــه، زی ــن لحظ ــردد. در ای ــی گ ــارت م ــه خس ب

دیــده، مشــخص مــی گــردد. 

دو حالت وجود دارد:

زمــان » فعــل موجــد مســئولیت » و »   -1

واقعــه زیــان بــار » بــر هــم منطبــق هســتند. 

2- زمــان » فعــل موجــد مســئوليت » و » واقعــه 

ــن  ــتند. در ای ــق نیس ــم منطب ــر ه ــار » ب ــان ب زی

ــان ــت، زم حال

ــان  ــش از زم ــل موجــد مســئولیت، پی ــق فع تحق

ــار اســت.  ــان ب واقعــه زی

) برگرفتــه از کتــاب : مســئولیت مدنــی، جلــد 

ــر  ــوم دکت ــته : مرح ــئولیت - نوش ــه مس 3 : بیم

ــو (  ــر ایزانل ــان، دکت کاتوزی

نتيجه : 

ــا توجــه بــه اینکــه مطابــق تبصــره مــاده 145  1- ب

ــون مجــازات اســامی - 1392، عــدم اجــرای قان

ــی  ــوب م ــض محس ــای مح ــات اداری، خط الزام

ــود،  ش

2- مهندســين نظــام مهندســی موظــف بــه رعایــت 

الزامــات مقــررات ملــی ســاختمان ) مباحــث ( کــه 

بــه دلیــل

ــات  ــت، الزام ــت دول ــا در هیئ ــودن آنه ــه ب مصوب

اداری محســوب مــی شــوند، هســتند و بنابرایــن 

مشــمول

تبصره فوق می گردند، 

ــل  ــد ) فع ــان تائي ــه زم ــه اینک ــه ب ــا توج 3- و ب

موجــد مســئولیت ( بــا زمــان بــروز حادثــه ) زمــان 

ــر هــم منطبــق نیســتند، ــار ( ب واقعــه زیــان ب

4- و طبعــا در زمــان تائیــد، امــکان تعییــن زیــان 

دیــده وجــود نــدارد،

ــه -  ــون بیم ــواد 12 و 13 قان ــه م ــه ب ــا توج 5- و ب

1316، بيمــه نامــه، عطــف بــه ماســبق نمــی شــود، 

درنتیجــه : مهنــدس ناظــر، طــراح یــا مجــری بایــد 

در زمــان تائیــد پرونــده، دارای بیمــه نامــه معتبــر 

ــه  ــه ب ــد وگرن ــدرج در آن باش ــن من ــا دوره تامی ب

ــن،  ــدون دوره تامی ــه ب ــه نام ــتن بیم ــرف داش ص

شــرکت بیمــه اجبــاری در پرداخــت خســارات وارده 

نخواهــد داشــت. 

ــن  ــا ای ــه ب ــرکت بیم ــام ش ــرف اع ــم : ص **مه

عنــوان : » کــه بــروز حادثــه در زمــان داشــتن بیمــه 

ــد. »  ــی باش ــارت م ــران خس ــمول جب ــه، مش نام

بیمه مسئولیت
قسمت دوم
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حقوق تاسیسات
كافــی بــه انجــام تعهــدات از ســوی شــرکت بیمــه 

نبــوده و بایــد مشــخص شــود کــه » فعــل منجــر 

بــه حادثــه » در زمــان اعتبــار بیمــه نامــه یــا دوره 

تامیــن آن، بــوده اســت وگرنــه بيمــه نامــه عطــف 

ــه  ــون بیم ــمول قان ــده و مش ــبق گردی ــه ماس ب

ــل »  ــی » باط ــت حت ــن اس ــود و ممک ــد ب نخواه

اعــام گــردد. *مثــال بــرای منطبــق بــودن » زمــان 

فعــل موجــد مســئولیت » بــا » زمــان واقعــه زیــان 

ــار » : حــوادث نقليــه موتــوری. در ایــن حالــت،  ب

ــق  ــم منطب ــر ه ــی ب ــاظ زمان ــوع از لح دو موض

هســتند.

*نکته 10 : 

ســوال : آیــا شــرکت بیمــه مــی توانــد بــه تعهــدات 

خــود براســاس بیمــه نامــه عمــل نکند؟ 

پاسخ : 

1- اگــر شــرط یــا شــروطی در بیمــه نامــه برخــاف 

قانــون بیمــه وســایر قوانیــن موضوعــه و پیمــان

عمومــی نباشــد، شــرکت بیمــه موظــف بــه اجــرای 

تعهــدات بیمــه نامــه خواهــد بــود. 

2- در صــورت وجــود بیمــه نامــه صحیــح و عــدم 

اجــرای تعهــدات بیمــه نامــه ای از ســوی شــرکت 

بیمــه،

ــه  ــه ب ــرکت بیم ــکایت از ش ــکان ش ــا ام ــه تنه ن

ــود  ــراردادی وج ــدات ق ــرای تعه ــدم اج ــل ع دلی

خواهــد داشــت بلکــه مــی تــوان تقاضــای جبــران 

ــل عــدم اجــرای تعهــدات  ــه دلی خســارات وارده ب

ــود. ــز نم ــی نی ــان مقتض در زم

*نکته 11: 

1- محــدوده جغرافیایــی فعالیــت مهندســین دارای 

ــتان  ــی اس ــام مهندس ــه کار نظ ــتغال ب ــه اش پروان

محــل صــدور پروانــه اســت. ایــن بــه معنــای آن 

اســت کــه هرگونــه فعالیــت در خــارج از محــدوده 

اســتانی بــا پروانــه مزبــور و مهــر نظــام مهندســی، 

بــدون موافقــت کتبــی اســتان دیگــر، تخلــف بوده 

و امــکان پذیــر نمــی باشــد.

محــدوده  اســت  الزم  هــا  نامــه  بیمــه  در   -2

جغرافیایــی اعامــی تحــت شــمول بیمــه، منطبــق 

بــر محــدوده جغرافیایــی اعامــی در پروانه باشــد. 

در صــورت عــدم اعــام در بیمــه نامــه، محــدوده 

جغرافیایــی فعالیــت، همــان مــکان درج شــده در 

ــود.  ــد ب ــه کار خواه ــتغال ب ــه اش پروان

3- اعــام اینکــه : » محــل مــورد بیمــه در محدوده 

ــه  ــی ک ــر مکان ــران و ه ــای ای ــی مرزه جغرافیای

نظــارت، طراحــی یــا ... انجــام شــود، خواهــد بود. 

» بــه دلیــل مغایــرت بــا محــدوده مجــاز فعالیــت 

مهنــدس دارای پروانــه مــی توانــد مشــمول مــواد 

ــدم دادن  ــردد ) ع ــه 1316 گ ــون بیم ــا 13 قان 12 ی

اطاعــات صحیــح از ســوی بیمــه گــذار بــه بیمــه 

ــرای عــدم انجــام تعهــدات بیمــه  گــر ( و علتــی ب

ای. 

ــی تحــت  ــه محــدوده جغرافیای ــا ب نتیجــه : حتم

ــور  ــدوده مزب ــد. مح ــت بفرمایی ــه دق ــمول بیم ش

ــه  ــدور پروان ــل ص ــتان مح ــا اس ــق ب ــد منطب بای

ــد. ــه کار باش ــتغال ب اش
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آنالیز اقلیمی سایکرومتریک 

بســته هــای توابــع ســایکرومتریک کــه مــی توانــد 

در بیشــتری پلــت فــورم هــای صفحــات گســترده 

وارد شــود، از ســوی چندیــن ونــدور در اختیــار همــه 

قــرار دارد. ایــن بســته هــا بــرای پــردازش داده های 

اقلیمــی ســاالنه شــامل ۸۷6۰ مجموعه مشــاهده آب 

و هوایــی ســاعتی بــرای چندیــن پارامتــر آب و هــوا 

بســیار ارزشــمندند. در حالــی کــه فرمــت داده هــای 

ــای  ــه پارامتره ــامل هم ــول ش ــی معم آب و هوای

رایجــی اســت کــه معیارهــای مربــوط بــه محتــوای 

ارایه نمودارهای گرافیکی از داده های اقلیمی برای محل پروژه ها یک چارچوب اصلی برای روند 

راندمان انرژی هم برای معماران و هم برای مهندسان شده است. به نظر می رسد فعاالن این 

حوزه در اطالعات متنوع تر و دقیق تر این داده ها با هم رقابت می کنند. متاسفانه، اغلب اوقات، 

صرفًا داده های عددی می دهند و اطالعات مفیدی که بتواند منجر به نتیجه گیری در مورد جهت 

گیری های طراحی شود، فراهم نمی کنند. 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. 

مقاله اشری جورنال/ ژوئن 2019/ مترجم مهندس نیره شمشیری 

آنالیز داده های اقلیمی
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رطوبــت، حبــاب خشــک، حبــاب تــر، نقطــه شــبنم، 

ــی را نشــان  ــت، فشــار بخــار و آنتالپ نســبت رطوب

ــاعتی  ــای س ــع داده ه ــی از مناب ــد، بعض ــی ده م

بــه ایــن انــدازه کامــل نیســتند و نیــاز بــه پــردازش 

حداقــل دو مــورد از پارامترهــای ســایکرومتریک غیر 

ــه داده  ــه در مجموع ــواردی ک ــا م ــد ت ــوازی دارن م

هــای اولیــه نیســتند را بــه دســت بیاورنــد. توابــع 

واردشــده اجــازه انجــام ســاده پــردازش بــرای همــه 

۸۷6۰ مورد را می دهند. 

یــک مطالعــه ارزشــمند بــرای طراحــی اولیــه شــامل 

ــف ســرمایش آزاد در  تعییــن وجــود َاشــکال مختل

یــک اقلیــم خــاص مــی شــود. بــرای نمــوداری کــه 

در شــکل 3 نشــان داده شــده، یک صفحه گســترده 

ــه آب  ــه ب ــا توج ــاعت را ب ــر س ــه ه ــد ک ــاده ش آم

ــه در آن  ــرمایش آزاد ک ــکل از س ــر ش ــوای ه و ه

ســاعت موجــود اســت، بــر اســاس قوانین بــرای آن 

شــکل ســرمایش بررســی مــی کنــد. مجموعــه داده 

ــد، محــدود  ــه دســت مــی آی ــن ب ــه از ای ــی ک های

ــا ۷ عصــر( اســت.  ــح ت ــه ســکونت اداری )۷ صب ب

ــمت  ــزر س ــرمایش آزاد از اکونومای ــال، س ــرای مث ب

ــرای  ــت و ب ــوای رف ــدد ه ــم مج ــدون تنظی ــوا ب ه

۵۸ درجــه فارنهایــت، و براســاس اینکــه آیــا دمــای 

حباب خشــک هــوای بیــرون ۵3 درجــه فارنهایت یا 

زیــر آن بــوده، بررســی شــد؛ در حالــی کــه ســرمایش 

ــا آن  ــه ب ــم مجــدد تعییــن شــد ک ــا تنظی ــی ب جزئ

kJ/ 66.1( Btu/lb 28 ــر از آنتالپــی هــوای در کمت

kg( بــود. ســرمایش کامــل بــرای اکنومایــزر ســمت 

ــر  ــا دمــای هــوای ت ــود کــه آی اب براســاس ایــن ب
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هــوای بیــرون 39 درجــه فارنهایــت اســت یــا زیــر 

ــره  ــتفاده از پنج ــا اس ــی ب ــه طبیع ــود تهوی آن. وج

هــا تســت کــرد کــه آیــا هــوای محیــط بیــرون بــه 

قــدری کافــی هســت کــه ســرمایش را تامیــن کنــد 

ــوران  ــع ک ــه مان ــت ک ــرم هس ــدازه ای گ ــه ان ــا ب ی

ــد  ــه بتوان ــدر الزم خشــک هســت ک ــه ق شــود و ب

بــر بهــره هــای حرارتــی داخلــی در ســاختمان طبــق 

ضوابــط CIBSE غلبــه کنــد. 

ایــن نــوع تحلیــل مــی توانــد تاثیــر قابــل توجهــی 

داشــته   HVAC هــای  سیســتم  انتخــاب  روی 

باشــد. وجــود اکونومایــزر ســمت هــوای زیــاد 

ــام  ــتم تم ــک سیس ــم، ی ــمت آب ک ــزر س و اکنومای

ــوای  ــی ه ــزی و دسترس ــازهای مرک ــا هواس ــوا ب ه

بیــرون برخــاف سیســتم کویــل فــن مبــرد یــا اب 

بــا سیســتم هــوای بیــرون اختصاصــی ســایزبندی 

ــان هــوا را پیشــنهاد  ــرای تهویــه جری شــده تنهــا ب

ــد.  مــی کن

 HVAC بازیابی کندانس

ــی  ــل از طراح ــد قب ــی توان ــه م ــری ک ــاله دیگ مس

ســاختمان ارزیابــی شــود، امــکان برداشــت کندانس 

ــک  ــکل ۵ در ی ــت. ش ــتم DOAS اس ــک سیس از ی

ــل آب و  ــک فای ــا اســتفاده از ی صفحــه گســترده ب

ــورک ایجــاد شــد.  ــرای شــهر نیوی هــوای TMY3 ب

ــان  ــه، زم ــی تهوی ــک دب ــا شــامل ی ورودی هــا تنه

ــی  ــرض م ــت )ف ــوای رف ــای ه ــه، دم ــدی تهوی بن

شــود وقتــی هــوای بیــرون نیــاز بــه رطوبــت گیــری 
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ــود( و  ــد ب ــت خواه ــت ثاب ــوای رف ــای ه دارد، دم

راندمــان نهــان وســیله بازیابــی انــرژی مــی شــود. 

اثر سایه اندازی

گرفتــن داده هــای خورشــیدی در یــک محــل اغلــب 

شــامل یــک نمــودار زاویــه خورشــید اســت کــه در 

شــکل 6 نشــان داده شــده اســت. ایــن نمودارهــا 

بــه ســادگی از منابــع مختلف در دســترس هســتند، 

ــاز  ــی نی ــورد طراح ــات در م ــرای دادن اطاع ــا ب ام

بــه پــردازش زیــادی دارنــد. 

شــکل ۷ نتایــج یــک پــردازش یــک ســاله داده های 

زاویــه خورشــید را بــرای تعییــن اثــر یــک ســایبان 

ــوب، شــرق و غــرب  ــرای پنجــره هــای جن ســاده ب

ــایبان  ــدون س ــت ب ــا حال ــه ب ــاختمان در مقایس س

ــبه  ــا محاس ــودار ب ــن نم ــد. ای ــی ده ــان م را نش

ــق  ــال، عم ــاه س ــر م ــرای ه ــاعتی، ب ــاس س براس

ــر  ــاع خــاص زی ــک ارتف ــک پنجــره ی ســایه روی ی

ســایبان تولیــد شــد. ســپس درصــد پنجــره بــاالی 

خــط ســایه روی یــک مقیــاس خاکســتری نقشــه 

ــدازی در  ــوی درصــد ســایه ان ــا الگ ــرداری شــد ت ب

ــان  ــودار نش ــن نم ــود. ای ــان داده ش ــال نش کل س

مــی دهــد نزدیــک نیمــی از روز در مــاه هــای 

تابســتان کــه بارهــای ســرمایش احتمــاالً بیشــترین 

ــایه  ــه س ــبت ب ــی نس ــایبان افق ــت، س ــدار اس مق
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ــر  ــات کامــل ت ــر اســت. مطالع ــدازی پنجــره بهت ان

ــر  ــت اث ــان داده اس ــزار نش ــن اب ــتفاده از ای ــا اس ب

ســایبان افقــی روی شــرق و غــرب در ارتفــاع هــای 

ــر اســت.  کمتــر برجســته ت

نتیجه گیری

ــاز  ــج ف ــیار رای ــزء بس ــک ج ــی ی ــای اقلیم آنالیزه

یــک بیشــتر پــروژه هاســت کــه ســبب رســیدن بــه 

اهــداف راندمــان انــرژی مــی شــود. ایــن مطالعــات 

کــه بــرای تســهیل طراحــی پاســخ دهنــده اقلیمــی 

طراحــی مــی شــود، امــکان ســطوح باالتــر راندمــان 

انــرژی را فراهــم مــی کنــد. بــا ایــن وجــود، 

ــی  ــز اقلیم ــود آنالی ــای موج ــه ه ــیاری از نمون بس

ــًا رندرهــای رنگــی داده هــای خــام هســتند.  صرف

ــان  ــای راندم ــتراتژی ه ــرای اس ــی ب ــانه واقع نش

انــرژی مناســب معمــوالً تــا زمانــی کــه مدل ســازی 

ــه  ــی شــود، ب ــی شــروع م ــرژی ســاختمان واقع ان

تاخیــر مــی افتــد. نمونــه هــای ایــن مقالــه نشــان 

ــوان از  ــی ت ــی م ــای مهم ــانه ه ــد نش ــی ده م

ــا اســتفاده از  پــردازش داده هــای اقلیمــی خــام، ب

ــه ورودی داده  ــتانداردی، ک ــترده اس ــات گس صفح

ــی  ــاص را م ــای خ ــل ه ــرای مح ــی ب ــای اقلیم ه

ــاختمانی  ــروژه س ــا پ ــط ب ــات مرتب ــرد و اطاع پذی

تولیــد مــی کنــد، بــه دســت آورد. اســتفاده از ایــن 

داده هــا بــرای تولیــد ایــن آنالیزهــا بــا یــک صفحه 

گســترده اســتاندارد، نتیجــه گیــری عمومــی تــر در 

ــذاری  ــت گ ــی روی سیاس ــم محل ــر اقلی ــورد تاثی م

هــای ســاختمان را تســهیل و نیــاز بــه تــاش هــای 

ــذف  ــر را ح ــان َب ــی زم ــرژی عموم ــازی ان ــدل س م

مــی کنــد.  

مقاله اشری

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-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9/
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بــا اینکــه تعطیلــی هــای مرتبــط بــا شــیوع کوویــد 19، امســال بــه صنعــت ســاختمان صدمــات 
زیــادی وارد کــرد، امــا ســال 2020 میــالدی بــاز بیشــتر از ســهم خــود از معمــاری برتــر تولیــد کــرده 
اســت. قصــد داریــم در ایــن سلســله مطالــب 10 ســاختمان برتــر ایــن ســال را بــه شــما معرفــی 
کنیــم. ایــن ده ســاختمان شــامل 10 پــروژه 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 newatlas/ مترجــم مهنــدس نیــره شمشــیری

بهترین ساختمان های سال 2020

Denizen Works از شرکت Genesis .6

مقاله

http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/
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مقاله
یــک   Denizen Works شــرکت  از   Genesis

ــک  ــه روی ی ــت ک ــدن اس ــناور در لن ــای ش کلیس

ــخصه  ــت. مش ــده اس ــاخته ش ــی س ــق کانال قای

ــت  ــر آن اس ــای زی ــک ه ــام و اتاق ــروژه، ب ــر پ برت

کــه یــک اتوبــوس vw قدیمــی را در ذهــن متبــادر 

ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــد ب ــی توان ــازد و م ــی س م

ــرود.  ــن ب ــاال و پایی ــک ب ــتم هیدرولی سیس

ایــده ایــن اســت کــه در زمــان اســتفاده، بــام بــاال 

ــدگان  ــرای بازدیدکنن ــا بیشــترین ارتفــاع ب ــرود ت ب

فراهــم شــود، امــا وقتــی الزم باشــد کــه قایــق بــه 

محــل دیگــری بــرود، بــام پاییــن تــر مــی آیــد و 

امــکان عبــور قایــق از پــل هــای روی کانــال فراهــم 

مــی شــود. طراحــی داخلــی ســاده امــا بســیار زیبا 

انجــام شــده و تمرکــز روی نــور طبیعــی و انعطــاف 

پذیــری اســت. 
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مقاله

RMJM/Gorproject از شرکت Lakhta Center.7

عنــوان  تازگــی  بــه  روســیه   Lakhta Center

ــود  ــان را بهخ ــد جه ــمانخراش جدی ــن آس بهتری

ــری در  ــرج 462 مت ــن ب اختصــاص داده اســت. ای

ســن پترزبــورگ بلندتریــن آســمانخراش اروپــا هــم 

ــی دارد.  ــذاب و زیبای ــیار ج ــر بس ــت و ظاه هس

  شــکل کلــی آن بــه صــورت یــک مارپیــچ عمــودی 

ــه در  ــده ک ــی ش ــال طراح ــج ب ــا پن ــی ب مخروط

ــاال رفتــن مــی پیچــد و داخــل آن شــامل  عیــن ب

فضاهــای اداری، یــک بالکــن بازدیــد و یــک 

ــود. ــی ش ــهر م ــای ش ــا نم ــتوران ب رس

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/
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مقاله

Disney World .7 مک دونالد از شرکت معماری 
Ross Barney

ــد، مــک  ــداری فکــر مــی کنی ــه پای وقتــی شــما ب

ــه  ــه ب ــن شــرکتی نیســت ک ــاال اولی ــد احتم دونال

ــرکت  ــی ش ــه تازگ ــا ب ــد، ام ــی رس ــما م ــن ش ذه

معمــاری Ross Barney در فلوریــدا یک رســتوران 

ســبز بــرای غــول بــزرگ فســت فــوود دنیا ســاخته 

اســت.  ســاختمان بــا پنــل هــای خورشــیدی زیــاد 

خــود بــه مقــدار کافــی انــرژی تجدیدپذیــر مــورد 

نیــاز خــود را تولیــد مــی کنــد تــا بــا همــه الزمــات 

بــرق ســاالنه )یعنی صفــر خالص( مطابقت داشــته 

باشــد و داخــل آن هــم بــه صــورت طبیعــی بــرای 

اغلــب اوقــات ســال تهویــه می شــود. مصــرف آب 

ــان پاییــن نگــه داشــته  ــم جری ــه کشــی ک ــا لول ب

ــرای  ــی ب ــای روزش ــه ه ــود و از دوچرخ ــی ش م

تولیــد انــرژی اســتفاده مــی شــود. بازدیدکننــدگان 

ــه در  ــی ک ــراغ های ــد چ ــی توان ــدال زدن م ــا پ ب

دیــوار ســبز نصــب شــده روشــن کننــد یــا تلفــن 

هــای همراهشــان را شــارژ کننــد.

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/
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کنتور هــای خانگــی در دو دســته تــک فــاز و 

ــا در  ــوند. کنتور ه ــرداری می ش ــره ب ــاز به ــه ف س

ــدی  ــته بن ــی دس ــی و دیجیتال ــته مکانیک دودس

می شــوند.

کنتور های مکانیکی:

ــت کار  ــاژ ۲۲۰ ول ــا ولت ــه ب ــاز ک ــک ف کنتور هــای ت

ــر، ۲۵  ــر، ۱۵ آمپ ــته ۵ آمپ ــه دس ــد و در س می کنن

ــوند. ــد می ش ــر تولی آمپ

کنتور هــای ســه فــاز غیــر دیمانــدی بــا رنــج ولتــاژ 

ــمی ۱۰  ــای اس ــد و درجریان ه ۲۸۰-۲۲۰ کار می کنن

ــد. ــر کار می کنن ــر و ۲۵ آمپ آمپ

کنتور هــای ســه فــاز دیمانــدی بــا ولتــاژ عملکــردی 

۲۲۰-3۸۰ ولــت بــا آمپــراژ ۵ آمپر هســتند.

کنتور های دیجیتالی:

ــور  ــوع کنت ــن ن ــاز: ای ــی تکف ــای دیجیتال کنتور ه

ــت کار  ــاژ 3۲۰/۲۲۰ ول ــا ولت ــه صــورت پالســی ب ب

می نماینــد جریان هــای ایــن کنتور هــا بیــن ۵ 

تــا ۱۰۰ آمپــر بیــن تولیــدات شــرکت های مختلــف 

ــاوت میباشــند. متف

کنتور هایــی  فــاز:  ســه  دیجیتالــی  کنتور هــای 

همزمــان  ســنجش  قابلیــت  کــه  هســتند 

انرژی هــای مصرفــی اکتیــو و راکتیــو را بــه صــورت 

هشــت تعرفــه دارنــد و بــه دو نــوع عــادی )غیــر 

ــورت  ــه ص ــد و ب ــدی می باش ــدی( و دیمان دیمان

می نماینــد. کار  پالســی 

ــن  ــادی(: ای ــدی )ع ــر دیمان ــه فازغی ــای س کنتور ه

ــت کار  ــاژ )3×۲3۰-۴۰۰( ول ــا ولت ــا ب ــوع کنتور ه ن

ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــان اســمی ب ــد و از جری می کنن

کنتــور و شــرکت ســازنده ۲ تــا ۱۰۰ آمپــر می باشــند. 

ایــن کنتور هــا قابلیــت نصــب بــه طــور مســتقیم 

و یــا بــا اســتفاده از ترانــس جریــان را دارنــد نصب 

ــدی  ــور دیمان ــس کنت ــتفاده از تران ــا اس ــور ب کنت

خواهــد بــود.

نــوع  ایــن  دیمانــدی:  فــاز  ســه  کنتور هــای 

نگاهی به بازار
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ــا )3×۲3۰- ــاژ )3×۲3۰-۴۰۰( و ی ــا ولت ــا ب کنتور ه

ــان اســمی  ــد و از نظــر جری ــت کار می کنن ۴۰۰( ول

ــه نــوع کنتــور و شــرکت ســازنده ۱۰-۱  ــا توجــه ب ب

 CT آمپــری می باشــند و قابلیــت نصــب از طریــق

و PT را دارنــد و بــر حســب مقــدار و ولتــاژ کاری 

ــت  ــه قابلی ــا ثانوی ــه و ی ــورت اولی ــه ص ــا ب آن ه

ــد. ــب را دارن نص

ــور  ــک کنت ــرو قیمــت ی ــه ی وزارت نی ــق مصوب طب

ــر از ۱ میلیــون و 6۱۰ هــزار ناموت  ــاز 3۲ آمپ تــک ف

ــه  ــون و 3۸۰ هــزار ناموت افزایــش یافت ــه ۲ میلی ب

اســت. پــس از پرداخــت حــق انشــعاب وظیفــه ی 

نصــب کنتــور اصلــی در تابلو هــای ســاختمان بــه 

عهــده شــرکت توزیــع اســت.

قــاب کنتــور و تابلــو بــرق بــرای قــرار گیــری 

تاسیســات برقــی و حفاطــت تاسیســات از عوامــل 

خارجــی وافزایــش ایمنــی تعبیــه می شــوند. ایــن 

ــاختمان  ــای س ــداد واحد ه ــه تع ــتگی ب ــو بس تابل

ــک  ــاختمان ی ــد س ــر واح ــه ازای ه ــه ب دارد، ک

کنتــور تکفــاز تعلــق می گیــرد در صورتــی کــه 

ــرای  ــد. ب ــر باش ــر از ۲۲۰ مت ــه کمت ــد مربوط واح

ســاختمان هایی بــا متــراژ بیشــتر از ۲۲۰ متــر 

ــر  ــاوه ب ــرد. ع ــق میگی ــاز تعل ــور 3 ف ــع کنت مرب

بــرای مصــارف  کنتــور  یــک  واحد هــا  کنتــور 

مشــترک در نظــر گرفتــه می شــود کــه در صــورت 

وجــود آسانســور ایــن کنتــور مشــترک بــه صــورت 

ــر  ــاز در نظ ــک ف ــورت ت ــر اینص ــاز و در غی ــه ف س

گرفتــه می شــود.

کنتور هــای  تعــداد  شــدن  مشــخص  از  بعــد 

ســاختمان یــک عــدد فــرم تابلــو بــا ورق گالوانیــزه 

ــن  ــه ای ــود ک ــاخته می ش ــانت س ــق ۱۸ س ــه عم ب

فــرم تابلــو اجبــاری می باشــد و قبــل از تابلــو 

ــود  ــب می ش ــر نص ــورد نظ ــل م ــا در مح کنتور ه

ــانت  ــل ۵ س ــو حدق ــرم تابل ــراف ف ــد اط ــه بای ک

آزاد باشــد و بــا کنتــور گاز حداقــل 6۰ ســانت و بــا 

ــد. ــته باش ــه داش ــر فاصل ــل ۱ مت ــور آب حداق کنت

قیمــت قــاب کنتــور باتوجــه بــه تعــداد کنتور هــای 

بــکار رفتــه و نــوع فلــز اســتفاده شــده بــرای تهیــه 

قالــب متفــاوت خواهــد بــود در ادامــه چنــد نمونه 

را بــرای مثــال اشــاره خواهیــم کــرد.
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از کجا بفهمیم
لوله کشی ساختمان

مشکل دارد

تأسیسات مکانیکی از مهم ترین بخش های یک ساختمان هستند که نقش به سزایی در آسایش و سطح 

رفاه ایفا می کنند. لوله کشی ها به دالیل مختلفی ممکن است دچار آسیب شوند و نیاز به تعمیرات پیدا 

کنند. این آسیب هر چقدر که جزئی و کوچک باشد، در بلند مدت می تواند خسارت های به مراتب شدیدتر 

و پرهزینه تری را به ساختمان وارد کند. اینکه در چه صورت به تعمیرات لوله کشی ساختمان نیاز پیدا 

می کنیم در واقع موضوعی است که در این مقاله به آن می پردازیم.

تاسیسات کار خود باشیم

ــاز  ــرات نی ــه تعمی ــاختمان ب ــی س ــه کش ــرا لول چ

ــرد؟ ــد ک ــدا خواه پی

تــازه ســاخت بــودن ســاختمان هیــچ گونــه 

تضمینــی نخواهــد بــود کــه نیــازی بــه تعمیــرات 

لولــه کشــی پیــدا نخواهیــد کــرد. هــر گونــه ســهل 

انــگاری و اســتفاده از مــواد بــی کیفیــت در حیــن 

اجــرای لولــه کشــی می توانــد ســرانجام روزی 

ــکاتی  ــروز مش ــث ب ــد و باع ــان ده ــود را نش خ

در سیســتم لولــه کشــی ســاختمان شــود. در 

ســاختمان های قدیمــی هــم بــا کهنــه شــدن 

ــک  ــدن ی ــدا ش ــال پی ــر روز احتم ــی، ه ــه کش لول

ــور  ــه ط ــود دارد. ب ــی ها وج ــه کش ــکل در لول مش

ــی  ــه کش ــرات لول ــل تعمی ــن دالی ــی از مهم تری کل

ســاختمان ها می تــوان بــه چنــد مــورد زیــر 

ــرد. ــاره ک اش

پوســیدگی لوله هــای فلــزی کــه در ســاختمان های 

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%84%d9%88%d9%84/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%84%d9%88%d9%84/
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تاسیسات کار خود باشیم

چند سال ساخت بسیار دیده می شود.

لولــه کشــی بــدون رعایــت اســتانداردهای تعریــف 

شــده. کوتــاه کاری در اجــرای عایــق کاری مناســب 

لولــه کشــی ها بــه ویــژه در محــل اتصــاالت

ــتیک  ــزی و پاس ــی های فل ــه کش ــی لول ــخ زدگ ی

در روزهــای ســرد کــه در خانه هــای ویایــی زیــاد 

رخ می دهــد.

ــتفاده  ــر اس ــی در اث ــا و خراب ــی لوله ه ــر طوالن عم

بیــش از انــدازه

ــه در  ــف ک ــل مختل ــر عوام ــا در اث ــی لوله ه گرفتگ

ــود  ــی آن ش ــه ترکیدگ ــر ب ــد منج ــت می توان نهای

کــه در لولــه کشــی های آب گــرم زیــاد دیــده 

می شــود.

ــده  ــراب ش ــی آب خ ــه کش ــم لول ــا بفهمی از کج

ــت؟ اس

ــا  ــل دیوار ه ــی در داخ ــه کش ــتم لول ــاید سیس ش

قــرار داشــته باشــند و فهمیــدن اینکــه دچــار 

مشــکل و خرابــی شــده اند کار چنــدان ســاده 

ــه  ــروز مشــکات در سیســتم لول ــا ب ای نباشــد ام

کشــی همیشــه بــا یــک ســری نشــانه هایی 

همــراه اســت کــه بــا کنــار هــم قــرار دادن آن هــا 

می تــوان از وجــود آن هــا آگاه شــد.

مقایسه قبض آب با ماه های گذشته

قبض هــا هــر مــاه یــا هــر دو مــاه یــک بــرای یــک 

ــه  ــه ب ــی ک ــوند. در صورت ــادر می ش ــاختمان ص س

ــاه  ــه م ــد هزین ــد، می توانی نشــتی آب شــک درآی

آخــر را بــا ماه هــای قبــل مقایســه و بررســی کنیــد 

کــه آیــا تفــاوت چشــمگیری در مصــرف آب وجــود 

دارد یــا خیــر. البتــه واحد هــای مســکونی در حــال 

ــن رو  ــد و از همی ــترک دارن ــور آب مش ــر کنت حاض

ــه کار مجتمع هــای  ــدان ب ــن مســئله چن شــاید ای

مســکونی نیایــد.

بررسی کنتور آب

بــا مصــرف آب در خانــه شــما، اعــداد نشــان داده 

شــده روی صفحــه نمایــش کنتــور آب شــروع بــه 

حرکــت می کننــد یعنــی اگــر همــه شــیر های خانــه 

شــما بســته باشــد ایــن اعــداد از جــای خــود تکان 

ــتم  ــم سیس ــه بفهمی ــرای اینک ــورد. ب ــد خ نخواهن

لولــه کشــی آب نشــتی دارد یکــی از بهتریــن 

روش هــا ایــن اســت کــه تمامــی شــیر های خانــه 

رو ببندیــم و ســپس چرخــه اعــداد روی کنتــور کــه 

مصــرف آب را نشــان می دهــد را بررســی کنیــم. در 

صورتــی کــه اعــداد حرکــت کردنــد پــس احتمــاالً 

یــک نشــتی در خانــه شــما وجــود دارد.

نشتی لوله کشی و آسیب به دیوار

سیســتم لولــه کشــی داخــل دیــوار قــرار دارد و هــر 

ــود را  ــر خ ــه تاثی ــکل در آن اول از هم ــه مش گون

ــوار  ــه دی ــت ب ــی رطوب ــذارد. وقت ــوار می گ روی دی

ــی و  ــار برآمدگ ــطحی دچ ــش های س ــد، پوش برس

بــه اصطــاح کــم می شــوند. گاهــی هــم در فضــای 

داخــل دیــوار کــه نشــتی لولــه کشــی در آن قــرار 

دارد، بــا توجــه بــه وجــود رطوبــت در یــک محیــط 

تاریــک، قارچ هــا و کپک هــا شــروع بــه رشــد 

ــی خــود را  ــد از مدت ــد و ممکــن اســت بع می کنن
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در سطح دیوار هم نشان دهند.

چرا لوله کشی پکیج خراب می شود؟

پکیج هــا هــم از یــک سیســتم لولــه کشــی عمدتــًا 

تــوکار بهــره برده انــد کــه جریــان آب گــرم و ســرد 

در داخــل لوله هــای فلــزی یــا پاســتیکی بــه 

ــن سیســتم  ــان اســت. ای ــداوم در جری صــورت م

ــد  ــی می توان ــل مختلف ــه دالی ــز ب ــی نی ــه کش لول

ــه  ــر ب ــه در زی ــود ک ــی ش ــیب و خراب ــار آس دچ

ــا اشــاره شــده اســت. ــواردی از آن ه م

ــی  ــه کش ــتم لول ــدی سیس ــدی و آب بن ــق بن عای

انجــام  درســت  و  طــور صحیــح  بــه  پکیــج 

. د نمی شــو

اســتفاده از لوله هــای بــا کیفیــت پاییــن کــه 

باعــث از بیــن رفتــن لولــه در زمــان کــم می شــود.

اســتفاده از لوله هــای فلــزی و گالوانیــزه بــه جــای 

لوله هــای پاســتیکی و پنــج الیــه

اســتفاده از اتصــاالت نامرغــوب و نامناســب در 

ــه شــوفاژ  لوله هــا و چندالیــه باعــث ترکیدگــی لول

می شــود.

عایــق کاری نکــردن در فصــل ســرما و فشــار زیــاد 

ــتم  ــی در سیس ــث ترکیدگ ــه باع ــع درون لول مای

ــود. ــج می ش ــی پکی ــه کش لول

ــای  ــوص لوله ه ــرم مخص ــزی آب گ ــای فل لوله ه

ــداوم  ــاض م ــر انبســاط و انقب شــوفاژ تحــت تاثی

ــدن  ــل ش ــث ش ــوع باع ــن موض ــتند، همی هس

اتصــاالت و در نهایــت باعــث ترکیدگی و نشــت آب 

می شــود.

قــرار دادن دو لولــه بــا کیفیــت و جنــس متفــاوت 

ــن دو  ــیمیایی بی ــش ش ــث واکن ــم باع ــار ه در کن

می شــود و بــه مــرور زمــان می توانــد باعــث 

خوردگــی و در نهایــت باعــث ترکیدگــی لولــه 

می شــود.

ــش  ــه کشــی بی ــه توســط لول ــات لول بعضــی اوق

بــا  لولــه  )ســر  می شــود  حدیــده  انــدازه  از 

را  آن  دور  تــا  دور  پیــچ  حالــت  دســتگاه های 

ــه  ــا لول ــه ب ــن لول ــال ای ــث اتص ــه باع ــد ک می زنن

دیگــر می شــود( کــه همیــن کار هنگامــی کــه 

فشــار آب باعــث نشــتی لولــه می شــود و در آخــر 

باعــث ترکیدگــی لولــه می شــود.

قــرار دادن لوله هــای فلــزی در خــاک آهکــی 

و خــاک مرطــوب یــا مکان هایــی کــه باعــث 

واکنــش فلــز بــا آب و هــوا شــده باعــث خوردگــی 

ــه  ــی لول ــث ترکیدگ ــر باع ــود و در آخ ــه می ش لول

می شــود.

ــخیص  ــج را تش ــی پکی ــه کش ــی لول ــا خراب از کج

ــم؟ دهی

ــج  ــه کشــی پکی ــی لول نشــانه های نشــتی و خراب

ــه کشــی آب نیســت و  ــه لول هــم بــی شــباهت ب

ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــم آن می ت ــن عائ از مهم تری

اشــاره کــرد.

ــد  ــف مانن ــطوح مختل ــدن س ــم دار ش ــس و ن خی

ــف ــقف و ک ــوار، س دی
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تاسیسات کار خود باشیم

ترک خوردن، باد کردن، ریختگی گچ دیوار

بــروز خرابــی و نشــتی در لوله هــای کف ســاختمان 

ــوند  ــم می ش ــی ها ه ــدن کاش ــق ش ــث ل ــم باع ه

کــه می توانــد بــا پیشــرفت هــم بــه واحــد شــما و 

هــم واحــد پایینــی خســارت هایی وارد کنــد.

شــب هنــگام در ســکوت مطلــق کمــی گوشــتان را 

تیــز کنیــد شــاید بتوانــد صــدای جــاری شــدن آب 

را در صــورت وجــود نشــتی متوجــه شــوید.

در  پکیج هــا  گرمایشــی  عملکــرد  در  ضعــف 

مقایســه بــا قبــل هــم می توانــد نشــانه خوبــی از 

ــد. ــتی باش ــروز نش ب

ــی  ــم روش خوب ــا ه ــور آب و قبض ه ــی کنت بررس

ــد. هســتند از آن هــا هــم کمــک بگیری

خرابی و نشتی در لوله کشی گاز

ــو  ــر و کامــاً بی ب گاز مــاده ای بســیار اشــتعال پذی

ــرای اینکــه بتــوان وجــود  و بی رنــگ اســت امــا ب

آن در فضــا را تشــخیص داد بــه آن مــوادی ثانویــه 

ــن  ــن رو واضح تری ــد. از ای ــه کرده ان ــودار اضاف و ب

ــان  ــی گاز هم ــه کش ــی لول ــت و خراب ــانه نش نش

ــوی ناشــی از گاز منتشــر شــده در فضــا اســت.  ب

ــد  ــم می توان ــی گاز ه ــه کش ــتی در لول ــروز نش ب

دالیلــی همچــون کهنگــی در اثــر اســتفاده مــداوم، 

ــه  ــن، لول ــت پایی ــا کیفی ــح ب ــتفاده از مصال اس

کشــی نادرســت و عــدم رعایــت اســتاندارد ها 

ــد از  ــد. بع ــادی باش ــر ع ــات غی ــن ضرب و همچنی

ــتن  ــن کار بس ــت گاز، مهم تری ــردن نش ــکار ک آش

شــیر و فلکــه اصلــی گاز اســت. اگــر نشــت جزئــی 

بــود می توانیــد خــود نســبت بــه رفــع آن اقــدام 

کنیــد امــا در صــورت جــدی و خــارج از تــوان شــما 
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ــاس  ــرکت گاز تم ــا ش ــرکار ی ــا تعمی ــد ب ــودن بای ب

ــد. بگیری

ارائــه  لولــه کشــی چــه خدماتــی  تعمیــرکار 

؟ هــد می د

تشــخیص ترکیدگــی لولــه کشــی آب، گاز و پکیــج 

ــه آب و  ــت یابی لول ــت یاب، نش ــتگاه نش ــا دس ب

ــه  ــرات لول ــراه تعمی ــه هم ــاختمان ب ــاب س فاض

کشــی مربوطــه

ــواع  ــض ان ــرات و تعوی ــات، تعمی ــرای اصاح اج

لولــه کشــی آب و فاضــاب، گاز و پکیــج ســاختمان

تعمیــر لولــه کشــی فاضــاب منــزل، انجــام امــور 

تأسیســاتی فاضــاب ســاختمان، توالــت فرنگــی و 

حمــام خانــه

تعمیــر و تعویــض انــواع لوله هــای شــوفاژ و 

مرکــزی موتورخانــه  و  فن کوئــل 

ــه کشــی ســاختمان، آب  ــرات تأسیســات لول تعمی

و فاضــاب

ــا  ــه کشــی ب ــرات، اصاحــات و تعویــض لول تعمی

ــرم ــرد و گ ــی و… س ــد، جوش ــه، ی ــای ۵ الی لوله ه

نصــب انــواع شــیرآالت ســاختمان و اجــرای 

تأسیســات لولــه کشــی ســاختمان

رفــع نــم و رطوبــت، تعمیــر نــم و رطوبــت حاصــل 

ــدد  ــی مج ــی و نقاش ــه کش ــت آب از لول از نشس

ســاختمان

تاسیسات کار خود باشیم

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-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
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اعتراض مهندسان به تعرفه های کارگری مهندسان!

حقوق مهندسان به اندازه یک کارگر!

یکــی از مهندســان بــرق در گفت وگــو بــا خبرنــگار 

مشــهد فــوری اظهــار کــرد: بــا وجــود اینکــه تمــام 

ــال 99 کار  ــه س ــاس تعرف ــر اس ــه ب ــار جامع اقش

می کننــد متاســفانه پــس از گذشــت ۱۰ مــاه هنــوز 

تعرفــه ســال جدیــد بــرای جامعــه مهندســین بــرق 

اعــام نشــده اســت و کمــاکان بــا تعرفــه ســال 9۸ 

کار می کنیــم.

ــه  ــه تعرف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ــد حاتم وحی

ــرای کارهــای طراحــی و نظــارت  دســتمزدی کــه ب

پاییــن  بســیار  می  کنیــم  دریافــت  ســاختمان 

ــت کاری  ــا محدودی ــرد: ب ــان ک ــر نش ــت، خاط اس

ــوق  ــم؛ حق ــام دهی ــم انج ــال می توانی ــه در س ک

ماهانــه بــرای یــک مهنــدس پایــه ســه، برابــر بــا 

۲ تــا ۲٫۵ میلیــون ناموت و حتــی از دســتمزد یــک 

ــر اســت. ــر هــم پاییــن ت کارگ

وی بــا اشــاره بــه نتیجــه ایــن تحصــن نیــز 

گفــت: پیگیــری مــا بــه نتیجــه نرســید متاســفانه 

ــهرداری  ــه ش ــا را ب ــی م ــام مهندس ــئولین نظ مس

ــد از  ــم می گوی ــهرداری ه ــد و ش ــاع می دهن ارج

حیطــه اختیــارات مــا خــارج اســت در واقــع یــک 

ــا  ــد ام ــد می کن ــی تایی ــام مهندس ــئله را نظ مس

روز شنبه جمعی از مهندسان برق در اعتراض به تعرفه حقوق خود مقابل ساختمان سازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی تحصن کردند. این معترضان که طبق گفته یکی از مهندسان حدود ۱۰۰ تن 

بودند نسبت به بی عدالتی در تعرفه گذاری حقوق خود از سوی سازمان نظام مهندسی و شهرداری 

شکایت داشتند.

گزارش

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


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 30هفته نامه شماره 319  

شــهرداری تاییــد نمی کنــد و عکــس ایــن روال هــم 

دارد. وجود 

ایــن مهنــدس بــرق، راه احقــاق حقــوق خــود و هم 

ــان  ــل می ــراری تعام ــرو برق ــش را در گ صنف های

نظــام مهندســی و شــهرداری دانســت.

ــت  ــذاری دس ــه گ ــد: تعرف ــادآور ش ــی زاده ی حاتم

ــدود ۲۵  ــش ح ــه افزای ــت ک ــی اس ــام مهندس نظ

ــا  ــرد ام ــد ک ــرق تایی ــین ب ــرای مهندس ــد را ب درص

ــکل  ــرد. مش ــد نک ــئله را تایی ــن مس ــهرداری ای ش

اینجاســت کــه بایــد هــر دو بــا هــم ایــن مســئله 

ــد. ــد کنن را تایی

بــه گفتــه وی، از طــرف نظــام مهندســی کار نظــارت 

ــن مهندســان ارجــاع می شــود و  ــه ای و طراحــی ب

براســاس متــراژ کار، طبــق تعرفــه بــا آنهــا تســویه 

ــود. ــاب می ش حس

ایــن مهنــدس بــرق متذکــر شــد: اکنــون مهندســین 

ــد  ــال 9۸ کار می کنن ــه س ــا تعرف ــته ها ب ــه رش هم

و در خصــوص تعرفــه ســال جدیــد نیــز کــه 

زمزمه هایــی از آن بــه گــوش می رســد تعرفــه ســه 

ــد  ــاال بردن رشــته معمــاری، عمــران و مکانیــک را ب

ــه مســئولیت  ــا توجــه ب ــرق ب ــه رشــته ب امــا تعرف

زیــادی کــه در خصــوص بــرق گرفتگــی ســاختمان 

ــه  ــوده و روز ب ــر ب ــن ت ــته ها پایی ــه رش دارد از هم

ــه  ــرا ک ــت چ ــن اس ــه گرفت ــال فاصل ــم درح روز ه

ــته ها در  ــر رش ــا دیگ ــت ام ــته ثاب ــن رش ــه ای تعرف

حــال افزایــش اســت.

ــت:  ــی گف ــن بی عدالت ــه از ای ــا گای ــی زاده ب حاتم

ــا حقــوق یــک کارگــر  ــر ب حقــوق دریافتــی مــا براب

اســت در حالــی کــه مهنــدس بــرق مدت هــا 

ــام  ــون نظ ــده و در آزم ــرده، درس خوان ــاش ک ت

ــت. ــرده اس ــرکت ک ــی ش مهندس

براســاس عکس هایــی کــه بــه مشــهد فوری رســیده 

ــا«،  ــازی تعرفه ه ــان س ــا یکس ــه م ــت »مطالب اس

»تعرفــه بــرق مایــه خجالــت و شــرمندگی«، »حــق 

مهنــدس بــرق را نخوریــد«، »تــا احقــاق حــق خــود 

ــان  ــات مهندس ــه مطالب ــم« از جمل ــا نمی زنی امض

ــر روی  ــته ب ــن روز گذش ــه در تحص ــود ک ــرق ب ب

ــان  ــود. مهندس ــته ب ــش بس ــا نق ــای آنه پاکارده

ــد دیگــر اقشــار جامعــه در شــرایط  ــز مانن ــرق نی ب

اقتصــادی امــروز دچــار مشــکل شــدند و بایــد دیــد 

ــل  ــرای ح ــهد ب ــهرداری مش ــی و ش ــام مهندس نظ

ــق می شــوند  ــه تواف ــن قشــر، حاضــر ب مشــکل ای

یــا خیــر؟!

گزارش
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www.Tasisatnews.com 31هفته نامه شماره 319

https://tasisatnews.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a7/

