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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

ــخن  ــه س ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــردبیر اس س

 

قــرار اســت پــس از مدت هــا انتظــار، نتایــج تائیــد صاحیــت کاندیداهــای 
ــی  ــود. طوالن ــام ش ــی اع ــای نظام مهندس ــره ه ــأت مدی ــات هی انتخاب
شــدن ایــن فرآینــد کمــی عجیــب و پرســش برانگیز اســت کــه مگــر قــرار 
اســت چــه کاری انجــام شــود و چــه افــرادی بــرای چــه کاری کاندیــدا شــوند 
ــر  ــی ب ــی مبن ــرد. زمزمه های ــر ک ــید و صب ــار کش ــد انتظ ــه بای ــه این هم ک
اعمــال فشــار بــرای تائیــد یــا رد صاحیــت از ســوی مراجــع غیــر مرتبــط یا 
مرتبــط شــنیده می شــود و البتــه تغییــر وزیــر مســکن شــاید خــود عاملــی 
بــر تشــدید انتظــار باشــد. به هرحــال اســامی بــه زودی اعــام خواهــد شــد 
و آنچــه بســیار مهــم اســت کارهــای بــر زمین مانــده و تغییراتــی اســت کــه 

بایــد در دوران پســا کرونــا و در دولــت جدیــد انجــام شــود.
ــم و  ــای یازده ــاوت از دولت ه ــد متف ــت جدی ــرد دول ــک رویک ــدون ش ب
دوازدهــم خواهــد بــود. ترکیــب تیــم اقتصــادی و نظــرات آن هــا نشــان از 
توجــه بیشــتر بــه ظرفیت هــا و پتانســیل های داخلــی و نوعــی بازگشــت 
بــه داخــل اســت. بــا توجــه بــه تــورم ســنگین موجــود و فشــار اقتصــادی 
ســنگینی کــه بــر اقشــار مختلــف مــردم وارد می شــود، دولــت بــه ســمت 
راه هــای کوتاه مــدت بــرای رونــق اقتصــادی خواهــد بــود و بخــش مســکن 
در نــوک ایــن پیــکان خواهــد بــود. وظایــف جدیــدی کــه بــرای نیروهــای 
ــار آن منتشــر می شــود  مســلح تعریــف شــده اســت و توافقاتــی کــه اخب
نشــان از عــزم جــدی حاکمیــت بــر ادامــه پروژه هایــی چــون مســکن مهــر 

ــده دارد. ــکل هایی اصاح ش ــا ش ــی ب ول
تغییــر گســترده در شــوراهای شــهری و شــهرداران و روی کار آمــدن افــرادی 
ــد  ــز بای ــد نی ــهری ندارن ــت ش ــی در مدیری ــینه خاص ــدان پیش ــه چن ک
موردتوجــه قــرار گیــرد. همــه مــا دوران مدیریــت شــهردار اســبق تهــران را 

ــرد! ــران چــه ک ــا نظام مهندســی ته ــه ب ــم ک ــاد داری ــه ی ب
ــور  ــاختمان کش ــی س ــازمان نظام مهندس ــی س ــش حاکمیت ــا نق در اینج
بایــد خــود را نشــان دهــد و خــود را در ســاختار جدیــد قــدرت تبییــن و 

ــد. ــاع کن ــگاه خــود دف ــه ســخت از جای ــد و البت ــف کن بازتعری
ــل اســتناد،  ــار قاب ــه آم ــا و ن ــق دیده هــا و شــنیده های م خوشــبختانه طب
ــلح در  ــای مس ــت و نیروه ــه دول ــو بدن ــان عض ــادی از مهندس ــداد زی تع
ــده  ــان نماین ــی مهندس ــد. حت ــت دارن ــی عضوی ــازمان های نظام مهندس س
ــش از  ــز پی ــهر نی ــوراهای ش ــا ش ــامی ی ــورای اس ــس ش ــردم در مجل م
ــیل  ــن پتانس ــایی ای ــد. شناس ــازمان بوده ان ــو س ــردم، عض ــی م نمایندگ
عظیــم و اســتمداد از آن هــا بــرای چانه زنی هــا و ســهم خواهــی هــا بســیار 
مؤثــر اســت. همچنیــن برگــزاری جلســاتی جــدی بــا ســران تصمیــم گیر در 
نیروهــای مســلح و دولت مــردان جدیــد نبایــد از دیــد مــا مغفــول بمانــد.
جریــان جدیــد قــدرت نیــاز بــه تصمیــم ســازانی قهــار دارد کــه پاکدســت و 
باهــوش باشــند و کار بــا ایــن ســاختار را نیــک بلــد باشــند وگرنــه نــه هــر 

کــه ســر تراشــد قلنــدری دانــد.

قلندران ما

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت مفتول در بازار آهن آالت چقدر است؟ 23
هــر کیلــو ســیم فابریــک ۱٫۵ بــه قیمــت ۲۰ هــزار و ۱۵۰ ناموت در بــازار بــه فروش 

ــد. می رس

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

فهرست

مقاله اشری/طراحی تاسیسات موزه ها، گالری ها و بایگانی ها
)بخش سوم( 8

ایــن مقالــه، بهتریــن روندهــا و توصیــه هــا در مــورد برنامــه ریــزی، طراحی 
ــدت  ــظ بلندم ــرای حف ــی را ب ــت محیط ــای زیس ــت ه ــرای سیاس و اج
ــد.  ــی کن ــه م ــه ارای ــه صرف ــرون ب ــیوه ای مق ــه ش ــی ب ــراث فرهنگ می

اخبار داخلی

صفحه 4

اخبار خارجی

صفحه 7

گزارش

صفحه 24

خبر خوش نظام مهندسی؛ 
تامیــن  بیمــه  حــل مشــکل 

اجتماعــی و مالیاتــی

گزارش ویژه

صفحه 16

گزارش/همه چیز پیرامون مسئولیت مهندسان طراح و ناظر 12
رزومــه آقــای دکتــر علی اصغــر معصومــی: ایشــان از مهندســین نام آشــنای 
ســازمان نظام مهندســی تهــران هســتند، پایه یــک ارشــد تأسیســات دارنــد. 
ــگاه های  ــه دانش ــد و دانش آموخت ــن زمینه دارن ــابقه کار در ای ــال س 20 س
امیرکبیــر و تربیــت مــدرس هســتند و در پروژه هــای زیــادی نقــش 
ــتند. ــوردار هس ــی برخ ــش باالی ــته و از دان ــر داش ــراح و ناظ ــاور و ط مش

گزارش/شرح مصادیق تعارض منافع از سوی خرم به معاون وزیر 
راه و شهرسازی

27
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، مهنــدس احمــد خــرم، رئیس ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان کشور)شــورای مرکــزی( بــه دکتــر محمــودزاده، 
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی دربــاره مصادیــق 

تعــارض منافــع نامــه نوشــت.



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی توسط نظام مهندسی تهران
ــه تعطیــات شــش  ــا عنایــت ب ــه اطــاع اعضــای محتــرم ســازمان می  رســاند، ب ب
روز اخیــر و بــه اســتناد مصوبــه روز شــنبه مــورخ ۳۰ مردادمــاه ســتاد ملــی مدیریــت 
کرونــا، مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی اشــخاص حقوقــی و صاحبــان امــاک اجاری 
ــی فرصــت  ــرم مالیات ــان محت ــا مودی ــد شــد ت ــه دیگــر تمدی ــه مــدت یــک هفت ب
بیشــتری بــرای انجــام تکالیــف مالیاتی داشــته باشــند.لذا روز یکشــنبه ۷ شــهریورماه، 

آخریــن مهلــت بــرای ارایــه اظهارنامــه مالیاتــی خواهــد بــود.

مهندسان در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار گرفتند
دستور رئیس دفتر رئیس جمهور به وزیر بهداشت؛ جامعه مهندسان ساختمان در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار گیرند

رئیس دفتــر رئیس جمهــور بــا ارســال نامــه ای بــه وزیــر بهداشــت خواســتار رســیدگی بــه درخواســت رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان تهــران بــرای قــرار گرفتــن جامعــه مهندســان در اولویــت تزریــق واکســن کرونا شــد.

بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، دکتــر غامحســین اســماعیلی رئیــس دفتــر رئیس جمهور 
بــا ارســال نامــه ای بــه دکتــر نمکــی  وزیــر بهداشــت، خواســتار بررســی و صــدور دســتور مقتضــی بــرای در اولویــت قــرار گرفتــن جامعه 

مهندســان بــرای تزریــق واکســن کرونا شــد.

ارائه تخفیف نظام مهندسی ساختمان تهران برای خرید محصوالت
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، طــی یــک اطاعیــه، اعــام کــرد تخفیــف ویــژه جهــت خریــد مبلمــان ، 

تشــک و کاالی خــواب از شــرکت رویــال خــواب آســایش بــرای اعضــاء در نظــر گرفتــه اســت.
 بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند بــه موجــب مذاکــرات و هماهنگی هــای صــورت گرفتــه بیــن ســازمان و رویــال خــواب 
آســایش )تولیدکننــده مبلمــان ، تشــک و کاالی خــواب( کلیــه اعضــا محتــرم و پرســنل ســازمان در صــورت تمایــل می تواننــد 

بــا ارائــه معرفــی نامــه معتبــر از خدمــات فروشــگاهی مجموعــه یــاد شــده بــه شــرح ذیــل بهره منــد گردنــد.
1-فروش نقدی با ۳۲ درصد تخفیف جهت خرید مبلمان و تشک و کاالی خواب

2-فروش نقدی با ۱۵ درصد تخفیف جهت خرید محصوالت غذا خوری و میز جلو مبلی
3-ارسال محصوالت برای شهر تهران رایگان میباشد

وجود یک سندیکای قوی تمام صنعت بیمه را قوی می  کند
دبیرکارگــروه بیمــه هــای مهندســی و انــرژی ســندیکای بیمه گــران ایــران، معتقــد اســت کــه دوره اخیــر ســندیکای بیمه گــران 
ــا نهادهــای ناظــر و ســازمان های دولتــی بســیار قوی تــر  ــاط ب یکــی از بهتریــن دوران هــای ایــن ســندیکا اســت چراکــه ارتب
شــده و مصوبــات کارگروه هــا جدی تــر پیگیــری می شــود.محمد باباکــردی گفــت: درگذشــته، بســیاری از جلســات ســندیکای 
ــات کارگروه هــا  ــه از مصوب ــد ک ــد بودن ــرا معتق ــزار نمی شــد، زی ــری اعضــا برگ ــا حضــور حداکث ــران بصــورت منظــم و ب بیمه گ
ــران  ــندیکای بیمه گ ــر در س ــال اخی ــه در دوس ــی ک ــا تغییرات ــر ب ــال حاض ــه درح ــت ک ــان داش ــد.وی، اذع ــه ای نمی گیرن نتیج
بوجــود آمــد جلســات کارگروه هــا بســیار منظــم و منســجم شــده ،بطوریکــه هرجلســه بایــد مصوباتــی داشــته باشــد و دبیــران 
کارگروه هــا هــم صــورت جلســات را دقیق تــر تحویــل مــی دهند.باباکــردی، درخصــوص فعالیــت هــای انجــام شــده در کارگــروه 
بیمه هــای مهندســی و انــرژی ســندیکای بیمه گــران بــه  فعالیــت  بــر روی وردینــگ بیمه نامه هــای مهندســی و انــرژی اشــاره 
ــزرگ،  ــورد مناقصــات ب ــت و درم ــی انجــام گرف ــرروی شــرایط پوشــش بیمه هــای مهندســی کارهای ــروه ب ــرد و افزود:درکارگ ک

اعضــای کارگــروه همگــرا شــده انــد تــا درخواســت های غیرفنــی بیمه گــذاران مــورد  قبــول  واقــع نشــود.

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%88/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%82%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%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%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d9%88/
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حمایت تمام قد شورای مرکزی نظام مهندسی از قاسمی
شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــا صــدور بیانیــه ای، ضمــن حمایــت همــه جانبــه از برنامه هــای 
یکپارچــه، عملیاتــی و کارآمــد وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی، خواســتار رای بــاالی نماینــدگان بــه مهنــدس رســتم قاســمی 

شــدند تــا دوران جدیــد تحــول در ایــن وزارتخانــه آغــاز شــود.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل غیردولتــی بــا بیــش از نیــم 
ــی  ــررات مل ــج مق ــط و تروی ــرل و بس ــق کنت ــه از طری ــت ک ــه اس ــش از دو ده ــد، بی ــه و توانمن ــو فرهیخت ــر عض ــون نف میلی
ســاختمان در اقصــی نقــاط کشــور، در افزایــش طــول عمــر مفیــد ســاختمان، تامیــن حقــوق بهره بــردار و حفــظ و صیانــت از 
منافــع ملــی در ایــن حــوزه ایفــا نقــش نمــوده و ســوابقی درخشــان از خــود بــر جــای گــذارده و بــا اســتناد بــه ایــن ســوابق، 
در سیاســت های کلــی نظــام اداری )اباغــی رهبــری انقــاب( بــر تقویــت نقــش و جایــگاه ایــن ســازمان تاکیــد شــده اســت.
ــا ســهمی بیــش از ۳۰ درصــد اقتصــاد و ۱۲ درصــد  ــده صنعــت ســاختمان ب ــان، وضعیــت نامناســب و نگــران کنن در ایــن می
از اشــتغال کشــور و برنامه هــای منســجم، یکپارچــه، عملیاتــی و کارآمــد وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی بــرای عبــور از ایــن 
شــرایط، مــا را بــر آن داشــت تــا از نماینــدگان فهیــم و شــریف مجلــس شــورای اســامی بخواهیــم بــا درک شــرایط حســاس و 

خطیــر کنونــی و بــا رای قاطــع خــود بــه ایشــان، آغــاز دوران جدیــد تحــول در وزارت راه و شهرســازی را کلیــد بزننــد.

اعالم آمادگی خرم برای تعامل در حوزه مسکن به معاون اول رئیس جمهور
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در پیامــی، انتصــاب دکتــر محمــد مخبــر بــه عنــوان معــاون اول رئیــس جمهــور 
را تبریــک گفت.مهنــدس احمــد خــرم رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در پیــام، انتصــاب دکتــر محمــد مخبــر بــه 
عنــوان معــاون اول رئیــس جمهــور  را تبریــک گفــت.در ایــن پیــام آمــده اســت:»برادر ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر محمــد مخبــر
معــاون اول محتــرم رئیــس جمهوربــا ســام و عــرض ادباحترامــا انتصــاب شایســته جنابعالــی کــه بیانگــر تعهــد و کارآمــدی و 
شایســتگی در کســوت خدمتگــزاری اســت بــه مســئولیت خطیــر و پــر افتخــار معــاون اولــی رئیــس جمهــور را تبریــک عــرض 
مــی نمایم.امیــدوارم بــا هدایــت و مدیریــت مدبرانــه جنابعالــی و بــا اســتفاده از تمامــی ظرفیــت هــا و توانمندیهــای موجــود 
در جامعــه در راســتای اهــداف پیــش بینــی شــده و در ســایه شــعار ســال و بــه برکــت حمایتهــای حضــرت ولیعصــر در خدمــت 
بــه مــردم فهیــم و میهــن اســامیمان موفــق و ســربلند باشــید. ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــا ۵۵۰ هــزار عضــو 
فعــال بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل و ســازمان خصوصــی حرفــه ای کشــور بــا ماموریــت هــای عمومــی و حاکمیتــی آمادگــی 
خــود را بــرای همراهــی ، همــکاری و هــم افزائــی در بخــش هــای مختلــف ســاختمان بویــژه تامین مســکن بــرای اقشــار ضعیف 
و متوســط کشــور و یــا هــر ماموریتــی کــه بــه ایــن ســازمان محــول شــود اعــام مــی دارد.قبــا از بــذل توجــه و حمایــت هــای 

جنابعالــی از بخــش خصوصــی کمــال تشــکر و امتنــان را دارد.«

نحوه فروش مسکن متری اعالم شد
مدیرعامــل بانــک مســکن از پیگیــری افزایــش وام خریــد مســکن و برنامــه جدیــد ایــن بانــک بــرای فــروش متــری آپارتمــان با 
اســتفاده از اوراق مــوازی ســلف خبــر داد.محمــود شــایان در خصــوص وام خریــد مســکن،  اظهــار کــرد:  ســال گذشــته وام خریــد 
افزایــش یافــت و بــر اســاس شــرایط خــاص بــه ۴۰۰ میلیــون تومــان رســید.وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه تورمــی کــه در کشــور 
داشــته ایم در حــال پیگیــری بــرای افزایــش ســقف وام خریــد مســکن هســتیم.وی تصریــح کــرد: از مجــاری قانونــی در حــال 
پیگیــری هســتیم تــا بتوانیــم وام را افزایــش دهیــم کــه بــا تــورم همخوانــی داشــته باشــد. در کنــار ایــن برنامــه طــرح دیگــری 
ــر اســاس  ــام فــروش متــری آپارتمــان توســط بانــک مســکن تدویــن شــده اســت.مدیرعامل بانــک مســکن گفــت: ب ــا ن ب
برنامه ریــزی صــورت گرفتــه شــرکت های زیرمجموعــه بانــک مســکن از طریــق بــورس بــا اوراق مــوازی ســلف فــروش متــری 
مســکن را اجرایــی می کننــد. شــایان ضمــن اعــام این کــه مجــوز شــورای فقهــی بانــک مرکــزی بــرای فــروش متــری مســکن 
اخــذ شــده اســت، اضافــه کــرد: در حــال مذاکــره بــا بــورس هســتیم، بــا ایــن کار کمــک خوبــی در کنــار صنــدوق پس انــداز 

جوانــان قــرار می گیــرد و خانواده هــا می تواننــد بــه صــورت متــری اقــدام بــه خریــد مســکن کننــد.

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/
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اصول طراحی تاسیسات مکانیک
 مدت دوره: 105 ساعت

مدرسان: مهندس واصف،مهندس 
انجرقلی،مهندس مرادیان،مهندس یونسی

روزهای برگزاری:
دوشنبه و پنج شنبه ها

ساعت برگزاری:دوشنبه ها: 20:30-17:30
 پنج شنبه ها: 13:30 تا 16:30

مهندسی دودکش
 مدت دوره: 6 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

ساختمان، تعمیر و عیب یابی 
چیلرهای جذبی

 مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس علی محمدلو

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

طراحی پایپینگ
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس صدرا واصف
روزهای برگزاری:

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

طراحی سه بعدی تاسیسات برقی
 با نرم افزار رویت

مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
پنج شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-14:00

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت
مدرسان: مهندس انجرقلی

روزهای برگزاری:
یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه شهریور 1400

آموزش

پمپ حرفه ای
مدت دوره: 12 ساعت
مدرس: مهندس کاویانی

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، 
سونا و جکوزی

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
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/
http://www.kaashaaneh.com
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
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توقیف ۲۷ تن مبرد غیرقانونی در اروپا
اقــدام پلیــس اســپانیا و دفتــر تخلفــات اروپــا منجــر بــه دســتگیری ۵ نفــر و توقیــف بیــش از ۲۷ تــن مبــرد HFC غیرقانونــی 
شــد.به عــاوه، شــواهدی مبنــی بــر واردات غیرقانونــی ۱۸۰ تــن گاز فلوئــوردار بــه ارزش ۱ میلیــون یــورو بــه دســت آمــده اســت.
۵ فــرد دستگیرشــده، اعضــای قانونــی یــک شــبکه حرفــه ای واردات، تجــاری ســازی و توزیــع غیرقانونــی گاز هســتند. ســازمان 
ایــن فعالیــت را بــدون اســتعام واردات و بــا تخلــف از مقــررات گاز F اروپــا انجــام داده اســت.مراجع قانونــی دو انبــار در شــهر 
آاماگــرو در مرکــز اســپانیا و شــهر مادریــد را توقیــف کردنــد. در مجمــوع ۲۱۲۶ بطــری معــادل بیــش از ۲۷ تــن گاز فلوئــور در ایــن 

انبارهــا موجــود بــود.

اخبار خارجی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

سرمایش فضایی
ناســا روش هــای جدیــد انتقــال حــرارت را بــه منظــور خنــک کــردن تجهیــزات الزم بــرای ماموریــت هــای آینــده کشــف مریــخ و مــاه را 
بررســی مــی کند.ماموریــت هــای آینــده نیازمنــد مقادیــر قابــل توجهی از برق و ســخت افــزار برای پشــتیبانی فضانــوردان و بهــره گیری 
از فنــاوری هــای جدیــد دارد. مقــدار گرمــای ایجــاد شــده بــا ایــن افزایــش بــرق بایــد حــذف شــود تــا همــه سیســتم هــای فضایــی 
بتواننــد کار کنند.هــدف ایــن تحقیــق، ســاخت یــک ســامانه چگالش/جــوش جریــان دو مرحلــه ای یکپارچــه اســت کــه این مــاه برای 
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی راه انــدازی خواهــد شد.نانســی هــال، مهنــدس مرکــز تحقیقــات ناســا، مــی گویــد: »از آنجایــی که یک 
ترکیــب بخار/مایــه و رابــط آن در فضــا متفــاوت عمــل مــی کننــد، دانشــمندان بایــد بررســی کنند کــه فرایندهــای جــوش و چگالش در 
میکروگراویتــی چگونــه تغییــر مــی کننــد و داده هــای الزم بــرای بــه کار بــردن آنچــه مــا بــرای طراحــی سیســتم هــای انتقــال حــرارت 
آینــده یــاد گرفتــه ایــم بــه دســت بیاورند.«.ایــن تحقیــق تــاش مشــترکی بیــن موسســه گلــن ناســا و آزمایشــگاه جریــان دوفــاز و 
جــوش دانشــگا ه پــوردو اســت. ایــن آزمایشــگاه توســط بخــش علــوم فیزیکــی و بیولوژیکــی گــروه ماموریت علمــی ناســا بنیانگذاری 

شــده است.

HiRef فناوری سرمایش آزاد برای دیتاسنتر را تولید کرد
شــرکت HiRef ایتالیــا، ۱۶ عــدد دســتگاه DataBatic HDB0204 بــا ظرفیــت کلــی ۲ مــگاوات بــرای یــک دیتاســنتر عظیــم 
نــوع TIER III در نزدیکــی مادریــد تولیــد کــرده اســت. ایــن سیســتم فنــاوری هــای ســرمایش آزاد، ســرمایش آدیاباتیــک 
و DX را در یــک یونیــت ارایــه و ســرمایش را بــرای ایــن دیتاســنتر فراهــم مــی کند.هــر آدیاباتیــک از ســه حالــت عملیاتــی 
مختلــف بــرای بــرآورده کــردن تقاضــای حرارتــی اتــاق ســرور اســتفاده مــی کنــد: در شــرایط اقلیــم ســرد، دســتگاه میــت واند 
تنهــا بــا اســتفاده از ســرمایش آزاد هــوای داخــل کار کنــد، وقتــی دمــای بیــرون بــاال مــی رود، اگــر ســرمایش آزاد بــه تنهایــی 
نتوانــد الزامــات بارهــای حرارتــی را پوشــش دهــد، دســتگاه از سیســتم ســرمایش آدیاباتیــک براســاس جریــان هــوای ورودی 
از بیــرون اســتفاده مــی کنــد؛ اگــر ســرمایش آدیاباتیــک دیگــر کافــی نباشــد، یــک سیســتم مکانیکــی انبســاط  مســتقیم ۱۰۰ 

درصــد بارهــای الزم را تامیــن مــی کنــد.
ایــن روش منجــر بــه محــدوده کاری گســترده در اقلیــم هــای معتــدل تر-یــا در هــر مــورد، در شــرایط حرارتــی نامناســب برای 

سیســتم هــای ســرمایش آزاد- بــا تاثیــر مثبــت روی هزینــه هــای عملیاتــی مــی شــود.

اخبار خارجی

https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%db%8c%d9%81-27-%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%db%8c%d9%81-27-%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://tasisatnews.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-10-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d8%9f/
https://tasisatnews.com/hiref-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa/
https://tasisatnews.com/hiref-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa/
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مقاله اشری

دما و رطوبت نسبی
 13B 13 وA ایــن مقالــه ســاختار و کاربــرد جــداول

را توضیــح مــی دهــد؛ ایــن جــدول هــا مجموعــه 

ای از گزینــه هــا )ردیــف هــا( و ویژگــی هــا )ســتون 

هــا( هســتند. آنهــا بســیاری از گزینــه هایــی کــه 

توســط معیارهــای شــکل 1 قضــاوت مــی شــوند را 

توجیــه و کــد مــی کننــد: نیازهــای حفــظ مجموعه 

ــی  ــته فعل ــت پوس ــاکنین، قابلی ــای س ــا، نیازه ه

ــه  ســاختمان، امــکان یــک پوســته جدیــد و هزین

 .HVAC هــای بلندمــدت و پایداری سیســتم هــای

ــات  ــه تناقض ــت ک ــراری اس ــد تک ــک فرآین ــن ی ای

اجتنــاب ناپذیــر را کشــف و روشــن مــی کنــد. 

ابتــدا، بارهــای اقلیمــی و عملکــرد پوســته، همــان 

طــور کــه قبــا بحــث شــد، بایــد مشــخص شــود. 

یــک خطــای بســیار رایــج در دفترچــه مشــخصات 

HVAC موسســه فرهنگــی یــک عــدم پیوســتگی 

ــه  ــت ک ــزی اس ــی و چی ــخصات طراح ــن مش بی

ــان  ــول زم ــد در ط ــی توان ــه( م ــته )و بودج پوس

ــد. پشــتیبانی کن

ــوع  ــته، ن ــای پوس ــت ه ــی از محدودی ــا آگاه ب

ــه بیشــترین  ــه و ســاختمانی )ســتون 1( ک مجموع

مطابقــت را بــا پــروژه حاضــر دارد، انتخــاب کنیــد. 

جــدول 13A بــرای الزامــات عمومــی مجموعــه های 

ــای  ــرای فضاه ــدول 13B ب ــی و ج ــی ترکیب دایم

طراحی تاسیسات موزه ها، گالری ها و بایگانی ها
)قسمت سوم(

این مقاله، بهترین روندها و توصیه ها در مورد برنامه ریزی، طراحی و اجرای سیاست های زیست 
محیطی را برای حفظ بلندمدت میراث فرهنگی به شیوه ای مقرون به صرفه ارایه می کند. هدف این 
متن، ارایه یک روش جامع با توجه به انواع مجموعه ها، ساختمان ها و سیستم های کنترل زیست 
محیطی است که بتواند شرایط مناسب و پایدار را برای مجموعه های ویژه با پیشینه اقلیمی خاص 

آنها حفظ کند. هر استراتژی باید در مجموع یک بخش مکمل حفظ میراث فرهنگی را هم داشته باشد. 
این مقاله به تاسیسات موزه ها، گالری ها، ساختمان های تاریخی غیرمسکونی، کتابخانه های مرجع و 

بایگانی ها و نیز سازه های جدید و قدیمی می پردازد. 
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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ــازی  ــره س ــاص: ذخی ــواد خ ــرای م ــی ب اختصاص

ــا الزامــات رطوبــت  کــم دمــا و مجموعــه هایــی ب

ــی.  ــی بحران بحران

ــی )ســتون  ــه و ســاختمان انتخاب ــوع مجموع در ن

ــن  ــده در دورتری ــه ش ــرات خاص ــا و خط 1(، مزای

ســتون را بررســی کنیــد. بــرای جــدول 13B، ایــن 

ــک  ــا ی ــت: تنه ــن اس ــم روش ــک تصمی ــوال ی معم

گزینــه )یــا درجــات مختلــف ســرما( بــرای بودجــه 

 HVAC ــاال و ــا عملکــرد ب پــروژه از نظــر پوســته ب

هســت یــا نیســت. 

ــر  ــج ت ــای رای ــت ه ــورد موقعی ــدول 13A در م ج

ــر اســت.  ــده ت ــا پیچی ام

بــرای نــوع مجموعــه و ســاختمان انتخابی )ســتون 

1(، مزایــا و خطــرات خاصــه شــده در آخریــن 

ســتون ســمت راســت را بررســی کنیــد )تنهــا یــک 

ــوع  ــوع ســاختمان، ن ــرای ســاده تریــن ن ــه ب گزین

D توضیــح داده مــی شــود(. اگــر مجموعــه فقــط 

ــم  ــر مه ــا اگ ــد، ی ــته باش ــروژه داش ــوع پ ــک ن ی

ــل  ــک تحلی ــند، ی ــوع باش ــک ن ــیاء از ی ــن اش تری

ــا  ــوان ب ــی ت ــرات را م ــا و خط ــر از مزای ــق ت دقی

اســتفاده از اطاعــات بخــش »اثــرات زیســت 

محیطــی روی مجموعــه هــا« در هندبــوک اشــری 

ــام داد.  انج

بــرای هــر گزینــه مــورد نظــر، ایــن مــوارد را تحلیل 

کنیــد: 1( مزایــا بــرای مجموعــه هــا؛ 2( بقیــه 

ــا از  ــه ه ــا و 3( هزین ــه ه ــرای مجموع خطــرات ب

نظــر ســاختمان و سیســتم HVAC الزم. بــرای 

دومــی، فهمیــدن ســتون 3 تــا 6 الزم اســت. چهــار 

جــزء بــرای مشــخصات وجــود دارد: حــدود بیرونی 

ــاالنه، تنظیمــات  بلندمــدت، میانگیــن هــای س

فصلــی و نوســانات کوتــاه مــدت و تغییــرات 

ــخصات و  ــک مش ــف ی ــای تعری ــه ج ــی. ب فصل

ــداول 13A و  ــرات، ج ــا و خط ــرآورد مزای ــپس ب س

13B بــه گــروه هــای عملــی مزایــا و خطــرات مــی 

ــق  ــد و ســپس محــدوده مشــخصات مطاب پردازن

ــد.  ــا آن هــا را تعییــن مــی کنن ب
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گزارش

همه چیز پیرامون مسئولیت مهندسان طراح و ناظر

بحث در مورد مسئولیت های ناظران و طراحان آغاز 

گردید و آقای دکتر معصومی موضوع مسئولیت در 

حیطه مهندسی را چنین مطرح کردند: مسئولیت 

نوعی ضمان و تعهد و جبران خسارت است و به 

انواع و اقسام مسئولیت اخاقی، قانونی، قراردادی 

و در قانون جزا به عنوان مسئولیت کیفری از آن یاد 

می شود. مسئولیت تضمین کاری است که مهندس 

تضمین می کند که کار در همه شرایط به بهترین نحو 

اجراشده است و اگر مشکلی به وجود بیاید عواقب آن 

را می پذیرد.شغل مهندسی نوعی ازخودگذشتگی است، 

به اجبار یا اختیار. مهندس تمام عواقب کار را می پذیرد و 

مهر و امضاء می کند که تمام مسئولیت کار را می پذیرد.

تفرشی: علی رغم اینکه مهندسان در ابتدای کار هنگام 

شروع نظارت کلیه مسئولیت های کار را می پذیرند، چرا 

محدودیت برای کار تعریف نشده است؟

معصومی: مدت زمان مسئولیت یکی از مشکات بزرگ 

مهندسان است و از سوی هیچ ارگانی، هیچ اقدامی 

صورت نگرفته است که چرا مدت زمان مسئولیت 

مهندسان این قدر طوالنی است وانتهای آن بسته 

نیست و بدون دامنه زمانی است. زیرا درک درستی 

از مسئولیت مهندسی صورت نگرفته است. چون کار 

به صورت دینامیکی است و حتمًا مسئولیت محدود 

است. پس باید در مسئولیت مهندسی مکانیک هم 

بازه زمانی تعریف شود که باید با مطالبه گری مهندسان 

تاریخ: 1400/05/18

گفتگو با: دکتر علی اصغر معصومی

مصاحبه کننده: مهندس تفرشی

ابتدا آقای مهندس تفرشی ضمن خوشامدگویی به آقای دکتر معصومی، ایام سوگواری ماه محرم و 

فرارسیدن تاسوعا و عاشورا را تسلیت گفتند.

رزومه آقای دکتر علی اصغر معصومی: ایشان از مهندسین نام آشنای سازمان نظام مهندسی تهران هستند، 

پایه یک ارشد تأسیسات دارند. 20 سال سابقه کار در این زمینه دارند و دانش آموخته دانشگاه های امیرکبیر و 

تربیت مدرس هستند و در پروژه های زیادی نقش مشاور و طراح و ناظر داشته و از دانش باالیی برخوردار 

هستند.

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/
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انجام شود.

تفرشی: مسئولیت طراحان از مسئولیت ناظران 

متفاوت است؟

معصومی: مسئولیت طراح و ناظر در یکجاهایی 

مشترک و درجاهایی مجزا است.

طراح نقشه ای را طراحی و محاسبه می کند و ناظر 

موظف است که آن 

طرح را نظارت کند که 

درست اجرا شود و این 

مسئولیت طراح است. 

حاال اگر مهندس ناظر 

تشخیص دهد غیر 

از نقشه طراحی شده 

کار را اجرا کند، حتمًا 

مسئولیت از طراح 

سلب شده و به عهده 

ناظر می باشد.

تفرشی: مبحث 22 چه 

کمکی می کند؟

معصومی: بسیار کمک کننده است. در مبحث 22 خیلی 

از الزامات و ایمنی و آسایش ساکنان دیده شده است و 

هر دو سال یک بار باید ساختمان به صورت چهار ناظره 

موردبازنگری قرار گیرد. ازلحاظ احتماالت خطر و یا هر 

سهل انگاری بازدید و به مدیر ساختمان گزارش داده 

می شود که حتمًا موانع را برطرف نمایند و اگر بازرسان 

تشخیص دهند که ساختمان غیرقابل سکونت است، 

ساختمان باید پلمپ شود.مبحث 22 یکی از مواردی 

است که از آن غافل شده ایم.نه تنها در بحث ایمنی 

ساختمان ها بلکه در بحث صرفه جویی در مصرف انرژی 

نیز مبحث 22 مهم است و اگر اجرا نشود ظلم بزرگی به 

جامعه مهندسی شده است.

تفرشی: بعد از اجرایی شدن مبحث 22 باید یک سری 

بازدیدهای ادواری انجام شود، این بازدیدها چگونه 

باید اجرایی شوند و مسئولیت با چه شخصی است؟

معصومی: بازدیدهای ادواری در دل مبحث 22 

گفته شده است، قبل 

از اجراشدن مبحث 

22، به صورت آزمایشی 

و پایلوت در کنترل 

موتورخانه های فرسوده 

و بازرسی گاز خانگی 

که ازلحاظ خطر دارای 

اهمیت هستند مطرح 

شد، ولی خیلی پیش 

نرفت و بازهم درگیر 

همین بحث مسئولیت 

شد. این مسئولیت 

بعد از بازرسی به عهده 

کیست؟ با بازرس ادواری است یا با بازرس اولی؟در 

بازدیدهای ادواری به هیچ وجه نباید مسئولیت با بازرس 

ادواری باشد و مسئولیت تا قبل از بازرسی مبحث 

22 به عهده بازرس اولی است و بعد از اجرایی شدن 

مبحث 22 به عهده مدیر ساختمان است.

تفرشی: بنابراین اجرایی شدن مبحث 22 ارتباط 

مستقیم با مسئولیت مهندسان خواهد داشت. مدت 

مسئولیت مهندسان چگونه باید محدود شود؟

دکتر معصومی: در این مورد چند گام قابل پیش بینی 

است:ابتدا اگر قبول کنیم انداختن مسئولیت مادام العمر 
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بر دوش مهندسان باشد، ظلم بزرگی در حق مهندسان 

است و باید نظام مهندسی های کل کشور قدم بردارند 

و کمک بزرگی می کنند.دوم باید تاش کرد که مبحث 

22 اجرایی شود.سوم حتمًا باید نظام مهندسی های کل 

کشور همه باهم در این زمینه اقدام نمایند.

تفرشی: اگر مبحث 22 اجرایی شود، شغل زیادی برای 

مهندسان ایجاد خواهد کرد و هم مشکات جامعه 

تضمین می شود و عامل خیر برای هردو طرف می باشد.

تفرشی: مشکات حقوقی کردن پروانه مهندسان در 

چیست؟ مسئولیت کار در قبال حقوقی کردن پروانه با 

کیست؟ با مهندس است یا با مدیرعامل شرکت حقوقی 

است؟

دکتر معصومی: مسئله کسانی که پروانه را به 

شرکت های حقوقی می سپارند، اظهارنظر در این مورد 

تبعات خاص خودش را دارد، باید برای مهندسان 

روشنگری شود که آگاهی اولیه داشته باشند، در بحث 

پروانه حقوقی مهندسان چند نکته قابل ذکر است:

اول، یک مهندس با یک شرکت آشنا کار می کند و از کم 

و کیف آن شرکت اطاع دارد و همکاری می کند که این 

خیلی خوب است و حتی مقدار سهمیه اش هم افزایش 

می یابد و بسیار هم خوب است و هیچ مشکلی هم 

ندارد.دوم، یک شرکت را که می شناسد و کارکرد را هم 

می داند، اما فقط پروانه را تحویل می دهد و هیچ کاری 

نمی کند و در اینجا مهندس ضرر می کند و درآمدش هم 

کم می شود و خودش را نیز از کار کردن محروم می کند.

سوم، شما به یک شرکت حقوقی به صورت واسطه 

که اصاً نمی شناسید و نمی دانید که چه کار می کند 

و یا شرکت صوری هست یا نه؟ بازهم دو حالت 

دارد، یا عضو عادی و یا عضو هیئت مدیره که عضو 

عادی خطرات کمتری دارد، اما اگر عضو هیئت مدیره 

باشید، انگار یک چک سفید به مشتری داده اید و 

نمی دانید چه مشکاتی گریبان شمارا خواهد گرفت که 

به هیچ وجه توصیه نمی شود.

یکی دیگر از مشکات بحث خروج از شرکت هاست که 

بسیار مشکل است. موقع ورود یک روزه انجام می شود 

و موقع خروج چندین ماه باید پیگیر باشید تا بتوانید 

پروانه را نجات دهید و واقعًا توصیه نمی شود. این 

یکی از معضات نظام مهندسی است که موقع خروج 

چرا این قدر سخت گیری می شود.

سؤال مهندس تفرشی: چگونه می توان خطرات 

مسئولیت مهندسان را کمتر کرد؟

دکتر معصومی: اول اینکه به هیچ وجه مهر و امضای 

خود را در اختیار قرار ندهند. حتی با پرداخت ریالی 

هم راضی نشوند )هرچند اکثرًا خیلی ناچیز است(، 

زیرا اشتباه محض است.دوم اینکه حتمًا در کارهای 

نظارت دقت و وسواس به خرج دهند و اکتفا به بیمه 

نکنند. توصیه نمی شود خیلی سخت گیری کنند و مالک 

را در تنگنا قرار دهند و کار را کار خودشان بدانند و 

درست انجام دهند.سوم اینکه خودشان را بیمه کنند. 

بیمه مسئولیت آخرین راهکار است که برای مهندسان 

مفید است.توضیح در مورد بیمه ها: یک قراردادی بین 

مهندس و شرکت بیمه گذار منعقد می گردد و یک سری 

پارامترها را در قرارداد می گنجاند که مدت زمان بیمه و 

تعداد نفراتی که پوشش می دهد، اما توصیه می شود 

اگر مهندسان کار نظارت می کنند هرسال خود را بیمه 

کنند، چون هنوز مبحث 22 اجرایی نشده و مسئولیت 

مادام العمر برای مهندسان است و خود را بیمه کنند 

تا از خطرات مصون بمانند. مثاً بیمه گذار تا ده سال 
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بیمه می کند که ده سال خیلی غیرمنطقی است، چون 

تعداد نفرات برای ده سال، ده نفر، با این اوضاع تورم 

حتی برای یک نفر هم نمی شود و در آن بیمه طوری 

نوشته شود که همه کارهایی که انجام می شود و هر 

اتفاقی بیفتد و همه کارهای نظارت و طراحی را دربر 

بگیرد و اگر کارهایی که در گذشته هم انجام داده اند 

اتفاقی بیفتد مشمول بیمه بشود.در بازدیدها دوستان 

کارآموزی ندارند. دوستانی که تازه پایه 3 گرفته اند با 

قدیمی ها همراه بشوند تا مسئولیت را یاد بگیرند و 

خطرات خود را کم کنند.

تفرشی: مشکلی که در بیمه هست این است که بیمه 

را ضریب اطمینان قوی می بینند و ممکن است قصور 

کنند و برای خود مشکاتی را رقم بزنند.

معصومی: این فکر غلط است که مهندسان خود را بیمه 

می کنند و فکر می کنند که اگر اتفاق بیفتد، بیمه هست، 

بیمه بیشتر برای کارهای غیرقابل پیش بینی است، نه 

عمدی. نه اینکه قصور کنید و به عمد تصور کنید که بیمه 

کمک می کند.

تفرشی: اگر دچار حادثه شدند، موارد حقوقی و قضایی 

را چطوری می توانند پیگیری کنند؟

معصومی: حوادثی که برای ساختمان یا حین نظارت 

پیش می آید نباید بی تفاوت باشند، مثاً ترکیدگی لوله 

یا نشت گاز و غیره.هر مهندس هر مسئولیتی دارد، 

می رود بررسی می کند، ببیند چطوری است؟مرحله بعد 

حتمًا در سامانه ثنا قوه قضاییه ثبت نام کنند، چون در 

آن سامانه هر دادخواست و هر اباغی که اتفاق بیفتد 

سریع اطاع رسانی خواهد شد و می توان پیگیری نمود.

مرحله آخر، واحد حقوقی نظام مهندسی حتمًا وقایع را 

رصد کند و پشتیبانی کند و اطاع رسانی کند که بتواند 

به مهندس کمک کند.

تفرشی: توضیح یا توصیه انتهای بحث

معصومی: مهندسان به هیچ وجه به کار بی اهمیت 

نباشند و با دقت و وسواس کار را انجام دهند. به 

کارفرما سخت گیری نکنند و کار را کار خودشان بدانند 

و مالک را اذیت نکنند و برعکس سهل انگار هم نباشند. 

به هیچ وجه مهر و امضای خود را در اختیار غیر قرار 

ندهند. بزرگ ترین اشتباه است که طمع کنند. همکاری 

کنند اما اگر در کاری اشراف ندارند قبول نکنند، چون 

کاری را که بلد نیستند انجام ندهند بهتر است. مسئله 

بیمه را هم جدی بگیرند. در قبال بیمه مسئولیت 

مطالعه کنند و شرایط خوب بیمه را برای خودشان 

انجام دهند. پیگیر کارهای صنفی باشند.اجرایی شدن 

مبحث 22 خیلی از خطرات و ظلم ها را جبران می کند. 

باید تمام مهندسان این مورد را اهمیت بدهند و 

مطالبه نمایند.

تفرشی: مسئولیت مهندسان طراح به چه صورت است؟

معصومی: مسئولیت مهندس طراح به همان طرح 

خودش است، اگر طرح یا نقشه استخراج شده دچار 

مشکل باشد، مسئولیت با مهندس طراح است.

کاً مهندس لوله کشی را طراحی کرده و اگر فردا 

لوله ها نتواند پاسخگوی نیاز ساختمان باشد، اگر 

بهره بردارشکایت کند حتمًا پای طراح گیر است و طراح 

مسئول است.

در پایان از کلیه مستمعین گفتگو تشکر و قدردانی 

گردید.

گفتگو با: دکتر علی اصغر معصومی

مصاحبه کننده: مهندس تفرشی

تنظیم کننده و ویرایش: مهندس محمدرضا خسروی
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رهــام آریــاراد: بــازار خدمــات HVAC بســیار 
اصلــی  بازیگــر  چندیــن  از  و  اســت  رقابتــی 
تشــکیل شــده اســت. فعــاالن بــازار بــر گســترش 
مشــتری های خــود در کشــورهای خارجــی تمرکــز 

کرده انــد.
و  برودتــی  وســایل  از  بهره بــرداری  و  نیــاز 
خنک کننــده بــه ســرعت در سراســر جهــان در 
ــترش  ــر گس ــال حاض ــت. در ح ــد اس ــال رش ح
ــش  ــادی، افزای ــد اقتص ــازار، رش ــه ب ــل توج قاب
مــداوم جمعیــت جهانــی، تغییــر ســبک زندگــی، 
رونــد جهانــی بــه ســمت شهرنشــینی، گســترش 
زنجیــره فریزینــگ مــواد غذایــی در بســیاری 
از کشــورهای در حــال توســعه و اقتصادهــای 
نوظهــور را نشــان می دهــد. انتظــار مــی رود 
ــه  ــد و تهوی ــزات تبری ــترش تجهی ــن گس ــه ای ک
از  همزمــان  اســتفاده  و  نصب شــده  مطبــوع 
طیــف وســیعی از مبــرد بــه دلیــل افزایــش نیــاز 
ــف،  ــای مختل ــه جوش ه ــرمایش در نقط ــه س ب

بــه ویــژه در شــرایط افزایــش دمــای کــره زمیــن، 
ســرعت بیشــتری داشــته باشــد. طبــق اطالعــات 
ــون  ــًا ۱۲ میلی ــد، تقریب ــی تبری ــه بین الملل موسس
نفــر در سراســر جهــان در بخــش تبریــد و تهویــه 
ــر  ــال حاض ــتند. در ح ــه کار هس ــغول ب ــوا مش ه
بــرای تامیــن تقاضــای روزافــزون بــرای تجهیــزات 
ــای  ــه نیروه ــاز ب ــوع، نی ــه مطب ــی و تهوی برودت
فنــی و مهندســی ماهــر در حــال افزایــش اســت. 
بــه گــزارش گرندویــو ریســرچ انــدازه بــازار 
ــال  ــی در س ــوع جهان ــه مطب ــتم های تهوی سیس
۲۰۲۰، ۴/ ۱۲۷ میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت و 
انتظــار مــی رود بــا نرخ رشــد ســاالنه مرکــب ۹/ ۵ 
)CAGR( درصــد از ســال ۲۰۲۱ تــا ۲۰۲۸ گســترش 
ــش،  ــوع )گرمای ــه مطب ــرای تهوی ــد. تقاضــا ب یاب
ــد  ــور جدی ــا ظه ــوع( در درجــه اول ب ــه مطب تهوی
محصــوالت پیشــرفته از نظــر فنــاوری، کــه دارای 
و  هســتند  انــرژی  مصــرف  در  صرفه جویــی 
ــت،  ــی داش ــا دسترس ــه آنه ــوان از راه دور ب می ت

گزارش ویژه

غول های صنعت تهویه جهان
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اســتفاده  مــی رود  انتظــار  می شــود.  ایجــاد 
از مبردهــای طبیعــی ماننــد CO2، همــراه بــا 
تالش هــای روزافــزون دولت هــای مختلــف در 
سراســر جهــان بــرای تبلیــغ محصــوالت بــا مصرف 
ــد.  ــت کن ــمت هدای ــن س ــه ای ــازار را ب ــرژی، ب ان
به عــالوه، انتظــار مــی رود کــه تغییــر الگویــی بــه 
ــوع  ســمت اســتفاده از سیســتم های تهویــه مطب
و  هزینه هــا  کاهــش  باعــث  کــه  کم مصــرف 
اتــالف انــرژی می شــوند، تقاضــای HVAC را 
بــرای ســال های پیش بینی شــده آتــی حفــظ 

ــد. کن
رقابت در پشت پرده صنعت تهویه مطبوع

فنــاوری گرمایــش و تهویــه مطبــوع )HVAC( بــا 
ــش  ــرمایش( و افزای ــش و س ــا )گرمای ــر دم تغیی
کیفیــت هــوای داخلــی قابــل قبــول )تهویــه 
مطبــوع( راحتــی یــک محیــط را فراهــم می کنــد. 
گاهــی اوقــات تبریــد نیــز بــه عنــوان HVACR در 
کنــار سیســتم تهویــه مطبــوع گنجانــده می شــود. 
ــًا توســط مقــررات  صنعــت تهویــه مطبــوع عمدت
منطقــه ای و بــا تفاوت هــای قانونــی ایجــاد 
 HVAC ــازار ــدازه ب ــود ان ــه می ش ــود. گفت می ش
در آســیا بــه طــور قابــل توجهــی بزرگ تــر از 
ایــاالت متحــده اســت، در حالــی کــه از آن طــرف 

ــا را  ــوع اروپ ــازار تهویــه مطب ــا بزرگ تریــن ب ایتالی
در ســال ۲۰۱۸ داراســت. بــه دلیــل ایــن تفاوت هــا 
ــورد  ــه ای در م ــات مقایس ــورها، اطالع ــن کش بی
ــت  ــا دق ــم اســت ی ــی بســیار ک ــازار رقابت ــن ب ای
ــوان  ــه عن ــدارد. ب ــود ن ــورد وج ــن م الزم در ای
مثــال، تنهــا در ایــاالت متحــده ســطح مشــخصی 
ــرا  ــرد، زی ــوان مشــاهده ک از تقســیم بندی را می ت
چندیــن شــرکت HVAC ایــاالت متحــده در ســال 
۲۰۱۹ بــه میلیاردهــا دالر ســقف درآمــد بــازار خــود 

رســیده اند.

ــت و  ــی اس ــیار رقابت ــات HVAC بس ــازار خدم ب
ــی تشــکیل شــده اســت.  ــر اصل ــن بازیگ از چندی
ــود  ــتری های خ ــترش مش ــر گس ــازار ب ــاالن ب فع
در کشــورهای خارجــی تمرکــز کرده انــد. ایــن 
شــرکت ها بــرای افزایــش ســهم بــازار و ســودآوری 
خــود از ابتــکارات مشــترک اســتراتژیک اســتفاده 
ــن  ــازار همچنی ــال در ب ــرکت های فع ــد. ش می کنن
زمینــه  در  کــه  را  تازه تاســیس  شــرکت های 
ــه  ــد، ب ــات HVAC کار می کنن ــای خدم فناوری ه
ــود  ــول خ ــای محص ــا قابلیت ه ــد ت کار می گیرن
ــر  را تقویــت کننــد. در مــارس ۲۰۲۰ شــرکت گاردن
دنــور ادغــام را بــا بخــش صنعتــی اینجرســول رند 
بــه پایــان رســاند. ایــن شــرکت تــازه ادغام شــده 
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بــه نــام گــروه اینجرســول رنــد یــا همــان شــرکت 
تکنولــوژی ِتریــن فعالیــت می کنــد. ایــن شــرکت 
تازه ادغام شــده بــا ســبد محصــوالت گســترده 
ــازار و  ــض ب ــرل نب ــی در کنت ــل توجه ــلط قاب تس
ــد  ــی خواه ــای صنعت ــر فناوری ه ــم ب ــرل مه کنت
در  انجلینســت  مورتــر  گــزارش  بــه  داشــت. 
ــت  ــن صنع ــی ای ــر اصل ــج بازیگ ــال ۲۰۲۱، پن س
ــول  ــی، هانی ــس ای ج ــرکت زیمن ــد از: ش عبارت ان
ــس آ  ــک، الکترولوک ــی الکترونی ــنال، ال ج اینترنش
ــه  ــرل. ب ــی جانســون کنت ب و مجموعــه بین الملل
عقیــده ایــن گــزارش تســلط ایــن پنــج شــرکت در 
بــازار سیســتم های تهویــه مطبــوع بســیار باالتــر 
از بــازار خدمــات شــرکت های HVAC و دیگــر 

ــت. ــازار اس ــن ب ــده در ای ــای پراکن بخش ه
ــده صنعــت HVAC، بهتریــن مزیــت رقابتــی  آین

چیســت؟
ــی،  ــمت راحت ــه س ــتری ب ــل مش ــش تمای افزای
تقاضــا بــرای سیســتم های تهویــه مطبــوع را 
ــه  ــن ب ــر پرداخت ــالوه ب ــت. ع ــش داده اس افزای
راحتــی مشــتریان، شــرکت ها در حــال تولیــد 
محصوالتــی هســتند که چندیــن مزیــت اضافی را 
ارائــه می دهنــد. بــه عنــوان مثــال، سیســتم های 
گرمایشــی و سرمایشــی مجهــز بــه اینترنت اشــیا، 
ــور شــرایط سیســتم  ــر عملکــرد و مانیت نظــارت ب
ــه  ــتم های تهوی ــن سیس ــی. ای ــان واقع را در زم
ــتریان  ــه مش ــن ب ــده همچنی ــل آین ــوع نس مطب
ــار  ــتم، رفت ــی سیس ــورد خراب ــران در م ــا مدی ی
غیر معمــول و چرخــه تعمیــر و نگهــداری هشــدار 
را کاهــش  تعمیــر  تــا هزینه هــای  می دهنــد 
دهنــد. پیش بینــی می شــود ایــن عوامــل در 
ــش  ــول را افزای ــای محص ــک تقاض ــده نزدی آین
دهند.تغییــرات اقلیمــی یکــی از عوامــل برجســته 
تاثیرگــذار بــر رشــد روزافــزون تجهیزات گرمایشــی 
و سرمایشــی اســت. به دلیــل شــرایط آب و هوایی 
ــن  ــا، چندی ــش دم ــی و افزای ــل پیش بین غیر قاب
ــک  ــوان ی ــه عن ــزات HVAC را ب ــتری تجهی مش

ــالوه  ــد. ع ــر می گیرن ــد در نظ ــرمایه گذاری مفی س
بــر ایــن، واحدهــای تهویــه مطبــوع همچنیــن به 
ارزش زیبایــی مکان هــای مســکونی و تجــاری 
ــر  ــه از نظ ــی را ک ــرکت ها محصول ــد. ش می افزاین
زیبایــی جــذاب بــوده طراحــی کــرده و گزینه هــای 
مختلفــی را بــرای انتخــاب ارائــه می دهنــد. 
انتظــار مــی رود ظهــور طرح هــای بهبود یافتــه 
ــادی  ــای زی ــتریان، تقاض ــات مش ــر تنظیم و تغیی
بــرای محصــوالت در ســال های آینــده ایجــاد 
کنــد. تقاضــا بــرای واحدهــای تهویــه مطبــوع بــه 
دلیــل عواملــی از جملــه نیاز بــه آســایش، افزایش 
گرمایــش کــره زمیــن و افزایــش درآمــد یــک بــار 
ــع  ــد صنای ــف مانن ــای مختل ــرف در بخش ه مص
تجــاری، امــالک و مســتغالت و خدمــات در حــال 
ــتغالت  ــالک و مس ــت ام ــت. صنع ــش اس افزای
یکــی از مصرف کننــدگان اصلــی سیســتم های 
تهویــه مطبــوع بــوده اســت. ایــن بخــش شــامل 
مســکن،  - خرده فروشــی،  زیرمجموعــه  چهــار 
رشــد صنعــت  اســت.  هتــل داری  و  تجــاری 
ــش تقاضــا  ــل افزای ــه دلی امــالک و مســتغالت ب
بــرای فضــای دفاتــر اداری، اقامتگاه هــای شــهری 
و رشــد بخــش شــرکتی در حــال افزایــش اســت 
و متعاقبــًا ایــن مســاله تقاضــای محصــول را 
ــود  ــی می ش ــه پیش بین ــد. اگرچ ــش می ده افزای
بــازار تهویــه مطبــوع بــه دلیــل مزایــای ذکر شــده 
رشــد مــداوم داشــته باشــد، امــا انتظــار مــی رود 
ــرف  ــداری، مص ــب و نگه ــاالی نص ــای ب هزینه ه
زیــاد انــرژی و ســایر مشــکالت عملیاتــی چالشــی 
بــرای رشــد بــازار باشــد. عــالوه بــر ایــن، شــرایط 
ــر  ــد عم ــاص می توان ــق خ ــی در مناط آب و هوای
ــرار  ــر ق ــتم های HVAC را تحت تاثی ــد سیس مفی
ــی  ــرایط آب و هوای ــه دارای ش ــی ک ــد. مناطق ده
مرطــوب هســتند، معمــوالً بــه دلیــل اثــرات 
خورنــده، عمــر مفیــد ایــن سیســتم ها را کاهــش 
ــع  ــر مان ــن ام ــی می شــود ای ــد. پیش بین می دهن
رشــد بــازار شــود. شــیوع ویــروس کرونــا در ســال 
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ــار  ــا انتظ ــته ام ــازار داش ــر ب ــی ب ــر منف ۲۰۲۰ تاثی
ــازار  ــرای ب ــزه ای ب ــدت انگی ــی رود در طوالنی م م
ایجــاد کنــد. بــه دلیــل افزایــش آگاهــی در مــورد 
ــص  ــوای ناخال ــی از ه ــتی ناش ــرات بهداش خط
اطــراف، مشــتریان بیشــتری در سیســتم های 
HVAC بــرای تصفیــه هــوا و ایجــاد یــک محیــط 
می کننــد.  ســرمایه گذاری  داخلــی  بهداشــتی 
فرصت هــای  همه گیــر  بیمــاری  بنابرایــن، 

ــرده  ــم ک ــازار فراه ــاالن ب ــرای فع ــدی را ب جدی
داشــتن  بــا  ســاختمان ها  از  است.بســیاری 
ــن  ــی و در عی ــوع کل ــه مطب ــتم های تهوی سیس
ــی  ــا نیازهــای زمان حــال دارای مناطــق خــاص ب
ــک  ــوند. ی ــرویس می ش ــاوت، س ــی متف و دمای
راه حــل ایــن اســت کــه بــا نصــب کنتــرل زمــان 
و دمــای جداگانــه بــرای مناطــق جداگانــه، ایــن 
ــر زون  ــق ه ــرد. مناط ــدی« ک ــق را »زون بن مناط
کننــد،  فراهــم  را  بهتــری  شــرایط  می تواننــد 
ــط  ــر محی ــتری ب ــرل بیش ــینان کنت ــرا سرنش زی
ــدام  ــک اق ــز ی ــن نی ــد. ای ــود دارن ــه خ مربوط
ــت،  ــرژی اس ــه ان ــی در هزین ــر در صرفه جوی موث
زیــرا HVAC پــس از آن می توانــد در مناطــق 
ــد  ــر کار کن ــکونت کمت ــدون س ــا ب ــتفاده ی بالاس
یــا خامــوش شــود. براســاس یــک گــزارش 
ــا ســرعت متغیــر  ایروســل، پمپ هــای حرارتــی ب

می تواننــد هزینه هــای ماهانــه صاحبان خانــه 
را تــا ۴۰ درصــد کاهــش دهنــد. عایق بنــدی 
ــه  ــه، ب ــا خان ــاختمان ی ــک س ــرای ی ــب ب مناس
 ۳۰ تــا  را   HVAC کارایــی  می توانــد  تنهایــی 

ــد. ــود بخش ــد بهب درص
ــازار درگیــر  ــرای اســتمرار رقابــت در ب شــرکت ها ب
ــام،  ــد ادغ ــک مانن اســتراتژی های رشــد غیر ارگانی
مشــارکت و گســترش ســطح جغرافیایی هســتند. 

شــرکت   ،۲۰۲۰ آوریــل  در  مثــال،  عنــوان  بــه 
بین المللــی جانســون کنتــرل یــک مرکــز توســعه 
تهویــه بــاالی پشــت بام HVAC در اوکالهمــا 
ــی  ــوان مکان ــه عن ــز ب ــن مرک ــرد. ای ــاح ک افتت
ــای  ــش واحده ــاخت و آزمای ــق، س ــرای تحقی ب
ــازار  ــاالن ب ــد. فع ــل می کن ــت بام HVAC عم پش
همچنیــن تمرکــز خود را بــر روی تحقیق و توســعه 
ــز از  ــرفته و متمای ــوالت پیش ــد محص ــرای تولی ب
نظــر فنــاوری کــه مطابــق بــا هنجارهــای مقــررات 
ــد  ــا بتوانن ــد، ت منطقــه ای باشــد معطــوف کرده ان
مزیــت رقابتــی داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال، 
ــنال،  ــس اینترنش ــرکت لنوک ــامبر ۲۰۱۹، ش در دس
ــم  ــیار ک ــی بس ــا آالیندگ ــوره گاز ب ــد ک ــط تولی خ
را بــا معرفــی چهــار کــوره جدیــد، گســترش داد. 
ــون  ــا قان ــت ب ــرای مطابق ــد ب ــوالت جدی محص
ــی  ــه جنوب ــوای منطق ــت ه ــرل کیفی ــد کنت جدی
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ــرل آلودگــی هــوای ســن  ــون کنت ــا و قان کالیفرنی
خواکیــن تولیــد شــده اند کــه بــر کاهــش انتشــار 
اکســید نیتــروژن متمرکــز هســتند. برخــی از 
 HVAC بازیگــران برجســته در بــازار سیســتم های
جهانــی عبارت انــد از: شــرکت کرییــر، صنایــع 
ــن، شــرکت امرســون الکتریــک، هیتاچــی،  دایکی
ــرکت  ــرل، ش ــون کنت ــی جانس ــرکت بین الملل ش
فناوری هــای  شــرکت  و  لنوکــس  بین المللــی 
تریــن. در ادامــه بــه معرفــی برتریــن شــرکت های 
ــه  ــس پرداخت ــریه فورب ــگاه نش ــوزه از ن ــن ح ای

می شــود.
رتبه بندی شرکت های تهویه مطبوع

ــرمایش  ــش و س ــتم گرمای ــک سیس ــتن ی داش
ــتان های  ــتان ها و زمس ــد تابس ــد می توان ناکارآم
بزرگ تریــن  از  یکــی  کنــد.  خــراب  را  شــما 
ــازی  ــا بازس ــد ی ــروژه خری ــر پ ــا در ه اولویت ه
هــر کاربــری می توانــد به روزرســانی سیســتم 
تهویــه مطبــوع یــا انجــام تعمیــر و نگهــداری آن 
ــب  ــرکت های مناس ــن ش ــن یافت ــد، بنابرای باش
تهویــه مطبــوع بــرای پشــتیبانی از نیازهــای شــما 
ــال  ــوالی س ــس در ج ــریه فورب ــت. نش ــم اس مه
ــده  ــر تولید کنن ــرکت برت ــج ش ــتی از پن ۲۰۲۱، لیس
ــد  ــی مانن ــاس عوامل ــر اس ــه )HVAC( را ب تهوی
رضایــت کلــی مشــتری )۲۰ درصــد(، کارایــی 
درصــد(،   ۱۰( نگهــداری  و  دوام  درصــد(،   ۱۵(
ــش  ــد(، پوش ــا )۱۰ درص ــذاری و هزینه ه قیمت گ
 ۱۰( سیســتم ها  محــدوده  درصــد(،   ۱۵( ملــی 
ــان  ــد( بی ــی )۲۰ درص ــای گارانت ــد(، گزینه ه درص
ــای  ــی گزینه ه ــور کل ــه ط ــه ب ــت. البت ــرده اس ک
رضایــت مشــتری و گارانتــی ۴۰ درصــد از کل 
وزن را بــه خــود اختصــاص دادنــد. بــرای تعییــن 
ــوع،  ــه مطب ــدی شــرکت های تهوی ــن رتبه بن بهتری
تیــم تحریریــه فوربــس داده هــای ۱۵ شــرکت را بــا 
ارزیابــی انــواع معیارهــا، مــورد تجزیــه و تحلیــل 
ــرکت ها  ــن ش ــی ای ــه معرف ــه ب ــرار داد. در ادام ق

پرداختــه می شــود.

سیستم گرمایش و تهویه مطبوع کلمن
سیســتم گرمایــش و تهویــه مطبــوع کلمــن 
پمپ هــای  مرکــزی،  گازی  کولــر   Coleman(
حرارتــی و هیترهــای ســاختمانی مســکونی و 
ــد  ــن برن ــد و پرکاربردتری ــد می کن ــبک را تولی س
و  متحــرک  منــازل  خنک ســازی  و  گرمایــش 
ســاختمانی در ایــاالت متحــده اســت. کلمــن 
ــورک،  ــه ی ــرکت های تابع ــی از ش ــوان یک ــه عن ب
ــت  ــرل، از ســال ۱۹۰۰ فعالی شــرکت جانســون کنت
ــری  ــوالت س ــت. محص ــرده اس ــاز ک ــود را آغ خ
ــل ویژگی هــای  ــه دلی ــا ب اشــلون )Echelon( آنه
تکنولوژیکــی کــه باعــث کاهــش صــدا و افزایــش 
ــا  ــتند. آنه ــهور هس ــوند، مش ــی می ش ــی کل کارای
 )SEER( دارای نســبت بــازده انــرژی فصلــی
ــر  ــا اکث ــه ب ــتند ک ــاز هس ــدود ۴/ ۱۶ امتی ــا ح ب
ــر از  ــا بســیار بهت ــر ام ــاال براب برندهــای ســطح ب
همــه مدل هــای قدیمــی اســت. ضمانــت بیشــتر 
ــی  ــرای برخ ــی ب ــا حت ــال ی ــوالت آن ۱۰ س محص
ــات  ــه نق ــت. از جمل ــر اس ــا مادام العم از مدل ه
قــوت ایــن شــرکت می تــوان بــه پشــتیبانی 
عالــی از مشــتری و خدمــات پــس ازفــروش، 
سیســتم های بی ســروصدا، طراحــی مدل هــای 

ــرد. ــاره ک ــیک اش ش
دایکین

بزرگ تریــن   )Daikin( دایکیــن  شــرکت 
در  مطبــوع  تهویــه  سیســتم های  تولیدکننــده 
محصــوالت  در  شــرکت  ایــن  اســت.  جهــان 
آلومینیومــی  کامــالً  اوپراتــور  کویــل  از  خــود 
ــبت  ــری نس ــی کمت ــه خراب ــد ک ــتفاده می کن اس
می کنــد.  ایجــاد  دیگــر  ســیم پیچ های  بــه 
ــاوری اینورتــر اســت  دایکیــن همچنیــن دارای فن
کــه می توانــد بهــره وری و طــول عمــر را بــه 
حداکثــر برســاند. در حالــی کــه دایکیــن تنهــا در 
ــی  ــای خاص ــه معیاره ــتن مجموع ــورت داش ص
بــا یــک پیمانــکار یــا نمایندگــی کار خواهــد 
ــی شــرکت  ــی عال ــرد، در مــورد پشــتیبانی محل ک
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ــه  ــبت ب ــرکت نس ــن ش ــت. ای ــق اس ــیار موف بس
عــدم عایــق بــودن کابیــن کنترل کننــده هــوا 
ــن  ــبختانه دایکی ــا خوش ــت، ام ــی داش انتقادات
ــرف  ــرای برط ــت و ب ــع اس ــوع مطل ــن موض از ای
ــات  ــه نق ــام داد. از جمل ــی انج ــردن آن اقدامات ک
ــر در  ــه برت ــه رتب ــوان ب ــرکت می ت ــن ش ــوط ای ق
ــر و  ــکاری اینورت ــاوری ابت ــی، فن ــتیبانی محل پش
ــرد. ــاره ک ــات اش ــی قطع ــاله گارانت ــش ۱۲ س پوش

سیستم گرمایش و سرمایش کرییر
ــی  ــر )Carrier( یک ــرمایش کریی ــش و س گرمای
دیگــر از گزینه هــای مهــم انتخــاب شــرکت تهویــه 
مطبــوع اســت نه تنهــا بــه دلیــل اینکــه ۵۱ 
ــش از ۱۸۰ کشــور  ــال داشــته و در بی ــه فع کارخان
ــد،  ــه می ده ــات ارائ ــود خدم ــتریان خ ــه مش ب
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه تنهــا شــرکتی در جهــان 
اســت کــه عضــو موســس ایــاالت متحــده، 
آرژانتیــن، چیــن، هنــد، فرانســه و شــوراهای 
ســاختمان ســبز کویــت و ســنگاپور اســت. او یــک 
ــرژی اســت و حتــی اولیــن  ــر در بهــره وری ان رهب
شــرکتی اســت کــه بــه رهبــری USGBC در زمینــه 
ــوز داده  ــت مج ــط زیس ــرژی و محی ــی ان طراح
اســت. شــرکت اکثــر محصــوالت خــود را از طریــق 
نمایندگی هــای مجــاز بــه فــروش می رســاند، 
ــی  ــان کم ــن محصوالتش ــن خریــد آنالی بنابرای
دشــوار اســت. قطعــات آنهــا در بیشــتر مناطــق در 
ایــاالت متحــده موجــود اســت و پوشــش خدمات 
پیمانــکار مســتقل آنهــا بیشــتر از برندهــای دیگــر 
ــا و  ــر واحده ــرای اکث ــر ب ــرکت کریی ــت. ش اس
قطعــات ۱۰ ســال ضمانــت ارائــه می دهــد. از 
جملــه مزیت هــای ایــن برنــد می تــوان بــه 
کارایــی بــاالی همــه محصــوالت و آســان بــودن 

ــرد. ــاره ک ــات آن اش ــن قطع یافت
بازرگانی لنوکس

وقتــی صحبــت از صرفــه جویــی در مصــرف انرژی 
می شــود، لنوکــس )Lennox( یــک ســتاره بــزرگ 
اســت. بــه عنــوان مثــال، بیشــتر مدل هــای تهویه 

مطبــوع آنهــا دارای SEER 16 یــا باالتــر هســتند، 
کــه بــه ایــن معنــی اســت کــه اکثــر خــط تولیــد 
آنهــا دارای  ENERGY STAR® اســت. لنوکــس 
ــه  ــت ارائ ــال ضمان ــوالت ۱۰ س ــر محص ــرای اکث ب
ــدودی  ــی مح ــت جایگزین ــا ضمان ــد، ام می ده
ــه  ــر ارائ ــدگان دیگ ــت تولیدکنن ــن اس ــه ممک را ک
ــا  ــن، ب ــود ای ــا وج ــد. ب ــه نمی دهن ــد ارائ دهن
داشــتن بیــش از ۶ هــزار فروشــنده و نصــب 
مســتقل، مطمئنــًا سیســتم گرمایــش و ســرمایش 
و همچنیــن کنتــرل کیفیــت و کنتــرل هــوا را 
انتخــاب خواهیــد کــرد. از جملــه مزیت هــای 
ایــن شــرکت می تــوان بــه رتبه بنــدی عالــی 
ــی و طیــف  ــرژی، پوشــش گســترده نصــب مل ان

ــرد. ــاره ک ــوالت اش ــترده ای از محص گس
ترین

شــرکت  تریــن )Trane( بــه خاطــر سیســتم های 
نوآورانــه مســکونی HVAC در سراســر جهــان 
شــناخته شــده اســت، امــا یــک واقعیــت جالــب 
ــارت  ــی در تج ــر جهان ــک رهب ــه ی ــت ک ــن اس ای
ایــن صنعــت اســت. ایــن شــرکت یکــی از 
متنوع تریــن خطــوط تولیــد را در بــازار ارائــه 
ــه  ــر س ــرژی را در ه ــره وری ان ــا به ــد. آنه می ده
ردیــف محصــوالت خــود دارا هســتند. همچنیــن 
ــاکت ترین  ــا س ــه آنه ــود ک ــه می ش ــر گرفت در نظ
محصــوالت موجــود در بــازار هســتند و هــر 
محصــول بــا ابــزار و اطالعــات طراحــی و تجزیــه 
ــرکت  ــن ش ــود. ای ــه می ش ــع ارائ ــل جام و تحلی
ــرده  ــت ک ــری دریاف ــتری کمت ــی مش ــاز کل امتی
از رقباســت و  و مشــهور اســت کــه گران تــر 
می توانــد از عمــر نگهــداری باالیــی برخــوردار 
باشــد و البتــه هزینه هــای نصــب بیشــتری را بــه 
ــه  محصــوالت خــود اختصــاص می دهــد. از جمل
ــه مصــرف  ــوان ب نقــات قــوت ایــن شــرکت می ت
ــف محصــوالت و  ــرژی پاییــن در هــر ســه ردی ان

سیســتم های بســیار بی صــدا اشــاره کــرد.
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ــی  ــن اجتماع ــه تامی ــری بیم ــرم، پیگی ــد خ احم

ــود در  ــم خ ــای مه ــی از برنامه ه ــین را یک مهندس

ــا  ــا توافــق ب ایــن ســازمان اعــام کــرد و گفــت: ب

ــن مشــکل  ــن اجتماعــی، ای رئیــس ســازمان تامی

و چالــش بــرای همیشــه، تعییــن تکلیــف و رفــع 

شــد.

وی، بیمــه تامیــن اجتماعــی مهندســان را یکــی از 

امتیــازات بــزرگ بــرای جامعــه مهندســی و خدمتی 

در خــور شــان آنــان دانســت و اظهارداشــت: ایــن 

ــر و  ــچ قش ــران، هی ــز کارگ ــه ج ــه را ب ــوع بیم ن

صنفــی ندارنــد.

ــا بیــان اینکــه اکثریــت مهندســین ماهیانــه  وی ب

ــن  ــد، در عی ــد دارن ــون ناموت درآم ــا ۵ میلی ۳ ت

حــال گفــت: خیلــی ســخت اســت کــه ایــن قشــر 

زحمتکــش و شــریف ماهیانــه یــک میلیــون ناموت 

حــق بیمــه خویــش فرمــا بدهنــد.

ــاختمان در  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی

ــازمان  ــس س ــه رئی ــا توصی ــح داد: ب ــه توضی ادام

تامیــن اجتماعــی، در ابتــدا متــن تهیه شــده قانون 

بیمــه تامیــن اجتماعــی مهندســان بــه کمیســیون 

اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ارائــه گردیــد 

و پــس از تصویــب در ایــن کمیســیون، در صحــن 

خبر خوش نظام مهندسی؛ حل مشکل 
بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی

گزارش

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از رفع مشکل بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی مهندسان با همکاری 

و پیگیری های بی وقفه این سازمان با دو سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی خبر داد.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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علنی مطرح و تصویب شد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر جزئیــات 

ــال  ــه و در ح ــیون رفت ــه کمیس ــنهاد ب ــن پیش ای

ــن  ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــت، اب ــی اس بررس

موضــوع در ۲ تــا ۳ مــاه آینــده تصویــب و ســپس 

ــاغ شــود. اب

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان تاکیــد 

کــرد: بــا ایــن اقدامــی کــه انجــام شــد، ســاالنه رقم 

هنگفــت ۱۵۰۰ میلیــارد ناموت در جیــب مهندســان 

باقــی خواهــد مانــد.

ــکل  ــع مش ــرای رف ــازمان ب ــی س ــات اساس اقدام

ــان ــی مهندس مالیات

در ادامــه از رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان ســئوال شــد کــه ایــن ســازمان در دوره 

هشــتم چــه اقداماتــی بــرای رفــع مشــکل مالیاتــی 

مهندســان انجــام داده اســت؟ کــه مهنــدس خــرم 

در پاســخ گفــت: بخــش مالیــات بــه ســه بخــش 

ــت  ــات اســتان ها و در نهای ــات ســازمان، مالی مالی

ــوط می شــود. ــرد مهندســین مرب ــر عملک ــات ب مالی

احمــد خــرم بــا بیــان اینکــه ســال ۹۸ بــرای 

مهندســین بــه روش »علــی الــراس« مالیــات 

ــار  ــنگین، فش ــات س ــن مالی ــتند و ای ــنگین بس س

ســختی بــر مهندســین وارد کــرد، از ارائــه پیشــنهاد 

ــه  ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــژه س وی

ســازمان امــور مالیاتــی بــرای رفــع مشــکل مالیاتی 

مهندســان ســخن گفــت و تصریــح کــرد: باتوجــه 

ــم،  ــام داده بودی ــه انج ــی ک ــای حقوق ــه کار ه ب

ــور  ــازمان ام ــه س ــم ک ــنهاد دادی ــال ۹۹ پیش در س

مالیاتــی، تکلیــف نظــر کارشناســی ســازمان مبنــی 

ــد  ــاس درص ــان براس ــات مهندس ــن مالی ــر تعیی ب

ــخص  ــی را مش ــات مهندس ــام خدم ــه انج هزین

ــد. کن

ــازمان  ــه س ــازمان ب ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب

ــته  ــه در ۷ رش ــرد ک ــنهاد ک ــی پیش ــور مالیات ام

ــرای  ــه را ب ــد هزین ــا ۶۵ درص ــی از ۵۷ ت مهندس

تعییــن مالیــات در نظــر بگیرنــد، خاطرنشــان 

کــرد: در ابتــدا فکــر می کردیــم ســازمان امــور 

مالیاتــی بیــن ۵ تــا ۱۰ درصــد ایــن هزینــه را 
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ــد،  ــذف می کن ــنهاد ها را ح ــی پیش ــرد و مابق بپذی

امــا بــا توجیهــات کارشناســی کــه ســازمان نظــام 

مهندســی ارائــه کــرد، باالخــره پذیرفتنــد کــه کــف 

هزینــه ۵۷ درصــدی، ۶۰ درصــد شــود و ســقف ۶۵ 

ــر  ــدون تغیی ــم ب ــازمان ه ــنهاد س ــدی پیش درص

ــا ایــن اقــدام در دوره هشــتم، یــک رقــم  مانــد. ب

۱۵۰۰ میلیــارد تومانــی دیگــر بــه نفــع مهندســین 

شــد.

بــه گفتــه رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان، بــا ایــن اقــدام مهــم و اساســی مالیاتی، 

عــاوه بــر کوتــاه شــدن فرآینــد محاســباتی 

مالیاتــی، کاهــش هزینه هــا و افزایــش تــوان 

ــت  ــاف وق ــردرگمی و ات ــین، از س ــی مهندس مال

ــد. ــری ش جلوگی

ــرای مشــکل  ــا ب ــاره پیگیری ه ــدس خــرم درب مهن

مالیاتــی ســازمان توضیــح داد: ســازمان امــور 

ــون  ــوش ۲۵۰ میلی ــول و ح ــال ح ــی هرس مالیات

ناموت مالیــات بــرای ســازمان نظــام مهندســی 

ــری جــدی از  ــک پیگی ــا ی ــا ب ــرد، ام تعییــن می ک

ــال ۹۹  ــات س ــی، مالی ــت اداری مال ــق مدیری طری

ــه ۲۵۰  ــال ۹۷ ک ــات س ــد، مالی ــر ش ــد صف ــه بع ب

میلیــون ناموت بــود، بــه ۱۴ میلیــون ناموت کاهــش 

ــه بعــد هــم تعییــن  ــات ســال ۹۲ ب یافــت و مالی

ــف شــد. تکلی

مهندســی ســاختمان  نظــام  رئیــس ســازمان 

ــال  ــه دنب ــم ب ــر ه ــال حاض ــت: در ح اظهارداش

تعییــن تکلیــف مالیاتــی کــه تــا قبــل از ســال ۹۲ 

بــرای ایــن ســازمان تعییــن شــده بــود، هســتیم، 

آن هــا  از  اســتان ها  مــورد  در  اینکــه  ضمــن 

ــی  ــه ای و مالیات ــکل بیم ــر مش ــه ه ــتیم ک خواس

ــم. ــری و حــل کنی ــا پیگی ــد ت ــد، منعکــس کنن دارن

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــه هــر حــال، بــا 

ــه و  ــه بیم ــه در زمین ــی ک ــم و اساس ــدام مه دو اق

مالیــات انجــام شــد، ۳۰۰۰ میلیــارد ناموت در ســال 

بــه نفــع اعضــای ســازمان نظــام مهندســی شــد.

گزارش
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ــه  ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 

دربــاره مصادیــق تعــارض منافــع نامــه نوشــت.

ــدس  ــازمان، مهن ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــرم، رئی ــد خ احم

دکتــر  بــه  مرکــزی(  کشور)شــورای  ســاختمان 

ــاون مســکن و ســاختمان وزارت  ــودزاده، مع محم

راه و شهرســازی دربــاره مصادیــق تعــارض منافــع 

ــت. ــه نوش نام

ــه  ــه نام ــف ب ــت: » عط ــده اس ــه آم ــن نام در ای

شــماره ۵۸۵۹۵/۴۳۰ مــورخ یازدهــم مردادمــاه  

۱۴۰۰ رئیــس محتــرم دســتگاه نظــارت بــر انتخابات 

نظام مهندســی  ســازمان های  هیئت مدیــره 

ــرم  ــت آن ف ــه پیوس ــه ب ــتان ها ک ــاختمان اس س

ــل  ــرای تکمی ــع” ب ــارض مناف ــدم تع ــه ع “تعهدنام

به رغــم  و  گردیــده  ارســال  داوطلبــان  توســط 

عــدم ارســال نســخه ای از نامــه مذکــور بــرای ایــن 

ــد: ــتحضار می رس ــه اس ــر ب ــوارد زی ــازمان،  م س

ــع در  ــارض مناف ــده تع ــر ش ــداق ذک ــا مص ۱-تنه

ســاختمان  کنتــرل  و  نظام مهندســی  قانــون 

مصــوب ۱۳۷۴، بنــد د مــاده ۳۲ اســت، کــه اشــعار 

مــی دارد  ” ارائــه خدمــات مهندســی طراحــی، اجرا 

و نظــارت توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی که 

ــور  ــا ام ــه و ی ــد نقش ــا تأیی ــی ی ــئولیت بررس مس

مربــوط بــه کنتــرل ســاختمان آن پــروژه را نیــز بــر 

ــت. ــون اس ــف از قان ــد” تخل عهده دارن

ــی  ــات مهندس ــه خدم ــز ارائ ــوص نی ــن خص در ای

ــتغال  ــه اش ــتفاده از پروان ــق اس ــت مطل محرومی

ــت و  ــخصی نیس ــچ ش ــرای هی ــی ب ــکار مهندس ب

ــرای  ــخاص ب ــی اش ــات مهندس ــه خدم ــًا ارائ صرف

ــر  ــور را ب ــئولیت های مذک ــه مس ــروژه ک ــان پ هم

ــت. ــده اس ــوب ش ــف محس ــد تخل عهده دارن

شــرح مصادیــق تعــارض منافــع از ســوی 
خــرم بــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی

گزارش
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ــی و  ــون نظام مهندس ــی قان ــه اجرای ۲-در آیین نام

ــوارد  ــز در م ــاختمان)اصاحی ۱۳۹۴( نی ــرل س کنت

ــت: ــده اس ــع بیان ش ــارض مناف ــوع تع ــر موض زی

الــف- در  دو بنــد از پنــج بنــد مــاده ۲ مکــرر 

: اجرایــی  آئین نامــه 

الف-۱- بند اول که اشعار می دارد:

ــع عمومــی، حفــظ محیط زیســت،  ” رجحــان مناف

میــراث فرهنگــی و رعایــت قانــون بــر منافــع 

شــخصی خــود و صاحبــان کار بــه هنــگام تعــارض 

ــع . “ مناف

الف-۲- بند پنجم که اشعار می دارد:

ــه  ــه زمین ــوری ک ــان ام ــل هم زم ــاب از تکف ”  اجتن

و موجبــات نمایندگــی یــا قبــول منافــع متعــارض 

را فراهــم آورد . “

فراز پایانی ماده ۲ مکرر نیز اشعار می دارد:

“مصادیــق رفتارهــای مشــمول رعایــت یــا نقــض 

ــوع  ــی موض ــای مهندس ــوق در حرفه ه ــول ف اص

ــه ای  ــار  حرف ــه رفت ــاس نظام نام ــر اس ــون، ب قان

اخاقــی در مهندســی ســاختمان خواهــد بــود کــه 

ــزی ســازمان  ــس از کســب نظــر از شــورای مرک پ

ــی  ــکل های قانون ــاختمان وتش ــی س نظام مهندس

ــر راه  ــب وزی ــا تصوی ــه، ب ــط باحرف ــمی مرتب و رس

ــود. ــاغ می ش ــازی اب وشهرس

مهندســی  در  حرفــه ای  رفتــار  “نظام نامــه 

ــرم راه و  ــر محت ــب وزی ــه تصوی ــه ب ــاختمان” ک س

ــامل  ــل ش ــه فص ــیده، در س ــت رس ــازی وق شهرس

اصــول اخــاق حرفــه ای، مصادیــق رفتــار حرفــه ای 

ــراز  ــیوه اح ــاختمان و ش ــی س ــی در مهندس اخاق

ــت. ــده اس ــن ش ــه تبیی ــض نظامنام نق

 در اصــول اخــاق حرفــه ای و مصادیــق رفتــار 

آن منــدرج در نظام نامــه مذکــور نیــز اعضــای 

ــتغال  ــه اش ــتفاده از پروان ــرای اس ــره ب هیئت مدی

بــکار مهندســی منــع نشــده اند، ضمــن اینکــه بــر 

ــن  ــت، فصــل ســوم ای ــی برائ اســاس اصــل مترق

ــت: ــده اس ــز آم ــه نی نظام نام

ــن  ــوع ای ــی موض ــه ای اخاق ــار حرف ــت رفت “رعای

ــمول  ــخاص مش ــی اش ــیله تمام ــه به وس نظامنام

آن کــه  مگــر  می شــود،  تلقــی  احرازشــده  آن 

ســاختمان  نظام مهندســی  انتظامــی  شــورای 

نظام مهندســی  انتظامــی  شــورای  یــا  اســتان 

متعاقــب  مــورد،  حســب  ساختمان)کشــور(، 

دریافــت شــکایت، پــس از ســیر تشــریفات قانونی 

نقــض ارادی آن را احــراز و بــه آن حکــم نمــوده و 

ــد.” ــده باش ــی ش ــادره قطع رای ص

ب-  تبصــره ۳ مــاده ۵۹ آئین نامــه اجرایی)اصاحی 

۱۳۹۴( نیــز اشــعار می دارد:

“تبصــره ۳ -به منظــور رفــع تعــارض منافــع و 

تســهیل رقابــت ســالم و اجتنــاب از اختــال 

در انجــام وظایــف، تصــدی هم زمــان کارکنــان 

دســتگاه های نظارتــی یــا اجرایــی مرتبــط بــا 

موضــوع قانــون ، مجــاز نمی باشــد.”

مصادیــق ایــن تبصــره به عنــوان دســتگاه های 

ــون  ــوع قان ــا موض ــط ب ــی مرتب ــی و اجرای نظارت

ــازی  ــرم راه و شهرس ــر محت ــط وزی ــه توس ــز ک نی

ــماره ۲۸۴۸۷/۴۳۰  ــه ش ــی نام ــد، ط ــن گردی تعیی

مــورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ جنابعالــی بــه ادارات کل راه 

ــن  ــرای ای ــت آن ب ــاغ و رونوش ــازی اب و شهرس

ــد. ــال گردی ــازمان ارس س

لذا:

اوالً: عــدم رعایــت “بنــد د مــاده ۳۲ قانــون” از 

گزارش
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طــرف واجــدان شــرایط آن تخلــف از قانــون بــوده 

و  مطابــق بنــد ۵ از بخــش الــف یکــی از تخلفــات 

ــی  ــه اجرای ــاده ۹۱ آیین نام ــوع م ــه ای موض حرف

ــه  ــی ب ــازات انتظام ــتحق مج ــوده و مس ــون ب قان

شــرح زیــر اســت:

” ۵ - ارائــه خدمــات یــا مشــارکت در ارائــه خدمات 

طراحــی، محاســبه، اجــرای طرح توســط اشــخاص 

حقیقــی و حقوقــی کــه مســئولیت بررســی و تأیید 

نقشــه و یــا امــور مربــوط بــه کنتــرل و بازرســی آن 

طــرح را در شــهرداری ها و دهیاری هــا ، ســایر 

مراجــع صــدور پروانــه ســاختمان یــا ســازمان های 

دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــر عهــده 

دارنــد، در مــدت تصــدی همــان شــغل، بــه 

مجــازات انتظامــی از درجــه یــک تــا درجــه پنــج. “

ثانیــًا: مصادیــق تعــارض منافــع یا منافــع متعارض 

ــی در  ــه اجرای ــرر آیین نام ــاده ۲ مک ــور در  م مذک

“نظام نامــه رفتــار حرفه ای در مهندســی ســاختمان” 

ذکرشــده و مطابــق همــان نظام نامــه از طــرف 

ــی  ــده تلق ــمول آن احرازش ــخاص مش ــی اش تمام

ــه  ــق شــرایط پیش گفت ــه مطاب ــر آنک ــده، مگ گردی

منجــر بــه صــدور رأی قطعــی در شــورای انتظامــی 

ــرکل  ــًا:  مدی ــت آن گردد.ثالث ــدم رعای ــر ع ــی ب مبن

محتــرم دفتــر توســعه مهندســی ســاختمان وزارت 

ــماره ۴۸۴۵۶/۴۳۰  ــه ش ــی نام ــازی، ط راه و شهرس

ــرای  ــه ب ــدور اعتبارنام ــاه ۱۴۰۰، ص ــورخ ۱۲ تیرم م

و  نظارتــی  دســتگاه های  در  شــاغل  اشــخاص 

ــماره ۲۸۴۸۷/۴۳۰  ــنامه ش ــوع بخش ــی موض اجرای

مــورخ ســوم خردادمــاه ۱۴۰۰ را در صــورت انتخــاب 

به عنــوان عضــو هیئت مدیــره، منــوط بــه اســتعفا 

ــات را  ــرکت در انتخاب ــته و ش ــع دانس از آن مراج

نیــز مســتلزم ارائــه تعهدنامــه تنظیم شــده در 

ــد. ــام کرده ان ــمی اع ــناد رس ــر اس دفت

ــارض  ــوع تع ــور، موض ــب مذک ــا به مرات ــه بن النهای

ــون و  ــاس قان ــارض براس ــع متع ــا مناف ــع ی مناف

ــاره  ــوارد صدراالش ــًا در م ــی صرف ــه اجرای آیین نام

ذکــر شــده اســت و منعــی بــرای اســتفاده از 

ــق  ــور مطل ــی به ط ــکار مهندس ــتغال ب ــه اش پروان

بــرای اعضــای محتــرم ســازمان و باألخــص اعضای 

ــدارد. ــود ن ــتان وج ــازمان اس ــره س هیئت مدی

ــرم  ــه محت ــه آن وزارت خان ــال  درصورتی ک علی ایح

مصادیــق دیگــری را عــاوه بــر قانــون و آیین نامــه 

معــرض   در  نگرفتــن  قــرار  بــرای  آن  اجرایــی 

ــع مدنظــر دارد، خواهشــمند اســت  ــارض مناف تع

ــنامه ها  ــماره بخش ــق آن و ش ــت مصادی به صراح

و تاریــخ ابــاغ آن را اعــام فرماینــد، چراکــه 

ــده و  ــع” ارائه ش ــارض مناف ــدم تع ــه ع “تعهدنام

ارجــاع آن بــه بخشــنامه ها و ضوابــط اباغــی 

بــدون آنکــه منضــم بــه تعهــد گردنــد یــا ارجــاع 

ــاغ  ــده اب ــاالً در آین ــه احتم ــه بخشــنامه هایی ک ب

خواهنــد شــد، از نظــر حقوقــی دارای اشــکال 

اســت.از طرفــی اگــر وزارت محترم راه و شهرســازی 

ــا  ــتان ی ــازمان اس ــره س ــت در هیئت مدی عضوی

حضــور در ســایر ارکان آن ازجملــه تصــدی ســمت 

بــازرس ســازمان اســتان یــا  عضویــت در شــورای 

ــه  ــی را مســتلزم عــدم اســتفاده از پروان انتظام

اشــتغال بــکار مهندســی، تودیــع پروانــه و توقــف 

فعالیــت حرفــه ای می دانــد، شایســته اســت ایــن 

ــر  ــا ذک ــتورالعملی ب ــاغ دس ــی اب ــوع را ط موض

مســتندات قانونــی بــه ایــن ســازمان اعــام کــرده 

و  هرگونــه تعهــد در ایــن خصــوص را مبتنــی بــر 

گزارش
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ــد،  ــذ نمای ــان اخ ــور از داوطلب ــتورالعمل مذک دس

تــا از هرگونــه ابهــام و سوءبرداشــت احتمالــی 

اضافــه  پایــان  آیــد.در  عمــل  بــه  جلوگیــری 

ــه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان  ــد ک می نمای

در جهــت ارتقــای ســامت اداری، رعایــت اخــاق 

ــوع  ــهروندی، موض ــوق ش ــظ حق ــه ای و حف حرف

ــه و  ــوری را زمین ــان ام ــل هم زم ــاب از تکف “اجتن

ــارض  ــع متع ــول مناف ــا قب ــی ی ــات نمایندگ موجب

ــهیل  ــع و تس ــارض مناف ــع تع ــد” و “رف را می نمای

رقابــت ســالم و اجتنــاب از اختــال در انجــام 

وظایــف” را از موضوعــات بســیار بااهمیــت در 

مهندســی ســاختمان و نحوه اداره صحیح ســازمان 

دانســته و خــود را مقیــد بــه رعایــت آن می دانــد 

و بــه همیــن دلیــل اعتقــاد دارد مصادیــق تعــارض 

ــن و  ــفاف تعیی ــق و ش ــور دقی ــد به ط ــع بای مناف

ــردد. ــن گ تبیی

ــه  ــرف کلی ــی از ط ــر جنابعال ــن نظ ــاً از حس قب

اعضــای ســازمان کمــال تشــکر را دارم. «

گزارش
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