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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

از  تصویــر روی جلــد مربــوط بــه یکــی 
اتاق هــای هواســــــــــاز فرهنگ ســرای 
ــین  ــس از مهندس ــد./ عک ــاوران می باش نی

ــانه ــاور کاش مش

همکاران گرامی سام و خدا قوت 

مدتی اســت که بازســازی بناهای خاص و تاریخی در دستور کار دولتمردان قرارگرفته است و 

خبرهایی در این خصوص می شــنویم. شــاید جدیدترین آن موزه هنرهای معاصر است که به 

تازگی افتتاح شــده و فعالیت خود را آغاز نموده اســت. البته از انتقادات مهندس کامران دیبا، 

معمار ســاختمان، نیز بی نصیب نمانده اســت و ایشــان در شبکه های مجازی اعتراض خود را به 

برخی از موارد اعام نموده است.

بازســازی فرهنگ ســرای نیاوران که از قضا معمار آن نیز مهندس دیبا بوده است اکنون در 

دســتور کار قرار دارد و تیم های معمار، ســازه و تاسیســات برق و مکانیک درحال برداشت از وضع 

موجود و تهیه نقشــه های اولیه هســتند. آنچه که همه نگران آن هســتند و در مرکز توجه همه 

قراردارد معماری بنا و بازپیرایی ســاختار اصلی و فرعی از تغییرات و آســیب ها است؛ اما آنچه 

معموالً در فرآیندهای مرمت به آن توجه نمی شــود و مورد بی مهری قرار می گیرد تاسیســات 

موجود ســاختمان اســت که بخش بزرگی از آن به جا مانده از زمان ســاخت و راه اندازی بناست. 

هواســازها و فن کویل هایی که با برند کریر هنوز هم در حال کار هســتند بخشــی از هویت و 

تاریخ مهندســی تاسیســات ایران است که اگر به بهانه قدیمی بودن و کهنگی جمع آوری شوند 

تاریخچه مهندســی تاسیســات در دهه های چهل و پنجاه از دست خواهد رفت. در این خصوص 

الزم اســت که تاسیســات موجود تا جای ممکن مرمت شــوند و به کار خود ادامه دهند. می توان 

درهای موتورخانه و اتاق های هواســاز را برای بازدید خاص و محدود مهندســان و دانشجویان 

مهندســی باز کرد و هزینه های مرمت را با بلیت فروشــی به همین افراد و البته در دراز مدت 

تأمین نمود. اگر تفکر ایجاد موزه تاسیســات هنوز در ذهن ها مانده و هیچ پرچم داری برای 

پیگیری آن قدم پیش ننهاده اســت، الاقل همین روغن ریخته را وقف امامزاده کنیم.

خوشــبختانه تیم مرمت فرهنگســرا، به سرپرستی مهندسان مشاور آمود و همکاری مهندسان 

مشــاور کاشــانه در فکر مرمت و حفظ تاسیســات موجود هستند که البته تا یار که را خواهد و 

میلش به که باشد!

شــاید همان گونه که اســاتید معماری در دانشگاه ها، دانشجویان گریزپا را مجبور می کنند که 

نقشــه های معماری بناهای تاریخی را برداشــت و با این کار معماری و نقشــه برداری و استفاده 

از اســتادی که اکنون نیســت را یاد بگیرند، الزم اســت که اساتید تاسیسات نیز چنین رویه ای را 

پیش گیرند و دانشــجویان جوان را به مرکز کارزاری بفرســتند که اکنون چالش های آن حل شده 

و در آغوش معماری جای گرفته اســت. با این ایده می توان نقشــه تاسیســات بناهایی را تهیه 

کرد که مربوط به دوران شــکوفایی و تحکیم تاسیســات ایران بوده است. دوره مهمی که معماران 

معروف در آن درخشــیده اند و مهندســان تاسیسات برای نخستین بار خدماتی را ارائه کرده اند 

که تا پیش از آن بی ســابقه بوده اســت. تهویه موزه هنرهای معاصر، برج آزادی، فرهنگسرای 

نیاوران، تئاتر شــهر و کاخ های پهلوی را باید دید، بررســی کرد و از عیب و قوت آن در نبود اســتاد 

درس گرفت.

مرّمت تاسیسات

تا بعد!
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نگاهی به بازار/ قیمت سیم مفتول در اسفندماه 1399 15
در این گزارش به بررسی قیمت سیم های مفتول در بازار آهن آالت

در  اسفند ماه 1399 پرداخته ایم.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 7
گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفه ای خود و با تکیه بر دانش و 

تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت 
خود در زمینه آموزش را در سال 1387 به صورت غیر رسمی و در سال 1388 به 

صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا 
محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.

گزارش ویژه

صفحه 7

دالالن سیمان به جان بازار 
مسکن افتادند!

صفحه 19

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 5

تاسیسات کار خود باشیم/تعمیر کابینت 22
آیا شما هم با کابینت هایی که درست کار نمی کنند مشکل دارید؟ لوالهای 
شل شده، چفت های شکسته، کشوهایی که درست باز و بسته نمی شوند 
و.. . همه  این مشکالتی که برای کابینت های آشپزخانه  پیش می آید راه 

حل هایی ساده دارند و شما می توانید آن ها را مثل روز اول کنید. با ما 
همراه شوید همراه شوید تا راه حل های تعمیر کابینت را با هم مرور کنیم.

چالش شرکت های خدمات فنی و مهندسی 16
گالیه های عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از کمبود بودجه های عمرانی 
و همچنین کم و کاستی هایی در برنامه ریزی صحیح برای اجرای پروژه های ملی 

عمرانی

حقوق تاسیسات/ اصول 8 گانه بیمه 11

مرکز اسناد و موزه ملی مهندسان راه اندازی می شود 13
معاون وزیر راه و شهرسازی ارتقای جایگاه مهندسان و ارایه خدمات تخصصی 

توسط آن ها را در اولویت سیاستگذاری کالن وزارت راه و شهرسازی برشمرد و از 
راه اندازی مرکز اسناد و موزه ملی مهندسان ایران و همچنین ارسال الیحه قانون 

نظام مهندسی و اصالح مفاد آیین نامه آن به دولت خبر داد.

اشکان ناظمی. عضو سندیکای شرکت های ساختمانی

صفحه 16
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اخبار داخلی

هدیه هزینه جشن روز 
مهندس به کولبران کردستانی
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــان  ــی انس ــتان در اقدام ــتان کردس اس
دوســتانه، هزینــه هــای برگزاری جشــن 
هــا و مراســمات روز مهنــدس را بــه 
ــد.  ــی کن ــدا م ــتانی اه ــران کردس کولب
نظــام مهندســی کردســتان در بیانیه ای 
تاکیــد کــرده اســت: جامعــه مهندســی 
ــم و  ــراه غ ــود را هم ــواره خ ــتان هم اس
شــادی هــای ایــن ســرزمین دانســته و 
هیچــگاه در خدمتگــزاری به شــهروندان 

اســتان دریــغ نخواهــد ورزیــد.

ضرورت ساماندهی وضعیت 
نامناسب نمای ساختمان ها

عضــو هیئــت مدیــره  ســازمان نظــام 
ــی  ــاختمان آذربایجان غرب ــی س مهندس
ــا  ــاختمانی ب ــای س ــث نم ــت: بح گف
ــهری در  ــر ش ــیما و منظ ــه س ــه ب توج
زیبایــی شــهر و روحیــه شــهروندان 
تاثیرگــذار اســت و نحــوه اجــرای نمــای 
ســاختمان ها از دیــدگاه ســیما و منظــر 
شــهری و دیــدگاه مقاومــت و الحاقــات 
ــه نظــر مــی  ــم ب ــه ســازه بســیار مه ب
رســد. ''بهرنــگ دیلمقانــی''  اضافــه 
کــرد: ســازندگان و مالــکان بــه توصیــه 
متخصصــان هــم توجهــی نمی کننــد و 
ــات  ــازه و الحاق ــه س ــا ب ــال نم در اتص
بــه  ســنگ ها  اتصــال  و  ســازه ای 
ــیاری  ــکالت بس ــت کار، مش ــالت پش م

ــود دارد. وج

ورود بالغ بر ۱۵۲ هزار 
مترمربع پروژه ساختمانی از 

طریق طرح تخفیف ویژه
علــی اصغــر زحمتکــش رئیس ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــر 152 ه ــغ ب از ورود بال
پــروژه ســاختمانی از طریــق اجــرای 
ــات  ــدی خدم ــف 30 درص ــرح تخفی ط
مهندســی و شناســنامه فنــی ملکــی خبر 
ــرح،   ــان ط ــا پای ــرد: ب ــد ک داد. وی تاکی
رکــوردی بــی نظیــر ثبــت شــد و در روز 
ــورد  ــر122 م ــغ ب آخــر اجــرای طــرح، بال
ــامانه  ــر روی س ــاختمانی ب ــده س پرون
اعــالم  انتظــار  در  نظــارت،  ارجــاع 
ــرار گرفــت. ــی مهندســان ناظــر ق داوطلب

گذر از فیلتر نظام مهندسی
در ساخت و ساز الزامی 

است
ــاختمان  ــی و س ــام مهندس ــس نظ رئی
کهگیلویــه و بویراحمــد: بــه عنــوان نظام 
مهندسی مســئولیت ســاختمان هایی را 
کــه از فیلتــر مــا گذشــته و مجــوز گرفتــه 
ــئولیت  ــا مس ــم ام ــی پذیری ــد را م ان
ــوز  ــدون مج ــه ب ــی را ک ــاختمان های س
مــا احــداث شــده انــد را نمــی پذیریــم 
. وی افــزود: امیدواریــم از ایــن بــه 
بعــد بــا همــکاری دســتگاههای ذیربــط 
همــه ســاختمان هــای اداری ، صنعتــی 
ــی  ــام مهندس ــر نظ ــگری از فیلت ، گردش

ــد. ــور کنن عب

اعالم آخرین تصمیمات گروه 
نقشه برداری نظام مهندسی 

ساختمان 
ــروه تخصصــی  ــن جلســه گ در چهارمی
ــه  ــزی ب ــورای مرک ــرداری ش ــه ب نقش
صــورت حضــوری و مجــازی بــا حضــور 
مهنــدس مومنــی مقــدم، مدیــر اجرایی 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــا  ــه ب ــن جلس ــد. ای ــالم ش ــذ و اع اخ
تاکیــد بــر »پیگیــری و مکاتبــات الزم در 
خصــوص تدویــن و تصویــب مبحــث 
نقشــه بــرداری و شــرح خدمــات نقشــه 
ــروه  ــن کارگ ــن عناوی ــرداری«، »تعیی ب
هــا و مســئولیت هــای مربوطــه« و 
»برگــزاری جلســه بــا کارگــروه مشــترک 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــردی اداره ثب راهب
کشــور بــرای بررســی مشــکالت مربــوط 
بازرســی میدانــی و  بــه تفکیــک و 
ــه  ــان ب ــک آپارتم ــتوراالعمل تفکی دس
ــه«  ــدت روی ــه وح ــیدن ب ــور رس منظ

ــزار شــد. برگ
اعالم آخرین تصمیمات گروه 
نقشه برداری نظام مهندسی 

ساختمان 
ــات  ــور خدم ــرل ام ــر کنت ــد ب ــدف تأکی باه
مهندســی، پایــش گودهــای پرخطــر، در 
ــرداری  ــروژه گودب ــد پ ــهر از چن ــطح ش س
شــده و همچنیــن رهاشــده در مرحلــه 
گودبــرداری توســط گروه هــای کنتــرل و 
ــران  ــی ته ــام مهندس ــازمان نظ ــی س بازرس
ــروژه  ــد پ ــور چن ــن مان ــد. در ای ــام ش انج
ــی  ــرل بازرس ــد کنت ــط واح ــاب و توس انتخ
ــات مهندســی انجــام شــد.  ــت خدم معاون
انجــام مانورهــا به منظــور کاهــش تخلفــات 
و به صــورت دوره ای در برنامه هــای ســازمان 

دارد وجــود  نظام مهندســی 

تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

https://tasisatnews.com/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9/
https://tasisatnews.com/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9/
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d8%b1-152-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85/
https://tasisatnews.com/%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://www.tasisatnews.com
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نیمی از مهندسین 
فارغ التحصیل نظام مهندسی

“شغل ثابتی” ندارند
ســازمان  رئیــس  مقومــی  امیــن   
ــت:  ــم گف ــاختمان ق ــی س نظام مهندس
فارغ التحصیــل  مهندســین  از  نیمــی 
ــد. ــی ندارن ــغل ثابت ــی، ش نظام مهندس
ــرای  ــتغال ب ــی اش ــی متول نظام مهندس
ــز  مهندســان نیســت و اشــتغال زایی نی
ــازمان  ــن س ــی ای ــف قانون ــز وظای ج
مجــری  امــا  اســت،  تعریف نشــده 
ذیصــالح ازجملــه موضوع هایــی اســت 
ــه اشــتغال مهندســان ســاختمان  کــه ب

کمــک می کنــد.

اقبال مستاجران و خریداران 
به حومه شهرهای بزرگ

بررســی رونــد تعــداد آگهی هــای ملکــی 
ــد ایــن  ــزرگ موی در حومــه شــهرهای ب
ــه تناســب کاهــش  ــه ب ــه اســت ک نکت
تقاضــا در نیمه شــمالی شــهرهای بــزرگ 
ــداران  ــتاجران و خری ــقوط آزاد مس و س
ــهر و  ــوب ش ــی، جن ــق میان ــه مناط ب
ــروش و  ــای ف ــداد آگهی ه ــه، تع حوم
ــاال  ــدی ب ــورت تصاع ــز به ص ــاره نی اج

ــه اســت. رفت
بــه گــزارش اخبــار ســاختمان، افزایــش 
قیمــت مســکن طــی ســه ســال اخیــر 
ــت  ــد اس ــران ۴۲۲ درص ــی در ته درحال
کــه در برخــی شــهرهای اقمــاری تهــران 
ــا ۶۰۰ درصــد اســت. ــن مقــدار ۴۴۰ ت ای

بچه سوم دنیا بیاید، وام 
مسکن ۷۰ میلیونی

می گیرید!
نماینــدگان مجلــس طرحــی در جریــان 
الیحــه  درآمــدی  بخــش  بررســی 
ــت وام  ــنهاد پرداخ ــه ۱۴۰۰، پیش بودج
خریــد مســکن بــه برخــی از خانوارهــا 
را تصویــب کردنــد. براســاس ایــن 
ــال ۹۹ و  ــه در س ــی ک ــرح، خانوارهای ط
ــوند  ــوم می ش ــد س ــب فرزن ۱۴۰۰ صاح
میلیــون   ۷۰ خریــد  وام  می تواننــد 

ــد. ــت کنن ــکن را دریاف ــی مس تومان
ــی  ــه خانوارهای ــا ب ــن وام تنه ــه ای البت
پرداخــت می شــود کــه صاحــب فرزنــد 
ــد مســکن باشــند.  ســوم شــوند و فاق
ایــن طــرح بــا اولویــت مناطــق محــروم 
اجــرا می شــود و بودجــه در نظــر گرفتــه 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرای آن ه ــده ب ش

اســت.

پیشرفت ایران در ارتقای 
امنیت ساختمان سازی 

چشمگیر است
ــام  ــازمان نظ ــس س ــد رئی ــاور ارش مش
مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، 
امنیــت  ارتقــای  در  ایــران  پیشــرفت 
ــد و  ســاختمان ســازی را چشــمگیر خوان
ــورد  ــاختمانی م ــای س ــازه ه ــت: س گف
ــل  ــیار قاب ــالها بس ــن س ــتفاده در ای اس
ــالب  ــل از انق ــا قب ــتند. م ــاد هس اعتم
فقــط ســه دانشــکده معمــاری داشــتیم 
امــا در حــال حاضــر حــدود 900 دانشــکده 
حضــور  همیــن  و  داریــم  معمــاری 
مهندســان مــی توانــد به توســعه منطقی 
شــهرها کمــک کنــد.وی پیشــرفت ایــران 
ــازی را  ــاختمان س ــت س ــای امنی در ارتق
چشــمگیر دانســت و افــزود: ســازه هــای 
ــا  ــرن ب ــع ق ــن رب ــه در ای ــاختمانی ک س
ــد،  ــده ان ــاخته ش ــان س ــارت مهندس نظ

ــتند. ــاد هس ــل اعتم ــیار قاب بس

وام ودیعه مسکن تا پایان 
اسفند تمدید شد

ــا  ــی کرون ــتاد مل ــه س ــال مصوب ــه دنب ب
بــرای پرداخــت وام اجــاره بــه مســتاجران 
۸۲۸ هــزار نفــر از متقاضیــان واجــد شــرایط 
شــناخته شــدند کــه ۳۰۲ هــزار نفــر نســبت 
بــه دریافــت وام اقــدام و ۲۳۰ هــزار نفــر در 
ــد  ــده دادن ــکیل پرون ــل تش ــای عام بانکه
ــر وام  ــزار نف ــاه ۱۹۱ ه ــن م ــا ۱۲ بهم ــه ت ک
اجــاره را دریافــت کــرده انــد. بــا توجــه بــه 
ــده  ــکیل پرون ــد تش ــدن فرآین ــی ش طوالن
ــان  ــا پای ــک ه ــان در بان ــی متقاضی بعض
بهمــن مــاه ۱۳۹۹ مهلــت دریافــت وام 
ــای ســال جــاری  ــا انته ــه ت ــالم شــد ک اع

ــد شــده اســت. تمدی

برگزاری مسابقه بدمینتون 
بانوان سازمان نظام مهندسی 

تهران
در جشــنواره ورزشــی ویژه دهــه مبارک فجر 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان 
تهــران و مقــارن بــا میــالد حضــرت فاطمــه 
ــت  ــت معاون ــه هم ــرا)س( و روز زن، ب زه
توســعه ســرمایه مهندســی )واحــد رفاهــی 
(  و ســازمان  بســیج مهندســین مســابقه 
روز  بانــوان ســازمان  ویــژه  بدمینتــون 
جمعــه مــورخ ۱۷ بهمــن مــاه ســال جــاری 
ــا حضــور  ــی ب ــرادی و تیم ــه صــورت انف ب
بانــوان ورزشــکار تیــم بدمینتــون ســازمان 
در ســالن پیــام برگــزار گردیــد .بــه گــزارش 
تاسیســات نیــوز، در رقابــت های انفـــرادی 
ــفندیار)رتبه  ــه اس ــدس اله ــا مهن ــم ه خان
اول(، مهنــدس نادیــا عشـــری )رتبــه دوم( 
ــه ســوم( و  ــدس ســارا قلمچــی )رتب و مهن
در رقابــت هــای تیمــی خانــم هــا مهنــدس 
الهــه اســفندیار و مهنــدس یگانه سیاوشــی 
)رتبــه اول مشــترک( و خانــم هــا مهنــدس 
ــدس  ــق و مهن ــژه مطل ــحر داوودی وی س
مونــا اکبــرزادگان )رتبــه دوم مشــترک( 

کســب نمودنــد.

تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.
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دوره آموزشی اصول طراحی
تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی 

 مدت دوره: 55 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

VRF دوره آموزشی
 مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری:
چهارشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی محاسبه بارهای حرارتی و 
برودتی با کریر

مدت دوره: 30 ساعت
روزهای برگزاری:

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

ساختمان، نصب و تعمیر
پکیج های حرارتی

مدت دوره: 40 ساعت
روزهای برگزاری: سه شنبه ها

پنجشنبه ها 14:00-18:00
و جمعه ها 09:00-14:00

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی مهندسی برودت حرفه ای

 مدت دوره: 33 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی
مدت دوره: 105 ساعت

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها 17:30-20:30

و پنجشنبه ها 13:00-16:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-3/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-pipe-flow-expert/
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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
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گزارش ویژه

نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در 
تهران تمرین حضور ایران در منطقه

ــادالت  ــراری مب ــان، برق ــل کارشناس ــه تحلی ــا ب بن

تجــاری بیــن ایــن کشــورها بــر اســاس »تجــارت 

بــرای توســعه  انــدازی مطلــوب  آزاد« چشــم 

صــادرات و حمایــت از تولیــد داخلــی ترســیم کرده 

و ایــران نیــز در ایــن راســتا بــا انجــام اقداماتــی در 

حــوزه هــای مختلــف گردشــگری، عمــران، انــرژی 

) بــه ویــژه بــرق و توســعه صــادرات خدمــات فنــی 

مهندســی( ، در صــدد افزایــش درآمــد ارزی در ایــن 

زمینــه اســت.

»تحریــم«، »شــیوع کرونــا« از جملــه موانعــی 

ــتن  ــود پیوس ــا وج ــه ب ــوند ک ــی ش ــوب م محس

ــی   ــکاِن معرف ــیا«، ام ــه اورس ــه »اتحادی ــران ب ای

توانمنــدی هــای صنعتــی و تولیــدی ایــران را بــه 

ــرد.  ــم نک ــوب فراه ــکل مطل ش

 نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در اردیبهشت ماه سال آینده در تهران، تمرینی مناسب برای ورود 

موفق به تجارت آزاد در منطقه خواهد بود.خبر برپایی نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در اردیبهشت 

ماه سال آینده در تهران، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشورهای عضو، به ویژه »ایران« 

د رحوزه های مختلف عمران، برق، گردشگری و … خواهد بود.

https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87/
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گزارش ویژه

برپایــی نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی اوراســیا 

تهــران،  در  آینــده  ســال  مــاه  اردیبهشــت  در 

ــی و  ــش خصوص ــار بخ ــی در اختی ــی طای فرصت

ــد  ــا بتوانن ــد ت ــی ده ــرار م ــی ق ــن دولت همچنی

زمینــه همــکاری هــای مشــترک میــان کشــورها را 

ــد. ــاء دهن ــش ارتق ــش از پی بی

رقابــت پذیــر کــردن محصــوالت، برندســازی، 

ــران،  ــدی ای ــرای محصــوالت تولی ــار ب کســب اعتب

افزایــش درآمدهــای ارزی، رونــق اقتصــادی از 

جملــه مهمتریــن شــاخص هایــی اســت کــه بایــد 

از دِل برپایــی ایــن نمایشــگاه بــه آن دســت یافــت.

رونــق صــادرات خدمــات فنــی مهندســی صنعــت 

ــن توســعه  ــور و همچنی ــه کشــورهای مذک ــرق ب ب

همــکاری هــا در ایــن صنعــت بــا توجــه بــه اقبــاِل 

خــوب مــردم و فعــاالن اقتصــادی دیگر کشــورهای 

ــی  ــاط قوت ــی از نق ــی یک ــای ایران ــو از کااله عض

محســوب مــی شــود کــه تــا کنــون بــه خوبــی بــه 

مرحلــه عملیاتــی شــده اســت.

ــره  ــرای ایجــاد یــک زنجی آنچــه بدیهــی اســت؛ ب

مناســب از تولیــد تــا صــادرات، ضــرورت دارد بــه 

ــی در  ــن الملل ــه ای و بی ــوع منطق ــای متن نیازه

ــژه ای  ــدی توجــه وی اســتقبال از محصــوالت تولی

ــش  ــر در کاه ــا موث ــل کام ــی از عوام ــود و یک ش

ــدار  ــای پای ــت ه ــاد ظرفی ــا؛ “ایج ــم ه ــار تحری آث

صادراتــی در کشــور هــای دوســت و همــکار 

ــت.” اس

برگــزاری ایــن نمایشــگاه و نمایشــگاه های مشــابه 

آن، حاصــل دیپلماســی اقتصــادی مناســبی اســت 

ــه ارتباطــی در راســتای  ــک حلق ــوان ی ــه عن ــه ب ک

ــط  ــت رواب ــر تقوی ــز ب ــی اقتصــادی متمرک همگرای

مشــترک فــی مابیــن کشــورها انجــام شــده اســت.

تقویــت ارتبــاط بــا کشــورهای دیگــر و همچنیــن 

توســعه صــادرات غیــر نفتــی و شــناخت ظرفیتهای 

اقتصــادی جدیــد بــرای فعــاالن اقتصــادی ایــران از 

ــی اوراســیا در  ــن الملل ــگاه بی ــای  نمایش رهآورده

اردیبهشــت مــاه ســال آینــده خواهــد بــود.

ــی  ــداد صنعت ــن روی ــدگان، ای ــه برگزارکنن ــه گفت ب

ــه  ــکاء ب ــا ات ــار ب ــن ب ــرای اولی ــگاهی ب و نمایش

توانمنــدی فعــاالن تولیــدی در محــل دایمــی 

نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار مــی 

ــادی  ــده اقص ــرای آین ــی ب ــرات مثبت ــود و اث ش

ــت. ــد داش ــور خواه کش

بدیهــی اســت، اگــر از تجهیــزات اســتاندارد و 

مــورد قبــول و توافــق ایــن منطقــه بــرای صــادرات 

ــده  ــه وارد کنن ــل ب ــا تبدی ــم طبیعت ــتفاده نکنی اس

ــا  ــد. مطمئن ــم ش ــی خواهی ــازار مصرف ــرف و ب ص

عملکــرد هــر چــه مناســبت تر ایــران در ایــن 

بخــش همزمــان بــا برگــزارِی نخســتین نمایشــگاه 

ــال  ــاه س ــت م ــیا در اردیبهش ــی اوراس اختصاص

آینــده در تهــران، تمرینــی خــوب بــرای ورود موفــق 

ــود. ــد ب ــه خواه ــارت آزاد در منطق ــه تج ب

گفتنــی اســت؛ اولیــن نمایشــگاه اختصاصــی 

ــاه ســال ۱۴۰۰  ــا ۳۱ اردیبهشــت م اوراســیا از ۲۸ ت

ــی  ــل دائم ــی ۲۰۲۱( در مح ــاه م ــت ۲۱ م ) ۱۸ لغای

نمایشــگاههای بیــن المللــی تهــران برگــزار خواهــد 

شــد.
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مقاله اشری

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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حقوق تاسیسات

رامیـــــــن وطــن دوســــت/ مهندس تاسیســات 

و حقوقــدان 

1 - اصل حسن نیت از طرف بیمه گر: 

ــل  ــت اص ــری رعای ــه گ ــرف بیم ــد در ع ــر چن ه

حســن نیــت از طــرف بیمــه گــذار الزامــی اســت 

لیکــن بایــد پذیرفــت در رابطــه حقوقــی طرفیــن 

ــی  ــرف الزام ــر دو ط ــت در ه ــن نی ــت حس رعای

اســت . صــدور بیمــه نامــه متناســب و بــه صــورت 

شــفاف بــا ضمانــت اجــرای الزم، اولیــن و مهمترین 

ســند رعایــت اصــل حســن نیــت از طــرف بیمــه 

ــه  ــورد بیم ــل م ــخصات کام ــت . درج مش ــر اس گ

، تعهــدات بیمــه گــر وظايــف بیمــه گــذار و ســایر 

اصــول و قواعــد الزم و مــورد اجــرا در عملیــات بیمه 

گــری اعــم از صــدور بیمــه نامــه و خســارت قابــل 

پرداخــت، رعایــت ایــن اصــل را تائیــد مــی نمایــد 

2-  اصــل غرامــت یــا اصــل زیــان : 

هــدف از انعقــاد عقــد بیمــه، ایجــاد تامیــن 

ــان وارده  ــران زی ــذار و جب ــه گ ــرای بیم ــب ب مناس

ــت  ــه وی را در وضعی ــت ک ــه ای اس ــه او  بگون ب

قبــل از حادثــه قــرار دهــد . هرچنــد خســارت وارده 

ــران  ــل جب ــل قاب ــه صــورت کام ــذار ب ــه گ ــه بیم ب

نیســت لیکــن همــواره بیمــه گــر ســعی مــی نماید 

بــا صــدور بیمــه نامــه مناســب بــه بیمــه گــذار در 

ــر  ــرف دیگ ــد.  از ط ــک نمای ــارت کم ــران خس جب

ــران  ــیله جب ــه، وس ــه بیم ــود ک ــت نم ــد دق بای

ــذار. ــه گ ــاع بیم ــیله انتف ــه وس ــت ن ــارت اس خس

3 - اصل نفع بیمه پذیر :

 قاعدتــا افــراد بــه جهــت رابطــه ای کــه بــا مــورد 

بیمــه دارنــد و از ســامت آن نفــع مــی برنــد آن را 

بیمــه مــی نماینــد از اینــرو گفتــه مــی شــود بیمــه 

ــه  ــع بیم ــه، نف ــورد بیم ــه م ــد نســبت ب ــذار بای گ

پذیــر داشــته باشــد یعنــی ســامت مــورد بیمــه، 

بــه نفــع وی و زیــان و خســارت مــورد بیمــه، بــه 

زیــان او باشــد.

4-  اصل جانشینی : 

ــه-  ــون بیم ــاده 30 قان ــاس م ــر اس ــل ب ــن اص ای

ــود.  ــی ش ــف م 1316 تعری

ــه  ــدودی ک ــر در ح ــه گ ــاده 30 : » بيم ــق م مطاب

خســارت وارده را قبــول یــا پرداخــت مــی کنــد در 

مقابــل اشــخاصی کــه مســئول وقــوع حادثــه پــا 

خســارت هســتند قائــم مقــام بيمــه گــذار خواهــد 

بــود.

ــا  ــی ب ــه مناف ــد ک ــی کن ــذار اقدام ــه گ ــر بیم  و اگ

ــئول    ــر مس ــه گ ــل بیم ــد در مقاب ــور باش ــق مزب ح

ــود.  ــد ب خواه

5- اصل تعدد بیمه : 

تعــدد بیمــه عبــارت اســت از اینکــه برای یک شــی 

ء، چنــد قــرارداد بیمــه وجــود داشــته باشــد. تعدد 

اصول 8 گانه بیمه
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بیمــه، حســب مــورد، ممکــن اســت صحيــح و یــا 

ــل،  ــرایط ذی ــول ش ــورت حص ــد. در ص ــل باش باط

تعــدد بیمــه مغایــر اصــل غرامــت اســت و باطــل 

مــی باشــد:

ــع  ــد و جم ــته باش ــه داش ــد بیم ــال چن ــک م 1- ی

ــی  ــش از ارزش واقع ــا بی ــه ه ــه نام ــغ بیم مبال

ــد. باش

ــخص  ــک ش ــا، ی ــه نامهه ــه بیم ــع از هم 2- منتف

ــد. باش

3- خطرهــای بیمــه شــده در همــه بیمــه نامههــا، 

یکســان باشــد.

6- اصل داوری :

 همانگونــه کــه بیمــه گــذار و بیمــه گــر بــر اســاس 

اصــل حســن نیــت قــرارداد بیمــه را منعقــد 

مینماینــد، شایســته اســت اختــاف پیــش آمــده 

نیــز بــه طریــق مســالمت آمیــز و دوســتانه حــل و 

فصــل گــردد.  در قراردادهــای بیمــه، مــاده ای بــه 

ایــن اصــل اختصــاص یافتــه اســت لیکــن علیرغــم 

ــل  ــه دالی ــه ای اســت و ب ــه داوری اصــل بیم اینک

بســیار، اهمیــت فــراوان دارد لیکــن شــرط داوری 

ــزام آور  ــن ال ــن طرفی ــه بی ــرارداد بیم ــدرج در ق من

نگردیــده اســت و طرفيــن تنهــا 

بــه ارجــاع اختــاف بــه داور و حــل 

ــق  ــاف از طری ــز اخت ــالمت آمی مس

ــد. داوری ارشــاد شــده ان

7-  اصل علت نزدیک : 

ــم  در توصیــف اصــل غرامــت، گفتی

بیمــه گــذار بایــد ورود خســارت 

ــده را  ــه ش ــرات بيم ــی از خط ناش

ــد  ــذار بای ــه گ ــد. بیم ــات نماي اثب

و  بیــن خســارت  نمایــد  اثبــات 

حادثــه رابطــه علــت و معلولــی و مســتقیم وجــود 

ــه  ــه بیم ــتقیما از حادث ــارت مس ــی خس دارد . یعن

شــده ایجــاد شــده اســت هــر چنــد ممکــن اســت 

دلیــل یــا عواملــی بیــن حادثــه و خســارت وجــود 

ــارت و  ــن خس ــه بی ــن چنانچ ــد لیک ــته باش داش

حادثــه مــورد بیمــه رابطــه معقــول باشــد بيمــه گر 

مســئول اســت چنانچــه عــرف و عقــل خســارت را 

ناشــی از حادثــه بدانــد خطــر مــورد بیمــه محقــق 

ــت . ــده اس ش

8-  اصل اتکائی اصل: 

اصــل  اتکائــی بــر اســاس اصل تعــاون و مشــارکت 

ــيم  ــارت و تقس ــران در خس ــه گ ــدادی از بیم تع

ــه  ــب آن بیم ــت و بموج ــده اس ــود آم ــر بوج خط

گــر مــی توانــد قســمتی از ریســک پذیرفتــه شــده 

ــام  ــد. انج ــذار نمای ــر واگ ــر دیگ ــه گ ــه     بیم را ب

ــا  ــتور ی ــت دس ــه عل ــی ب ــی در مواقع ــه اتکائ بیم

ــه  ــاری و در مواقعــی جنب ــه اجب ــع قانونــی جنب من

اختیــاری دارد . یعنــی بیمــه گــران جهــت افزایــش 

ــراودات  ــش م ــود و افزای ــری خ ــه گ ــوان بیم ت

تجــاری ریســکهای پذیرفتــه شــده را بــه شــرکتهای 

ــد.  ــده واگــذار نمای دیگــر پذیرن

حقوق تاسیسات
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بــه گــزارش تاسیســات نیــوز،  محمود محمــودزاده 

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 

ــی از  ــدس، برخ ــفند روز مهن ــک ۵ اس ــن تبری ضم

ــت را در راســتای وظیفــه اجتماعــی  اقدامــات دول

ــاز  ــاخت و س ــه س ــت دادن ب ــان در کیفی مهندس

برشــمرد.

معــاون مســکن و ســاختمان بــا اشــاره بــه اینکــه 

ــی را  ــی اجتماع ــواده و زندگ ــاد خان ــاس و بنی اس

ــا  ــط ب ــات مرتب ــاختمان و موضوع ــکن و س مس

مهندســی تشــکیل می دهــد، گفــت: وزارت راه 

ــه  ــی، ب ــام مهندس ــوع نظ ــازی در موض و شهرس

منظــور کیفیــت بهبــود خدمــات مهندســی اصــاح 

قانــون نظــام مهندســی ســاختمان را کــه ۲۵ ســال 

ــن  ــه ای ــرد ک ــری ک ــذرد بازنگ ــب آن می گ از تصوی

بازنگــری بــه همــراه آسیب شناســی و بررســی 

مشــکات موجــود در حــوزه ســاخت و ســاز بــوده 

اســت.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: کمبودهــا 

ــده  ــا ش ــه احص ــون و آیین نام ــتی ها در قان و کاس

و در خصــوص نــکات پنهــان آن بررســی الزم انجام 

ــوزه  ــن ح ــه در ای ــه وزارتخان ــی ک ــد. اقدامات ش

ــام  ــون نظ ــاح قان ــه اص ــال الیح ــام داد ارس انج

مهندســی بــه دولــت ارســال و اصــاح مفــادی از 

آییــن نامــه اســت.

مرکز اسناد 
و موزه ملی 
مهندسان 
راه اندازی 

می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی ارتقای جایگاه مهندسان و ارایه خدمات تخصصی توسط 
آن ها را در اولویت سیاستگذاری کالن وزارت راه و شهرسازی برشمرد و از راه اندازی مرکز 
اسناد و موزه ملی مهندسان ایران و همچنین ارسال الیحه قانون نظام مهندسی و اصالح 

مفاد آیین نامه آن به دولت خبر داد.

https://tasisatnews.com
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محمــودزاده اصــاح اباغیــه آییــن دادرســی 

بــرای شــوراهای انتظامــی و موضــوع اصــاح 

ــات و  ــه خدم ــرای ارای ــی ب ــر حقوق ــاختار دفات س

پاســخگوبودن را از دیگــر نــکات در حــوزه زیربنایــی 

داد:  توضیــح  و  برشــمرد  کشــور  در  مهندســی 

بازنگــری تمامــی بخشــنامه های قانــون نظــام 

ــال  ــد در ح ــرایط جدی ــا ش ــق ب ــی منطب مهندس

انجــام اســت. همچنیــن، کلیــات ایجــاد مهندســی 

تدویــن  ایــن مبحــث در شــورای  و  ترافیــک 

مقــررات ملــی ســاختمان بــه تصویــب رســید کــه 

ــد. ــام ش ــت انج ــاد کیفی ــور ایج ــه منظ ــکار ب این

دیگــر  از  را  متخصــص  نیــروی  تربیــت  وی 

راهکارهــای دولــت بــرای بهبــود شــرایط مهندســی 

ــار  ــرای اولیــن ب ــوان کــرد و گفــت: ب در کشــور عن

ــوزه  ــی در ح ــای تخصص ــی پروانه ه ــون آت در آزم

مهندســی صــادر می شــود. در شــرایط فعلــی 

پروانه هــای  مهندســی  پروانه هــای  تمامــی 

نــوع  کنــد  نمــی  فرقــی  و  عمومــی هســتند 

ســاختمان چیســت. بدیــن معنــا، همــه مهندســان 

بــر اســاس گــروه یــا پایــه ای کــه دارنــد می تواننــد 

ــاختمان  ــه س ــد. در حالیک ــام دهن ــات انج خدم

بــا شــرایط ویــژه ای کــه دارد نیازمنــد پروانــه 

تخصصــی بــوده و ایــن کار در حــال انجــام اســت.

بــه گفتــه محمــودزاده، بــا صــدور پروانــه تخصصی 

بــرای مهندســان و ترویــج آن، مهندســان ترغیــب 

ــات روز را  ــوند و مطالع ــه روز ش ــا ب ــوند ت می ش

داشــته باشــند تــا بتواننــد از ایــن فرصــت پیــش 

آمــده اســتفاده کننــد. بــا اینــکار خدمــات رســانی 

ــی  ــا تخصص ــات کام ــوزه، خدم ــن ح ــرای ای ب

ــود. خواهــد ب

ــی مســکن بیمــه  ــدام مل ســاختمان های طــرح اق

ــوند ــت می ش کیفی

معــاون وزیــر راه و شهرســازی یــادآور شــد: بیمــه 

ــاختمان های  ــی س ــرای تمام ــاختمان ب ــت س کیفی

ــاس وســیع از  ــی مســکن در مقی ــدام مل طــرح اق

دیگــر اقدامــات دولــت در حــوزه مهندســی بــوده 

اســت کــه چنــدی پیــش تفاهــم نامــه آن منعقــد 

و وارد مراحــل اجرایــی و عملیاتــی شــد. بــا اینــکار 

ســاختمان هــای طــرح اقــدام ملــی مســکن بیــن 

۳ تــا ۱۰ ســال بیمــه مــی شــوند.

محمــودزاده از امضــای تفاهم نامــه وزارت راه و 

شهرســازی بــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

کشــور بــرای ارایــه تخفیــف ارایــه خدمــات 

مهندســی رایــگان و بــا تخفیــف در اجــرای طــرح 

اقــدام ملــی مســکن خبــر داد و گفــت: مهندســان 

ــرای  عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ب

رایــگان  خدمــات  ســه  تــا  یــک  دهک هــای 

ــکن  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــرای ط ــی در اج مهندس

ارایــه مــی دهنــد کــه ایــن خدمــات بــرای اقشــار 

ــراه  ــف هم ــد تخفی ــا ۵۰ درص ــدی ب ــان درآم می

ــت. اس

ــا  ــازی ب ــل وزارت راه و شهرس ــزود: در مقاب وی اف

افزایــش ظرفیــت خدمــات ایــن موضــوع را بــرای 

مهندســان جبــران خواهــد کــرد کــه ایــن موضــوع 

ــرای  ــده ب ــام ش ــت تم ــا قیم ــود ت ــی ش ــث م باع

متقاضیــان ایــن نــوع از مســکن، کمتــر شــود.
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نگاهی به بازار

مدرسین دوره: مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی
مهندس امیر مرادیان و مهندس ایمان یونسی

مهندسی توربوماشین

مهندسی یوتیلیتی مهندسی شبکه گاز

مهندسی معماری مهندسی کانال

مهندسی تهویه

مهندسی اطفاء حریق و مدیریت دود
دفع فاضالب وآب باران

مهندسی تهویه مطبوع

انواع لوله ها

مبانی پمپ

اسپرینکلرها

گازهای طبی
سقف های کاذب

دریچه ها

COMFORT CONDITIONS

www.kaashaaneh.ir
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بــه گــزارش تاسیســات نیوز،اشــکان ناظمــی  افزود: 

بــه تبــع آن ایــن  اقدامــات روی هــم جمــع شــده و 

امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه خیلــی از پــروژه-

ــرفت  ــد پیش ــه درص ــود دارد ک ــور وج ــا در کش  ه

ــا  ــی از آن ه ــت و برخ ــد اس ــا ۲۰ درص ــاً ت آن مث

ــش  ــته پی ــیار آهس ــا بس ــوند و ی ــف می ش متوق

میرونــد.

عضــو ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران 

ــه  ــرای آنک ــکاری ب ــرکت های پیمان ــرد: ش ــح ک تصری

ــه  ــی ک ــه کارهای ــان را در مجموع ــد خودش بتوانن

ــًا  ــد حتم ــظ کنن ــود، حف ــول می ش ــا مح ــه آن ه ب

نیــاز اســت کــه صــدور خدمــات مهندســی داشــته 

ــکاری  ــه پیمان ــر مجموع ــدم ه ــن معتق ــند، م باش

ــا حــوزه صــدور خدمــات مهندســی  ــد ب ــه بتوان ک

خــودش را آمیختــه کنــد و حرکــت کنــد مــی تواند 

ــمت  ــه س ــور را ب ــی کش ــرکت و حت ــه ش مجموع

چالش شرکت های خدمات فنی و مهندسی

عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از کمبود بودجه های عمرانی و همچنین کم و 
کاستی هایی در برنامه ریزی صحیح برای اجرای پروژه های ملی عمرانی اظهار گالیه کرد و گفت: 
در کشور ما پروژه  هایی که تعریف می شود در فاز مطالعاتی هزینه  ها را به صورت حداقل محاسبه 

میکنیم و متاسفانه بیشتر پروژه  های ملی ما نقش سیاسی پیدا کرده و بدون بودجه و شرایط مورد 
نظر از لحاظ بحث های مهندسی و مطالعاتی دقیق روی آن کار میشود.

https://tasisatnews.com/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/
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گزارش
موفقیــت بیشــتری راهبــری کــرده و در ایــن حــوزه  

نیــز مــا بــا توجــه بــه تــورم نــرخ ارزی کــه داشــته-

ایــم ســعی کردیــم ایــن موضــوع را متوقــف نکنیــم.

ــی  ــوزه عمران ــرد: در ح ــان ک ــر نش ــی خاط ناظم

ــه  ــی ادام ــای آت ــال ه ــد در س ــرکتهایی میتوانن ش

حیــات داشــته باشــند کــه هــم در طراحــی و هــم 

در حــوزه تأمیــن مالــی نقــش داشــته باشــد، بــه 

ــه ایــن شــکل فعالیــت کــردن منجــر  نظــر مــن ب

ــن  ــز مــی شــود. در ای ــه هــا نی ــه کاهــش هزین ب

حــوزه قراردادهــای مختلفــی را تقریبــًا در دولت هــای 

ــود  ــام می ش ــف انج ــورهای مختل ــف و کش مختل

ــه نظــر مــن  ــه صــورت BO، BOT و BLT کــه ب ب

در حــوزه کشــور بــه صــورت BOT ایــن فرآینــد در 

ــر خــوب جــاری شــده اســت. ــا ۱۰ ســال اخی ۸ ی

وی اظهــار داشــت: امیــدوارم تمــام شــرکت های 

پیمانــکاری کــه امــروز توانســته اند بــا تمــام 

مشــکاتی کــه در کشــور وجــود دارد خــود را 

حفــظ کننــد، ایــن حــوزه کارآفرینــی خــود را ادامــه 

دهنــد و بــه ایــن ســمت و ســوی هدایــت شــوند 

کــه عمــًا اســتواری مجموعــه شــرکت آن هــا دچــار 

مشــکات نقدینگــی و  cash flow نشــود و یکــی 

ــرکت های  ــه ش ــه مجموع ــکاتی ک ــن مش از بزرگ تری

 cash flow ــت ــث مدیری ــد بح ــکاری دارن پیمان

ــای  ــه ه ــر بودج ــت و اگ ــی اس ــت مال و مدیری

عمرانــی کشــور بدرســتی صــرف عمــران شــود ایــن 

ــد. مشــکل بوجــود نمــی آی

ایــن عضــو ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران، 

تاکیــد کــرد: مــن بــه عنــوان یــک مهنــدس ایرانــی 

کــه در کشــور هــای مختلــف نیــز فعالیــت داشــته 

ام مــی گویــم کــه مــا در مقایســه بــا همســایگان 

ــوزه  ــا در ح ــور، ی ــرق کش ــوزه ش ــان در ح اطرافم

جنــوب، حــوزه  کشــورهای عربــی و نیــز حــوزه  های 

کشــورهای هفت گانــه عربــی در قســمت غــرب 

کشــورمان و همچنیــن حوزه هــای غــرب و شــمال 

غــرب قســمت ترکیــه کــه شــاید رشــد اقتصــادی 

ــاال  ــی ب ــر خیل ــدت اخی و مهندســی در آنجــا در م

ــری  ــا چی ــی واقع ــث مهندس ــاظ بح ــوده از لح ب

کم تــر نداریــم و شــاید در خیلــی از حوزه  هــای 

فنــی و مهندســی از کشــورهای دنیــا باالتــر باشــیم.

مدیرعامــل و نایــب رئیــس شــرکت هلدینــگ هنزا 

ــی  ــا وقت ــورهای دنی ــام کش ــرد: در تم ــح ک تصری

ــه  ــف می شــود، ارکان آن ب ــی تعری ــروژه مل ــک پ ی

ایــن صــورت اســت کــه مشــاور پــروژه، پــروژه را 

ــاز  ــاز یــک و ف ــد، از لحــاظ بحــث ف تعریــف می کن

ــه آن  ــور، بودج ــس آن کش ــی در مجل دو مطالعات

ــروژه  ــرای آن پ ــه  اش ب ــود و بودج ــوب می ش مص

دیــده می  شــود. در حــال حاضــر در حــوزه خلیــج-

ــن  ــه ای ــا ب ــر پروژه ه ــه، اکث ــیا میان ــارس، آس  ف

شــکل تعریــف می شــوداما متاســفانه در کشــور مــا  

ایــن  موضوعــات زیــاد نقــش پــر رنگــی نــدارد، و 

در ابتــدا پــروژه تعریــف می شــود بــر اســاس یــک 

ــر اجــرا مســائل و  ــد از ورود ب شــرایط خــاص، بع

ــان  ــود را نش ــوزه خ ــی در آن ح ــکات اجرای مش

می دهــد.

وی ادامــه داد: متاســفانه در کشــور مــا بــه دلیــل 

ــی بســیار محــدود  ــا بودجــه  هــای عمران تحریمه

ــای  ــروژه ه ــرف پ ــتی ص ــب بدرس ــت و اغل اس

عمرانــی نمیشــود در حالیکه در کشــورهای توســعه  

یافتــه ایــن موضــوع ۱۰۰ درصــد محقــق می شــود 

در کشــورهای نیمــه توســعه یافتــه حــدود ۷۰ یــا 

ــی میشــود. ۸۰ درصــد آن اجرای

ناظمــی در خصــوص پــروژه هایــی که این شــرکت 
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در ســال جــاری بــه بهــره بــرداری رســانده اســت، 

گفــت :یکــی از بزرگتریــن پروژه  هایــی کــه در 

شــرکت هنــزا در ســال جــاری انجــام شــده، پــروژه 

ــاه  ــه ۲۹ آبان م ــت ک ــان اس ــرقی اصفه ــذر ش کنارگ

ــه  ــور ب ــرم جمه ــت محت ــور ریاس ــا حض ــال ب امس

ــاح شــد. ــو کنفرانســی افتت صــورت ویدئ

ــی  ــای مهم ــه پروژه ه ــرد: از جمل ــح ک وی تصری

کــه در ســال جــاری افتتــاح شــده، پــروژه تقاطــع 

ــروژه در  ــن پ ــه ای ــود ک ــارک ب ــطح حص غیرهمس

اوایــل ســال ۹۳ اســتارت خــورد و یک پــروژه کامل 

تقاطعــی اســت کــه در فــاز بندی هــای مختلــف در 

۶ فــاز، شــامل ۶ پــل کــه طراحــی ایــن پــروژه نیــز 

بــا شــرکت مــا بــود و ایــن پــروژه شــامل حــدود 

۷۰۰۰ تــن آرماتــور، حــدود پنجــاه هــزار مترمکعــب 

ــت. ــزی داش ــی بتن ری ــام اصل از احج

وی افــزود: حســن ایــن پــروژه نســبت بــه پــروژه-

ــی  ــه پروژه های ــود ک ــن ب ــور ای ــر کش ــای دیگ ه

ــی اســت،  ــه ترافیک ــا روی منطق ــه روی آزادراه ی ک

طراحــی پل هــای آن هــا بــه صــورت پــل فلــزی انجــام 

ــزی  ــای فل ــه پل  ه ــت اینک ــه جه ــی ب ــرد ول می گی

ــی  ــتگاه اجرای ــه دس ــردار، ک ــرای بهره  ب ــًا ب عموم

ــا  ــی دارد م ــده هزینه  های ــت در آین ــا  اس کارفرم

طراحــی ایــن پــل را بــه صــورت پیش  تنیــده پــس 

کشــیده انجــام دادیــم و بــه حــول قــوه الهــی ایــن 

پــروژه نیــز در مــدت معیــن، انجــام شــد و درآبان-

ــم و  ــاح کردی ــاز آن را افتت ــن ف ــال آخری ــاه امس م

گــره ترافیکــی منطقــه غــرب کــرج و اتصــال آن بــه 

قزویــن باعــث روان ســازی آن محــدوده شــد.

www.kaashaaneh.ir
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گزارش

ــازار  ــه در ب ــرد: آنچ ــار ک ــت اظه ــید پورحاج فرش

مســکن اتفــاق مــی افتــاد انعــکاس شــرایط 

ــکن از  ــازار مس ــود ب ــا رک ــت ام ــاد کان اس اقتص

ســه علــت نشــأت مــی گیــرد. هــم اکنــون گــروه 

ــود  ــا کمب ــرف ب ــک ط ــی از ی ــان مصرف متقاضی

ــار  ــر در انتظ ــرف دیگ ــد و از ط ــی مواجهن نقدینگ

تحــوالت سیاســی و اقتصادی هســتند. وزارت راه و 

شهرســازی نیــز بــه عنــوان متولــی بخــش مســکن 

ــاخت و  ــد س ــهیل فرآین ــه تس ــه ب ــای اینک ــه ج ب

ســاز و خریــد و فــروش مســکن کمــک کنــد، مکــررا 

ــه  ــته توصی ــم گذش ــال و نی ــک س ــدود ی ــی ح ط

ــت. ــرده اس ــال ک ــدن را دنب نخری

ــات  ــش معام ــم کاه ــه علیرغ ــان اینک ــا بی وی ب

دالالن سیمان به جان بازار مسکن افتاده اند
دبیر کانون انبوه سازان با بیان این که قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار ناموت است 

و ۴۸ هزار ناموت به دست سازندگان می رسد، گفت: برای کمک به کاهش قیمت مسکن باید خانه 

بسازیم اما یک روز با دالالن فوالد، روز دیگر با دالالن سیمان مواجهیم و در این گیر و دار پروژه های 

ساختمانی به دلیل رشد قیمت مصالح دچار مشکل شده اند.

https://tasisatnews.com/%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
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گزارش
مســکن شــاهد افزایــش قیمتهــا هســتیم گفــت: 

ــکن  ــازار مس ــروش در ب ــد و ف ــون خری ــم اکن ه

بســیار کاهــش یافتــه و طبیعتــا بایــد نرخهــا 

پاییــن بیایــد امــا رشــد قیمــت زمیــن و مصالــح 

ســاختمانی، ایــن بــازار را بــه ســمت رکــود تورمــی 

کشــانده اســت. بــازار مصالــح ســاختمانی تقریبــا 

بــه حــال خــود رهــا شــده و در یــک فرآینــد رانــت 

ــروج از  ــد از خ ــح بع ــی مصال ــت بعض ــه قیم گون

درب کارخانــه توســط واســطه هــا و دالالن ســه تــا 

ــر مــی شــود. ــار براب چه

ایــن کارشــناس بــازار مســکن بــا بیــان ایــن ادعــا 

کــه دســتگاههای متولــی نظــارت در حــوزه مصالح 

ــد  ــداده ان ســاختمانی مداخــات الزم را صــورت ن

افــزود: همــه مــا بــه اقتصــاد آزاد بــاور داریــم امــا 

ــا  متاســفانه بعضــی از ســطوح اقتصــاد کشــور م

غیرشــفاف اســت. بــه طــور مثــال در حــوزه صنایــع 

ــوح  ــه وض ــار را ب ــیمان انحص ــا س ــوالد ی ــادر، ف م

ــرایط را  ــر ش ــتگاههای انحصارگ ــم و دس ــی بینی م

بــر بخــش تولیــد ســخت کــرده انــد. ایــن باعــث 

مــی شــود مســکن بــه عنــوان کاالیــی کــه توســط 

ــت  ــا قیم ــود ب ــی ش ــد م ــی تولی ــش خصوص بخ

باالیــی بــه دســت مصــرف کننــده برســد.

پورحاجــت گفــت: در آشــفته بــازار کنونــی، دالالن 

ــیمان درب  ــد. س ــی کنن ــه نم ــا ک ــه ه ــیمان چ س

کارخانــه ۱۸ هــزار ناموت اســت امــا تــا بــه دســت 

ــن  ــود. ای ــی ش ــزار ناموت م ــد ۴۸ ه ــازنده برس س

ــد رصــدش  ــه کســی نتوان ــرغ نیســت ک تخــم م

کنــد. ورودی و خروجــی کارخانجــات و افــرادی کــه 

در ایــن حــوزه فعــال هســتند مشــخص اســت.

وی تاکیــد کــرد: االن کارگاههــای ســاختمانی نیــاز 

ــی  ــت بعض ــا اولوی ــد ام ــیمان دارن ــه س ــرم ب مب

مســئوالن صــادرات ســیمان بــه کشــورهای دیگــر 

اســت. بــازار مســکن طــی ســه ســال گذشــته بــه 

انــدازه کافــی متاطــم بــوده و مهمتریــن عامــل در 

کنتــرل ایــن بــازار افزایــش ســاخت و ســاز اســت. 

مــا نمــی گوییــم صــادرات مصالــح نداشــته باشــیم 

ــی باشــد و  ــاز داخل ــن نی ــد تامی ــت بای ــا اولوی ام

مــازاد مصــرف را صــادر کنیــم. در غیــر ایــن صــورت 

اجــازه دهنــد واردات ســیمان هــم داشــته باشــیم 

ــاز خــود را  ــورد نی ــح م ــم مصال ــل بتوانی ــا حداق ت

تهیــه کنیــم.

دبیــر کانــون انبــوه ســازان دربــاره پیــش بینــی از 

آینــده بــازار مســکن گفــت: دیدیــم کــه بــا وجــود 

ــهر  ــکن ش ــت مس ــات قیم ــدید معام ــت ش اف

تهــران در بهمــن مــاه بــه میانگیــن ۲۸.۳ میلیــون 

ــرای  ــدی ب ــا ۳ درص ــدهای ۲ ت ــید. رش ناموت رس

بــازار مســکن غیرمنطقــی نیســت امــا نگرانــی مــا 

ایــن اســت کــه رشــد تدریجــی ادامــه پیــدا کنــد. 

ــود  ــوال در رک ــن من ــه همی ــر ســاخت و ســاز ب اگ

بمانــد افزایــش قیمــت، محتمــل تریــن گزینــه در 

ــی  ــی م ــش بین ــه پی ــت. البت ــده اس ــای آین ماهه

کنیــم شــرایط ســاخت و ســاز در ســال آینــده بهتــر 
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گزارش

ــون  ــج میلی ــود پن ــه کمب ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ش

واحــد مســکونی بــه ایــن زودی نمــی تــوان 

تقاضــای بــازار مســکن را پاســخ داد. بــا ایــن حــال 

ــزی  ــه ری ــا برنام ــت را ب ــش قیم ــوان افزای ــی ت م

ــه  ــد مســکن و کاهــش هزین ــرای تولی مناســب ب

ــرد. ــرل ک ــاخت، کنت ــوزه س ــری ح ــای باالس ه

ــا  ــکن ب ــان مس ــه داد: متقاضی ــت ادام پورحاج

ــی  ــهیات فعل ــد و تس ــی مواجهن ــود نقدینگ کمب

جوابگــو نیســت. افزایــش حقــوق و افزایــش 

ســقف تســهیات بانکــی بایــد متناســب بــا رشــد 

ــن  ــا چنی ــت فع ــا دول ــد ام ــکن باش ــت مس قیم

سیاســتی را دنبــال نمــی کنــد. بــاال بــردن ســقف 

تســهیات مســکن و کاهــش نــرخ ســود، برنامــه 

هایــی کــه تمــام دنیــا دنبــال کــرده انــد و کوتــاه 

تریــن مســیر بــرای خانــه دار کــردن مــردم اســت.

مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون ناموت

بنابرایــن گــزارش، بهمن مــاه ۱۳۹۹ متوســط قیمت 

ــوده  ــون ناموت ب ــران ۲۸.۳ میلی ــهر ته ــکن ش مس

ــل ۳.۷ درصــد و نســبت  ــاه قب ــه م ــه نســبت ب ک

بــه مــاه مشــابه ســال قبــل ۹۷.۲ درصــد افزایــش 

ــزی  ــک مرک ــام بان ــق اع ــد. طب ــی ده ــان م نش

ــای  ــات آپارتمان ه ــداد معام ــور تع ــاه مذک در م

ــد  ــزار واح ــه ۳۹۱۷ ه ــران ب ــهر ته ــکونی ش مس

ــل ۱۱.۴  ــاه قب ــه م ــه نســبت ب مســکونی رســید ک

درصــد افزایــش و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 

ــت. ــش یاف ــد کاه ــل ۷۰.۵ درص قب

www.kaashaaneh.ir
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تعمیر کابینت

تاسیسات کار خود باشیم

لوالهای در کابینت را تنظیم کنید

ــراز   ــاری آن ت ــا درهــای کن ــر درهــای کابینــت ب اگ

نیســت بایــد پیچ هــای داخلــی لــوالی کابینــت را 

ــی  ــوال، پیچ های ــی ل ــد. پیچ هــای داخل ســفت کنی

ــه  ــت ب ــاِل دِر کابین ــمت اتص ــه در قس ــتند ک هس

ــرار  ــت ق ــه کابین ــی و بدن ــمت داخل ــه در قس بدن

می گیرنــد. اگــر دِر کابینــت بــه مــوازات بقیــه قــرار 

ــت  ــه اس ــر از بقی ــن ت ــر و پایی ــی باالت ــه ول گرفت

بایــد پیچ هایــی کــه روی چارچــوب کابینــت پیــچ 

ــای  ــا دره ــد ت ــم کنی ــی و تنظی ــده اند را بررس ش

کابینــت دقیقــا در کنــار هــم قــرار بگیرنــد.

قفل هایی که خراب شده اند را درست کنید

ــد  ــره مانن ــمت هایی گی ــا قس ــی از کابینت ه بعض

بــرای قفــل شــدن در دارنــد کــه ممکــن اســت بعد 

ــد.  ــه ندارن ــی نگ ــه خوب ــت را ب ــی در کابین از مدت

ایــن قفل هــا بــا دو پیــچ بــه بدنــه کابینــت وصــل 

آیا شما هم با کابینت هایی که درست کار نمی کنند مشکل دارید؟ لوالهای شل شده، چفت های 
شکسته، کشوهایی که درست باز و بسته نمی شوند و.. . همه  این مشکاتی که برای کابینت های آشپزخانه  
پیش می آید راه حل هایی ساده دارند و شما می توانید آن ها را مثل روز اول کنید. با ما همراه شوید همراه 

شوید تا راه حل های تعمیر کابینت را با هم مرور کنیم.

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%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7/
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-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87/
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تاسیسات کار خود باشیم

ــت.  ــختی نیس ــا کار س ــض آنه ــه تعوی ــده اند ک ش

ــده اند  ــل ش ــر ش ــد و اگ ــی کنی ــا را بررس گیره ه

ــد. ــا را ســفت کنی فقــط آنه

به در کابینت ها ضربه گیر وصل کنید

اگــر از صــدای کوبیــده شــدن در کابینــت خســته 

ــرای  ــی ب ــر راه حــل خوب شــده اید نصــب ضربه گی

ــت را  ــی در کابین ــمت داخل ــطح قس ــت. س شماس

تمیــز کنیــد و ســپس ضربه گیرهــا را بــه گوشــه ی 

باالیــی و پایینــی دِر کابینــت وصــل کنیــد. 

را  فرســوده  کشــوی  ریل هــای  کشــو؛  تعمیــر 

تعویــض کنیــد

ــه  ــد ک ــی دارن کشــوها در دو طــرف خــود ریل های

غلطــک روی آنهــا می چرخــد و بــاز و بســته کــردن 

متوجــه شــدید  اگــر  می کنــد  راحت تــر  را  آن 

کــه ریل هــای کشــو خــم شــده اند، غلطک هــا 

روغــن کاری  از  بعــد  حتــی  یــا  شکســته اند 

نمی چرخنــد، جایگزینــی، بهتریــن راه حــل اســت. 

بــرای راحــت شــدن کار، ریل هــای جدیــدی را 

ــی  ــه مشــابه نمونه هــای قدیم ــد ک ــداری کنی خری

ــتند.  ــان( هس ــًا یکس ــا تقریب )ی

ــرب  ــو را چ ــک کش ــا و غلط ــو: ریل ه ــر کش تعمی

کنیــد

چنــد دقیقــه وقــت بگذاریــد و غلطــک و ریل هــا را 

روغــن کاری کنیــد تــا کشــو  مثــل روز اول خــود بــه 

راحتــی بــاز و بســته شــود. بــرای شــروع کشــوها 

ــا و  ــد و غلطک ه ــرون بیاوری ــود بی ــای خ را از ج

ریل هــای آن را بررســی کنیــد. شــیارها و ریــل 

کشــو را تمیــز و خشــک کنیــد و بعــد آنهــا را چــرب 

کنیــد تــا حــدی کــه کشــو بــه راحتــی حرکــت کنــد.

ــر  ــو را تعمی ــته کش ــه شکس ــو: جعب ــر کش تعمی

ــد کنی

اگــر می بینیــد کــه یــک طــرف از کشــو  شکســته 

اســت، قبــل از آنکــه همــه ی اجــزای کشــو بــر اثــر 

فشــار از هــم جــدا شــود، بایــد آن را هرچــه زودتــر 

درســت کنیــد. کشــو را دربیاوریــد و قســمت 

ــر کنیــد. اگــر فکــر  شکســته را جــدا کنیــد و تعمی

می کنیــد الزم اســت میــخ و بســت و چســبی 
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ــد و  ــوده اســت را در بیاوری ــدا روی آن ب ــه از ابت ک

ــد.  ــان کنی تعویض ش

دستگیره های شل شده را چسب بزنید

شــل  یکبــار  پیچ شــان  کــه  دســتگیره هایی 

می شــود ممکــن اســت بــرای دفعــات بعــدی هــم 

شــل و سســت شــوند. بــا اســتفاده از یک چســب 

محکــم دســتگیره ها را محکــم بچســبانید تــا 

نگــران جــدا شــدن و شــل شــدن آن هــا نباشــید.

ــچ  ــای پی ــوراخ ه ــردن س ــر ک ــرای پ دو روش ب

ــورده خ

ممکــن اســت روی قســمتی از کابینــت بخواهیــد 

آن  کــردن  پیــچ  ولــی  ببریــد  کار  بــه  پیــچ 

موفقیت آمیــز نباشــد و حفــره ای در ســطح آن 

ایجــاد شــود؛ خــال دنــدان را بــا چســب آغشــته 

ــا  ــد ت ــده فروببری ــاد ش ــوراخ ایج ــد و در س کنی

ــی پیــچ را پــر  ــدان جــای خال تکه هــای خــال دن

کنــد. بافاصلــه قطــرات چســب را بــا یــک پارچــه 

ــا  ــچ ی ــاره پی ــد. دوب ــاک کنی مرطــوب از ســطح پ

وســیله ای کــه می خواهیــد در آن ســطح قــرار 

ــد.  ــب کنی ــا نص ــرد را آنج بگی

ــر  ــت را پ ــطح کابین ــتگی های س ــراش و شکس خ

کنیــد

ــی  ــای کم عمق ــراش ه ــت خ ــطح کابین ــر در س اگ

ــا یــک ماژیــک  ــد آن هــا را ب وجــود دارد می توانی

ــی آن  ــمت های اضاف ــد و قس ــر کنی ــر پ خش گی

ــته  ــر داش ــه خاط ــد. ب ــاک کنی ــتمال پ ــا دس را ب

ــه  ــتری را ب ــی  بیش ــا آلودگ ــه خراش ه ــید ک باش

ــر از  ــد و ممکــن اســت تیره ت خــود جــذب می کنن

ــه  ــوند در نتیج ــده ش ــراف آن دی ــمت های اط قس

ــد  ــتفاده کنی ــری اس ــک کمرنگ ت ــدا از ماژی در ابت

و اگــر الزم شــد دوبــاره آن را پررنــگ کنیــد. بــرای 
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خش هــای عمیق تــر از ماژیک هــای پــر کننــده 

ــد.  اســتفاده کنی

الیه  زیرین کشوها را تعمیر کنید

گاهــی قســمت زیریــن کشــوها تــاب برمــی دارد و 

ــه  ــی ایجــاد شــود ک ــن اســت ســطح ناصاف ممک

هــم در بــاز و بســته کــردن کشــو تاثیــر بگــذارد و 

هــم در گذاشــتن وســایل داخــل کشــو مشــکل بــه 

ــه  ــه ی چندالی ــد از صفح ــاورد. می توانی ــود بی وج

ــطح  ــاد س ــدازه ی ابع ــه ان ــه ب ــک صفح ــی ی چوب

کشــو جــدا کنیــد و به ســطح زیر کشــو بچســبانید. 

ــود.  ــر می ش ــو محکم ت ــطح کش ــن کار س ــا ای ب

کابینت های آشپزخانه را برق بیندازید

ــود  ــپزخانه وج ــه در آش ــار و دودی ک ــی، بخ چرب

دارد باعــث ایجــاد یــک الیــه آلودگــی روی کابینــت 

ــده  ــک تمیزکنن ــا ی ــد. ب ــدر می کن ــده و آن را ک ش

ــراق  ــا ب ــز کنیــد ت چــوب ســطح کابینت هــا را تمی

ــا را  ــال کابینت ه ــار در س ــک ب ــل ی ــوند. حداق ش

کامــا تمیــز کنیــد و بــرق بیندازیــد. 

در کابینت ها را با آهن ربا بسته نگه دارید

در  بــرای  آهن ربــا  از  اســتفاده  اســت  ممکــن 

ــی راه  ــد ول ــر برس ــه نظ ــی ب ــی قدیم ــت کم کابین

ــت  ــی اس ــرای کابینت های ــی ب ــیار خوب ــل بس ح

ــد  ــود. می توانی ــته نمی ش ــا بس ــا کام ــه در آنه ک

قفــل آهن ربایــی مخصــوص کابینــت را خریــداری 

کنیــد و بــه راحتــی روی چهارچــوب و صفحــه ی در 

ــد.  ــت وصــل کنی کابین

در مورد تعمیر کابینت به یاد داشته باشید:

ــه تغییــرات اساســی در آشــپزخانه  اگــر تصمیــم ب

ــاد فضــای  ــاط زی ــه ارتب ــا توجــه ب ــد، ب خــود داری

در  خانــه  قســمت های  دیگــر  بــا  آشــپزخانه 

ــیمن  ــدن آن از نش ــده ش ــروزی و دی ــا ام خانه ه
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و پذیرایــی، در انتخــاب رنــگ و نــوع دکوراســیون 

آشــپزخانه دقــت کنیــد تــا متناســب بــا فضاهــای 

خانــه باشــد. یــک متخصــص دکوراســیون داخلــی 

ــد. ــما باش ــرای ش ــی ب ــای خوب ــد راهنم می توان

ــت  ــرات کابین ــد تعمی ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم

ــوط  ــپزخانه مرب آش

ــه مــواردی مانند؛  ب

ــر  ــض و تعمی تعوی

لوالهــای درهــای 

تعمیــر  کابینــت، 

ی  ه ها ســتگیر د

ــت ها،  کابینـــــــ

تعویـــــــــــض 

ــای  طبقه هــــــــ

جــدا  کابینــت، 

ــا،  ــردن کابینت ه ک

کــردن  اضافــه 

ــت و..  کابینـــــــ

ــه  ــاز ب ــرات نی ــن تعمی ــی از ای ــه برخ ــد ک می باش

ــل  ــد قب ــاز داری ــما نی ــص دارد و ش ــراد متخص اف

ــص  ــراد متخص ــا اف ــرات ب ــرای تعمی ــم ب از تصمی

مشــورت کنیــد.

ــی  ــای جانب ــی از کاره ــام برخ ــا انج ــه ب در رابط

ــرکار  ــا تعمی ــد ب ــپزخانه بای ــرق کاری آش ــد ب مانن

ــاز از  ــورت نی ــا در ص ــد ت ــت کنی ــت صحب کابین

متخصــص بــرق کار بــرای همــکاری در این قســمت 

ــد. ــکاری کن ــما هم ــا ش ــرات ب از تعمی

ــت  ــپزخانه، الزم اس ــرات آش ــام تعمی ــس از انج پ

برخــی از کارهــا ماننــد چــرب کــردن لوالهــا، تمیــز 

کــردن درهــای کابینــت، چــک کــردن غلطک هــای 

کشــو و… بــه طــور مســتمر انجــام شــوند تــا نیــاز 

بــه تعمیــرات کمتــر شــود.

طراحــی و ســاخت کابینــت بــا تعمیــرات آن از نظر 

رونــد کار و هزینه هــای اصلــی و جانبــی متفــاوت 

. ست ا

مــدت زمــان تعویــض کابینــت: ۱۵ تــا ۲۱ روز، 

ــض در کشــو،  تعوی

ــوال: یــک  ــراق و ل ی

ــض  روز و تعویــــ

ــه  ــه روی صفحــــ

ــک  ــت یــــ کابین

هفتــه تــا ۲۵ روز 

ــت.  اس

ی  ینه هــا هز

تعمیــرات کابینــت:

تعمیــر  هزینــه ی 

تعویــض  یــا  و 

ی  بینت هــا کا

ــه  ــپزخانه ب آشــــ

ــای  ــپزخانه و کابینت ه ــراژ آش ــد: مت ــی مانن عوامل

مــورد نیــاز بــرای نصــب و یــا تعمیــر، جنــس مورد 

اســتفاده بــرای کابینت هــا، نــوع کابینــت )زمینــی 

و یــا دیــواری باشــد( و ارتفــاع کابینت هــا، تعــداد 

ــرای  ــزار الزم ب ــاز و وســایل  اب ــورد نی کارگرهــای م

تعمیــرات و.. اســت.

ــت  ــر کابین ــه تعمی ــوط ب ــای مرب ــی از کاره برخ

ماننــد: تعمیــر روکــش در کابینــت، تعویــض 

گاز  و  بــرش جــای ســینک  کابینــت،  درهــای 

ــردن  ــک ک ــت و کوچ ــازی کابین ــزی، جداس رومی

باکــس کابینــت و… هزینــه ی بیشــتری دارد .

ــر  ــا ۲ براب ــپزخانه ۱.۵ ت ــن آش ــت اپ ــه  کابین هزین

ــت. ــی اس ــت زمین کابین
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هزینــه  نصــب کابینت هــا ۴۰ تــا ۶۰ درصــد قیمــت 

ــت. کابینت اس

ــگان  ــوال رای ــت معم ــر کابین ــرای تعمی ــاوره ب مش

اســت، در صورتــی کــه قســمت زیــادی از کابینــت 

نیــاز بــه تعمیــر داشــته باشــد و نیــاز بــه طراحــی 

ــد  ــد رون ــو بای ــت ن ــد کابین ــد مانن ــد باش جدی

طراحــی و اجــرا طــی شــود در ایــن صــورت بعضی 

ــد  ــام می دهن ــگان انج ــی را رای ــرکت ها طراح از ش

ــراژ کار  ــب مت ــا برحس ــی ی ــر توافق ــی دیگ و بعض

ــد.  ــت می کنن ــتمزد دریاف دس

نوع قرارداد خرید کابینت :

در ایــن خدمــات، ابتــدا یــک پیــش فاکتــور دقیــق 

بــرای خریــد ارائــه می شــود و در صــورت رضایــت 

کارفرمــا، فاکتــور خریــد اصلــی تنظیــم می شــود و 

مقــداری از مبلــغ بــرای خریــد لــوازم بــه کابینــت 

ــود. ــاز داده می ش س

نوع قرارداد اجرای کابینت :

در قــرارداد بایــد ریــز خدماتــی کــه از کابینت ســاز 

ــان  ــدت زم ــه و م ــد و هزین ــد کنی ــد قی می خواهی

خریــد تــا اجــرا را دقیــق تعییــن کنیــد.

ــر  ــد ب ــت باش ــل کابین ــزای کام ــدف اج ــر ه اگ

ــت  ــد کابین ــود؛ مانن ــاب می ش ــر حس ــب مت حس

ــاز. نوس

ــا  ــه ای ی ــه صــورت تک ــات ب ــه خدم ــی ک در صورت

مــوردی باشــد دســتمزد بــرای هــر مــورد حســاب 

ــا در  ــو و ی ــل کش ــض ری ــد تعوی ــود؛ مانن می ش

ــت. کابین

محاسبه دستمزد تعمیر کابینت:

دریافــت دســتمزد بــه ســه روش معمــول محاســبه 

می شــود:

قیمــت اصلــی اجنــاس خریــداری شــده بــه 

اضافــه اجــرت نصــب و هزینــه ایــاب و ذهــاب و 

محصــول. حمل ونقــل 

بــه صــورت روز مــزد، در ایــن حالــت معمــوال خرید 

به عهــده کافرماســت.

برحسب متر، مترمربع، تیکه ای و موردی

تاسیسات کار خود باشیم
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