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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

 
صبحم از مشــرق برآمد باد نوروز از یمین

عقل و طبعم خیره گشــت از صنع رب العالمین
همکاران گرامی ســام و سال نو مبارک

جهان بی توجه به کرونا، مرگ ها و تولدها، ازدواج ها و گرانی ها و شــادی ها، 
بازهم همان روالی را طی کرد که میلیون ها ســال اســت طی می کند. بهار رفت 
و گرمای تابســتان گذشــت و برگ ها ریخت و طبیعت به خواب زمستانی رفت 
و بازهم زمین آماده می شــود که متولد شــود. باران های جان فزا شروع شده و 

هوا شــادی بخش و مفرح گشــته است و درختان به شکوفه نشسته اند. حتی در 
شــهری دودآلود چون تهران نیز می توان با هر نفس، بهار را به اندرون فرو داد.

کوه ها به رقص آمده اند و فضا معطر از بوهایی شــده اســت که رشک برانگیز هر 
عطر و شــمیم دیگری اســت. چنان عطرآگین که گل های سرخ سربرمی آرند تا از 

ایــن بوهــا برای خود اندوخته ای جمع کنند و با آن خود را آرایش کنند.
درختان پیر چنان شــکوفه می زنند که با کودکان تازه متولد شــده برابری می کنند 

و تمیز دادن آنها از هم ناممکن اســت. چه ســمفونی زیبایی سرداده است این 
طبیعت! جشــن عطر و نغمه و نور و نظر. عاشــقانه ترین سروده های پاییزی و 

شــاعرترین نغمه پردازان فصل ســرد، هنرهای خلق شده خود را در بهار بازخوانی 
می کنند چون مجســمه ای که در تاریکی ســاخته شده است و در نور پیرایش 
می شــود. زمان ســرعت گرفته است تا هرچه زودتر از داالن زمستان به دشت 

بهار برســد و مردمان نیز گویی روی چرخ دواری در حال دویدنند. به هر ســو می 
دوند و ســعی می کنند از هر لحظه ای اســتفاده کنند. چه هیجانی در این جهان 

انداخته است بهار دلفریب!
چه پروژه برســد و چه چکی پاس نشــود، بهار بی توجه به ما هنرخود را می 

نمایاند. حتی برای بهار مهم نیســت که چه کســانی در این قطار سوارند و چه 
کســانی پیاده شــده اند؛ او می باراند و عطر می پاشد و می رویاند و نغمه سر 

می دهد و ما را می تکاند که بیدار شــو اشــرف مخلوقات. جهان به فرمان توست، 
آماده برای هنرنماییت ای انســان، و ما همیشــه در خوابیم و عقب افتاده از این 

عروس دلفریب.
ای کاش بیدار باشــیم و بهار، که ایام شمایید!

این شــور عاشــقانه طبیعت بر شما مبارک باد. به یاد آنانی که نیستند و به امید 
فردایی که ســبز خواهد بود. دلتان گرم و ســرتان سبز و نغمه تان عاشقانه.

وقت بیداری!

تا بعد!
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نگاهی به بازار/ قیمت ورق سیاه در اسفندماه 1399 11
در این گزارش به بررسی قیمت ورق سیاه در اسفند ماه 1399 پرداخته ایم.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 5
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 6

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 4

تاسیسات کار خود باشیم/چرا لوله کشی پکیج خراب می شود؟ 17
پکیج ها هم از یک سیستم لوله کشی عمدتًا توکار بهره برده اند که جریان آب گرم 

و سرد در داخل لوله های فلزی یا پالستیکی به صورت مداوم در جریان است. 
این سیستم لوله کشی نیز به دالیل مختلفی می تواند دچار آسیب و خرابی شود 

که در زیر به مواردی از آن ها اشاره شده است.

میرجعفری: ۱۴۰۰ آغازی برای پایان بررسی های اصالح قانون نظام 
مهندسی

15
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران: ۱۴۰۰ آغازی برای پایان 

مذاکرات در این زمینه و عملیاتی کردن نتایج مذاکرات و نهایی کردن اصالحات 
قوانین کهنه نظام مهندسی ساختمان باشد و به این ترتیب به آورد خوبی برای 

جامعه مهندسان و همچنین رونق مطلوب ساخت و ساز در کشور باشد.

۱۴۰۰، فرصت شکوفایی ظرفیتهای مغفول مانده در نظام مهندسی 9
در طرح بازنگری در قانون نظام مهندسی، به ارتقاء کیفی در ساخت و نظارت و 
به کارگیری طیف وسیعی از جمعیت مهندسی نیز توجه شده است و امیدواریم 

اصالحات در چارچوب فعلی، گامی در جهت رشد و بهبود عملکرد نظام مهندسی 
باشد.

پیش بینی جهش باالی مسکن در افق 1400

صفحه 12
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

وزیر راه شهرسازی: شهرداری 
کارشکنی برای مسکن ملی را 

تمام کند
محمــد اســامیـ  وزیــر راه و شهرســازیـ  اخیرا 
ــرای  ــهرداریها ب ــکاری ش ــدم هم ــه از ع ــا گای ب
ــکن  ــای مس ــاخت واحده ــه س ــدور پروان ص
ملــی گفته اســت: واقعــا بــرای شــهرداری تهران 
متاســفم کــه هیــچ گونــه همــکاری برای پــروژه 
هــای مســکن نمــی کنــد. بهانــه جویــی هــای 
غیرقانونــی انجــام مــی دهنــد و خودشــان باید 
ــه  ــند. ب ــخگو باش ــد پاس ــردم بای ــل م در مقاب
ــرای مــردم  ــروژه هــا ب ــه اســامی، ایــن پ گفت
اســت و وزارت راه و شهرســازی طبــق قانــون و 
مقــررات کار مــی کنــد. مــا زمینهایی کــه کاربری 
مســکونی اســت برای ایــن کار تخصیــص داده 
ایــم و هیــچ دلیلــی نداشــته کــه شــهرداری این 

کار را بــه تاخیــر بینــدازد.

میرجعفری: موضع گیری له یا 
علیه کاندیدا در انتخابات پیش رو 

»غیرقانونی«  است
مهندســی  نظــام   ســازمان  رئیــس 
ــش  ــران در بخ ــتان ته ــاختمان اس س
دیگــری از ســخنان خــود بــه موضــوع 
انتخابــات پیــش رو در ســال آینــده 
ــه  ــف هم ــه داد: وظای ــت و ادام پرداخ
حضــور و تشــویق بــه حضــور حداکثری 
در انتخابــات اســت ولــی موضع گیــری 
ــا علیــه کاندیداهــا، غیرقانونــی  ــه و ی ل

ــت. اس

روز پرکار سازمان نظام مهندسی 
ساختمان

در سی سخت
ــن  ــازمان در ای ــس س ــو رئی ــر مهرج دکت
ــت  ــن نشس ــرد: در ای ــان ک ــت بی نشس
مقــرر شــد آواربــرداری در شــهر ســی 
ســخت بــا ســرعت عمــل بیشــتری انجام 
ــاخت و  ــی س ــات اجرای ــا عملی ــود ت ش
ــروه  ــک کار گ ــن ی ــاز و همچنی ــاز اغ س
ــق  ــری مناط ــیب پذی ــی آس ــرای بررس ب
آســیب پذیــر و پهنــه بنــدی خطــر شــهر 
ــی  ــود. گفتن ــکیل ش ــخت تش ــی س س
ــا ده  ــح ت ــاعت ۸ صب ــروز از س ــت ام اس
شــب مهندســین معمــار جهــت طراحــی 
ارایــه خدمــات مهندســی در دفتــر  و 
نمایندگــی ســازمان در ســی ســخت 
ــه ۵۲ مجــوز صــادر و  حضــور داشــتند ک
۴۰ پرونــده ســاختمانی از ســوی ســازمان 

ــد. ــال ش ــهرداری ارس ــه ش ب

مسکن ملی از اول
عید ۱۴۰۰ کلید می خورد

پروانــه اصانــی مدیــر کل دفتــر اقتصــاد 
در  شهرســازی   و  راه  وزارت  مســکن 
ــزان پیشــرفت فیزیکــی و  خصــوص می
افتتاح هــای طــرح مســکن ملــی، بیــان 
کــرد: عــاوه بــر افتتاح هــای طــرح 
مســکن ملــی کــه در آبــان مــاه انجــام 
ــرر  ــور مق ــتور رئیس جمه ــا دس ــد، ب ش
ــه  ــن ۱۴۰۰، ماهان ــت از فروردی ــده اس ش
۲۰ هــزار واحــد مســکن ملــی تــا پایــان 

ــاح شــوند. ــاه افتت شــهریور م

سهمیه بنزین نوروزی
چه شد؟

»فاطمــه کاهــی« گفــت: بــا توجــه بــه 
شــرایط ادامــه شــیوع کرونا در کشــور و 
ــوروزی  ــفرهای ن ــه س ــی ک مخاطره های
ــیوع  ــترش ش ــر گس ــد از نظ ــی توان م
ــد،  ــته باش ــردم داش ــرای م ــاری ب بیم
ــه نظــر مــی رســد کــه شــاهد  بعیــد ب
تخصیــص ســهمیه نــوروزی بنزیــن 
باشــیم. وی اعــام کــرد: هیــچ تصمیــم 
یــا مصوبــه ای تــا ایــن لحظــه، دربــاره 
ــرای  ــن ب ــهمیه بندی بنزی ــر در س تغیی
ــاغ نشــده و چنانچــه در  ســال 1400 اب
ایــام باقیمانــده از ســال نیز در ایــن باره 
مصوبــه ای تــازه ابــاغ نشــود، بــا آغــاز 
ســال نــو ســهمیه بنزیــن فروردین مــاه، 
کارت  در  گذشــته  ماه هــای  مطابــق 
ســوخت خودروهــا و موتورســیکلت ها 

ــود. ــارژ می ش ش

تصویب موضوع
»تهیه مبحث شهرسازی«
در شورای تدوین مقررات 

ملی ساختمان
گــروه  رئیــس  نیــا  وثیــق  عبــاس 
ــزی  ــورای مرک ــازی ش ــی شهرس تخصص
مــاه  اســفند   ۱۹ روز  در  کــرد:  اعــام 
مبحــث  »تهیــه  موضــوع  جــاری 
شهرســازی« در شــورای تدویــن مقــررات 
ملــی ســاختمان، پــس از ســالها تــاش 
ــه  ــی ب ــروه تخصص ــن گ ــش ای و کوش
ایــن  گفــت:  وی  رســید.  تصویــب 
ــده ای  ــن کنن ــدم تعیی ــه ق ــق ک توفی
ــول  ــت اص ــردن رعای ــزام آور ک ــرای ال ب
شهرســازی در فرآینــد ســاخت و ســازها 
ــت ،  ــاختمانی اس ــای س ــت ه و فعالی
ــکونتگاههایی  ــه س ــتیابی ب ــکان دس ام
شایســته جایــگاه انســانی ســاکنان 
ایــن ابنیــه و شــهرها را ممکــن ســاخته 
و امیــد رســیدن بــه رونــدی، از برپایــی 
شایســته  شــهرهایی  در  ســاختمان 
ــده ای  ــانها در آین ــوب انس ــات مطل حی
ــد. ــی ده ــد م ــا نوی ــه م ــک را ب نزدی
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https://tasisatnews.com/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%db%8c%d8%af-1400-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b4%d8%af%d8%9f/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1/
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اخبار داخلی

دوره آموزشی اصول طراحی
تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی 

 مدت دوره: 55 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها و پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

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

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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آموزش

خبر های خوب 
رئیس نظام 

مهندسی استان 
تهران در آستانه 

سال ۱۴۰۰

نظــام  ســازمان  رئیــس  میرجعفــری  علیرضــا 

مهندســی اســتان تهــران در گفــت و گــو بــا 

خبرنــگار مــا،  ضمــن آرزوی گــذِر همگــی بــه ویــژه 

جامعــه مهندســان از »چالــِش کرونــا« و دســتیابی 

ــت : ــاِل ۱۴۰۰ گف ــی« در س ــامت همگان ــه »س ب

تعرفــه خدمــات مهندســان، یکــی از مشــکاتی کــه 

بــود کــه »جامعــه مهندســان« را شــاید بــه انــدازه 

ویــروس کرونــا آزرد، و علیرغــم رایزنــی هــای 

بســیار صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص متاســفانه 

ایــن تعرفــه »واقعــی« نشــد . افزایــش تعرفــه ۲۵ 

درصــدی خدمــات نظــام مهندســی در ســال آینــده

وی بــا بیــان اینکــه چنــدی پیــش طــی مذاکــرات 

ــن شــد  ــر ای ــرار ب ــا مســئوالن ق ــه ب صــورت گرفت

کــه ۲۵ درصــد بــر نــرِخ تعرفــه خدمــات مهندســی 

افــزوده شــود، گفــت :

بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان خبــر افزایــش تعرفــه 

خدمــات مهندســی در ســال ۱۴۰۰ را عملیاتــی شــده 

دانســت و منتظریــم ایــن امــر از طریــق هیــات ۵ 

ــزاِن  ــورت از می ــن ص ــه ای ــود و ب ــاغ ش ــره، اب نف

فشــار بــه جامعــه مهندســان در ســال قبــل در ایــن 

زمینــه کاســته شــود.

میرجعفری افزود :

ــک ســرامیک  ــه دســتمزد ی در حــال حاضــر هزین

کار بــه قــراِر متــری حــدود ۴۵ هــزار ناموت اســت، 

در حالــی کــه دریافتــی یــک مهنــدس ناظــر 

ــه  ــده ک ــرآورد ش ــزار ناموت ب ــا ۲۵ ه ــدود ۲۰ ت ح

بســیار غیرواقعــی تــر از شــرایط حاکــم بــر جامعــه 

ــود. ــی ش ــوب م محس

ــه هــای رئیــس نظــام مهندســی تهــران در  عیدان

ســال ۱۴۰۰

ــران،  رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان ته

در ادامــه بــه بیــان دیگــر خبرهــای خــوش بــرای 

نهایی شدِن پرداخت وام متقاضیان وام مهندسان، افزایش تعرفه خدمات نظام 
مهندسی، اجرایی شدن مقوله نظارت در بخش نقشه برداری و... از جمله خبرهای خوب 

رئیس نظام مهندسی استان تهران، بعنوان »عیدانه« ۱۴۰۰ است.

https://tasisatnews.com/%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86/


www.Tasisatnews.com 7هفته نامه شماره 328

گزارش ویژه
جامعه مهندسی پرداخت و اظهارداشت :

فیشــی شــدن پرداخت دســتمزِد طراحــان، اجرایی 

ــا  ــاختمان ت ــی س ــررات مل ــث ۲۲ مق ــدن مبح ش

آخــر خــرداد مــاه ســال آینــده، از جملــه خبرهــای 

خوبــی اســت کــه جامعــه مهندســان را خوشــحال 

ــم در  ــری ه ــای بهت ــم خبره ــد و امیدواری ــی کن م

ایــن زمینــه بشــنویم.

ــاره  ــود در ب ــکات موج ــل مش ــه از ح وی در ادام

ــتمزِد »گاز  ــه دس ــن تعرف ــروژه و تعیی ــذاری پ واگ

ــزود : ــر داد و اف ــان خب ــه مهندس ــوی« ب ــار ق فش

ــم  ــاختمان ه ــرداری س ــه ب ــارت نقش ــئله نظ مس

در فصــل بهــار عملیاتــی خواهــد شــد و همچنیــن 

بخــش بــرق تاسیســات نیــز در حــال پــی گیــری 

اســت و از مرحلــه صفــر کاری خــارج خواهــد شــد.

ــام  ــت ن ــان و ثب ــام مهندس ــه تم ــذاری وام ب واگ

ــص وام ــدد تخصی مج

ــه از  ــادی نظــام مهندســی در ادام ــر جه ــن مدی ای

اتمــام انجــام امــور اداری وام مهندســاِن ثبــت نــام 

کــرده خبــر داد و افــزود :

بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه، وام افــراد ثبــت 

ــغ  ــرای وام در ایــن ســازمان، کــه بال ــده ب ــام کنن ن

ــاه  ــا دو م ــر ت ــوند، حداکث ــی ش ــر م ــر ۴۰۰۰ نف ب

ــه  ــر اســاس برنام ــی خواهــد شــد و ب ــده نهای آین

ــاه  ــه  اواخــر خــرداد م ــزی هــای صــورت گرفت ری

ســال آینــده ثبــت نــام مجــدد بــرای وام صــورت 

ــت. خواهــد گرف

میرجعفــری در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد؛ ســال 

ــم و راهگشــا در  ــای محک ــرای گامه ــازی ب ۱۴۰۰ آغ

نظــام مهندســی کشــور و جامعــه مهندســان باشــد 

تــا تاثیــر و تاثــرات بیشــتر مطلــوب آن را در عرصــه 

ــاهد  ــط آن ش ــهای مرتب ــاز و بخش ــاخت و س س

باشــیم.
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 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

گزارش

بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، اقبــال شــاکری عضــو 

کمیســیون عمــران مجلــس یازدهــم شــورای 

ــن  ــا ضم ــگار م ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــامی در گف اس

ــال  ــا در س ــروس کرون ــتن وی ــت بربس آرزوی رخ

ــت : ــران گف ــژه ای ــه وی ــان و ب ــِر جه ــده در س آین

طــرح تغییــر قوانیــن نظــام مهندســی نهایی شــده 

و در مرحلــه نوبــت در طــرح در مجلــس اســت و 

امیدواریــم کــه ایــن طــرح بــه طــور دقیــق مــورد 

بررســی اعضــاء قــرار گیــرد.

ــور  ــد مح ــرح در چن ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب

ــف  ــه تعری ــد : ارائ ــادآور ش ــت ی ــده اس ــه ش ارائ

ــوان تشــکیاتی  ــه عن ــق از نظــام مهندســی ب دقی

ــود  ــای خ ــه اعض ــکاء ب ــا ات ــی ب ــاً غیردولت کام

ــوان  ــه عن ــه ب ــه ک ــن آنچ ــرار گرفت ــن ق و هچنی

پــروژه هــای دولتــی و خصوصــی در ایــن حیطــه 

تعریــف مــی شــوند، زیــر یــک چتــر قــرار گرفتــه و 

ــای  ــه ه ــن نام ــتاندارد و آیی ــک اس ــاس ی ــر اس ب

مشــترک تبعیــت کننــد، از جملــه محورهــای مهــم 

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــور ب ــرح مذک ط

شاکری افزود :

ارتبــاط بیــن نظــام مهندســی و دولــت مربــوط بــه 

آییــن نامــه مقرراتــی اســت کــه در تمام شــرکتهای 

خصوصــی رخ مــی دهــد یعنــی در واقــع مربــوط 

بــه ظرفیتهــای نظــام فنــی اجرایــی مــی شــود .

ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه تعریــف صحیــح 

ــه  ــی در زمین ــام مهندس ــئولیت در نظ ــام مس نظ

۱۴۰۰، فرصت شکوفایی ظرفیتهای 
مغفول مانده در نظام مهندسی

در طرح بازنگری در قانون نظام مهندسی، به ارتقاء کیفی در ساخت و نظارت و به 
کارگیری طیف وسیعی از جمعیت مهندسی نیز توجه شده است و امیدواریم اصالحات در 

چارچوب فعلی، گامی در جهت رشد و بهبود عملکرد نظام مهندسی باشد.

http://www.bostanchi.com
https://tasisatnews.com/1400%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ba%d9%81%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af/
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ــی  ــر محورهای ــه دیگ ــارت را از جمل ــی و نظ طراح

ذکــر کــرد کــه در مجلــس بــه طــور جــدی بــه آن 

پرداختــه خواهــد شــد.

وی همچنیــن شــفافیت عملکــرد نظــام مهندســی 

را نیــز از مــوارد دیگــری ذکــر کــرد کــه در ســالهای 

گذشــته بــا مداخلــه ســازمانها بــه مشــکاتی 

منتهــی شــده بــود کــه بــا بررســی بهینــه نســبت 

بــه آن در صــدد رفــع ایــن مشــکل در نظــام 

ــود. ــم ب ــی خواهی مهندس

عضــو کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســامی 

همچنیــن تاکیــد کــرد؛ چهــره هــای جوانتــری باید 

در نظــام مهندســی عهــده دار مســئولیت شــوند و 

در ایــن راســتا، روســا فقــط مجــاز بــه ریاســت در 

ســه دوره هســتند و الــزام به یــک دوره اســتراحت 

دارنــد تــا در اجــرا نیــز امــور بــه شــکل بهینــه تــری 

ــود. عملیاتی ش

شــاکری نظــارت دقیــق در پرداختها، حتــی درقالب 

پــاداش یــک ریــال را نیــز از جملــه شــاخص هایــی 

ــرد  ــازی عملک ــفاف س ــتای ش ــه در راس ــرد ک ذکرک

نظــام مهندســی صــورت خواهــد گرفــت.

وی تصریح کرد:

ــدد  ــود در ص ــای موج ــش ه ــه چال ــه ب ــا توج ب

ــر  ــزاری را تعریــف کنیــم کــه نظــارت ب هســتیم اب

عملکــرد آنهــا قاعــده منــد تــر کنــد تــا مخاطبیــن 

ــد. ــرار گیرن ــور ق ــان ام ــز در جری نی

شاکری تاکید کرد:

ــه  ــر هم ــون نظــام مهندســی از نظ ــاح قان در اص

ــراد  ــم از  اف ــان اع ــی و کارشناس ــئوالن دولت مس

حقیقــی و حقوقــی در وزارت کشــور، انبــوه ســازان، 

مرکــز  مهندســی،  نظــام  ســازمان  شــهرداری، 

ــراد ذیصــاح  پژوهــش هــای مجلــس و همــه اف

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــه اس ــن پروس در ای

ــا  ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای

ــی  ــام مهندس ــیاری در نظ ــای بس ــون ظرفیته کن

مغفــول مانــده کــه بــا بررســی در  طــرح اصــاح در 

ســال آینــده مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد، گفــت 

:

در طــرح بازنگــری در قانــون نظــام مهندســی، بــه 

ارتقــاء کیفــی در ســاخت و نظــارت و بــه کارگیــری 

طیــف وســیعی از جمعیــت مهندســی نیــز توجــه 

شــده اســت و امیدواریــم اصاحــات در چارچــوب 

ــرد  ــود عملک ــد و بهب ــت رش ــی در جه ــی، گام فعل

نظــام مهندســی باشــد.
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ــاس  ــر اس ــور: ب ــه بهزادپ ــوز/ صدیق ــات نی تاسیس

آمــار اعــام شــده، تعــداد معامــات انجــام شــده 

در فروردیــن مــاه ســال جــاری در پایتخــت، حدود 

یــک هــزار و ۲۴۳ مــورد بــوده کــه در مقایســه بــا 

ــوردار  ــبی برخ ــش نس ــته از کاه ــال گذش ــاه س م

بــوده اســت.

البتــه شــرایط حاکــم بــر جامعــه ناشــی از شــیوع 

ویــروس کرونــا و قرنطینگــی و تحریــم و افزایــش 

قیمــت مصالــح ســاختمانی نیــز در نوســانات بــازار 

مســکن و رکــود حاکــم بــر ایــن صنعــت بــی تاثیــر 

نبــوده اســت.

بــر اســاس بررســی هــای صــورت گرفتــه، قیمــت 

ــون  ــا کن مســکن از فروردیــن مــاه ســال جــاری ت

ــدت  ــه م ــبت ب ــش نس ــد کاه ــدود ۲۰ درص ح

ــن در  ــوده، ای ــوردار ب ــته برخ ــال گذش ــابه س مش

حالــی اســت کــه »صنعــت ســاختمان« بــه عنــوان 

یکــی از شــاخصه هــای رشــد اقتصــاد کشــور 

محســوب مــی شــود و مســلمًا ایــن رکــوِد صنعــت 

ســاختمان، بــرای رشــد اقتصــادی کشــور مطلــوب 

محســوب نمــی شــود.

عوامــل موثــر در بــی رونقــی »صنعــت ســاختمان« 

؟ چیست

افزایــش قیمــت مســکن اما در ســال گذشــته، تنها 

ــراه  ــه هم ــکن ب ــش مس ــرای بخ ــه ب ــآوردی ک ره

ــق  ــی رم ــم ب ــه جس ــی ب ــت جان ــت، نتوانس داش

ایــن صنعــت بدمــد. اعمــال سیاســتهای اشــتباه و 

ــن  ــح در ای ــزی صحی ــه ری ــت و برنام ــوِد مدیری نب

ــذاران و  ــت ســرمایه گ ــا رغب حــوزه باعــث شــد ت

پیمانــکاران بــرای فعالیــت در ایــن بخــش از خــود 

تمایلــی نشــان ندهنــد و ایــن هشــداری نــه تنهــا 

پیش بینی جهش باالی مسکن در افق ۱۴۰۰

با توجه به وضعیت حاکم بر بازار مسکن در دوران کرونایی و مشکالت پیش رو، پیش بینی
می شود قیمت مسکن در سال آتی، با افزایش نسبی زیاد، از جهش باالیی برخوردار باشد.

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%b4/
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ــرای  ــه ب ــازی« بلک ــاختمان س ــت »س ــرای صنع ب

»رشــد اقتصــاِد کشــور« محســوب مــی شــود.

هشــداری کــه »ســقوط ایــن صنعــت« را بــه 

دنبــال خواهــد داشــت، البتــه معضــات موجــود 

در صنعــت ســاخت و ســاز بــا توجــه بــه چالــش 

ــران  ــان ای ــا گریب ــروس« تنه ــا وی ــی »کرون جهان

ــه  ــد هم ــز مانن ــن بخــش نی ــه اســت، ای را نگرفت

مشــاغل و بخــش هــای دیگــر اقتصادی از شــرایط 

ــر شــد هاســت. ــی متاث فعل

ــو  ــت و گ ــرژی در گف ــان، کارشــناس ان ــی دهق عل

بــا خبرنــگار مــا در بــاره شــرایط حاکــم بــر بخــش 

مســکن بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی مــی گویــد:

ــل  ــکن از اوای ــازار مس ــایند در ب ــات ناخوش اتفاق

ســال جــاری نــه تنهــا در کشــورمان بلکــه در تمــام 

ــی  ــر اســاس پیــش بین ــان گســترده شــد و ب جه

هــای صــورت گرفتــه تــا پایــان ســال نیــز ادامــه 

یافــت.

وی افزود :

بــا توجــه بــه وضعیــت حاکــم بــر اقتصــاد کشــور، 

توقعــی بــرای کاهــش قیمت در کشــورمان نیســت 

و اگــر گروهــی انتظــار کاهــش قیمــت مســکن در 

ــن  ــاد م ــه اعتق ــند، ب ــته باش ــده را داش ــال آین س

توهمــی بیــش نخواهــد بــود.

مسکن در پساکرونا

ــاره پیــش بینــی در دوران پســاکرونا  دهقــان در ب

گفــت :

ــازار  ــه »ب ــت ک ــه ای اس ــادی چرخ ــعه اقتص توس

مســکن« نیــز بخشــی از آن اســت و قــدر مســلم  

رونــق بــازار  در دوران پســاکرونا بــه نســبت دوران 

کرونایــی بیشــتر خواهــد بــود و بــر اســاس پیــش 

ــز  ــرانه نی ــد س ــه درآم ــورت گرفت ــای ص ــی ه بین

افزایــش خواهــد یافــت.

ــادی  ــد اقتص ــق و رش ــر رون ــرد: اگ ــد ک وی تاکی

اتفــاق بیافتــد، ایــن مســاله باعــث رونــق بخــش 

ســاخت ســاز مــی شــود و در نهایــت موجــب مــی 

ــار  ــکن فش ــت مس ــش قیم ــردم از افزای ــود م ش

زیــادی را متحمــل نشــوند.اما در ایــن میــان بایــد 

ــارز و مهــم در بخــش مســکن و  ــه یــک نکتــه ب ب

ســاختمان توجــه کــرد کــه همــان تعطیلــی  هایــی 

اســت کــه اتفــاق مــی افتــد.

بــه گفتــه ایــن کارشــناس؛ تولیــد مســکن در 

ــه  ــرد، ب ــول س ــن فص ــه و همچنی ــرایط قرنطین ش

پاییــن تریــن ســطح خــود مــی رســد و اگــر تولیــد 

در بخــش ســاختمان بــه صفــر برســد نمــی تــوان 

ــای  ــرد و در ماه ه ــامان دهی ک ــرایط را س ــن ش ای

ــان خواهــد شــد ــده تبعــات منفــی آن عی آین

افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســرما و کرونــا 

وضعیــت بــازار مســکن در روزهــای پایانــی ســال 

ــی  ــی م ــش بین ــرد، و پی ــوار ک ــیار دش ــاری بس ج

ــا توجــه بــه شــرایط حاکــم در قالــب  شــود کــه ب

ــد ــی کن ــده خودنمای ــال آین ــت در س ــش قیم افزای

ــن  ــارز ای ــه ب ــا نکت ــرد: ام ــح ک وی در ادامــه تصری

اســت کــه دوره ای کــه تولیــد بــه صفــر مــی رســد 

و یــا در حــد پایینــی قــرار مــی گیــرد، خطــر خروج 

ســازندگان از میــدان خــارج شــوند و تولیدکنندگان 

ســر از زنــدان دربیاورنــد. ممکــن اســت ســازندگان 

ــه  ــد ک ــورد کنن ــکاتی برخ ــه مش ــکاران ب و پیمان

نتواننــد در آینــده قــد علــم کننــد.

بــه گفتــه وی، علیرغــم بــاال رفتــن قیمــت مســکن، 

تولیــد بســیار کاهــش یافتــه اســت.

افزایش ۴۰درصدی هزینه های تولید مسکن
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هزینه هــای  افزایــش  میــزان  دربــاره  دهقــان 

تولیــد در مــاه هــای اخیــر بیــان کــرد: در ماه هــای 

اخیــر هزینــه  هــای تولیــد بیــن ۴۰ تــا ۵۵درصــد 

ــه اســت. افزایــش یافت

ــت در  ــش قیم ــد افزای ــا ۱۰ درص ــد ۶ ت ــده رون بن

ــا  ــم. ام ــی دان ــی م ــال قطع ــان س ــا پای ــاه را ت م

ــود  ــده خواهــد ب ــی دربهــار ســال آین جهــش اصل

ــود ــد ب ــی خواه ــیار باالی ــش بس ــه جه ک

وی دربــاره حداقــل هزینــه ســاخت هــر متــر مربــع 

ــاخت  ــر س ــت: اگ ــی گف ــرایط فعل ــکن در ش مس

مســکن بســیار ســاده را مــاک قــرار دهیــم، 

 حداقــل متــری یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار ناموت و 

بــه طــور متوســط ۳ میلیــون ناموت بــرای ســاخت 

ــرد. ــه ک ــد هزین ــر مســکن بای هــر مت

ــه  ــخ ب ــکن در پاس ــاد مس ــناس اقتص ــن کارش ای

ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه رونــد فعلــی بــازار و 

نوســان قیمــت مصالــح ســاختمانی آیــا تــا پایــان 

ســال بــر هزینــه ســاخت مســکن افــزوده خواهــد 

شــد یــا خیــر، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تورمــی 

کــه پیــش بینــی مــی شــود بایــد گفــت تــا پایــان 

ســال بــه حتــم بــر هزینــه ســاخت افــزوده خواهــد 

شــد .

ایــن کارشــناس مســکن در پایــان در مــورد میــزان 

ــح  ــال ۱۴۰۰ توضی ــکن در س ــت مس ــش قیم افزای

ــا ۱۰ درصــد افزایــش قیمــت  ــد ۶ ت ــده رون داد: بن

در مــاه را تــا پایــان ســال قطعــی مــی دانــم. امــا 

ــود  ــده خواهــد ب ــی دربهــار ســال آین جهــش اصل

کــه جهــش بســیار باالیــی خواهــد بــود.

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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ــاختمان«،  ــی س ــام مهندس ــن نظ ــاح قوانی »اص

ــت  ــده ای اس ــل ش ــم قف ــا طلس ــه گوی واژه ای ک

ــاز شــدن ســاالنه  ــاز نخواهــد شــد! ب ــه اصــاً ب ک

پرونــده اصــاح قانــون نظــام مهندســی در مجلس 

ــا چنــد تبصــره و مــاده واحــده  و افــزودن یــک ی

بــه آن و بســته شــدن مجــدد آن، رهــآورد اجــرا و 

بررســی چندیــن ســاله ای اســت کــه در مجلــس 

و توســط مســئولین بــه آن پرداختــه شــده اســت.

»ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان« بــه عنــوان 

یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی بــه شــمار مــی آیــد 

کــه ظرفیتهــای مطلوبــی بــرای اصــاح آن وجــود 

دارد کــه شــاید بتــوان بــه فرآینــد نظــارت دقیــق 

ــن ــن بزرگتری ــر ای ــون ب ــت قان ــان، حاکمی بازرس

NGO کشــوری، ممانعــت از رســوخ امضاء فروشــی 

بــر بدنــه ســازمان و … در ایــن راســتا اشــاره کــرد.

تغییــرات شــرایط ســاخت و ســاز و ثابــت مانــدن 

ــت  ــائلی اس ــه مس ــات از جمل ــای خدم ــه ه تعرف

کــه بیشــترین فشــار را بــر جامعــه مهندســان بــه 

ویــژه در ســال گذشــته بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا 

و کاهــش ســاخت و ســازها، وارد کــرد.

ــش  ــوِد کاه ــا وج ــان ب ــکاری مهندس ــش بی افزای

نــرخ تعرفــه خدمات مهندســی، چالشــی اســت که 

انگیــزه بســیاری از مهندســان بــرای ادامــه فعالیت 

ــم آگاهــان و  ــه زع ــه ب ــی ک ــرد. معضل ــن ب را از بی

میرجعفری: ۱۴۰۰ آغازی برای پایان بررسی های 
اصالح قانون نظام مهندسی

صدیقه بهزادپور: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران: ۱۴۰۰ آغازی برای پایان 
مذاکرات در این زمینه و عملیاتی کردن نتایج مذاکرات و نهایی کردن اصالحات قوانین کهنه نظام 
مهندسی ساختمان باشد و به این ترتیب به آورد خوبی برای جامعه مهندسان و همچنین رونق 

مطلوب ساخت و ساز در کشور باشد.

https://tasisatnews.com/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c-1400-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7/
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ــت در  ــوِد مدیری ــل نب ــه دلی ــوزه ب ــان ح کارشناس

ایــن حــوزه و بــی توجهــی بــه اصاحــات قوانیــن 

نظــام مهندســی ایجــاد شــده اســت.

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی تهــران بــه 

تاسیســات نیــوز گفــت :

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــری در گفــت و گ علیرضــا میرجعف

مــا در بــاره ضرورتهــای اصــاح قانــون نظــام 

ــت : ــدن آن گف ــی ش ــدم اجرای ــی و ع مهندس

ــور،  ــی کش ــام مهندس ــون نظ ــاح قان ــد اص فرآین

ــوز  ــا هن ــده ام ــاز ش ــه آغ ــال اســت ک ــن س چندی

ــات  ــن اطاع ــاس آخری ــر اس ــده و ب ــی نش نهای

دریافتــی ، الیحــه ای از طــرف دولــت ارائــه شــده 

ــیون  ــس در کمیس ــز در مجل ــی نی ــی های و بررس

ــه مذاکــره قــرار  عمــران صــورت گرفتــه و در مرحل

دارد.

ــران  ــه نظــام مهندســی ته ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

طــی رایزنــی هــای صــورت گرفتــه،  آمادگــی کامــل 

خــود را بــرای انجــام هــر اقدامــی بــرای تســریع و 

تســهیل در اصــاح قوانیــن نظــام مهندســی اعــام 

کــرده، اظهــار داشــت :

میرجعفری در ادامه تاکید کرد:

البتــه آنچــه کــه در ایــن مذاکــرات و بررســی 

ــث  ــود، بح ــه ش ــه آن پرداخت ــتر ب ــد بیش ــا بای ه

ــی  ــج و خروجــی هــای رایزن ــردن نتای ــی ک عملیات

ــون  ــا کن ــفانه ت ــه متاس ــت ک ــرات اس ــا و مذاک ه

ــود  ــدی وج ــکل ج ــه ش ــاره ب ــل اش ــث قاب مبح

ــدارد. ن

وی ابــراز امیــدواری کــرد؛ ســال ۱۴۰۰ آغــازی 

بــرای پایــان مذاکــرات در ایــن زمینــه و عملیاتــی 

کــردن نتایــج مذاکــرات و نهایــی کــردن اصاحــات 

ــه نظــام مهندســی ســاختمان باشــد  ــن کهن قوانی

و بــه ایــن ترتیــب بــه آورد خوبــی بــرای جامعــه 

مهندســان و همچنیــن رونــق مطلــوب ســاخت و 

ســاز در کشــور باشــد.

تاسیسات کار خود باشیم
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چرا لوله کشی پکیج خراب می شود؟

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

انجــام  درســت  و  طــور صحیــح  بــه  پکیــج 

. د نمی شــو

اســتفاده از لوله هــای بــا کیفیــت پاییــن کــه 

باعــث از بیــن رفتــن لولــه در زمــان کــم می شــود.

اســتفاده از لوله هــای فلــزی و گالوانیــزه بــه جــای 

لوله هــای پاســتیکی و پنــج الیــه

اســتفاده از اتصــاالت نامرغــوب و نامناســب در 

ــه شــوفاژ  لوله هــا و چندالیــه باعــث ترکیدگــی لول

می شــود.

عایــق کاری نکــردن در فصــل ســرما و فشــار زیــاد 

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

ــود. ــج می ش ــی پکی ــه کش لول

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

ــداوم  ــاض م ــر انبســاط و انقب شــوفاژ تحــت تاثی

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

اتصــاالت و در نهایــت باعــث ترکیدگی و نشــت آب 

می شــود.

قــرار دادن دو لولــه بــا کیفیــت و جنــس متفــاوت 

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

می شــود و بــه مــرور زمــان می توانــد باعــث 

خوردگــی و در نهایــت باعــث ترکیدگــی لولــه 

می شــود.

ــه کشــی بیــش  ــه توســط لول ــات لول بعضــی اوق

بــا  لولــه  )ســر  می شــود  حدیــده  انــدازه  از 

را  آن  دور  تــا  دور  پیــچ  حالــت  دســتگاه های 

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

دیگــر می شــود( کــه همیــن کار هنگامــی کــه 

پکیج ها هم از یک سیستم لوله کشی عمدتًا توکار بهره برده اند که جریان آب گرم و سرد در داخل 
لوله های فلزی یا پاستیکی به صورت مداوم در جریان است. این سیستم لوله کشی نیز به دالیل مختلفی 

می تواند دچار آسیب و خرابی شود که در زیر به مواردی از آن ها اشاره شده است.

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%d8%b1%d8%a7-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
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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فشــار آب باعــث نشــتی لولــه می شــود و در آخــر 

ــه می شــود. باعــث ترکیدگــی لول

قــرار دادن لوله هــای فلــزی در خــاک آهکــی 

و خــاک مرطــوب یــا مکان هایــی کــه باعــث 

واکنــش فلــز بــا آب و هــوا شــده باعــث خوردگــی 

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

می شــود. نشــانه های نشــتی و خرابــی لولــه 

ــه کشــی  کشــی پکیــج هــم بــی شــباهت بــه لول

آب نیســت و از مهم تریــن عائــم آن می تــوان 

ــرد. ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ب

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

ــف ــقف و ک ــوار، س دی

ترک خوردن، باد کردن، ریختگی گچ دیوار

بــروز خرابــی و نشــتی در لوله هــای کف ســاختمان 

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

کــه می توانــد بــا پیشــرفت هــم بــه واحــد شــما و 

هــم واحــد پایینــی خســارت هایی وارد کنــد.

شــب هنــگام در ســکوت مطلــق کمــی گوشــتان را 

تیــز کنیــد شــاید بتوانــد صــدای جــاری شــدن آب 

را در صــورت وجــود نشــتی متوجــه شــوید.

در  پکیج هــا  گرمایشــی  عملکــرد  در  ضعــف 

مقایســه بــا قبــل هــم می توانــد نشــانه خوبــی از 

ــد. ــتی باش ــروز نش ب

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

ــد. هســتند از آن هــا هــم کمــک بگیری
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