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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

بــه  مربــوط  جلــد  روی  تصویــر 
برگــزاری آزمــون نظــام مهندســی

در شــرایط کرونا  می باشد.

 
همکاران گرامی سام و خدا قوت

در آخرین روزهای ســال ناگهان اتفاق جدید و تصمیم خلق الســاعه ای 
رخ داد و این بار در میان انبوهی از شــیرین کاری ها که اتفاقی رخ می 

دهد و مدیری تصمیم گیر خودش جمعه صبح باخبر می شــود، اعام 
شــد که آزمون نظام مهندســی برای رشته تاسیسات مکانیکی و برقی 

این بار در صاحیت اجرا نیز برگزار می شــود. 
ســال ها بود که نیاز به مجری ذی صاح طبق متن صریح قانون 

وجود داشــت و البته مانند بســیاری دیگر از قوانین، نمود بیرون از 
کتاب نداشــت. این اتفاق باید زودتر از این زمان اتفاق می افتاد؛ ولی 
ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه اســت. در این میان اما، آن چه که 

همیشــه جالب اســت تصمیمی است که ناگهان گرفته و اجرا می شود. 
می دانیم که تعداد بســیار زیادی از مهندســان در پایه های مختلف و با 

صاحیت های نظارت یا طراحی هســتند که صاحیت اجرا را ندارند. 
بنابراین تعداد شــرکت کنندگان در این صاحیت بسیار زیاد خواهد 

بود. در اینجا ســواالت زیادی وجود دارد که مانند همیشــه بسیاری بی 
جواب اســت: چرا برگزاری آزمون در صاحیت اجرا برای زمانی مناسب 
تر و پس از واکسیناســیون کرونا برنامه ریزی نشــد؟ چه تفاوتی میان 

اســفندماه و یا اردیبهشت ماه وجود دارد درحالی که واکسیناسیون 
سراســری کرونا تا پایان اردیبهشت نیز انجام نخواهد شد؟ چرا پیش 
از این در خصوص آزمون اجرا اطاع رســانی نشده بود؟ بدون شک 

بســیاری از مهندســان از آن باخبر نمی شوند! آیا زمان دوماهه پیشرو 
که نیمی از آن ماه مبارک رمضان اســت فرصت کافی و مناســبی برای 

مطالعه و آمادگی آزمون اســت؟ شــرکت در آزمون اجرا برای چه کسانی 
ممکن اســت؟ قبولی در آن چه مزیتی دارد و ده ها ســوال دیگر که 
البته پاســخ برخی را برخی می دانند و پاســخ بسیاری را نخواهیم 

شنید.
شــبیه به این اتفاق در ســال 1395 نیز رخ داده بود. زمانی که برای بار 

نخســت آزمون های صاحیت های نظارت و طراحی از هم جدا شــد و 
البتــه بــدون هیچ اطاع قبلی. ای کاش به جای آن که ناگهان همه را 

شــگفت زده کنیم، کمی به مخاطب خود نیز احترام بگذاریم. جمعه ها 
روز خوبی برای اطاع مدیران ارشــد نیست!

بازهم جمعه ای دیگر!

تا بعد!
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نگاهی به بازار/ قیمت نبشی در اسفندماه 1399 13
در این گزارش به بررسی قیمت نبشی 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

تجدیدپذیرها!
همکاری ایران و افغانستان

صفحه 18

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 4

تاسیسات کار خود باشیم/تاسیسات فنی را چگونه انجام دهیم؟! 21
هر یک از خدمات مربوط به تاسیسات فنی ساختمان انجام می شوند تا یک 

ساختمان بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ به همین دلیل امروزه شرکت های فنی 
ایجاد شده اند تا خدمات تاسیسات فنی ساختمان ارائه دهند تا نیازهای اصلی 
هر ساختمان را از نظر فنی تامین نمایند. در این مقاله قصد داریم به چند نکته 

ساده اما حیاتی نگاهی بیاندازیم پس با ما همراه باشید.

حقوق تاسیسات/ اصل داوری در بیمه چیست؟! 10

پیش بینی اوضاع مسکن در سال 1400 11
مساله خانه و داشتن سرپناه یکی از نیازهای اولیه هر فردی در اجتماع است و 

در زمینه اقتصاد کشورها نیز عوامل مختلفی در نوسانات موجود بر روی آن مانند 
عوامل جمعیتی، ضریب استهالک، ضریب تخریب، نرخ تورم و ساختار اقتصادی 

کشورها و برخی مسائل داخلی بر روی آن دخیل است. اما سوال اصلی این است 
که آیا قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ هم افزایش می یابد؟

تعویض مهندس ناظر!

صفحه 14
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اخبار داخلی
یزد پر تخلف ترین استان در 
حوزه ساخت وساز ساختمان

ــوص  ــش  در خص ــر زحمتک ــی اصغ عل
ــش  ــاختمانی و نق ــات س ــل تخلف عوام
ناظــران نظــام مهندســی در پیشــگیری 
ــاوه  ــت: ع ــاختمانی، گف ــات س از تخلف
بــر تعرفــه خدمــات مهندســی یــا تعرفه 
هــای پاییــن کمیســیون مــاده ۱۰۰، 
ــازی در  ــث تخلف س ــادی باع ــل زی عوام
حــوزه ســاختمان می شــوند کــه اســتان 
یــزد را بــه یکــی از پرتخلف تریــن اســتان 
هــا بــا آمــاری باالتــر نســبت بــه آمــار 
متوســط کشــور در بخــش ســاخت 
ــس  ــت.  رئی ــرده اس ــل ک ــاز تبدی و س
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
یــزد افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــام  ــازمان نظ ــای س ــون اعض ــق قان طب
ــه  ــد ب ــاختمان نمی توانن ــی س مهندس
ســاخت و ســازهای بــدون پروانــه، 
ــا آن دســته از  ــد، ب ــه دهن ــات ارائ خدم
اعضــای ســازمان نظــام مهندســی که در 
ســاخت و ســازهای بــدون پروانــه ارائــه 
ــود. ــورد می ش ــد، برخ ــی کنن ــت م خدم

نفس بکشید انرژی تولید کنید!
پیشــرفت هــای زیــادی در ایــن زمینــه در کل دنیــا صــورت گرفتــه اســت. پیشــرفت هایــی کــه بــه تازگــی توانســته از تکنولــوژی 
باتــری هــای لیتیــوم یونــی) بــرای نمونــه باتــری تلفــن همــراه(  عبــور کــرده و نســل جدیــدی از باتــری هــا را بــه بــازار معرفــی 

کنــد، باتــری هــای فلز-هــوا.
باتــری هایــی کــه بــر پایــه اکســیژن هــوا، جریــان الکتریکــی تولیــد می کننــد و بیــش از ۵ برابــر باتــری هــای لیتیوم-یونــی انــرژی 
دارنــد. ایــن نســل جدیــد از باتــری هــا بــا مزیــت هایــی نظیــر ۵ برابــر شــدن تولیــد انــرژی نســبت بــه باتــری هــای لیتیومــی، 
عــدم آلودگــی محیــط زیســت، عمــر طوالنــی )حــدود ۴ برابــر باتــری هــای لیتیوم-یــون ( و زمــان بســیار کوتــاه شــارژ و احیــا، 
ــد. همیــن  ــرق پشــتیبان، صنایــع نظامــی و... دارن کاربردهــای فراوانــی در وســایل حمــل و نقــل الکتریکــی، سیســتم هــای ب
کاربردهــا باعــث شــده تــا مجموعــه هــای فنــاور بــزرگ دنیــا همچــون تســا و زیمنــس بــه دنبــال تجــاری ســازی ایــن محصــول 

باشــند و تــاش مــی کننــد از ایــن رهگــذر آینــده صنعــت انــرژی جهــان را بــه دســت بگیرنــد.
امــا نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن میــان، جایــگاه ایــران در زمینــه باتــری هــای فلز-هواســت. در ســال هــای اخیــر یــک  شــرکت 
ایرانــی و جــوان توانســته اســت نســل جدیــد ایــن باتــری هــا را در پــروژه ای بــه نــام ســانیوا بومــی ســازی نمــوده و امــروز بــه 
نســخه mvp ایــن تکنولــوژی دســت پیــدا کنــد. ایــن شــرکت، پــروژه ســانیوا )ســاخت باتــری هــای فلز-هــوا( را در ســال ۱۳۹۸ 
و بــا هــدف  توســعه باتــری هــای نســل جدیــد جهــت ارتقــای ســطح بهــره منــدی از انــرژی هــای نویــن شــروع و بــا معرفــی 
ایــن فنــاوری بــه مجموعــه هــای دیگــر، توانســت از یکــی از شــرکت هــای معتبــر و پرتــوان در تولیــد وســایل نقلیــه الکتریکــی، 

ســفارش ســاخت نمونــه را دریافــت کنــد.

قهرمانی فوتسال شهرری 
در مسابقات نظام مهندسی 

تهران و دفاتر نمایندگی
مســابقات فوتســال بیــن اعضــای دفاتــر 
ــران  ــتان ته ــرب اس ــوب و غ ــق جن مناط
ــازمان  ــزی س ــاختمان مرک ــدان س و کارمن
ــم  ــور ۸ تی ــا حض ــه ب ــی ک ــام مهندس نظ
برگــزار شــده بــود بــا قهرمانی تیم شــهرری 
ــت  ــر اس ــایان ذک ــید ش ــان رس ــه پای ب
ــای  ــن تیم ه ــه بی ــال ک ــابقه فین در مس
اسامشــهر و شــهرری برگــزار شــد دو 
ــه  تیــم در وقت هــای قانونــی و اضافــه ب
ــد  ــر ۲ رضایــت دادن نتیجــه مســاوی ۲ ب
ــه در  ــود ک ــم شــهرری ب ــن تی ــاً ای و نهایت
ضربــات پنالتــی بــه پیــروزی رســید و کاپ 
قهرمانــی را از آن خــود کــرد. گفتنی اســت 
ــدی  ــازی رده بن ــز در ب ــت نی ــم پاکدش تی
بــا نتیجــه ۴ بقیــه ۱ برابــر تیــم کارمنــدان 
ــیده  ــروزی رس ــه پی ــزی ب ــاختمان مرک س
ــاص  ــود اختص ــه خ ــوم را ب ــام س و مق
ــن دوره از  ــاق ای ــن کاپ اخ داد. همچنی
مســابقات بــه تیــم کارمنــدان ســاختمان 

ــت. ــق گرف ــزی تعل مرک

حمایت نظام مهندسی از 
پایان نامه های دانشجویی 
مرتبط با کاهش مصرف 

انرژی در ساختمان 
مرکــز  رئیــس  شــکرچی زاده  محمــد 
راه،  مســکن و شهرســازی در  تحقیقــات 
ــازمان  ــا س ــه ب ــای تفاهم نام ــه امض جلس
ــرای  ــور ب ــاختمان کش ــی س ــام مهندس نظ
همــکاری در خصــوص پایــش مصــرف 
بــا  ســاختمان ها  رتبه بنــدی  و  انــرژی 
تاکیــد بــر اهمیــت مقولــه انــرژی در کشــور 
گفــت: یکــی از کارهــای خوبــی کــه در دهــه 
ــن  ــابقات بت ــزاری مس ــد برگ ــام ش ۸۰ انج
ــازی  ــث جریان س ــه باع ــود ک ــجویی ب دانش
بســیار خوبــی در دانشــگاه ها شــد. معتقــدم 
کــه مشــابه ایــن کار را در حــوزه انــرژی نیــز 
می توانیــم انجــام دهیــم کــه قطعــا تاثیــرات 

ــت. ــد داش ــیاری خواه بس

https://tasisatnews.com/%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%d9%88/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%a8%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
http://www.tasisatnews.com
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

اخبار داخلی

توسعه متوازن و پایداربا مشارکت 
بخش خصوصی در اجرا

ــام  ــازمان نظ ــس س ــرم رئی ــد خ احم
ــای  ــه امض ــور در جلس ــی کش مهندس
تفاهم نامــه بــا مرکــز تحقیقــات راه، 
مســکن و شهرســازی بــر مشــارکت 
اجــرای  در  خصوصــی  بخــش 
ــرد  ــد ک ــت تاکی سیاســتگذاری های دول
و محقــق شــدن توســعه متــوازن و 
پایــدار را وابســته بــه مشــارکت بخــش 

دانســت. خصوصــی 

برگزاری اولین آزمون صالحیت 
اجرا در نظام مهندسی برق

ــون ورود  ــن آزم ــت ۱۴۰۰ اولی اردیبهش
بــرای اخــذ  بــه حرفــه مهندســان 
ــی در  ــه کار مهندس ــتغال ب ــه اش پروان
و  مکانیکــی  تاسیســات  رشــته های 
تاسیســات برقــی صاحیــت اجــرا برای 
پایــه ســه برگــزار میگــردد و متقاضیــان 
اشــتغال  پروانــه  دارای  میبایســت 
ــه ی دو  ــل پای ــی حداق ــه کار مهندس ب
ــان  ــه زب صاحیــت نظــارت باشــند.) ب
ســاده یعنــی مهندســانی مــی تواننــد 
در آزمــون اجــرای بــرق  شــرکت کننــد 
ــه ۲  ــارت پای ــه نظ ــل پروان ــه حداق ک

ــد(. دارن

پیشرفت طرح مسکن ملی 
»صفر« بوده است!

ســعید آســویار کارشــناس بــازار مســکن 
ــدام  ــرح اق ــرفت ط ــرد: پیش ــار ک اظه
ملــی مســکن طــی یــک ســال گذشــته 
صفــر بــوده و طــی ایــن مــدت مصــارف 
و انــرژی بــرای مســکن ملــی گذاشــتند 
ــد  ــوت کردن ــی را دع ــای صنف و انجمنه
کــه اگــر نتیجــه را بررســی کنیــم بــرآورد 

صفــر اســت.

الزام قبولی دوره های 
آموزشی صالحیت در اجرا 

مصوب، شرط پذیرِش آزمون 
نظام مهندسی

ــون  ــان آزم ــه متقاضی ــاع کلی ــه اط ب
ــه  ــاند، ب ــه می رس ــه حرف ــای ورود ب  ه
اســتناد مــاده ۴ قانون نظام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
می توانــد اشــتغال اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی بــه آن دســته از امــور فنــی در 
ــازی را  ــاختمان و شهرس ــای س بخش ه
ــتن  ــتلزم داش ــد، مس ــام می کن ــه اع ک
ــی از  ــد.. برخ ــه ای نمای ــت حرف صاحی
ایــن صاحیت هــا از قبیــل طراحــی، 
ــرداری،  ــرا، بهره ب ــارت، اج ــبه، نظ محاس
نگهــداری و غیــره در مــاده ۴ آئین نامــه 
اجرایــی قانــون مذکــور بــه آنهــا اشــاره 
ــب  ــرایط و ترتی ــته ش ــده و از گذش ش
صــدور، تمدیــد و ارتقــاء آنهــا نیــز 

تعییــن شــده اســت.

اطالعیه ثبت نام آزمون نظام 
مهندسی اردیبهشت ۱۴۰۰

متقاضیــان  کلیــه  اطــاع  بــه 
ــه مهندســی  ــه حرف آزمون هــای ورود ب
مذکــور  آزمون هــای  می رســاند، 
رشــته های  کلیــه  در   ۱۴۰۰ ســال  در 
مهندســی منــدرج در قانــون نظــام 
ــامل  ــاختمان ش ــرل س ــی و کنت مهندس
رشــته های معمــاری )نظــارت- طراحــی- 
ــبات-  ــارت- محاس ــران )نظ ــرا(، عم اج
ــی و  ــود، پ ــرای گ ــرح و اج ــرا - ط اج
ســازه نگهبــان- ارزیابــی، طــرح و اجــرای 
بهســازی(، تأسیســات مکانیکی )طراحی- 
تأسیســات برقی  اجــرا(،  نظــارت- 
ــازی،  ــرا(، شهرس ــارت- اج ــی- نظ )طراح
به طــور  ترافیــک،  و  نقشــه برداری 
روز هــای  در  همزمــان  و  هماهنــگ 
چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعــه مــورخ 
ــزار  ــت ماه ۱۴۰۰ برگ ۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهش

. د می شــو

راهکار کاهش ساخت و 
سازهای بدون پروانه

مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس 
ســاختمان اســتان یــزد گفــت: براســاس 
نظــام  ســازمان  اعضــای  قانــون، 
تواننــد  نمــی  مهندســی ســاختمان 
ــه  ــدون پروان ــه ســاخت و ســازهای ب ب
خدمــات ارائــه دهنــد و بــا آن دســته از 
اعضــا کــه در ســاخت و ســازهای بــدون 
ــد، برخــورد  ــه خدمــت دهن ــه ارائ پروان

ــود. ــی ش م

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87/
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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

پیش نویس نظام فنی و اجرایی یکپارچه 
صنعت ساختمان کشور

ــی،  ــور فن ــه ام ــت کلی ــرح و مدیری ــدآوری ط پدی

مالــی، تســهیاتی، ســاخت، پشــتیبانی، اداری، 

پیــش فــروش و در نهایــت عرضــه و فــروش 

ــروژه  ــری در پ ــر کارب ــا ه ــاختمان ب ــکن و س مس

ــدی  ــگری، تولی ــکونی، گردش ــف مس ــای مختل ه

صنعتــی، کشــاورزی و غیــره توســط توســعه 

ــکن  ــازان مس ــوه س ــا انب ــران developers(، ی گ

و ســاختمان بــا همــکاری اشــخاص حقیقــی 

 consulting  ( مشــاور  مهندســین  حقوقــی  و 

پیمانــکاران  مهندســی،  دفاتــر   ،  )engineers

)contractors( ابنیــه، تاسیســات مکانیکــی و 

ــق  ــور مطاب ــاد کش ــش اقتص ــه بخ ــی، در س برق

مــاده 1- تصویــب نامــه هیــات وزیــران در خصوص 

ــا و خــط مشــی هــای ســازماندهی،  سیاســت ه

حمایــت و نظــارت بــر بــازار تولیــد و عرضــه 

مســکن و ســاختمان

ــت، بنیادهــا و  ــه دول ــا وابســته ب ــف( دولتــی ی ال

نهادهــای انقابــی و موسســات عمومــی غیردولتــی

ب- تعاونــی تولیــد مســکن و ســاختمان موضــوع 

ــی  ــش تعاون ــون بخ ــاده )۸( قان ــره ی )۱( م تبص

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/
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اقتصاد جمهوری اسامی ایران مصوب ۱۳۷۰.

ث- اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و موسســاتی کــه 

مطابــق قانــون تجــارت تاســیس شــده یــا بشــوند 

و وضعیــت خــود را بــا مقــررات مربــوط بــه تعیین 

ــگ  ــتغال هماهن ــه اش ــدور پروان ــت و ص صاحی

نماینــد.

ــش  ــه بخ ــی س ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش کلی

الــف، ب وث مکلفنــد قبــل از آغــاز فعالیت، نســبت 

بــه دریافــت پروانــه اشــتغال اقــدام نماینــد. وزارت 

ــدام هــای الزم  راه و شهرســازی موظــف اســت اق

ــه و  ــن رتب ــت، تعیی ــخیص صاحی ــرای تش را ب

ــوق  ــخاص ف ــه اش ــتغال کلی ــه اش ــدور پروان ص

الذکــر، بــا اســتفاده از همــکاری هــای کلیــه مقــام 

ــم  ــی فراه ــای اجرای ــتگاه ه ــی و دس ــای دولت ه

ــون نظــام  ــاده ی )۲۹( قان ــه اســتناد م ــد و ب نمای

مهندســی و کنتــرل ســاختمان، موظــف اســت کــه 

بــا همــکاری هیــات موســس شــورای هماهنگــی 

صنــوف ســاختمانی اییــن نامــه ی نظــام صنفــی 

ــمول را  ــی مش ــراد صنف ــا و اف ــع و واحده مجام

ــران،  ــات وزی ــب هی ــوده و جهــت تصوی ــه نم تهی

ــرف وزارت و  ــای الزم از ط ــری ه ــی گی ــه و پ ارائ

شــورای هماهنگــی صنــوف ســاختمانی بــه عمــل 

آیــد.

هریــک از صنــوف ســاختمانی، اساســنامه ی خــود 

را بــا رعایــت قوانیــن و مصوبات باالدســتی شــامل: 

ــون نظــام صنفــی، آییــن نامــه نظــام صنفــی  قان

فــوق الذکــر، قانــون مربوطــه در هریــک از بخــش 

ــون  ــارت، قان ــون تج ــامل قان ــه ش ــه گان ــای س ه

بخــش تعاونــی اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران 

ــط  ــای ذیرب ــه ه ــن نام ــن و آیی ــن قوانی همچنی

ــع  ــراء رف ــن الزم االج ــت قوانی ــا رعای ــی و ب دولت

ــب  ــای کس ــتمر فض ــود مس ــد و بهب ــع تولی موان

ــوف  ــی صن ــورای هماهنگ ــی ش ــا هماهنگ و کار ب

ــد. ــی نماین ــه و عملیات ــاختمانی و وزارت تهی س

1-وزارت اموراقتصــادی و دارایــی ســازمان امــور 

مالیاتــی کشــور( موظــف اســت تــا انتهــای ســال 

تشــکیل هــر صنــف بــا همــکاری وزارت راه و 

ــه شــفاف  ــف مربوطــه نســبت ب شهرســازی و صن

ســازی امــور مالیاتــی اشــخاص حقیقــی و حقوقی 

ــد. ــاغ نمای ــدام و اب ــف اق آن صن

ــا  ــت ب ــف اس ــی موظ ــن اجتماع ــازمان تامی ۲-س

رعایــت قانــون کار و همــکاری هــر صنــف و وزارت 

نســبت بــه شــفاف ســازی امــور بیمــه ای پــروژه 

ــمی  ــاغ رس ــن اب ــف، همچنی ــای صن ــا و اعض ه

ــد. ــدام نمای ــات، اق ــا جزئی ــا ب آنه

ــرای صنفــی،  ۳-اگــر پــس از اجــرای بندهــای او ب

مســائل، مشــکات، ناهماهنگــی و موانــع تولیــدی 

هــم چنــان باتکلیــف باشــند. مرجــع رســیدگی و 

حــل مشــکل، دبیرخانــه شــورای ســه نفــره اقتصاد 

مقاومتــی، متشــکل از باالتریــن رده مســئولین ســه 

قــوه خواهــد بــود.

ــی،  ــرای صنف ــای او ب ــرای بنده ــس از اج ــر پ اگ

مســائل، مشــکات، ناهماهنگــی و موانــع تولیــدی 

هــم چنــان باتکلیــف باشــند! مرجــع رســیدگی و 

حــل مشــکل، دبیرخانــه شــورای ســه نفــره اقتصاد 

مقاومتــی، متشــکل از باالتریــن رده مســئولین ســه 

قــوه خواهــد بــود.
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اصل داوری در بیمه چیست؟

حقوق تاسیسات

رامیـــــــن وطــن دوســــت/ مهندس تاسیســات 

و حقوقــدان 

هرگونــه اختــاف بيــن بيمــه گــر و بیمــه گــذار، بــه 

ویــژه از نظــر فنــی، ترجیحــا در مرحلــه نخســت از 

طریــق توافــق و ســازش انجــام مــی گیــرد. 

ــه ای  ــر، عاق ــه گ ــژه بیم ــه وی ــرارداد ب ــن ق طرفی

بــه طــرح دعــوا در دادگاه ندارنــد زیــرا اوال مراحــل 

رســیدگی طوالنــی اســت و ثانيــأ ممکــن اســت بــه 

ــه ای و حســن شــهرت شــرکت بیمــه  ــار حرف اعتب

لطمــه وارد شــود.

 اگــر اختــاف و عــدم توافــق طرفیــن در شــمول یــا 

عــدم شــمول قــرارداد یــا میــزان خســارت از طریــق 

ــه داوری  ــر نباشــد موضــوع ب ســازش امــکان پذی

ارجــاع مــی گــردد.  مزیــت داوری در ایــن اســت 

ــر  ــا گی ــت و پ ــریفات دس ــه دور از تش ــه اوال ب ک

اداری و کــم هزینــه اســت و ثانيــا داوران اغلــب از 

میــان افــراد صاحبنظــر فنــی و مدیــران بازنشســته 

ــوع  ــه و موض ــر بیم ــص در ام ــاغل متخص ــا ش ب

مــورد اختــاف طرفیــن انتخــاب مــی شــوند.  

ــی  ــه درج م ــه نام ــرایط بیم ــرایط داوری در ش ش

شــود.  اگــر طرفیــن توافــق کننــد موضــوع بــه یک 

داور واحــد ارجــاع مــی شــود در غیــر ایــن صــورت 

هــر یــک از طرفیــن اختــاف، یــک داور انتخــاب 

ــاف  ــوع اخت ــه موض ــتركا ب ــه مش ــد ک ــی کن م

ــد. ــیدگی نمای رس

 در ایــن مرحلــه نیــز اگــر موضــوع اختــاف، حــل 

نشــود یــا داوران در مــورد نکتــه خاصــی، همرأیــی 

نداشــته باشــند ســرداور انتخــاب مــی شــود کــه 

ــأت  ــد و رأی هی ــی کن ــیدگی م ــوع رس ــه موض ب

داوران بــه طرفیــن بــرای اجــرا ابــاغ مــی شــود. 

هــر کــدام از طرفیــن قــرارداد حق الزحمــه داور خود 

را مــی پــردازد و حــق الزحمــه ســرداور، بالمناصفــة 

بيــن طرفیــن تقســیم مــی شــود.  هــرگاه یکــی از 

طرفیــن یــا هــر دو طــرف، در مــدت تعییــن شــده، 

داور خــود را انتخــاب و معرفــی نکنــد یــا اینکــه در 

انتخــاب ســرداور بــه توافــق نرســند پیــش بینــی 

ــاق  ــل ات ــداری مث ــه مرجــع صاحيت مــی شــود ک

ــورد انتخــاب داور  ــا دادگاه محــل در م ــی ی بازرگان

یــا ســرداور تصمیــم بگیــرد. 

ــواد 454  ــع م ــی تاب ــف( داوری داخل ــه :  ال *نکت

ــت.  ــی اس ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــی 501 قان ال

بــرای داوری، شــرایط خاصــی بجــز توافــق طرفیــن 

ــرارداد داوری  ــدارد و شــرایط براســاس ق وجــود ن

ــردد.  ــن، مســخص مــی گ ــن طرفی ب

ب( داوری خارجــی، مــی توانــد تابــع قانــون داوری 

ــن  ــن بی ــی از قوانی ــا یک ــی ی ــن الملل ــاری بی تج

ــد آنســیترال باشــد.  المللــی مانن

ج( شــرط کامــل تــری از داوری داخلــی، طــی مقاله 

ای در یکــی از شــماره هــای آینــده، خواهــد آمد. 
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بــا توجــه بــه ایــن موضــوع و تاثیــر پاندمــی یــک 

ــه در  ــای خان ــر قیمــت مســکن، به ــا ب ســاله کرون

کشــور در یــک ســاله گذشــته بــا افزایــش بســیار 

ــه  ــت ماهان ــوان گف ــه می ت ــود ک ــرو ب ــادی روب زی

ــن  ــرد. ای ــه ک ــد را تجرب ــد رش ــا ۱۰ درص ــن ۷ ت بی

افزایــش بــه حــدی بــود کــه کاهــش یــک درصدی 

ــه  ــی ب ــک مســاله روان ــا ی ــاه تنه قیمــت در آذر م

ــه  ــا توج ــان ب ــن زم ــرا در ای ــد. زی ــاب می آم حس

ــراد  ــیاری از اف ــکا، بس ــات آمری ــاله انتخاب ــه مس ب

بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه دســت نگــه 

داشــتند تــا جهــت گیری هــای شــاخص های 

ــات برســد. ــه ثب اقتصــاد کان ب

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع و اینکــه در کشــور مــا 

ســازندگان مســکن عمدتــا خــرده ســازان هســتند، 

ایــن بخــش نوســانات بســیاری را تجربــه می کنــد. 

آمــار انبــوه ســازان در کشــور بســیار کمتــر از ایــن 

بخــش بــوده و می تــوان گفــت ۹۵ درصــد از 

مســکن کشــور در دســت بخــش خصوصــی بــوده 

ــدگان  ــر از ۸ درصــد تولیدکنن ــدار کمت ــن مق و از ای

انبــوه هســتند و بخــش عظیمــی را خــرده ســازان 

پیش بینی مسکن در سال ۱۴۰۰

مساله خانه و داشتن سرپناه یکی از نیازهای اولیه هر فردی در اجتماع است و در 
زمینه اقتصاد کشورها نیز عوامل مختلفی در نوسانات موجود بر روی آن مانند عوامل 

جمعیتی، ضریب استهالک، ضریب تخریب، نرخ تورم و ساختار اقتصادی کشورها و برخی 
مسائل داخلی بر روی آن دخیل است. اما سوال اصلی این است که آیا قیمت مسکن در 

سال ۱۴۰۰ هم افزایش می یابد؟

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/
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تشکیل می دهند.

ــرده  ــور خ ــال حض ــه دنب ــه ب ــائلی ک ــی از مس یک

ــد، آن  ــود می آی ــه وج ــکن ب ــازار مس ــازان در ب س

ــرمایه  ــن س ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس

گــذاران اساســا تحلیــل بلنــد مدتــی ندارنــد، عمدتا 

ــعار  ــا ش ــئوالن ب ــد و مس ــر می کنن ــه ای فک لحظ

مســکن ارزان هیــچ وقــت نتوانســته اند ایــن 

شــعار را بــا ایــن نــوع از بــازار بــه دســت بیاورنــد. 

ــا  ــود ت ــب می ش ــا موج ــعارها و وعده ه ــن ش ای

مدتــی رکــود در بــازار مســکن اتفــاق بیافتــد و بــا 

پدیــده افــت تولیــد و فــرار ســرمایه روبــرو شــویم.

البتــه پیــش بینــی کارشناســان مســکن در ایــران 

نشــان می دهــد کــه در ســال ۱۴۰۰ نــه تنهــا رکــود 

ــس از  ــه پ ــت بلک ــد داش ــود نخواه ــی وج و افت

ــود  ــم ب ــرو خواهی ــت روب ــش قیم ــا افزای ــد ب عی

کــه در میانه هــای ۱۴۰۰ ایــن افزایــش جهــش 

بیشــتری نیــز پیــدا خواهــد کــرد. یکــی از دالیــل 

ایــن موضــوع بحــث بودجــه ۱۴۰۰ و بودجــه 

بخــش عمرانــی اســت کــه کســری تولیــد مســکن 

و وضعیــت فــروش نفــت و ورود ســرمایه بــه 

ــل  ــز در آن دخی ــی نی ــش نقدینگ ــور و افزای کش

ــتند. هس

ــر  ــکا درگی ــی و آمری ــورهای اروپای ــه کش ــی ک زمان

کرونــا شــده بودنــد و صنایــع مختلــف آنهــا 

ــده  ــکاتی ش ــار مش ــم دچ ــت توریس ــد صنع مانن

ــرقی  ــورهای ش ــی وارد کش ــرمایه های کم ــود، س ب

ــی  ــوع یک ــن موض ــه همی ــد ک ــران ش ــه ای از جمل

ــن دوره  ــکن در ای ــت مس ــش قیم ــل افزای از عوام

ــز  ــا نی ــس از دوران کرون ــی رود پ ــال م ــود. احتم ب

وارد  خارجــی  ســرمایه های  از  بیشــتری  ارقــام 

کشــور شــود و ایــن موضــوع بــه افزایــش ســرمایه 

گــذاری در حــوزه مســکن منجــر می شــود کــه باید 

ــوزه  ــاخت های الزم در ح ــر س ــه زی ــن زمین در ای

مســکن فراهــم شــود. بنابرایــن بــا ایــن اتفــاق در 

ــرو  ــا افزایــش قیمــت روب ــد احتمــاال ب ســال جدی

ــود. ــم ب خواهی
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از آنجــا کــه متاســفانه هیــچ آمــوزش خاصــی در 

مــورد مســئولیتهای نظــارت پروژه های ســاختمانی 

به مهندســین ناظــر ســاختمانی داده نشــده، اغلب 

ــئولیت،  ــن مس ــول ای ــد از قب ــان بع ــن مهندس ای

ــال خــاص  ــرده و بدنب ــه دردســرهای آن ب ــی ب پ

شــدن از آن هســتند و البتــه در اغلــب مــوارد بــه 

نتیجــه خاصــی دســت پیــدا نمــی کننــد. از همیــن 

رو دریافتــم ایــن دو ســوال بســیار اساســی را کــه 

مهندســان ناظــر ســاختمانی بــا آن روبــرو هســتند 

در ایــن مقالــه پاســخ دهیــم:

چگونه می توان ناظر را تعویض کرد؟

یکــی از مــواردی کــه در نظــام مهندســی بــا 

معمــوالً  و  شــده  انجــام  خاصــی  پیچیدگــی 

مهندســان و مالــکان ســاختمانها بــا ســواالت 

متعــددی در رابطــه بــا انجــام آن مواجــه هســتند 

تعویــض مهنــدس ناظــر اســت.

اما تعویض ناظر چیست و چه شرایطی دارد؟

در برخــی پــروژه هــا شــرایطی بوجــود مــی آیــد 

ــک ناظــر  ــم عــض شــده و ی ــد ناظــر قدی ــه بای ک

جدیــد جایگزیــن آن مــی شــود. امــا بــرای ایــن کار 

بایــد شــرایط زیــر برقــرار باشــد:

توافق بین مالک و ناظر

وقتــی مالــک و ناظــر بــا یکدیگــر بــه توافــق مــی 

ــرم  ــد ف ــود، میتوانن ــض ش ــر تعوی ــا ناظ ــند ت رس

ــا  ــر و امض ــد از مه ــرده و بع ــوص آن را پرک مخص

کــردن و تاییــد دفترخانــه، آنــرا بــه مرجــع صــدور 

پروانــه تحویــل داده و بعــد از انجــام مراحــل 

قانونــی، ناظــر عــوض شــده و ناظــر جدیــد 

ــود. ــی ش ــن م جایگزی

برقراری شرایط زیر

چگونگی و مراحل قانونی تعویض مهندس ناظر

سواالت بسیاری از طرف مهندس ناظر در خصوص امکان انصراف یا استعفاء ناظر مطرح است که 
باید گفت: به هیچ عنوان مهندس ناظر نمی تواند مانند مجری صاحب صالحیت، از کار خود استعفاء 

یا انصراف دهد، و تنها راه جدا شدن ناظر از پروژه ساختمانی، همان تعویض ناظر است.

https://tasisatnews.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1/
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فــوت مهنــدس ناظــر، حجــر، ناتوانــی ناظــر 

ــه خــارج  حقیقــی در انجــام وظایــف، مســافرت ب

ــی. ــت قانون ــب صاحی ــا صل ــور ی از کش

البتــه مــوارد فــوق در صورت تاییــد مراجــع قانونی 

ــل انجــام اســت، در  از قبیــل ســازمان اســتان، قاب

غیــر اینصــورت ناظــر همچنــان مســئولیت حقوقی 

ــت. خواهد داش

ــوع  ــت موض ــد صح ــد از تایی ــوارد بع ــن م در ای

ــخص  ــان مش ــا زم ــاح، ت ــع ذیص ــط مراج توس

شــدن ناظــر جدیــد، مطابــق بنــد ۴-۴-۱۴ مبحــث 

ــه  ــاختمان، کلی ــی س ــررات مل دوم مق

ــط  ــد توس ــاختمانی بای ــات س عملی

مرجــع صــدور پروانــه تعطیل شــده و 

شــروع مجــدد آن منــوط بــه معرفــی 

ناظــر جدیــد از طرف ســازمان اســتان 

اســت.

 درصورتــی کــه قــرارداد نظــارت ناظــر 

و مالــک تمــام شــده باشــد

بحــث  از  یکــی  مــورد  ایــن 

برانگیزتریــن شــرایطی اســت کــه 

برایــن  ناظــر  مهندســین  معمــوالً 

ــرارداد  ــام ق ــد از اتم ــه بع ــد ک باورن

ــام  ــز تم ــان نی نظــارت مســئولیت آن

ــد انجــام  شــده و تعویــض ناظــر بای

ــرارداد  ــه ق ــد گفــت ک ــا بای شــود. ام

بیــن ناظــر و مالــک فقــط یــک 

قــرارداد مالــی اســت و فقــط ناظــر از 

لحــاظ ریالــی از مالــک طلبــکار بــوده 

و بایــد طبــق تعرفــه حــق نظــارت از 

ــس  ــی پ ــد. یعن ــت کن ــک دریاف مال

ــئولیت  ــوز مس ــرارداد هن ــام ق از اتم

نظــارت ســاختمان بــر عهــده ناظــر قبلــی بــوده و 

تــا زمانــی کــه برگــه تعویــض ناظــر گواهــی امضاء 

ــا  ــر خدمــات الکترونیــک ی ــل دفات نشــده و تحوی

نظــام مهندســی و یــا شــهرداری نگردد، مســئولیت 

ــت. ــته اس ــب نگش ــر صل ــارت از ناظ نظ

آیــا فقــط بــا پرکــردن برگــه تعویــض ناظــر و تویل 

آن بــه مرجــع صــدور پروانــه، ســازمان اســتان یــا 

دفتــر خدمــات الکترونیــک، مــی تــوان گفــت کــه 

تعویــض ناظــر انجــام شــده اســت؟

ــض  متاســفانه ناظــران برداشــت درســتی از تعوی
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ناظــر نداشــته و مــی پندارنــد از تاریــخ پــر کــردن 

ــردن آن  ــاء ک ــر و امض ــر و مه ــض ناظ ــه تعوی برگ

ــارت  ــئولیت نظ ــر مس ــک، دیگ ــه مال ــل ب و تحوی

آنــان بــه عهــده ناظــر جدیــد اســت و متاســفانه از 

همیــن بــاور غلــط چــه بســیار ناظرانــی کــه دچــار 

خســارت شــده و در دادگاههــا بــه عنــوان مقصــر 

حاضــر مــی شــوند. نکتــه دیگــری کــه بــه اشــتباه 

ــرم  ــر اســاس آن ناظــران محت اســتنباط شــده و ب

دســت از نظــارت برداشــته و مــی پندارنــد دیگــر 

هیــچ مســئولیت نظارتــی در قبــال ملــک ندارنــد 

اتمــام زمــان قــرارداد بیــن مالــک و ناظــر اســت.

مراحل قانونی تعویض ناظر

فــرم تعویــض ناظــر بایــد پــس از گواهــی امضــا 

ــر  ــل دفات ــناد، تحوی ــت اس ــای ثب ــه ه در دفترخان

خدمــات الکترونیــک گشــته )در بعضی شهرســتانها 

ــی  ــام مهندس ــل نظ ــد تحوی ــتقیما بای ــا مس فرمه

ــا پــس  ــه مــی شــود( ام ــا مرجــع صــدور پروان ی

ــد  ــه بای ــماره نام ــت ش ــرم و دریاف ــل ف از تحوی

ــر شــهرداری  ــرم در دفت ــن ف ــا ای ــری شــود ت پیگی

ــوی  ــه از س ــرو پروان ــه پی ــده و برگ ــت ش ــز ثب نی

ــود. ــادر ش ــهرداری ص ش

ــی و  ــر قبل ــض ناظ ــان تعوی ــون زم ــق قان ــر طب ب

شــروع مســئولیت نظــارت جدیــد، تاریخــی اســت 

ــده اســت. ــه درج گردی ــرو پروان ــه پی ــه در برگ ک

ــل  ــس از تکمی ــًا پ ــرم حتم ــران محت ــه: ناظ نکت

فــرم تعویــض ناظــر و تحویــل آن بــه مالــک بایــد 

پیگیــری کننــد تــا اقدامــات قانونــی از طــرف 

ــه  ــه برگ ــی ک ــا زمان ــه و ت ــورت پذیرفت ــک ص مال

پیــرو پروانــه از شــهرداری صــادر نگردیــده اســت، 

ــه ای را  نظــارت مســتمر و صــدور گزارشــات مرحل

ــد. ــف ننماین متوق

صورتجلســه فصــل مشــترک: بعــد از صــدور برگــه 

ــه  ــد در پروان ــام ناظــر جدی ــه و درج ن ــرو پروان پی

ــد در  ــم و جدی ــر قدی ــدس ناظ ــاختمانی، مهن س

ــه ای  ــد صورتجلس ــاختمان، بای ــک س ــور مال حض

تحــت عنــوان صورتجلســه فصــل مشــترک را 

ــخص  ــه مش ــن صورتجلس ــد. در ای ــم نماین تنظی

ــات اجرایــی در زمــان ناظــر  مــی شــود چــه عملی

ــن  ــی ای ــئولیت حقوق ــده و مس ــام ش ــم انج قدی

بخــش از کار بــر عهــده ناظــر قدیــم اســت. تنظیــم 

ایــن صورتجلســه یکــی از مهمتریــن بخــش هــای 

ــض ناظــر اســت. اجــرای تعوی

آیــا ناظــر مــی توانــد از نظــارت ســاختمانی کــه بــه 

عنــوان ناظــر آن تعییــن شــده اســت، اســتعفاء یــا 

ــراف دهد؟ انص

ــر در  ــین ناظ ــرف مهندس ــیاری از ط ــواالت بس س

خصــوص امــکان و نحــوه انصــراف مهنــدس ناظــر 

ــدس  ــزل مهن ــر و ع ــتعفاء ناظ ــا اس ــاختمان ی س

ــچ  ــه هی ــت: ب ــد گف ــه بای ــده ک ــرح ش ــر مط ناظ

عنــوان مهنــدس ناظــر نمــی توانــد ماننــد مجــری 
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گزارش
صاحــب صاحیــت، از کار خــود اســتعفاء یــا 

ــر از  ــدن ناظ ــدا ش ــا راه ج ــد و تنه ــراف ده انص

ــض ناظــر اســت. ــان تعوی ــروژه ســاختمانی، هم پ

نکتــه: امــا مطابــق بنــد ۱۴-۴-۵ مبحــث دوم 

مقــررات، در صورتیکــه عملیــات ســاختمانی پــروژه 

تحــت نظــارت شــما شــروع شــده و در حیــن اجرا، 

بیــش از ۱۵ درصــد مــدت منــدرج در قــرارداد بیــن 

ناظــر و مالــک، تعطیــل شــود، مهنــدس ناظــر مــی 

توانــد طــی درخواســت کتبــی از ســازمان اســتان، 

تــا تعییــن تکلیــف کار، نســبت بــه ارائــه خدمــات 

ــن  ــد. ای ــدام نمای ــری اق ــروژه دیگ ــی در پ نظارت

ــروع  ــد از ش ــه بع ــه بافاصل ــت ک ــی اس در صورت

ــارت  ــئولیت نظ ــاختمانی مس ــات س ــدد عملی مج

ایــن پــروژه بــر عهــده ناظــر اســت.

نکتــه: برخــی پــروژه هــای ســاختمانی هســتند که 

مالــک بعــد از دریافــت پروانــه ســاختمانی، هیــچ 

اقدامــی بــرای اجــرا انجــام نمــی دهــد تــا اعتبــار 

پروانــه تمــام مــی شــود. در ایــن مــوارد مهنــدس 

ــک  ــدام مال ــدم اق ــد در صــورت ع ناظــر مــی توان

ــت  ــی درخواس ــه، ط ــار پروان ــد اعتب ــت تمدی جه

ــام  ــا ن ــه بخواهــد ت ــی از مرجــع صــدور پروان کتب

ایشــان را از ایــن پروانــه بــه عنــوان ناظــر، خــارج 

نمایــد.

در ایــن مــورد مالــک بعــد از اقــدام جهــت 

ــه مرجــع  ــد ناظــر دیگــری را ب ــه بای ــد پروان تمدی

صــدور پروانــه معرفــی نمایــد و ناظــر قدیــم 

هیــچ مســئولیتی در قبــال عملیــات انجــام شــده 

ــت  ــی اس ــن در صورت ــه ای ــت. البت ــد داش نخواه

ــک  ــاختمانی در مل ــات س ــه عملی ــچ گون ــه هی ک

ــد. ــه باش ــورت نگرفت ص

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/
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بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، گــذر از جنــگ هــای 

ــح در افغانســتان،  ــرات صل ــی و انجــام مذاک داخل

وجــود مهاجــران افغــان در ایــران، بــا وجــود پایان 

ــاِل خــوب افغــان  درگیــری هــای ایــن کشــور، اقب

ــه  ــی باتوجــه ب ــات و کاالهــای ایران ــه خدم ــا ب ه

ــا در ایــن کشــور، ظرفیتهــای  قیمــت مناســب آنه

خوبــی بــرای توســعه همــکاری هــای فــی مابیــن 

را فراهــم ســاخته اســت.

ــادی  ــران اقتص ــگاِه مدی ــا، از ن ــیل ه ــن پتانس ای

ــزرگ  ــگاه هــای کوچــک و ب کشــور و همچنیــن بن

بخــش هــای صنعــت،  در  ایــران،  اقتصــادی 

کشــاورزی، عمــران، گردشــگری، صنعــت آب و بــرق 

ــت. ــده اس ــز دور نمان نی

ــتان از  ــران و افغانس ــاری ای ــات تج ــطح معام س

ــه گســترش اســت و “ایــران”  طــرق مختلــف رو ب

بــه وجــوه مشــترک؛ سیاســی،  توجــه  بــا  و 

ــه  ــن گزین ــی، بهتری ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص

بــرای افزایــش حجــم روابــط تجــاری - اقتصــادی 

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــتان ب ــرای افغانس ب

ــه  ــر اینک ــاوه ب ــرزی، ع ــای م ــه ه ــعه بازارچ توس

ــردم  ــتی م ــکات معیش ــع مش ــرای رف ــی ب فرصت

بــه شــمار مــی آیــد باعــث افزایــش اشــتغالزایی در 

هــر دو کشــور خواهــد شــد.

ــذاری  ــرمایه گ ــتان از س ــور افغانس ــتقبال کش اس

تجدیدپذیرها
رویکرد جدید همکاری های ایران و افغانستان

توسعه همکاری های ایران و افغانستان، در سایه وجوه مشترک فراوان جغرافیایی، فرهنگی، 

مذهبی با آسیب شناسی دقیق نیازهای منطقه به ویژه در حوزه تجدیدپذیرها ، »امنیت«، »رفاه« و 

»توسعه اقتصادی« را به ارمغان خواهد آورد.
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ایــران در ایــن کشــور فرصتــی طایــی بــرای فعاالن 

ــه  ــود ک ــی ش ــوب م ــورمان محس ــادی کش اقتص

البتــه در ایــن میــان رفــع قوانیــن دســت و پاگیــر 

ــد  ــی توان ــروه م ــن گ ــرای ای ــازی ب ــت س و فرص

هــدف »جهــش تولیــد« در کشــور را ســرعت 

ــد. بخش

ــتان در  ــران و افغانس ــای ای ــکاری ه ــعه هم توس

ــرژی ــوزه ان ح

شــرایط مســاعد افغانســتان از نظــر تابــش انــرژی 

خورشــیدی و همچنیــن وزش باد مناســب، فرصت 

مطلوبــی بــرای توســعه انــرژی  تجدیدپذیرهــا در 

ایــن کشــور فراهــم ســاخته اســت.

ــع آب و  ــوزه »صنای ــژه در ح ــه وی ــز ب ــران« نی »ای

ــی  ــق، و دیپلماس ــی دقی ــیب شناس ــا آس ــرق« ب ب

ــا« و  ــی »نیازه ــه بررس ــوزه ب ــن ح ــوب در ای مطل

ــن«  ــی مابی ــکاری ف ــعه هم ــای توس ــه ه »زمین

ــود  ــد موج ــا رون ــت ت ــدد اس ــه و در ص پرداخت

ــد. ــترش ده ــش گس ــش از پی ــکاری را بی هم

ــت  ــرًا در نشس ــرو اخی ــر نی ــان، وزی ــا اردکانی رض

ســه جانبــه ایــران، آلمــان و افغانســتان بــا توجــه 

بــه ظرفیتهــای مناســب همــکاری بــا ایــن کشــور؛ 

بــه ویــژه در مناطــق مــرزی دو کشــور بــه بررســی 

ــه  ــن پرداخت ــی مابی ــای ف ــکاری ه ــعه هم توس

ــن  ــرزی، ضم ــترک م ــاط مش ــد در نق ــرر ش و مق

ایــن  شناســایی فرصتهــا و نیازمنــدی هــا در 

مناطــق و پتانســیل ســنجی منابــع انــرژی، امــکان 

ــرژی  ــعه ان ــرق و توس ــال ب ــوط انتق ــعه خط توس

ــد.  ــی نمای ــور را عملیات ــن کش ــا در ای تجدیدپذیره

ظرفیتهــای اقلیمــی افغانســتان در حــوزه انــرژی و 

تجدیدپذیرها

افغانســتان در نوامبــر ۲۰۱۶ میــادی بــه تعــدادی 

از کشــورهای در حــال توســعه کــه بیشــترین 

ــی  ــرات اقلیم ــه تغیی ــبت ب ــری را نس ــیب پذی آس

دارنــد پیوســت و بــا امضــای تفاهمنامــه مراکــش 

بــرای توجــه بــه محیــط زیســت در حــوزه اقتصــاد 

و ســهم گرفتــن در خنثــی ســازی مجمــوع کربــن 
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و دســتیابی بــه ۱۰۰ درصــد انــرژی از طریــق منابــع 

تجدیدپذیــر تعهــد کــرد.

ــرق  ــرکت ب ــده از ش ــام ش ــار اع ــاس آم ــر اس ب

افغانســتان )برشــنا(، ایــن کشــور حــدود ۳۰۰ روز 

ــرای  ــی ب ــت خوب ــر ظرفی ــن ام ــی دارد و ای آفتاب

اســتفاده از انــرژی پــاک بــرای ایــن کشــور، مهیــا 

ــور،  ــن کش ــودن ای ــتانی ب ــت. کوهس ــرده اس ک

ــادی در هــزاران  ــرژی ب ــکان اســتفاده از ان ــز ام نی

“تنگــراه” موجــود در ایــن کشــور را بیــش از پیــش 

ــت . ــرده اس ــهیل ک تس

ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر، اکثریــت 

ــرای  مــردم افغانســتان از چــوب و زغــال ســنگ ب

نیازهــای گرمایشــی خــود اســتفاده مــی کننــد، و 

افغانســتان نیــز در ایــن راســتا از حضــور ســرمایه 

ــاوری  ــا دانــش فنــی، جهــت انتقــال فن گــذاران ب

هــای نویــن در حــوزه انــرژی اســتقبال مــی کنــد.

تشــکیل کارگــروه هــای ویــژه در ایــران بــه منظــور 

ــوزه  ــور در ح ــن دو کش ــا بی ــکاری ه ــعه هم توس

انــرژی نیــز در ایــن راســتا صــورت گرفتــه و 

ــه آب  ــف در زمین ــای مختل ــگاه ه ــکیل نمایش تش

ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــز، ب ــط نی ــع مرتب ــرق و صنای و ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــکاری ه هم

بــا  ایــران  روابــط  توســعه  اســت،  بدیهــی 

اقتصــادی  قــوی  دیپلماســی  بــا  افغانســتان، 

ــورت تســریع در بهــره گیــری از  طرفیــن، در ص

ــی و  ــش خصوص ــود در بخ ــای موج ــت ه ظرفی

دولتــی ، امنیــت و رفــاه و توســعه اقتصــادی بــرای 

هــر دو کشــور و همچنیــن منطقــه را بــه ارمغــان 

خواهــد آورد .

www.kaashaaneh.ir
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تاسیسات فنی را چگونه انجام دهیم

تاسیسات کار خود باشیم

نگاهی به تاسیسات فنی ساختمان

تاسیســات فنــی ســاختمان بــه ایــن معناســت کــه 

اجــزای اصلــی هــر ســاختمان را تشــکیل می دهــد 

ــاکنان را  ــاه س ــش و رف ــا و آرام ــد نیازه ــا بتوان ت

ــد از  ــی و تاسیســات بای ــد. خدمــات فن فراهــم کن

نظــر فنــی و مهندســی بــه درســتی انجــام شــود تا 

ســاختمان آســیبی نبینــد و بــا مشــکاتی مواجــه 

شــود؛ تاسیســات ســاختمان بــه صــورت کلــی بــه 

دو دوســته تاسیســات مکانیکــی و تاسیســات 

الکتریکــی تقســیم می شــوند کــه هــر یــک از 

ــد. ــی برخورداران ــی مختلف ــا از ویژگ آن ه

تاسیسات مکانیکی

تاسیســات مکانیکــی هــر ســاختمان بخش هــای 

ــل  ــه شــرح ذی ــه ب ــی را شــامل می شــود ک مجزای

ــی و  ــزات گرمای ــوع، تجهی ــه مطب ــتند: تهوی هس

ــوع،  ــه مطب ــتی، تهوی ــزات بهداش ــرمایی، تجهی س

آتــش نشــانی، طراحــی و اجــرای آسانســور، 

هر یک از خدمات مربوط به تاسیسات فنی ساختمان انجام می شوند تا یک ساختمان بتواند به حیات 
خود ادامه دهد؛ به همین دلیل امروزه شرکت های فنی ایجاد شده اند تا خدمات تاسیسات فنی ساختمان 
ارائه دهند تا نیازهای اصلی هر ساختمان را از نظر فنی تامین نمایند. در این مقاله قصد داریم به چند نکته 

ساده اما حیاتی نگاهی بیاندازیم پس با ما همراه باشید.

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%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%af/
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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ــی.  ــای طب ــات گازه ــار و تاسیس ــتم های بخ سیس

ــه آن هــا  تاسیســات مکانیکــی ممکــن اســت هم

بــه یکبــاره در یــک ســاختمان انجــام نشــده و یــا 

ــه در  ــرادی ک ــن اف ــند؛ بنابرای ــته باش ــود نداش وج

ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد ممکــن اســت هــر 

یــک از تاسیســات را بــه صــورت مجــزا و یــا باهــم 

بــه صــورت تخصصــی انجــام دهنــد.

تاسیسات ساختمانی اهمیت زیادی دارد

بســیار از افــراد بــرای ایــن کــه بخواهنــد در خرج و 

مخــارج ســاختمان صرفــه جویــی کنــد ســراغ لوازم 

ــراد  ــا از اف ــد و ی ــت می رون ــی کیفی ــزات ب و تجهی

ــات اســتفاده  ــن خدم ــرای انجــام ای متخصــص ب

کردنــد. در حالــی کــه تاسیســات فنــی ســاختمان 

ــک  ــودن ی ــا ب ــی در ســر پ ــر رنگ نقــش بســیار پ

ســاختمان دارد؛ چــرا کــه تمــام نیازهــای ســاکنین 

بــا اســتفاده از ایــن تجهیــزات رفــع می شــود. بــه 

ــات  ــد خدم ــه می خواهن ــرادی ک ــل اف ــن دلی همی

تاسیســات ســاختمان را انجــام دهنــد بایــد از 

ــور  ــد و همین ط ــره بگیرن ــت به ــا کیفی ــوازم ب ل

کســانی کــه می خواهنــد ایــن کار را انجــام دهنــد 

بایــد تخصــص و مهــارت باالیــی داشــته باشــند تــا 

بتواننــد بــه خوبــی آن را اجــرا نماینــد.
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