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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

 

همکاران عزیز سام و خداقوت
بیســتمین نمایشــگاه تاسیســات تهــران در شــرایط کرونایــی درحالــی برگزار 
شــد کــه بــازار پیچیــده صــادرات و واردات به وضــوح بــر نمایشــگاه ســایه 
افکنــده و ماننــد ســرمای امســال بــر بــازار ایــن صنعــت مهــم تاختــه بــود.

ــران  ــان، ای ــوفاژکار، بوت ــون ش ــی چ ــای مهم ــرکت ها و برنده ــود ش نب
رادیاتــور، پــارس مشــعل و شــاید ده هــا نــام دیگــر ســؤال برانگیز اســت. 
ــا  ــدارد و ی ــی را ن ــن مگابرندهای ــوان عرضــه چنی ــران ت ــا نمایشــگاه ته آی
ایــن برندهــا بــا نمایشــگاه قهــر کرده انــد؟ پیامــک شــرکت عمــران تهویــه 
در روز قبــل از شــروع نمایشــگاه مبنــی بــر تمایــل بــه شــرکت در نمایشــگاه 
ــر  ــز ب ــول نی ــم پرداخــت پ ــکان مناســب علی رغ ــدم تخصیــص م ــی ع ول
ابهام هایــی دامــن می زنــد. در کنــار ایــن نبودهــا، حضــور شــرکت ســاراول 
ــری  ــدد دیگ ــرکت های متع ــود. ش ــز ب ــال هیجان انگی ــاید 15 س ــد از ش بع
ــود و  ــه حضــور آن هــا ب ــن نمایشــگاه نخســتین تجرب ــه ای ــد ک ــز بودن نی
ایــن یعنــی نمایشــگاه بــه وظیفــه ذاتــی خــود کــه نمایــش برندهــا اســت 

خــوب عمــل کــرده اســت.
ــارس و  ــالن خلیج ف ــی س ــگاهی یعن ــم نمایش ــالن مه ــاص دو س اختص
ســالن ملــل بــه نمایشــگاهی دیگــر و کامــاً بی ربــط بــه تاسیســات شــاید 
نشــان از کوچــک شــدن نمایشــگاه بــه تمایــل برگزارکننــده آن و یــا مدیــران 

نمایشــگاه تهــران دارد.
ــار  ــر ب ــالن های زی ــای س ــام فض ــتفاده از تم ــی و اس ــای خال ــود غرفه ه نب
ــده داشــت.  ــود کــه نشــان از برنامه ریــزی دقیــق برگزارکنن نکتــه جالبــی ب
شــلوغی نمایشــگاه حتــی در روز اول باعــث شــگفتی غرفــه داران شــده بــود 
و نســبت بــه نمایشــگاه همه گیــری چــون ســاختمان بــا اســتقبال بســیار 
ــع  ــا را رف ــی نگرانی ه ــن های تزریق ــا واکس ــود. آی ــده ب ــرو ش ــری روب بهت
کــرده بــود و یــا نمایشــگاه بــرای مهندســان مهــم بــود؟ بــه نظــر هــردو 

احتمــال درســت اســت.
ــی بیســت هــزارناموت باعــث  ــاالی نمایشــگاه یعن ــه ورودی نســبتًا ب هزین
ــورد  ــگاه برخ ــا نمایش ــط ب ــای بی رب ــیاری از چهره ه ــا بس ــود ب ــده ب ش
نکنیــم. افــراد جســتجوگر اشــانتیون، کیســه و ... بودنــد امــا بســیار کمتــر 

ــل. ــال های قب از س
ــی  ــه تقدیرنامــه و تحویــل بســته نســبتًا مفصل ــده در تهی دقــت برگزارکنن
بــرای پذیرایــی از غرفــه داران هــم جــای تقدیــر داشــت. نبــود انجمن هــا، 
ــه  ــود. البت ــهود ب ــز مش ــا نی ــان غرفه ه ــی در می ــز علم ــندیکاها و مراک س
گویــا غرفه هایــی پیشــنهاد شــده بــوده کــه مــورد اســتقبال واقــع نشــده 
اســت. مراکــز علمــی مــا بایــد فکــری جــدی بــرای نمایــش خــود داشــته 
باشــند. انجمــن صنعــت تاسیســات نیــز بــه نظــر بایــد می بــود و حضــوری 
ــس  ــب تازه نف ــه رقی ــی ک ــت. جای ــل می داش ــال های قب ــر از س جدی ت
ــه  ــود غرف ــد و خ ــاص می ده ــود اختص ــای خ ــه اعض ــالن هایی را ب آن س
ــن  ــم همی ــاید ه ــد. ش ــل کن ــر عم ــد فعال ت ــم بای ــن ه ــرد انجم می گی

رقیــب جدیــد اکنــون بهتــر عمــل کنــد.
ــات  ــازار تاسیس ــه ب ــان داد ک ــال نش ــاف پارس ــال برخ ــگاه امس  نمایش
پرقــدرت و جــذاب بــه راه خــود ادامــه داده اســت؛ برخــاف تمــام 

موجــود. بحران هــای  و  بی برنامگی هــا  گرانی هــا، 

نمایشگاه امسال

تا بعد!

سرمقاله



www.Tasisatnews.com 3هفته نامه شماره 356

نگاهی به بازار/آخرین قیمت بخاری گازی بدون دودکش 23
در ایــن گــزارش ســعی کردیــم آخریــن قیمــت موجــود در بــازار بــرای بخــاری 

هــای بــدون دودکــش را بــه اطــاع شــما برســانیم.

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

13   مقاله/استانداردهای مرجع حریق
را کــد مــی  ICC، اســتانداردهای ســازمان هــای مختلــف  NFPA و 
ــرای  ــتند. ب ــد هس ــی ک ــش الزام ــع بخ ــتانداردهای مرج ــن اس ــد؛ ای کنن
ــن  ــد بی ــق؛ ک ــد حری ــات؛ NFPA1، ک ــی حی ــد ایمن ــال، NFPA101، ک مث
ــی  المللــی ســاختمان )IBC( و کــد بیــن المللــی حریــق )IFC( همــه فصل
ــه اســت.  ــه فهرســت اســتانداردهای مرجــع اختصــاص یافت ــه ب ــد ک دارن

اخبار داخلی

صفحه 4

گزارش

صفحه 24

صفحه 7

دســتورالعمل  دربــاره  خبــر  آخریــن 
نحــوه فعالیــت مجریــان تاسیســات

صفحه 16

زمیــن هــای دولتــی ســند نخورد 
مصــادره می شــود

گزارش ویژه

صفحه 18

گزارش/ نظام مهندسی تهران پوست می اندازد؟! 24

برگــزاری نهمیــن دوره انتخابــات نظام مهندســی کشــور، همزمان با نخســتین تجربه 
اجــرای الکترونیــِک آن، امســال بــا بیشــترین مشــارکت، بیشــترین اتفاقــات عجیب، 
بیشــترین رد صالحیــت هــا و بیشــترین اتفاقــات عجیــب و غریبــی همــراه بــود که 
شــاید بتــوان ایــن »َتریــن هــا« را نویــد بخــش تغییری دانســت کــه باعِث پوســت 
ــران شــود! ــژه در ته ــه وی ــن ســازمان نظــام مهندســی در سراســر کشــور ب انداخت

گزارش/بررسی دالیل اُفِت بازار تاسیسات گرمایشی 9
هــر ســاله بــا فرارســیدن فصــل ســرد تقاضــا بــرای محصــوالت گرمایشــی 
ماننــد انــواع بخــاری و لــوازم شــوفاژ و تهویــه مطبــوع افزایــش می یافــت 
ــن  ــت ای ــش قیم ــر از افزای ــی متاث ــوالت گرمایش ــال محص ــازار امس ــا ب ام
ــتریان،  ــد مش ــدرت خری ــدید ق ــش ش ــاز و کاه ــود ساخت وس ــام، رک اق

ــری دارد. ــوای دیگ ــال و ه ح



ت نیوز
سا

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

می باشند.

بــه شــکایات انتخابــات نظــام مهندســی تهــران بــه 
تعلیــق پروانــه ام اعتــراض دارم

در پــی درج خبــری در مــورد وضعیــت ســازمان نظــام 
مهندســی هرمــزگان بــا عنــوان )از دور زدن قانــون تــا 
بی اعتنایــی بــه نامــه وزیــر/ ترکیه گــردی؛ پــاداش انتخابــات 
نظــام مهندســى هرمــزگان!(، مهــدی رضایــی رئیــس ســابق 
ــه ای  ــزگان جوابی ــاختمان هرم ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
مربــوط بــه بخــش کوتاهــی از خبــر کــه مرتبــط بــا وی بــوده 
ــه به منظــور ایفــای رســالت رســانه ای  ــرده ک ــه ک اســت، ارائ

در ادامــه می آیــد:
برای خواندن متن جوابیه کلیک کنید.

»کرونا« آالینده های ساختمانی را زیاد کرد
 اتحادیــه جهانــی ســاختمان ســازمان ملل متحــد پیامدهــای 
ــد ۱۹ باعــث شــده انتشــار  ــر کووی ــاری همه گی اقتصــادی بیم
بــه  از ســاختمان ها در ســال ۲۰۲۰   )CO۲(دی اکســیدکربن
میــزان قابل توجهــی کاهــش یابــد. بــا ایــن حــال هزینه هــای 
ــه  ــه ب ــری و روش هــای دوســتدار آب وهــوا ک ــی همه گی بازیاب
ــای  ــار گازه ــش انتش ــاختمان و کاه ــش س ــی بخ کربن زدای
ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــد را ب ــک می کن ــده کم ــه ای در آین گلخان
ــی  ــر اجرای ــر اندرســن، مدی ــداده اســت. اینگ ــرار ن ــت ق اولوی
برنامــه محیط زیســت ســازمان ملــل  متحــد، گفــت: امســال 
مشــخص شــد تغییــرات آب وهوایــی تهدیــد مســتقیم کنونــی 
بــرای همــه جوامــع روی ســیاره زمیــن اســت و ایــن موضــوع 
نیــز تشــدید خواهــد شــد. اگــر بخواهیــم بــه هــدف توافقنامه 
ــه ۱.۵  ــن ب ــش زمی ــردن گرمای ــر محدودک ــی ب ــس مبن پاری
ــوان  ــه  عن ــاختمان ب ــش س ــیم، بخ ــانتی گراد برس ــه س درج
منبــع اصلــی انتشــار گازهــای گلخانــه ای بایــد از طریــق راهبرد 
ســه گانه کاهــش تقاضــای انــرژی، کربن زدایــی منبــع تغذیــه 
و رســیدگی بــه ردپــای کربــن مصالــح ســاختمانی کربن زدایــی 

شــود.

صدور اعتبارنامه اعضا جدید 
هیئت مدیره نظام مهندسی

ــه  ــون اعتبارنام ــرد: تاکن ــار ک ــرودی اظه ــد عبدی قه علی محم
هیئــت مدیــره و بازرســان ســازمان نظــام کاردانــی ۱۲ اســتان 
ــی  ــزاری الکترونیک ــه برگ ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــده اس ــادر ش ص
نهمیــن دوره انتخابــات هیئــت مدیــره ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان ها و اســتقبال خــوب مهندســان 
ــات، افــزود: اعتبارنامــه اعضــای هیئــت مدیــره  از ایــن انتخاب

ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص ــی ۲۹ اس ــام مهندس ــازمان نظ س

محدودیت تردد شبانه تهران لغو شد؟
حســن منصوری در تشــریح احتمــال تغییر در اعمــال محدودیت 
تــردد شــبانه در تهــران گفــت: برداشــتن محدودیت ها بســتگی 
بــه شــرایط کرونــا ویــروس دارد؛ دربــاره محدودیــت تردد شــبانه 
هفتــه گذشــته در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا صحبــت شــد 
و نظراتــی مطــرح شــد ان شــاءاهلل ایــن هفتــه تصمیــم گیــری 

خواهد شــد.
ــبانه  ــت ش ــذف محدودی ــرای ح ــی ب ــا تصمیم ــزود: فع وی اف

ــت. ــی اس ــت بررس ــوع در دس ــا موض ــم ام نداری

سرپرســت جدید اداره نظام مهندســی ساختمان 
شهرســتان ملکان منصوب شد

نتایــج نهمیــن دوره انتخابــات هیــات مدیــره ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان تهــران اعــام شــد.

برای دیدن نتایج روی تیتر خبر کلیک کنید.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%82-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85/
https://tasisatnews.com/%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1/
https://tasisatnews.com/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9/
https://tasisatnews.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%b4%d8%af%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85/
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عصر جدید انرژی هسته ای
افزایــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی و ضــرورت بــه کارگیــری ســوخت هــای پــاک، جهــان را وارد عصــر جدیــد انــرژی 
هســته ای کــرده اســت.با توجــه بــه اینکــه دولــت هــای سراســر جهــان نیــاز فــوری بــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
را تشــخیص داده انــد ، بــه نظــر مــی رســد کــه انــرژی هســته ای بــه طــور فزاینــده ای، نقــش اصلــی در ترکیــب انــرژی در 
دهــه آینــده بــازی کند.امــا ، بــرای بســیاری از مــردم ، اینکــه فنــاوری انــرژی هســته ای امــروز چیســت و فــردا چــه خواهــد 
بــود بســیار مبهــم و غیرقابــل درک اســت، بنابــر ایــن اطاعاتــی در بــاره اینکــه؛ راکتورهــای هســته ای چگونــه کار مــی کننــد و 
آیــا اتــم مــی توانــد دوبــاره ''دوســت ما''شــود، بــه مــا در ایــن مســیر کمــک خواهــد کــرد.در ۲ دســامبر ۱۹۴۲ ، در زیــر ورزشــگاه 
فوتبــال Stagg Field دانشــگاه شــیکاگو ، شــیکاگو شــمع CP( ۱-1( فعــال شــد و بــه اولیــن راکتــور هســته ای جهــان تبدیــل 
شــد. امــروز ، ۷۸ ســال بعــد ، ۴۴۰ راکتــور بیــش از ۱۰ درصــد انــرژی جهــان را تولیــد مــی کننــد و ۵۰ راکتــور دیگــر نیــز در حــال 
ســاخت اســت.در کنــار ایــن جایــگاه مطلــوب ، انــرژی هســته ای شــهرت ضعیفــی پیــدا کــرده که دلیــل آن بــه عوامــل پیچیده 
ای بســتگی دارد. انــرژی هســته ای هنــوز بــرای بســیاری از مــردم اســرارآمیز مــی باشــد کــه بــا زبالــه هــای رادیواکتیــو و ســاح 
هــای هســته ای مرتبــط اســت ، و هنــوز زیــر بــار چندیــن دهــه تبلیغــات جنــگ ســرد قــرار دارد .بــا وجــود ســه حادثــه راکتــور 
بســیار برجســته در ایــاالت متحــده و همچنیــن در غــرب ، ســاخت و توســعه راکتــور در دهــه هــای پایانــی قــرن بیســتم کنــد 
شــد ، امــا ایــن صنعــت ممکــن اســت در آســتانه رنســانس باشــد چــرا کــه انــرژی هســته ای دارای مزایــای متعــددی اســت.
ــدون  ــرژی را ب ــادی از ان ــدار زی ــت، مق ــه ای اس ــای گلخان ــار گازه ــن و انتش ــدون کرب ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــته ای ع ــرژی هس ان
آلودگیهــای زیســت محیطــی در محــدوده ای بســیار کوچــک تولیــد مــی کنــد کــه مــی تــوان آن را بــه هــر منطقــه ای انتقــال 

داد و در عیــن حــال، کمتریــن تلفــات بــه ازای هــر کیلــووات از هــر منبــع انــرژی را نیــز خواهیــم داشــت.

اخبار داخلی
تولید تابلوهای برق عایق شده با گاز توسط محققان یک شرکت دانش بنیان

جــواد قربانــی مدیرعامــل یــک شــرکت دانــش بیــان تولیدکننــده تابلوهــای بــرق عایــق شــده بــا گاز گفــت: ایــن تابلوهــا در 
 GIS بــه معنــای عایــق بنــدی شــده بــه وســیله گاز اســت.تابلو بــرق GIS شــبکه توزیــع بــرق بــه کار گرفتــه مــی شــود. عبــارت
بــه دلیــل یکپارچگــی و عایــق بنــدی مناســب، در زمــان اتصــال و قطــع جریــان دچــار آرک ARC نمــی  شــود.آرک یــا قــوس 
الکتریکــی، ناشــی از وقــوع اتصــال کوتــاه بیــن دو جســم یــا الکتــرود بــا ســطح پتانســیل مختلــف اســت. آرک انــرژی بســیار 
زیــادی را در یــک زمــان کوتــاه آزاد مــی  کنــد و بــه شــدت خطرنــاک اســت. در اکثــر مواقــع از گاز هگــزا فلورایــد گوگــرد بــه عنوان 
گاز عایــق در تابلــو بــرق اســتفاده مــی شــود کــه ایــن خطــر را کاهــش مــی دهد.محــل اســتفاده از تابلــو بــرق عایــق شــده 
بــا گاز در صنایــع تولیــدی، نیروگاه هــا، میادیــن نفــت و گاز و پتروشــیمی ها اســت. تابلــو GIS مناســب شــرایط محیطــی بــا 
رطوبــت بــاال و فضــای فیزیکــی محــدود اســت. تابلــو GIS از نظــر هزینــه نیــز مقــرون بــه صرفه تــر از مــدل عایــق هــوا اســت. 
تابلــو بــرق عایــق گاز دارای مصــارف عمــده ای در کشــور اســت. بــه علــت فشــرده بــودن، قیمــت مناســب و امــکان نصــب در 
شــرایط آب و هوایــی ســخت، اقبــال مصــرف کننــدگان بــه ایــن تابلــو بــرق در حــال گســترش اســت. تابلــو بــرق عایق شــده بــا 
گاز کــه در ایــران تولیــد شــده، حــدود ۵ هــزار دالر قیمــت دارد در حالــی کــه قیمــت نمونــه خارجــی در حــدود ۶۵۰۰ دالر اســت. 
قیمــت مناســب و کیفیــت خــوب ایــن دســتگاه ســبب شــد تــا کشــور ســوریه ۴۰۰ دســتگاه تابلــو ایران ســاخت ســفارش داده 
و پــس از آن نیــز کشــور عــراق بــا ۳۰۰ نمونــه در شــمار کشــورهای وادکننــده ایــن محصــول ایران ســاخت قــرار بگیرد.قربانــی بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه تولیــد تابلوهــای بــرق توانســته ۳۰۰ فرصــت شــغلی ایجــاد کنــد و عــاوه بــر ایــن مانــع خــروج حــدود ۳۰ 
میلیــون دالر ارز از کشــور شــود. تــا پیــش از ایــن تابلوهــای GIS از خــارج از کشــور وارد مــی شــد امــا خوشــبختانه بــا تــاش 

نیــروی انســانی داخلــی موفــق بــه تولیــد ایــن محصــول شــدیم.

https://tasisatnews.com/%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87/
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طراحی شبکه های توزیع آب و شبکه های جمع آوری فاضالب
 مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس جواد کریمی پارچیان
روزهای برگزاری: شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر پکیج های حرارتی
مدت دوره: 40 ساعت

مدرس: مهندس اکبر غالمی
روزهای برگزاری: پنج شنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: پنج شنبه:  14:00 الی 19:00 و جمعه ها: 09:00 تا 14:00

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با نرم افزار اتوکد
مدت دوره: 51 ساعت

مدرس: مهندس امیر مرادیان، مهندس روح هللا واصف و مهندس فرید قرنفلی
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

آمادگی آزمون پایه 3 نظام مهندسی )طراحی و نظارت(
مدت دوره: 121 ساعت

مدرسان: دکتر پیرکندی، دکتر صدر واقفی، مهندس سیاح نژاد، دکتر سفیدگر، مهندس واصف
روزهای برگزاری: یک شنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:21:00-17:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه آبان 1400

آموزش

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر
مدت دوره: 39 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
https://kaashaaneh.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/
http://www.kaashaaneh.ir
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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آخرین خبر درباره دستورالعمل 
نحوه فعالیت مجریان تاسیسات

مهندس علیرضا سنایی دشتی، رئیس گروه تخصصی 

برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 

به بررسی آخرین اقدامات درباره تدوین دستورالعمل 

نحوه فعالیت مجریان تاسیسات، نحوه اجرایی شدن 

خدمات فنی آزمایشگاه برق و استاندارد هایی که باید 

توسط سازمان ملی استاندارد با همکاری نظام مهندسی 

ساختمان تدوین شود، پرداخت. حال این پرسش و 

پاسخ را بخوانید:

تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت مجریان تاسیسات 

در دستور کار گروه برق قرار گرفته است، لطفا بفرمائید 

تدوین این دستورالعمل در چه وضعیتی قرار دارد؟

همانطور که همکاران گرامی مستحضر هستند، به 

منظور اجرایی شدن خدمات اجرای تاسیسات برق 

نیاز به اخذ صاحیت اجرای تاسیسات برق است 

که این موضوع پس از حدود شش سال تاش در 

شورای مرکزی و گروه تخصصی برق ان در سال ۱۴۰۰ 

جز آزمون های مقرارت ملی ساختمان قرار گرفت. به 

موازات این موضوع گروه تخصصی برق پیش نویس 

اولیه ان را تهیه کرده است که پس از هماهنگی با 

همکاراِن گروه تخصصی مکانیک تقدیم شورا می شود.

فکر می کنید این دستورالعمل تا چه زمانی، نهایی و 

سپس اباغ خواهد شد؟

 

نهایی شدن و اباغ این دستورالعمل باید توسط 

وزارت راه و شهرسازی باید صورت پذیرد، ولی نسخه 

پیشنهادی آن در پاییز ۱۴۰۰ به وزارتخانه ارسال 

می شود.

با خبر شدیم کارگروه برق، نحوه اجرایی شدن خدمات 

فنی آزمایشگاه برق را هم در دست بررسی دارد. آیا این 

موضوع صحت دارد؟

https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/
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یکی از اهداف گروه تخصصی برق شورای مرکزی 

نظارت دقیق تاسیسات برقی ساختمان به مقرارت ملی 

ساختمان هست. یکی از این موارد پیاده سازی بند 

۱۳-۳-۵ مبحث سیزده مقرارت ملی ساختمان در مورد 

»ازمون اولیه و کنترل« می باشد که این امر مستلزم این 

موضوع می باشد که خدمات فنی ازمایشگاه برق جز 

دستورالعمل خدمات ازمایشگاهی قرار گیرد.

در این راستا، در گام اول این خدمات در شرح خدمات 

مهندسی رشته برق که مورد تایید شورای مرکزی و دفتر 

توسعه مهندسی می باشد، گنجانیده شده است. در 

گام بعدی گروه تخصصی برق در حال تدوین جزئیات 

این شرح خدمات، تجهیزات مورد نیاز و حق الزحمه 

جهت انجام این خدمات است. امیدواریم با حمایت 

شورای مرکزی و معاونت مسکن و ساختمان، الزامی 

بودن این بند از مقرارت ملی ساختمان به عنوان یکی از 

صاحیت های ازمایشگاهی به استان ها اباغ شود.

درباره موضوع آسانسور و وظایف مهندس برق هم 

توضیح بفرمائید؟ ضمنا آیا کارگروه برق، اقدامی درباره 

استاندارد هایی که باید توسط سازمان ملی استاندارد با 

همکاری نظام مهندسی ساختمان تدوین شود، انجام 

داده است؟

در بحث آسانسور اقدامات نسبتا موثری در شورای 

ششم صورت گرفت. در حال حاضر هم یک کارگروه 

ویژه که زیر نظر گروه تخصصی برق است، نحوه پیاده 

سازی مبحث پانزده مقرارت ملی ساختمان را پیگیری 

می  کند، اما پیاده سازی آن در گام اول نیازمند به حل 

مساله حقوقی طراحی، نظارت، اجرا و بازرسی آسانسور 

با سازمان استاندارد است. البته این موضوع مستلزم 

این است که مبحث پانزده مورد بازنگری جدی از جنبه 

حقوقی قرار گیرد.
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بررسی دالیل اُفِت بازار تاسیسات گرمایشی

پارسال کاهش عرضه برخی از انواع پکیج و شوفاژ 

موجب کمبود و افزایش بی رویه قیمت این محصوالت 

در بازار شده بود و شرکت های توزیع کننده را ناچار 

به تحویل این اقام به ازای مهر کردن کارت گارانتی 

و تحویل در منازل کرد. اما به  گفته فعاالن صنفی، 

امسال رشد تولید و عرضه این محصوالت و افت 

تقاضای خرید موجب کاهش تخلفات در توزیع انواع 

محصوالت گرمایشی و تهویه مطبوع مانند پکیج و 

شوفاژ دیواری شده است.

با محمدباقر معتمد، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 

شوفاژ و تهویه مطبوع در این زمینه گفت وگو کرده ایم.

وضعیت این روزهای بازار پکیج، لوازم 
شوفاژ و تهویه مطبوع چگونه است؟ا

با توجه به فرارسیدن فصل سرد، امسال به 

مصرف کنندگان نوید می دهیم که کاالهای مورد نیاز آنها 

به وفور در بازار موجود است زیرا سیستم های گرمایشی 

اغلب در ایران و باکیفیت بسیار باال تولید می شود و 

به واردات اینگونه محصوالت نیازی نیست. همچنین 

کارخانه هایی که اینگونه محصوالت را تولید می کنند و 

به مواداولیه نیاز دارند نیز معموال پیش بینی الزم برای 

هر ساله با فرارسیدن فصل سرد تقاضا برای محصوالت گرمایشی مانند انواع بخاری و لوازم شوفاژ و تهویه 

مطبوع افزایش می یافت اما بازار امسال محصوالت گرمایشی متاثر از افزایش قیمت این اقام، رکود 

ساخت وساز و کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، حال و هوای دیگری دارد.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%8f%d9%81%d8%aa%d9%90-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c/
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تامین این مواد و تداوم تولید اینگونه محصوالت را 

داشته اند. با این روند اکنون شرایط به گونه ای است 

که بسیاری از محصوالت گرمایشی بیش از نیاز در بازار 

مصرف وجود دارد و کمبودی در این زمینه احساس 

نمی شود. اما نسبت به سال گذشته بازار اینگونه 

محصوالت توسعه نیافته و حتی از نظر میزان مصرف، 

بازار امسال نسبت به پارسال، نه تنها رشدی نداشته 

بلکه ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز کوچک تر شده است. در واقع 

کاهش تقاضا و ثابت ماندن تیراژ تولید کارخانه های 

داخلی، موجب ثبات نسبی در بازار محصوالت 

گرمایشی مانند پکیج، شوفاژ و تهویه مطبوع شده 

است.

شرایط کسب وکار فعاالن این صنف نسبت 
به سال گذشته چه تغییری کرده است؟

امسال نه تنها شاهد رشد بازار محصوالت گرمایشی 

نبوده ایم بلکه کسب وکار فعاالن این صنف نسبت به 

پارسال افت کرده؛ به نحوی که برخی از اعضای این 

صنف اعام می کنند که بعضی روزها از صبح تا شب 

هیچ گونه فروشی ندارند.

آیا این شرایط طبیعی است؟
هر سال در آغاز این فصل با رشد تقاضا مواجه بودیم 

اما افزایش قیمت محصوالت و رکود شدید بازار مسکن 

بر افت تقاضای خرید محصوالت گرمایشی تأثیر زیادی 

داشته است. همواره در فصول سرد سال در حوزه 

موتورخانه ها بخشی از تقاضا افزایش می یابد اما در 

حوزه پکیج ها تقاضا در طول سال تقسیم می شود؛ 

زیرا خرید و نصب پکیج و رادیاتور آخرین مرحله 

تکمیل واحد ساختمانی است. با این روند امسال نیز با 

فرارسیدن فصل سرما، باید فشار تقاضای خرید اینگونه 

اقام افزایش می یافت که هنوز چنین چیزی را دربازار 

شاهد نیستیم.
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علت اصلی کاهش تقاضای خرید 

محصوالت گرمایشی چیست و سهم 
افزایش قیمت ها در افت تقاضا چقدر بوده 

است؟
رکود بازار و افزایش قیمت مسکن بر کاهش تقاضا در 

بازار لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع مؤثر بوده است. با 

توجه به اینکه کارخانه های تولیدکننده افزایش قیمت 

چندانی در محصوالت شان نداشته اند، نمی توان گفت 

گرانی، عامل افت تقاضای بازار بوده است. با این 

روند می توان گفت کاهش قدرت خرید و افزایش 

نسبی قیمت ها تأثیر چندانی بر افت تقاضای خرید 

در بازار نداشته است. زیرا کارخانه ها تنها با افزایش 

قیمت مواداولیه تولید داخل مانند آلومینیوم و آهن 

یا گرانی مواداولیه وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز، 

قیمت محصوالت خود را باال برده اند اما امسال این 

افزایش قیمت نسبت به رشد هزینه تمام شده تولید 

زیاد نبوده و تولیدکنندگان حداکثر در حد ۸  تا  ۱۰ درصد 

قیمت محصوالت شان را افزایش داده اند. در واقع 

تولیدکنندگان به دلیل نگرانی از افت بیشتر تقاضای 

بازار و کاهش میزان فروش، قیمت محصوالت شان را 

حداقلی و متعادل افزایش داده اند درحالی که قبا به  

دلیل کاهش تولید و رشد تقاضا، قیمت ها افزایش 

می یافت ولی اکنون به دلیل شرایط خوب تولید و 

اطمینان تولیدکنندگان به بازار نسبت به فراوانی عرضه، 

در برخی موارد شرکت های توزیع کننده حتی از اعمال 

سود ۷ درصدی مصوب خرده فروشی نیز خودداری کرده 

و سودهای ۲ تا ۳ درصدی را لحاظ می کنند.

نیاز ساالنه کشور به محصوالت گرمایشی و 
سهم تقاضای بازار این اقالم چگونه است؟

برآورد ما این است که نیاز ساالنه به محصوالت 

گرمایشی و تهویه مطبوع معادل نیمی از ۷۰۰ تا 

۸۰۰ هزار واحد مسکونی ای است که ساخته می شود 

زیرا نیمی از این ساختمان ها به محصوالت صنایع 

گرمایشی مانند دیگ ها، پکیج ها و… نیاز دارند. با این 

روند ساالنه نیازمند ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه انواع 

محصوالت گرمایشی هستیم که همه آنها در داخل 

تولید می شود. همچنین نیاز بازار ساالنه به دیگ و 

مشعل ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه و انواع پمپ  ۶۰ هزار 

دستگاه است. در مورد حجم تقاضا نیز اکنون تقاضای 

خرید برای برخی ازکاالهای گرمایشی مانند رادیاتورها، 

دیگ های چدنی و فوالدی، پکیج ها، پمپ ها، مشعل ها، 

ابزار کنترل موتورخانه ها و شیرآالت مربوط به رادیاتور و 

موتورخانه ها بیشتر است که شاهد مقدار زیاد تقاضای 

خرید قطعات یدکی دستگاه هایی که در منازل کار 

می کنند مانند الکتروپمپ، دینام پمپ و دینام و رله 

مشعل و قطعات مربوط به پکیج ها هستیم.

چرا سال گذشته در زمینه عرضه پکیج های 
دیواری با کمبود و افزایش قیمت مواجه 

بودیم؟
امسال کمبودی در این اقام نداریم و شرایط به گونه ای 

است که مثا وقتی کاالیی که مجاز به عرضه با سود 

خرده فروشی ۷ درصدی است با سود ۲ تا ۳ درصدی 

عرضه می شود، کمبود و گرانفروشی معنا ندارد. عاوه بر 

آن امسال شاهد مسائلی مانند مهر کردن گارانتی 

برای فروش پکیج مرتفع شده و هر کسی می تواند 

این دست از کاالها را در بازار با قیمت مناسبی تهیه 

کند. در سال گذشته به  دلیل کاهش تولید، کارخانه ها 

این اقام را کمتر به بازار  تزریق می کردند و از آنجا 
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که بازار تابع نظام عرضه و تقاضاست، کمبود این کاال 

و نگرانی مصرف کنندگان از احتمال افزایش قیمت ها 

به شکل گیری تقاضای کاذب دامن زده و انتظارات 

تورمی را به بازار تزریق می کرد که این امر موجب خرید 

و دپوی اینگونه محصوالت توسط افرادی شد که در 

هنگام خرید احتیاجی به این محصوالت نداشته و تنها 

به دلیل نگرانی از افزایش قیمت ها در آینده نسبت به 

خریدشان اقدام می کردند اما اکنون آمادگی خرید و 

نصب روزانه شده و به تولیدکنندگان نیز تفهیم شده 

که بازار این محصوالت به گونه ای نیست که انتظار 

افزایش شدید قیمت ها را داشته باشند. درشرایطی 

که برای عرضه اینگونه اقام در بازار سود خرده فروشی 

۶.۹ درصدی در نظر گرفته شده اما اکنون فروشندگان 

نمی توانند حتی این میزان سود را دریافت کنند و 

فروشگاه هایی که در بورس اینگونه محصوالت مانند 

خیابان طالقانی قرار دارند این اقام را با سود حدود ۳ 

درصدی می فروشند.

سهم واردات از بازار محصوالت گرمایشی 
چقدر است؟

این سهم خیلی پایین است و در زمینه رادیاتورها 

بسیار ناچیز است. همچنین دیگ ها و رادیاتورها 

وارد نمی شوند و عاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، 

حتی صادر نیز می شوند. در حوزه پکیج ها نیز اگر 

سهمی برای اقام وارداتی باشد کمتر از ۲ تا ۵ درصد 

است. انواع رادیاتورهای فوالدی و آلومینیومی در 

ایران با قیمت مناسب تولید و تکنولوژی ساخت 

این محصوالت، بومی سازی  شده است و اغلب 

صادرات از طریق نمایندگی کارخانه ها در کشورهای 

اطراف و عمده فروشان صورت می گیرد. قبل از انقاب 

رادیاتورهای پره ای فوالدی از آلمان وارد می شد که در 

همان زمان کارخانه های تولید این محصوالت با کسب 

دانش فنی و تربیت تکنسین های داخلی، ساخت این 

اقام را در دستورکار خود قرار دادند. در ادامه این راه 

سال ۵۶ نخستین رادیاتور آلومینیومی از ایتالیا وارد 

شد اما بعد از انقاب تولید این رادیاتورها در ایران 

آغاز شد ولی در مقطعی که قیمت ارز غیرواقعی بود 

برخی برای واردات رادیاتورهای آلومینیومی اقدام و 

اعام کردند که این نوع رادیاتورها که پره ای ۸ هزار 

ناموت بود را با نرخ ۶هزار ناموت از چین وارد و عرضه 

می کنند اما با بررسی کیفیت رادیاتورهای چینی توسط 

تولیدکنندگان داخلی و تصمیم آنها برای افزایش کمتر 

قیمت ها با مصرف کنندگان اعام کردیم که رادیاتورهای 

چینی در آینده برای مردم مشکل ساز می شود زیرا 

این نوع رادیاتورها خدمات پس از فروش و گارانتی 

مناسبی نداشتند؛ از سوی دیگر رادیاتورهای چینی به 

 دلیل کیفیت پایین بعد از نصب نیاز به افزایش تعداد 

پره در آپارتمان ها داشت اما واردکنندگان دیگر این کاال 

را وارد نمی کردند و مصرف کننده برای افزایش مثا ۵ 

پره رادیاتور چینی با مشکل مواجه می شد و به مرور 

اقبال بازار به این رادیاتورهای چینی کاهش یافت.
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مقاله

هــای  ســازمان  اســتانداردهای   ،ICC و   NFPA

ــتانداردهای  ــن اس ــد؛ ای ــی کنن ــد م ــف را ک مختل

مرجــع بخــش الزامــی کــد هســتند. بــرای مثــال، 

کــد   ،NFPA1 حیــات؛  ایمنــی  کــد   ،NFPA101

حریــق؛ کــد بیــن المللــی ســاختمان )IBC( و کــد 

ــد  ــی دارن ــه فصل ــق )IFC( هم ــی حری ــن الملل بی

کــه بــه فهرســت اســتانداردهای مرجــع اختصــاص 

ــت.  ــه اس یافت

شــما نمــی توانیــد برخــی از اســناد مرجــع را 

ــه  ــع ب ــه مرج ــد از آنچ ــه بای ــد؛ بلک ــاب کنی انتخ

دنبــال آن اســت، چگونگــی اجــرای آن و فــرد 

مســئول مطابقــت مطلــع باشــید.

آیا می دانستید؟

NFPA1)2018(، 329 سند مرجع دارد

NFPA101)2018(، 144 سند مرجع دارد

IBC)2018( بیش از 400 سند مرجع دارد

IFC )2018( 236 سند مرجع دارد.

ایــا مــی دانیــد کدهــای NFPA و ICC بــرای 

ــی ســاکنین  ــورد نظــر ایمن ــه ســطح م رســیدن ب

ــتم  ــب سیس ــار نص ــا اجب ــاختمان ب ــرد س و عملک

ــد.  ــی کنن ــاختمان کار م ــف س ــای مختل ه

استانداردهای مرجع اجرایی
NFPA10. طبــق NFPA  و IFC، در بســیاری از 

اماکــن، وجــود خامــوش کننــدگان دســتی آتــش 

الزامــی اســت. بــرای مثــال، در زمــان تاییــد 

مطابقــت بــا NFPA10، شــما بایــد مطمئــن شــوید 

ــرای  ــب ب ــتی مناس ــای دس ــده ه ــوش کنن خام

ــی انتخــاب و  ــر خطــرات احتمال محافظــت در براب

نصــب شــده انــد و بــه ســادگی بــا نشــانه ای کــه 

ــت.  ــی اس ــل دسترس ــده، قاب ــب ش ــل نص در مح

 ،NFPA1 25. اســناد مرجــع موجــود در NFPA

NFPA101 و IFC مســئولیت ITM سیســتم هــای 

ــاختمان  ــک س ــده مال ــق را برعه ــت از حری حفاظ

تعــداد  از  ترکیبــی   25  NFPA گــذارد.  مــی 

استانداردهای مرجع حریق
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ــی  ــزارش ده ــای گ ــات و روش ه ــات، اقدام دفع

ــف یــک ســاختمان را  ــرای سیســتم هــای مختل ب

فهرســت مــی کنــد. مالــک ســاختمان متعهــد مــی 

شــود طبــق درخواســت مراجع ممیــزی و بازرســی، 

ــد.  ــد کن ــات ITM را تولی گزارش

و  حریــق  کدهــای  کلیــه   .)NEC(  70  NFPA

ســاختمان در ایــاالت متحــده بــه کــد ملــی بــرق 

ارجــاع مــی کننــد. در حالــی کــه NEC بســیاری از 

الزامــات چیدمــان و طراحــی بــرای سیســتم هــای 

ــات  ــامل الزام ــرد، ش ــم گی ــر ی ــی را در ب الکتریک

مرتبــط بــا کیفیــت نصــب مــی شــود. شــما بایــد 

ــیوه ای  ــه ش ــب ب ــود نص ــه خ ــوید ک ــن ش مطمئ

 NEC مرتــب کــه مطابــق بــا ســطح کیفیــت الزم

باشــد، انجــام مــی شــود. 

ــک  ــتفاده از ی ــما اس ــدف ش ــر ه NFPA 285. اگ

سیســتم دیــوار خارجــی شــامل یــک مــاده 

کامپوزیــت فلــزی )MCM( باشــد، بایــد حــدی کــه 

 285 NFPA ــا ــت ب ــل IBC 14 الزم اس ــق فص طب

ــید.  ــد بشناس ــته باش ــت داش مطابق

 

کدهــا و اســتانداردهای مرجعــی کــه معمــوال 

ــوند: ــی ش ــتفاده م اس

NFPA 13، نصب سیستم های اسپرینکلر

13R NFPA، نصــب سیســتم هــای اســپرینکلر در 

مقاله
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ســاختمان هــای مســکونی کوتــاه

ــل  ــر و قاب ــتعال پذی ــیاالت اش ــد س NFPA 30، ک

ــراق احت

NFPA 72، کد ملی اعام و هشدار حریق

ــظ  ــایر محاف ــق و س ــای حری NFPA 80، درب ه

ــو ــای بازش ه

90A NFPA، نصــب سیســتم هــای تهویــه و 

تهویــه مطبــوع

NFPA 92، سیستم های کنترل دود

NFPA 96، کنتــرل تهویــه و حفاظــت حریــق 

ــاری ــز تج ــت و پ ــات پخ عملی

ســاخت،  عملیــات  از  محافظــت   ،241  NFPA

تخریــب و  بازســازی 

NFPA 286، روش هــای اســتاندارد آزمایشــات 

حریــق بــرای ارزیابــی ســهم پوشــش داخلــی دیوار 

و ســقف در رشــد حریــق اتــاق

مقاله
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گزارش

زمین های دولتی سند نخورد مصادره می شود

اراضی وزارت راه و شهرسازی فعا کفاف تولید حدود 

یک میلیون واحد مسکونی را می دهد. این صحبت را 

مشاور وزیر راه و شهرسازی اعام کرده و گفته است: 

دستگاههای دولتی مکلف هستند ظرف دو ماه اراضی 

خود را به نام دولت به وزارت راه و شهرسازی کنند که 

یک ماه فرصت باقی مانده است. هم اکنون اراضی در 

برخی استانها شناسایی شده و شخص رییس جمهور 

پیگیر تولید مسکن هستند.

به گفته ابوالفضل نوروزی، چنانچه بعد از دو ماه، 

همکاری مناسب نبود، سازمان ثبت مکلف شده در 

بازه زمانی یک ماهه، اراضی را به نام وزارت راه و 

شهرسازی کند.اشاره نوروزی به تبصره ۱ از ماده ۱۰ 

قانون جهش تولید و تامین مسکن است که در عنوان 

شده: »چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو 

ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت 

به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک 

آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و اماک موظفند 

به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به 

ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت را به نام دولت با 

نمایدنگی وزارت راه و شهرسازی صادر  نمایند.«

با این اوصاف دستگاههای دولتی فقط یک ماه فرصت 

دارند تا نسبت به معرفی زمینهای مازاد خود اقدام 

از فرصت دو ماهه ای که قانون در اختیار دستگاههای دولتی برای واگذاری زمینهای خود به طرح جهش 

تولید و تامین مسکن گذاشته حدود یک ماه می گذرد و بنا به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دستگاهها 

فقط یک ماه دیگر زمان دارند، در غیر این صورت اراضی آنها به نام وزارت راه و شهرسازی می شود.

https://tasisatnews.com/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/
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گزارش
کنند. البته تجربه نشان داده دستگاهها معموال نسبت 

به واگذاری زمینهای خود مقاومت نشان می دهند؛ 

موضوعی که وزیر سابق راه و شهرسازی نیز نسبت به 

آن گایه داشت.

محمد اسامی اواسط تیرماه امسال گفته بود: سالها 

وزارت راه و شهرسازی موفق نمی شد اراضی خودش را 

برای تولید مسکن دریافت کند و با فقر زمین مواجه 

بودیم اما خوشبختانه در یک سال اخیر با همکاری 

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها ۲۴۰ هزار هکتار 

زمین متعلق به خودمان در اختیار طرح اقدام ملی 

مسکن قرار گرفت.

هم اکنون نیز بنا به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در 

بسیاری از شهرها، اراضی معرفی شده است و در حال 

رایزنی هستیم تا اراضی معرفی شده را با اراضی بزرگتر، 

تهاتر کنیم.

از روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ که برای ثبت نام در طرح جهش 

 saman.mrud.ir تولید و تامین مسکن در سامانه

فرخوان داده شده تا شب گذشته ۳۳۰ هزار نفر ثبت نام 

کرده اند و نام نویسی تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد. بدین 

ترتیب شمارش معکوس برای وزارت راه و شهرسازی 

برای اجرای پروژه ها آغاز شده است.

در حال حاضر برای ۴۶۶ شهر فراخوان داده شده و 

متقاضیان باید شروط چهارگانه همچون متاهل بودن، 

عدم مالکیت، سبز بودن فرم »ج« و سابقه سکونت پنج 

ساله در شهر مورد تقاضا دارا باشند. زنان خودسرپرست 

به شرط داشتن ۳۵ سال سن، نخبگان علمی، افراد 

مجرد که قبا ازدواج کرده و جدا شده اند و افراد مجرد 

دارای معلولیت با ۲۰ سال سن می توانند در طرح 

جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( 

نام نویسی کنند.

وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده امکان ثبت نام در 

طرح جهش تولید و تامین مسکن برای افراد مجرد در 

شرف ازدواج فراهم شود. البته با این شرط که در زمان 

تایید نهایی ثبت نام، مدارک و عقدنامه خود را برای 

اثبات متاهل بودن ارایه دهند. این پیشنهاد به شورای 

عالی مسکن ارایه شده که در دست بررسی است و 

هنوز به تایید نرسیده است. در هیات دولت نیز امکان 

بررسی این موضوع وجود دارد که در صورت تصویب 

می تواند شکل اجرایی به خود بگیرد.

درخصوص سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد 

تقاضا کسانی در شهر مادر سکونت دارند و ممکن است 

در شهر خودشان پروژه ای تعریف نشده باشد، مجاز 

هستند در شهرهای جدید اطراف ثبت نام کنند. به طور 

مثال افرادی که در شهر تهران سکونت دارند می توانند 

برای شهرهای جدید پرند و هشتگرد تقاضا بدهند اما 

نمی توانند دماوند یا پاکدشت را انتخاب کنند. کسانی 

مجاز به ثبت نام در دماوند هستند که ساکن آن 

محدوده باشند. یا مثا افرادی که در شهر اراک استان 

مرکزی سکونت دارند مجاز به انتخاب شهر جدید 

امیرکبیر یا مهاجران هستند و نباید تفرش، خمین یا 

دلیجان را انتخاب کنند. در صورت اشتباه درخواست 

متقاضی رد خواهد شد. البته در ثبت نامهای قبلی 

مربوط به طرح اقدام ملی این موارد پس از پاالیش به 

اطاع متقاضیان رسید و برای اصاح شهر مورد نظر به 

آنها پیامک ارسال شد.
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ــار ۱۳۹۹،  ــژه از به ــه وی ــال ۱۳۹۸ و و ب ــه س از نیم
ــح  ــکن و مصال ــت مس ــش قیم ــا افزای ــراه ب هم
ســاختمانی شــاهد باالرفتــن هزینه ســاخت و ســاز 
بودیــم بــه طــوری کــه تحــت تاثیــر ایــن مــوارد، 
ــه  ــرو رفت ــی ف ــود عظیم ــاختمان در رک ــت س صنع
اســت و در ماه هــای اخیــر و بــا تاکیــدات رییــس 
دولــت ســیزدهم مبنــی بــر ســاخت ســاالنه یــک 
میلیــون مســکن، بــار دیگــر مــردم و حتــی برخــی 
از ســازندگان خــرد و انبوه ســازان نســبت بــه رونــق 
ایــن بخــش در ماه هــای آتــی تاحــدودی امیــدوار 
شــدند. امــا در روزهــای اخیــر و بــا مصاحبــه 
اقبــال شــاکری ، عضــو کمیســیون عمــران مجلــس 
خبــری مبنــی بــر مذاکــره بــا چینی هــا بــرای ورود 
بــه ســاخت مســکن دولتــی در ایــران مطــرح شــد.
ــورای  ــس ش ــران مجل ــیون عم ــو کمیس ــن عض ای

اســامی اعــام کــرد: وزیــر راه وشهرســازی در 
نشســت اخیــر خــود بــا اعضــای کمیســیون ایــن 
ــورد آن  ــی در م ــرده و جزئیات ــام ک ــوع را اع موض
نگفتــه اســت؛ امــا فقــط منحصــر بــه شــرکت های 
چینــی نیســت و شــرکت های دارای تکنولــوژی در 
ســایر کشــورها نیــز امــکان مشــارکت در ســاخت 
مســکن ایــران با شــرط انتقــال تکنولــوژی را دارند. 
ــوژی  ــال تکنول ــت: انتق ــرده اس ــد ک ــاکری تاکی ش
ــا در  ــا حضــور خارجی ه ــت ب ــی موافق شــرط اصل
ــر  ــن خب ــران اســت. انتشــار ای ساختمان ســازی ای
موجــب واکنش هایــی در میــان فعــاالن ایــن 

ــه شــد. ــردم جامع ــی م ــف و حت صن
در  داریم/چینی هــا  بیــکار  مهنــدس  هــزار   ۵00

می ســازند؟  ســاختمان  ایــران 
ــران  ــتان ته ــازان اس ــن انبوه س ــس انجم نایب رئی

گزارش ویژه

جایگاه مهندسان ایرانی 
در پروژه خانه سازی چینی ها در ایران!

یک انبوه ساز گفت:بیش از ۵00 هزار مهندس در کشور داریم که تقریبا بخش مهمی از آنها بیکارند و در این 

شرایط معلوم نیست چرا برخی به فکر حضور پیمانکار خارجی در صنعت ساخت و ساز هستند.

https://tasisatnews.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7/
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ــازان  ــا انبوه س ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــتفاده  ــا اس ــکن ب ــاخت مس ــه س ــادر ب ــی ق ایران
ــت  ــه دول ــتند ک ــا نیس ــای روز دنی از تکنولوژی ه
بــه دنبــال مذاکــره بــا شــرکت های خارجــی 
بــرای حضــور در ایــن بخــش اســت، اظهــار کــرد: 
ــی  ــات کاف ــر راه و شهرســازی اطاع متاســفانه وزی
از امکانــات و توانایی هــای داخلــی در بخــش 

ــدارد. ــاختمان ن ــت س صنع
ــران دومیــن کشــور  ــرد: ای ــح ک ــر تصری ــرج رهب ای
جهــان از نظــر سدســازی، تعــداد مهندســان راه و 
ســاختمان و … است و خوشــبختانه در کشور دارای 
۷ تــا ۸ تکنولــوژی روز در زمینــه صنعــت ســاختمان 
ــان  ــا در زم ــن تکنولوژی ه ــی از ای ــتیم و برخ هس
مســکن مهــر راه انــدازی شــد امــا بــه دلیــل عــدم 
برخــورد درســت بــا ایــن پــروژه و همچنیــن نبــود 
پیوســتگی و ادامــه کار، تکنولوژی هــا بــه اصطــاح 

روی زمیــن مانــد.
وی ادامــه داد: اکنــون در صنعــت ســاختمان و 
ــل  ــوپر پان ــوژی س ــد دارای تکنول ــژه در پرن ــه وی ب
ــرای  ــتری ب ــد مش ــود تولی ــا وج ــا ب ــتیم ام هس
آن وجــود نــدارد. همچنیــن سیســتم قالــب 

تونلــی کــه توســط ترکیــه ای وارد کشــور شــد و در 
پردیــس ۱۰ هــزار واحــد بــه صــورت قالــب تونلــی 
اجــرا شــد کــه متاســفانه بــه دلیــل عــدم اســتقبال 
از مســکن مهــر و ادامــه نیافتــن کار ســبب شــد تــا 
ــا  ــوژی را ره ــن تکنول ــتفاده از ای ــازان اس انبوه س
ــه قیمــت ضایعــات  ــد و بخشــی از قالب هــا ب کنن

ــه شــد. فروخت
رهبــر عنــوان کــرد: بایــد صنعتــی ســازی در کشــور 
از حالــت سنتی ســازی  متــداول شــود یعنــی 
ــا  ــویم ام ــارج ش ــد خ ــاختمان بای ــت س در صنع
ــم و  ــردان یازده ــکاری دولتم ــدم هم ــفانه ع متاس
ــر  ــکن مه ــروژه  مس ــن پ ــه نیافت ــم و ادام دوازده
ــای وارد  ــیاری از تکنولوژی ه ــا بس ــد ت ــبب ش س
ــن  ــده در ای ــام ش ــرمایه گذاری های انج ــده و س ش

ــود. ــتقبال مواجــه نش ــا اس بخــش ب
بی اطالعــی وزیــر راه و شهرســازی از تکنولوژی های 

موجود در کشــور
وی خاطرنشــان کــرد: بنــده قبــل از تشــکیل 
دولــت ســیزدهم در جلســه ای بــا رئیــس جمهــور 
ــتگی  ــل ورشکس ــوان عوام ــه عن ــوارد را ب ــن م ای
انبوه ســازان مطــرح کــردم؛  اکنــون نیــز بــه علــت 
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ــه  ــبت ب ــازی نس ــر راه و شهرس ــی وزی ــدم آگاه ع
وجــود تکنولوژی هــای موجــود در بخــش صنعــت 
ســاختمان کشــور و همچنیــن حضــور افــراد 
توانمنــد، اکنــون شــاهد طــرح چنیــن مــواردی از 

ــتیم . ــوی وی هس س
ایــن انبوه ســاز گفــت: ایــن مــوارد در حالــی 
برخــاف  متاســفانه  کــه  می شــود  بیــان 

سیاســت گذاری ها کــه تــا زمانــی کــه تولیــد 
داخــل داریــم نبایــد نســبت بــه واردات اقــدام کرد. 
در آزادراه تهــران- شــمال از شــرکت های چینــی 
اســتفاده کردیــم امــا آنهــا پــس از ۲۰ ســال پــروژه 
ــران خــارج شــدند؛  ــد و از ای ــه کار رهــا کردن را نیم
این گونــه مــوارد متاســفانه بــرای مــا درس عبــرت 

ــت. ــده اس نش
اســتفاده از تکنولوژی هــای روز و موجــود در ایــران 
در صــورت حمایــت، موجــب رکودزنــی در ســاخت 

و ســاز خواهــد شــد
وی ادامــه داد: تکنولوژی هــای مــورد اســتفاده در 
ــده  ــورها وارد ش ــایر کش ــاختمان از س ــت س صنع
ــب  ــتم قال ــد سیس ــواردی مانن ــه م ــوان ب و می ت

ــازه  ــتم س ــل، سیس ــوپر پان ــوژی س ــی، تکنول تونل
ــره ای و …  ــچ  و مه ــتم پی ال اس اف ) lsf (، سیس
اشــاره کــرد کــه در کشــور کارخانــه ای مربــوط بــه 
ایــن تکنولوژی هــا در حــال فعالیــت هســتند امــا 
ــه  ــدارد ب ــرای آنهــا وجــود ن متاســفانه مشــتری ب
طــوری کــه بــرای سیســتم قالــب تونلــی تکنســین 
تربیــت کرده ایــم و قالب ســازان محصــوالت خــود 

ــد. ــادر می کنن ــل ص ــلیمانیه و اربی ــراق و س را ع
ــتفاده از  ــا اس ــاز ب ــاخت و س ــی در س رکوردزن

ــا ــوژی روز دنی تکنول
رهبــر گفــت: اســتفاده از تکنولوژی هــای روز و 
ــب  ــت، موج ــورت حمای ــران در ص ــود در ای موج
ــه  ــد ب ــد ش ــاز خواه ــاخت و س ــی در س رکودزن
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــس و ب ــه در پردی ــوری ک ط
واحــد   ۴۵۰ اســکلت  توانســتیم  تکنولوژی هــا 
مســکونی را در عــرض یــک روز انجــام دهیــم 
کــه نشــان دهنده میــزان تفــاوت اســتفاده از 
ــا در ســاخت  تکنولوژی هــا و سیســتم های روز دنی
ــت. در  ــنتی اس ــای س ــه روش ه ــبت ب ــاز نس و س
ــاز  ــان نی ــک روز زم ــده ی ــا ۶ واح ــای ۴ ت بلوک ه
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ــه  ــن ب ــود بنابرای ــته ش ــا بس ــا قالب ه ــت ت اس
ــی  ــای مال ــا حمایت ه ــت ب ــوان گف ــرأت می ت ج
ــون  ــک میلی ــاالنه ی ــاخت س ــروژه  س ــوان پ می ت
ــن  ــان ممک ــن زم ــکونی را در کوتاه تری ــد مس واح

ــام داد. انج
در  داریم/چینی هــا  بیــکار  مهنــدس  هــزار   ۵00

می ســازند؟  ســاختمان  ایــران 
الزامــات دســتیابی بــه ســاخت و ســاز 

ــریع س
وی تاکیــد کــرد: اگــر بــه دنبال تســریع در ســاخت 
ــد  ــز بای ــبت نی ــان نس ــه هم ــتیم ب ــاز هس و س
تزریــق مالــی نیــز بــا ســرعت انجــام شــود در غیــر 
ــرا  ــروژه مشــمول زمــان می شــود زی این صــورت پ
ــایر  ــیمان و س ــرد و س ــد میلگ ــرای خری ــازنده ب س
مصالــح ســاختمانی نیازمنــد نقدینگــی اســت کــه 
ــرای دســتیابی  ــه ســرعت مرتفــع شــود. ب ــد ب بای
ــد  ــا نیازمن ــاز پروژه ه ــورد نی ــل م ــرعت عم ــه س ب
ــام بخش هــا و ارگان هســتیم. ــن تم هماهنگــی بی

ایــن تکنولوژی هــا توانســتیم  از  بــا اســتفاده 
ــک  ــرض ی ــکونی را در ع ــد مس ــکلت ۴۵۰ واح اس

ــم ــام دهی روز انج
بودجــه  تامیــن  صــورت  در  داد:  توضیــح  وی 
ــدی  ــکلت بن ــان اس ــورت همزم ــه ص ــوان ب می ت
ــام  ــا را انج ــوار و … پروژه ه ــاخت دی ــی س و حت
داده بــه طــوری کــه بــرای ســایر طبقــات مشــکلی 
ایجــاد نشــود. هــر مرحلــه جداگانــه و بــه صــورت 

ــت. ــر اس ــان امکانپذی هم زم
رهبــر گفــت: اگــر در صنعــت ســاختمان تکنولــوژی 
روز دنیــا اســتفاده شــود بــه حتــم شــاهد کاهــش 
همچنیــن  و  پروژه هــا  اجــرای  زمــان  مــدت 
بــه  بــود؛ ســرعت عمــل  هزینه هــا خواهیــم 
پــروژه،  اجــرای  مدیریــت  میــان  هماهنگــی 
ــی  ــی متقاض ــم مال ــق منظ ــت، تزری ــت دول حمای
و … وابســته اســت کــه تاکنــون شــاهد ایــن 

نبوده ایــم. هماهنگــی در صنعــت ســاختمان 
ــص در  ــای متخص ــری نیروه ــزوم به کارگی ل

صنعــت ســاختمان ایــران
ــکن  ــش مس ــازنده بخ ــرح ورود س ــزود: ط وی اف
از خــارج اصــا درســت نیســت زیــرا بــرای 
ــت  ــت مهندســان و نیروهــای متخصــص وق تربی
ــده  ــن ع ــی صــرف شــده و ای و هزینه هــای فراوان
تــوان بهبــود وضعیت و شــرایط صنعت ســاختمان 
را دارا هســتند و می توانیــم بــه صــادرات خدمــات 

ــم. ــی بپردازی فن
وی توضیــح داد: در ســال ۱۳۹۱ در کشــور ونزوئــا 
ــی  ــب تونل ــا اســتفاده از سیســتم قال توانســتیم ب
ــم  ــدام کنی ــه ســاخت ۳ هــزار واحــد اق نســبت ب
ــد در  ــداد واح ــن تع ــاخت ای ــه س ــه ب ــا توج و ب
ــران  ــه ای ــی نســبت ب ــه جغرافیای ــن نقطع دورتری
ــه  ــت ب ــور دس ــل کش ــم در داخ ــه نمی توانی چگون

ــم؟ ــن کاری بزنی چنی
وی گایــه کــرد: عــوض تقویــت صــدور خدمــات 
ــه اعتقــاد  از ایــران برعکــس عمــل می کننــد کــه ب
ــه  ــت ک ــتی اس ــات نادرس ــراف و اطاع ــده انح بن
شــاید بــه وزیــر راه و شهرســازی ارائــه شــده اســت.

دلسردی انبوه سازان داخلی
ــازان  ــردی انبوه س ــدی و دلس ــاره ناامی ــر درب رهب
داخلــی از طــرح چنیــن مــواردی بیــان کــرد: 
طــرح ایــن مــوارد تاثیــر بســیار منفــی بــر روی کار 
ــون در کشــور   ــا اکن ــرا م ــذارد زی انبوه ســازان می گ
بیــش از ۵۰۰ هــزار مهنــدس داریــم کــه بــه جــرات 
می تــوان گفــت تقریبــا همــه آنهــا بیــکار هســتند 
ــروی انســانی متخصــص  ــا دارای نی ــار آنه و در کن
ــت  ــا حمای ــه ب ــتیم ک ــاختمان هس ــت س در صنع
از ایــن بخــش می توانیــم شــاهد اشــتغالزایی 
ــال ورود  ــه دنب ــی ب ــفانه برخ ــا متاس ــیم. ام باش
ــاختمان  ــت س ــش صنع ــه بخ ــی ب ــروی خارج نی
هســتند کــه در مقابــل بایــد ارز بــه آنهــا پرداخــت 
ــت  ــن کار نیس ــه ای ــازی ب ــه نی ــی ک ــود در حال ش
زیــرا در ایــن بخــش دارای تکنولــوژی و همچنیــن 

ــتیم. ــد هس ــص و کارآم ــانی متخص ــروی انس نی



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 22هفته نامه شماره 356

گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) نام محصول

۱,۲۳۹,۰۰۰ بخاری گازی سبالن مدل بدون دودکش

۱,۲۶۰,۰۰۰ ۲۰KN بخاری گازی پالر بدون دودکش مدل

۲,۸۰۰,۰۰۰ بخاری گازی ارنست بدون دودکش مدل ۲۸۰۰۰

۱,۱۳۰,۰۰۰ بخاری گازی بدون دودکش مدل           

۲,۵۵۰,۰۰۰ بخاری گازی نیک کاال بدون دودکش مدل مرجان

۱,۳۶۰,۰۰۰ بخاری گازی آبسال بدون دودکش مدل ۴۳۷

۱,۴۹۰,۰۰۰ ۳۰KN بخاری گازی پالر بدون دودکش مدل

آخرین قیمت بخاری گازی بدون دودکش

L7000

http://www.tasisatnews.com
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
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درخواســت رئیــس دســتگاه نظــارت بــر انتخابــات 

و  راه  ادارات  بــه  ســاختمان  مهندســی  نظــام 

ــات  ــای هی ــرد اعض ــه کارک ــت ارائ ــازی جه شهرس

مدیــره نظــام مهندســی، شــاید قــدم محکمــی بود 

ــد . ــته ش ــا برداش ــت ه ــد رد صاحی ــه در فرآین ک

ــر  ــامی وزی ــد اس ــمی، محم ــتم قاس ــش از رس پی

ســابق راه و شهرســازی نیــز اوایــل تیرمــاه امســال 

بــا ابــاغ بخشــنامه ای به شــرح زیــر بــه ادارات کل 

راه و شهرســازی اســتان ها تأکیــد کــرد:  داوطلبــان 

انتخابــات هیئــت مدیــره کــه برخــاف تعهدنامــه 

ــوند. ــت می ش ــته اند، رد صاحی ــرد داش کارک

در نامــه علی محمــد عبــدی قهــرودی خطــاب 

ــس  ــتان ها و رئی ــازی اس ــران کل راه و س ــه مدی ب

دســتگاه نظــارت بــر انتخابــات اســتان آمــده 

اســت؛»… بــا عنایــت بــه این کــه ثبت نــام از 

ــازمان   ــره س ــت مدی ــت در هیئ ــان عضوی دواطلب

نظام مهندسی تهران پوست می اندازد؟!

گزارش

برگزاری نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشور، همزمان با نخستین تجربه اجرای الکترونیِک آن، 

امسال با بیشترین مشارکت، بیشترین اتفاقات عجیب، بیشترین رد صاحیت ها و بیشترین اتفاقات 

عجیب و غریبی همراه بود که شاید بتوان این »َترین ها« را نوید بخش تغییری دانست که باعِث پوست 

انداختن سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور به ویژه در تهران شود!

https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%9f/
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ــال  ــتان ها در ح ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ

ــتور  ــت دس ــمند اس ــذا خواهش ــت ل ــام اس انج

ــان  ــا پای ــر ت ــت و حداکث ــد فوری ــه قی ــد ب فرمایی

وقــت اداری امــروز کارکــرد همــه اعضــای هیئــت 

مدیــره/ بازرســان/ اعضــای شــورای انتظامــی 

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان آن اســتان در 

ســال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ســال جاری بــه 

ــود.« ــال ش ــر ارس ــن دفت ــه ای ــک ب تفکی

ــد  ــی بن ــتورالعمل اجرای ــل دس ــه دلی ــه ب ــن نام ای

۵ مــاده ۲ مکــرر آئین نامــه اجرایــی قانــون نظــام 

مهندســی و کنترل ســاختمان اســت. دســتورالعملی 

کــه موضــوع آن اجتنــاب از تکفــل همزمــان اموری 

اســت کــه زمینــه و موجبــات نمایندگــی یــا قبــول 

منافــع تعــارض را فراهــم مــی آورد.

ــر  ــات وزی ــدود اقدام ــزو مع ــتورالعمل ج ــن دس ای

ســابق راه و شهرســازِی وقــت محســوب مــی 

شــد کــه در دوره وزیــر بعــد نیــز لغــو نشــد و بــه 

ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه نامــه رئیــس دســتگاه 

نظــارت بــر انتخابــات نظــام مهندســی ســاختمان، 

ــترده  ــای گس ــت ه ــار رد صاحی ــگان درانتظ هم

ــارض  ــل تع ــه دلی ــا ب ــره ه ــات مدی ــای هی اعض

ــد. ــع بودن مناف

بــه ایــن ترتیــب وزارت راه و شهرســازی در دور 

نهــم انتخابــات هیئــت مدیــره، بــه طــور جــدی به 

دنبــال ایــن بــود کــه اعضــای هیئــت مدیــره ای را 

کــه چــه به صــورت شــخص حقیقــی یــا حقوقــی از 

ســال ۹۷ بــه ایــن ســو بخشــنامه منافــع متعــارض 

ــات رد صاحیــت  ــد در انتخاب را رعایــت نکــرده ان

کند.اقدامــی کــه بــا چالــش هــای فراوانــی روبــرو 

ــد  ــکاتی مانن ــس از مش ــت پ ــی در نهای ــود، ول ب

ــران، و رد  ــی ته ــام مهندس ــات نظ ــق انتخاب تعوی

صاحیــت های اولیــه و انتشــار لیســت نامزدهای 

انتخاباتــی تهــران و اعــام کدهــای انتخاباتــی و … 

ــت و  ــورت گرف ــی ص ــت نهای ــرانجام رد صاحی س

لیســت نهایــی انتخابــات نظــام مهندســی اســتان 

تهــران در رشــته هــای هفــت گانــه عملیاتــی شــد.

ــس  ــد خرم»رئی ــامِی احم ــد اس ــت جدی در لیس

ســازمان نظــام مهندســی کشــور« و علیرضــا 

ــران« در  ــی ته ــام مهندس ــس نظ میرجعفری»رئی

کنــار دیگــر اســامی بیشــتر بــه چشــم مــی خــورد.

اعتراضــاِت خاموشــی کــه همزمــان با نهمیــن دوره 

انتخابــات نظــام مهندســی تهــران »فریاد« شــد

اعضــای نظــام مهندســی ســاختمان سال هاســت 

ــای  ــازمان ها و اعض ــای س ــی روس ــه برخ ــه روی ب

ــود  ــوق خ ــن حق ــده گرفت ــره در نادی ــت مدی هیئ

ــی  ــارز بی عدالت ــداق ب ــرا مص ــد و آن ــراض دارن اعت

می داننــد.

گزارش
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شــاید تعویــق انتخابــات نظــام مهندســی تهــران، 

و برخــی نوســان تاییــد و رد صاحیــت هــای 

ــان از  ــی نش ــام مهندس ــات نظ ــای انتخاب نامزده

ــده  ــزی برن ــا تی ــه ی ــن زمین ــت در ای ــدم قاطعی ع

ــدًا رد  ــه بع ــی ک ــی از نامزدهای ــتِر برخ ــر و بیش ت

ــد. ــته باش ــدند داش ــت ش صاحی

ــه رد صاحیــت هــای  پروســه ای کــه ســرانجام ب

بــی ســابقه در نظــام مهندســی، بــه ویژه در اســتان 

تهــران شــد و ایــن انتظــار ایجــاد شــد کــه شــاید 

خواســته هــای بخــش بزرگــی از جامعــه مهندســی 

ــل پوشــانده  ــه عم ــس از ســال ها جام کشــور را پ

شــود، اقدامــی کــه قطعــا یکــی از خروجی هــای آن 

ارتقــا کیفیــت ســاخت و ســازهای کشــور خواهــد 

بود.مراعــات عدالــت بیــن همــه اعضــا و شــفافیت 

ــات قدیمــی جامعــه  در شــیوه ارجــاع کار از مطالب

مهندســان ســاختمان بــوده که بــا کمک بخشــنامه 

صــادره در ابتــدای دوره هشــتم )تعــارض منافــع(، 

ــی  ــا جای ــم زد، ت ــی را رق ــای آت ــت ه رد صاحی

کــه یکــی از اعضــای شــورای مرکــزی نیــز توســط 

ــات  ــر تخلف ــرض بخاط ــم ع ــی ه ــورای انتظام ش

ــوم  ــه ۳ محک ــازات درج ــه مج ــه ب ــورت گرفت ص

شــد، البتــه حکــم َبــدوی کــه البتــه قابلیــت اجرایی 

کــردن آن امــکان پذیــر مــی باشــد، حکمــی کــه در 

ــی از روســای نظــام  ــت یک ــه رد صاحی ــت ب نهای

مهندســی در ایــن اســتان منتهــی شــد.

بــه گمــان بســیاری از اعضــای جامعــه مهندســی، 

قاطعیــت در رد صاحیــت هــای نامزدهــای نظــام 

مهندســی ســاختمان بــا اتــکاء بــه »تعــارض 

ــام  ــدازی »نظ ــت ان ــرای پوس ــی ب ــع« فرصت مناف

مهندســی« در آغــاِز دوبــاره برگزیــدگان نظــام 

ــازه در  ــدی ت ــا امی ــت ت ــاختمان اس ــی س مهندس

ــام  ــای نظ ــش ه ــکات و چال ــیاِه مش ــره س دای

ــد. ــی باش مهندس

ــای نظــام مهندســی  ــه حــذف رانته ــد ب امی
ــاختمان س

ــی  ــازوی اجرای ــون مــدون و همچنیــن ب ــوِد قان نب

ــی  ــه عوامل ــف ازجمل ــای مختل ــه ه ــوی در زمین ق

اســت کــه نظــام مهندســی ســاختمان بــا آن ســر 

گزارش
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درگریبان هستند

ــی  ــام مهندس ــای نظ ــازمان ه ــع س ــارض مناف تع

ســاختمان اســتان هــا بــه عنــوان نماینــدگان انجام 

ــات  ــدگان خدم ــه کنن ــف و عرض ــدگان وظائ دهن

مهندســی و شــهرداری هــا و ســایر ســازمان هــای 

مســئول تاسیســات شــهری بــه همیــن جــا ختــم 

نمــی شــود.

برخــی مهندســان و مســئوالن ســازمان هــای 

ــدند  ــد ش ــج عاقمن ــه تدری ــی ب ــی و دولت عموم

ــام  ــای نظ ــازمان ه ــت س ــطح مدیری ــه در س ک

ــدا  ــور پی ــا حض ــتان ه ــاختمان اس ــی س مهندس

کننــد و رســما دو ســوی میــز بنشــینند و تعــارض 

ــن  ــل همی ــه دلی ــن بزنندب ــری را دام ــع دیگ مناف

ــاد  ــون تض ــدن قان ــت نش ــه از رعای ــا ک ــت ه ران

منافــع ، افــراد در ســازمان هــا از ایــن رانــت هــا، 

ــد و از  ــی آورن ــت م ــاردی بدس ــای میلی درآمده

دســترنج مهندســان، حقــوق هــای گزافــی را بیــن 

ــد. ــی کنن ــع م ــود توزی ــکیات خ ــران و تش مدی

معضلــی کــه باعــث ُافــِت کیفــی ســاخت و ســاز 

ــژه اســتان تهــران شــده و امیــد  ــه وی در کشــور ب

اســت کــه در ســایه قاطعیــت و حــذف رانتهــا ایــن 

معضــل نیــز از کشــور رخــت بربنــدد.

جراحی قوانین نظام مهندسی ساختمان
آنچه که از نظر بســیاری از کارشناســان و مســئوالن 

حــوزه ســازمان نظــام مهندســی مــورد تاکیــد قــرار 

ــروری  ــی ض ــاد تغییرات ــت، ایج ــده اس ــه ش گرفت

اســت کــه در صــدر آن؛ تغییــر در نحــوه توزیــع کار، 

ــن  ــه کارگرفت ــی، ب ــام مهندس ــات نظ ــه خدم تعرف

ــی،  ــای تخصص ــوزه ه ــص در ح ــراد غیرمتخص اف

ــای نظــام مهندســی و …  ــخ نم ــن ن اصــاح قوانی

اســت کــه منشــاء انحرافــات بســیاری در ســازمان 

نظــام مهندســی محســوب مــی شــود.

ــن  ــه ای ــازمان ک ــن س ــر ای ــط ب ــت رواب حاکمی

ــع کار  ــرای توزی ــی ب ــه محل ــل ب ــازمان را تبدی س

تبدیــل کــرده، مــورد اعتراض بســیاری از مهندســان 

ــت. ــده اس ــنیده نش ــون ش ــا کن ــه ت ــت ک اس

ــام  ــون نظ ــداف قان ــم اه ــاهد آنی ــفانه ش متأس

مهندســی کنــار رفــت و در عمــل ســازمانی روی کار 

آمــد کــه حــق انتخــاب را از شــهروند گرفــت و به او 

گفــت کــه حــق انتخــاب مهنــدس، حــق انتخــاب 

کیفیــت نظــارت و حــق انتخــاب کیفیــت اجــرا را 

ــده ســازمان نظــام مهندســی  ــدارد و همــه برعه ن

ــه  ــوان مالــک بایــد پولــش را ب ــه عن اســت و او ب

ایــن ســازمان بدهــد تا بــرای مهندســان توزیــع کار 

انجــام دهــد. یعنــی در عمــل ایــن ســازمان بســیار 

وارونــه شــد و از مســیر اهــداف خــود خــارج شــد.

ــی/  ــام مهندس ــات نظ ــن دوره انتخاب ــان نهمی پای

ــی ؟ ــام مهندس ــازمان نظ ــدازی س ــت ان ــاز پوس آغ

امــا ســرانجام نهمیــن دوره انتخابــات نظــام 

ــراد رد  ــی از اف ــاش برخ ــود ت ــا وج ــی، ب مهندس

صاحیت شــده بــه پایــان رســید و انتظــار همگان 

ــد  ــده نوی ــراد برگزی ــا اف ــه آی ــت ک ــن اس ــر ای ب

ــره نظــام  ــر پیک ــِش پوســته ای از شــفافیت ب روی

ــط و  ــا ضواب ــود؟ و آی ــران خواهــد ب مهندســی ته

عدالــت جایگزیــِن چالــش هــا و تعارضــات ناشــی 

ــد؟ ــد ش ــازمان خواه ــن س ــط درای از رواب

زمان پاسخگوی این مسئله خواهد بود…

گزارش
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ــان  ــن / 2019 / ج ــدی فیکم ــش/ ان ــا آت ــازی ب ب

ــد،  ــا هیلدبرن ــی، برایان ــکل ک ــگان- مای ــینا، کی س

جــان لگویزمائــو، کریســتین کانــوری، جــودی گریــر 

 5.1/10 :IMDb /ــرت ــس هیزب و دنی

شــاید تنهــا فیلــم کمــدی دربــاره آتــش نشــانان. از 

اول تــا آخــر فقــط خنــده. حتــی یــک لحظــه هــم 

نیســت کــه شــما نخندیــد. بــازی بــا آتــش را مــی 

شــود گفــت همــه عوامــل جذابــش کــرده انــد. از 

جــان ســینا کــه نقــش اصلــی اســت، کیگان-مایکل 

کــی کــه حتــی در پشــت صحنــه هــم نمــک مــی 

ریــزد تــا ســه کــودک و نوجــوان کــه غوغایــی بــه 

ــم شــما  ــد. همــه و همــه در ایــن فیل ــا کــرده ان پ

را بــه خنــده وا مــی دارنــد و نمــی گذارنــد شــما از 

خنــده اشــک نریزیــد!

ــر  ــم را در آخ ــن فیل ــا ای ــم حتم ــی کنی ــه م توصی

ــه  ــواده ب ــای خان ــه اعض ــراه هم ــه هم ــه ب هفت

ــد. ــل را ببری ــذت کام ــینید و ل ــا بش تماش

ــق  ــد از طری ــی توانی ــم م ــن فیل ــود ای ــرای دانل ب

لینــک زیــر وارد ســایت دوســتی هــا و بعــد 

کیفیــت مــورد نظــر را انتخــاب و فیلــم را دانلــود 

ــد: کنی

 

هفته خوبی را برای شما آرزومندیم...

نویسنده:کسرا واصف

آخر هفته مهندسی

این هفته در خدمت آتش نشانان
یک فیلم، یک دنیا خنده!

آخر هفته رسید و بازهم معرفی یک فیلم دیگه... این بار یک کمدی اکشن پرسوز و گداز اما نه غمگین بلکه 

داغ. چند آتش نشان از جان گذشته، شوخ و نترس که به دل آتش می زنند تا زندگی بخشند بر هم نوعان 

خود اما با یک نگاه متفاوت . 

https://www.doostihaa.com/1398/11/14/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-playing-with-fire-2019.html
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رنگین کمان هفته 

در آمد تتلو از کنسرت و افتر پارتی؛ 31 میلیارد تومان!
بنابــر تخمیــن هــا تعــداد جمعیــت حاضــر در کنســرت ۷۵۰۰ نفــر بودنــد کــه اگــر میانگیــن قیمــت هــر بلیــط را بــا دالر ۲۷۵۰۰،  ۱۵۰ دالر 

حســاب کنیــم عــددی تخمینــی بــه دســت مــی اید.

۳ بمب خبری مهم برای بازار ارزهای دیجیتالی
اول اینکــه شــرکت خودروســازی تســا از احتمــال مجــدد پذیــرش بیتکویــن بــه عنــوان ابــزار پرداخــت بــرای خریــد محصــوالت ایــن 

شــرکت خبــر داده اســت.
خبــر مهــم دوم اینکــه خبــر ورود غــول پرداخــت آمریکایــی بــه بــازار رمزارزهــا اســت کــه باعــث تقویــت جایــگاه صعــودی آنهــا شــده 
اســت. مســترکارد در حــال همــکاری بــا پلتفــرم بکــت اســت تــا امــکان ارائــه خدمــات مبتنــی بــر رمزارزهــا را بــرای بنــگاه هــای تجاری 

و بانک هــای کوچــک بــرای مشــتریان خــود فراهــم کنــد.
خبــر مهــم ســوم نیــز ایــن اســت کــه بــزرگ تریــن خــرده فروشــی جهــان بــی ســر و صــدا در حــال پذیــرش بیتکویــن اســت. طبــق 
گــزارش برخــی کاربــران، در حــدود ۲۰۰ دســتگاه خودپــرداز مســتقر در برخــی از شــعبات ایــن فروشــگاه در آمریــکا، مشــتریان امــکان 

خریــد بــر حســب بیتکویــن را پیــدا کــرده انــد.
در حــال حاضــر ۴۵ درصــد کل بــازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیــار بیــت کویــن و ۱۷ درصــد در اختیــار اتریــوم اســت. بیــت کویــن ۱۲ 
ســال پیــش توســط گــروه گمنامــی از معامله گــران بــر بســتر باک چیــن ایجــاد شــد و از ســال ۲۰۰۹ معامــات اولیــه آن شــکل گرفــت.

خطرات عجیب و جبران ناپذیر استفاده از
 “هدفون بلوتوثی”

محققــان ادعــا کردنــد کــه تابــش الکترومغناطیســی »EMR« ناشــی از هدفون هــای بلوتوثــی در مجــرای گــوش می توانــد منجــر بــه 
آســیب ســلول ها و تشــکیل تومــور ســرطانی شــود. چندیــن مطالعــه وجــود دارد کــه نشــان می دهــد اســتفاده مــداوم از هدفــون و 
دســتگاه های بلوتــوث در دوران بــارداری می توانــد عــوارض جانبــی منفــی ایجــاد کنــد، کــه مهمتریــن آن از دســت دادن جنیــن اســت. 
کارشناســان در سراســر جهــان بــه مــردم توصیــه می کننــد از فنــاوری و ابزارهــا در حــد اعتــدال اســتفاده کننــد، تــا از خطــرات ناشــی از 
آن هــا جلوگیــری کــرده یــا آن هــا را کاهــش دهنــد، مهمتریــن وســایلی کــه اخیــراً دربــاره آن هشــدار داده شــده هدفــون اســت زیــرا 

می توانــد باعــث ایجــاد تومورهــای ســرطانی شــود.

اتهام تبانی 100 میلیارد تومانی در فوتبال ایران!
وحیــد صالحــی داور بازنشســته کشــورمان، صحبت هــای جنجالــی را در برنامــه ایــن هفتــه »فوتبــال برتــر« مطــرح کــرد. دیدار هــای 
آخریــن هفتــه از رقابت هــای فصــل گذشــته لیــگ آزادگان درحالــی جریــان داشــت، کــه ســه تیــم  بــادران، فجــر شــهید سپاســی و 

هــوادار شــانس لیــگ برتــری شــدن داشــتند.
بــادران در بــازی مقابــل ملــوان بــه هــر ســه امتیــاز بــازی احتیــاج داشــت. اتفاقــی کــه تــا دقیقــه 90 نیفتــاده بــود و ســرانجام رضــا 

کرمانشــاهی، یــک پنالتــی باورنکردنــی بــرای بــه ســود بــادران اعــام کــرد.
کار تــا جایــی پیــش رفــت کــه فدراســیون فوتبــال ظــرف 48 ســاعت بعــد اتمــام بــازی بــادران و ملــوان، کرمانشــاهی را تا اطــاع ثانوی 

از قضــاوت در بازی هــای رســمی محــروم کــرد.
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رنگین کمان هفته 

همه داماد های خوشبخت در جمهوری اسالمی/ بهترین شغل دنیا داشتن 
پدر زن خوب است!

پایــگاه خبــری رویــداد۲۴ بــه بهانــه انتصــاب حســین حیــدری دامــاد علیرضــا زاکانــی، وضعیــت مهمتریــن دامادهــای مســئوالن 
جمهــوری اســامی را بررســی کــرده و نشــان داده تقریبــا سیاســت ایــران بــه دســت دامادهــا می چرخــد نــه مســئوالن! علیرضــا زاکانی 
شــهردار تهــران در انتصابــی کــه بــه گمــان بســیاری بــی شــرمانه تلقــی شــده، حســین حیــدری، دامــادش را بــه عنــوان دســتیار ویژه و 
مشــاور شــهردار منصــوب کــرده اســت. رویــداد۲۴ بــه مناســبت ایــن انتصــاب پرونــده همــه داماد هــای عاقبــت بخیــر ایــران در چهــار 

دهــه گذشــته را یــک بــار دیگــر مــورد بررســی قــرار داده اســت.
انتصــاب دامــاد مقامــات بــه ســمت های عالــی دولتــی از چنــد منظــر اقــدام هوشــمندانه ای اســت؛ نخســت اینکــه ایــن افــراد رابطــه 
نســبی بــا مقامــات عالیرتبــه کشــور ندارنــد و همیــن مســاله ردگیــری ارتبــاط آن هــا بــا مقامــات را بــرای رســانه ها و افــکار عمومــی 
دشــوار می کنــد. بــه عبارتــی نــام خانودگــی آن هــا بــا نــام خانوادگــی مقــام عالــی رتبــه یکســان نیســت و از نظــر افــکار عمومــی 
نــام مقــام مســئول خدشــه دار نمی شــود. دومیــن مزیــت ایــن انتصابــات هــم، بنــد شــدن دســت نزدیــکان مقامــات در ســمت های 

مدیریتــی اســت. لینــک خبــر

تلگرام رونمایی کرد: بخش تبلیغات و درآمدزایی برای کانال ها!
تلگــرام کــه خدمــات ِ پیام رســانی رایــگان و امــن را بــرای بیــش از ۵۰۰ میلیــون کاربــر فعــال ماهانه در سراســر جهــان فراهم کرده از بســتر 
تبلیغاتــی اش رونمایــی و نســخه آزمایشــی آن را فعــال کــرده اســت. کاربــران در ایــن بســتر، عــاوه بــر ارســال پیــام خصوصــی و چــت 
در گــروه هــای خصوصــی، مــی تواننــد در کانــال هــای عمومــی یــک بــه چنــد مشــترک شــوند. تبلیغــات ایــن پلتفــرم در کانال هــای 

بــزرگ بــا بیــش از ۱۰۰۰ عضــو بــه نمایــش گذاشــته می شــوند و می تواننــد حداکثــر ۱۶۰ کاراکتــر داشــته باشــند.

ثروت مرد افسانه ای بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران!
بــه لطــف افزایــش بیــش از پیــش ارزش ســهام خودروســازی تســا، ایــان ماســک- بنیــان گــذار و مدیرعامــل ایــن شــرکت- بــا ثــروت 
۲۸۸ میلیــارد دالری عــاوه بــر ثبــت یــک رکــورد تاریخی جدیــد در زمینــه ثروتمندترین فــرد جهــان، از کل ارزش بازار شــرکت هــای بزرگی 
چــون اگــزون موبیــل نیــز فاصلــه گرفــت. تســا هفتــه گذشــته موفــق شــد بــه جمــع شــرکت هایــی بپیونــدد کــه ارزش بــازار آن هــا 

بیــش از یــک تریلیــون دالر اســت.

اضافه شدن پیش شماره »0900« به پیش شماره های تلفن همراه کشور
از روز ۴ آبــان ایرانســل پیــش شــماره 0900 را فعــال و بــه جمــع پیش شــماره های تلفن همــراه کشــور اضافــه کــرده اســت. خریــداران 

می تواننــد از طریــق ســایت اختصاصــی ir.0900 بــرای خریــد اقــدام کننــد.
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