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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه بــدون اجــازه 
کتبــی ممنوع اســت.

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
اســت. کاشــانه  آکادمــی 

ــه  ــا خاص ــذف و ی ــح، ح ــریه در تصحی •نش
کردن مقاالت رســیده آزاد اســت و مســئولیت 

مطالــب بــه عهــده نویســنده اســت.
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت رایگان 

منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

اســت.  نشــریه  گرداننــدگان 

به نام خدا 
همکاران عزیز سالم و خدا قوت

ــازندگان  ــه س ــد ک ــب ش ــش تصوی ــالها پی ــی س قانون
ــات  ــاخت از خدم ــرد در س ــف می ک ــاختمان را موظ س
مجریــان ذی صــالح اســتفاده کننــد. مجــری ذی صــالح 
ایــن  و  دارد  اجــرا  کــه صالحیــت  اســت  کســی 

صالحیــت در پشــت پروانــه وی قیــد شــده باشــد. ســالها قبــل ســه صالحیــت 
طراحــی، نظــارت و اجــرا بــه صــورت همزمــان بــه هــر مهنــدس قبــول شــده 
ــود  ــط الزم ب ــد و فق ــا می ش ــی اعط ــازمان نظام مهندس ــون ورودی س در آزم
ــت خــود در اجــرا  ــر فعالی ــی دال ب ــه، مدارک ــاء پای ــا ارتق ــان ب ایشــان همزم
ــی مصــوب شــد  ــس از مدت ــد. پ ــه نمای ــه ســازمان ارائ ــا ب و انجــام پروژه ه
کــه بــرای هریــک از ایــن تخصص هــا آزمــون جداگانــه ای اخــذ شــود و لــذا 
ــا ســه آزمــون جــدا می تواننــد صالحیت هــای متفاوتــی  اکنــون مهندســان ب
بگیرنــد. البتــه مهنــدس خواهــان اخــذ صالحیــت اجــرا بایــد دارای پایــه دو 

ــند.  ــر باش ــای دیگ در صالحیت ه
ــه، دو  ــای س ــرا در پایه ه ــت اج ــدس دارای صالحی ــزار مهن ــد ه ــروزه چن ام
یــا یــک در اســتان تهــران هســتند و در رشــته های معمــاری و ســازه فرآینــد 
ــب در  ــه عجی ــود. نکت ــام ش ــان انج ــن مهندس ــر ای ــر نظ ــد زی ــاخت بای س
نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، عملیاتــی نشــدن ایــن قانــون بــرای 
ــه مهمــی کــه تاکنــون  مهندســان تاسیســات مکانیکــی و برقــی اســت. مقول
ــی و  ــوق طبیع ــادی از مهندســان را از حق ــداد زی ــده اســت و تع ــول مان مغف
ــان عملیــات بســیار مهــم و  بدیهــی خــود محــروم کــرده اســت. چــرا همچن
پیچیــده سیســتم های جمــع آوری فاضــالب و آب بــاران، آبرســانی، گرمایــش 
ــان  ــی از مجری ــه تیم های ــت دود را ب ــوع و مدیری ــه مطب ــرمایش، تهوی و س
ــن، بررســی و  ــش گرفت ــر آزمای ــر را درگی ــدس ناظ ــپاریم و مهن ــی می س تجرب
ــی  ــرد و حت ــت وی را می گی ــاعت ها وق ــه س ــم ک ــی می کنی ــع ایرادهای رف

ــد؟ ــزار کن ــت برگ ــد در ســاختمان نیمــه کاره کالس ون گاهــی بای
ــرا  ــس چ ــراد دارد پ ــالح ای ــری ذی ص ــه مج ــان ب ــپردن پیم ــون س ــر قان اگ
ــد اجــرا شــود چــرا رهــا  ــرای رشــته هایی در حــال انجــام اســت و اگــر بای ب
ــه همــکاران  شــده اســت؟ چــه کســی پاســخگوی درآمدهــای از دســت رفت
تاسیســاتی اســت؟ چــه کســی پاســخگوی درگیری هــای بی مــورد مهندســان 
ناظــر بــا اکیپ هــای اجــرا اســت؟ چــه کســی پاســخگوی کارفرمایــان حیــران 

در گیــرودار ایــن چندگانگــی اســت؟
ایــن قانــون مترقــی نیــز ماننــد ده هــا فرآینــد و قانــون و ضابطــه و بخشــنامه 
دیگــر بــه حــال خــود رهــا شــده و همچنــان معطــل مانــده اســت. ایــن در 
ــردو  ــراوان، ه ــارات ف ــا اختی ــازمان ب ــر س ــس اخی ــه دو رئی ــت ک ــی اس حال
مهنــدس مکانیــک هســتند و بودنــد و دوره کاری گــروه تخصصــی مکانیــک 
و برقــی بــه جــای ســه ســال، شــش ســال بــوده اســت. دیگــر چــه بهانــه ای 

داریــم؟

تا بعد!

چه بهانه ای داریم؟
سخن سردبیر

آغاز مهندسی

روی جلد مربوط به سخن سردبیر
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اخبار مهندسی

Emerson بیشتر سهام خود در مجموعه »فناوری های اقلیمی« را می فروشد

شــرکت امرســون اعــالم کــرده اســت تعــداد زیــادی از ســهام خــود بــه 
ارزش 14 میلیــارد دالر در مجموعــه تجــاری »فناوری هــای اقلیمــی« خــود 

ــد.  ــه بخــش خصوصــی واگــذار می کن را ب
ــد و  ــورهای گوپلن ــامل کمپرس ــی« ش ــای اقلیم ــاری »فناوری ه ــد تج برن
 HVAC و کل مجموعــه محصــوالت و خدمــات در حــوزه Alco شــیرهای
ــارد دالر را در  ــر 5 میلی ــغ ب ــد را شــامل می شــود کــه درآمــدی بال و تبری

ــرد.  ــر می گی ب

عربســتان ســعودی جایــی در امتــداد دریــای ســرخ، نزدیــک بــه کانــال ســوئز، در حــال ســاخت یــک شــهر شــناور 

اســت کــه چهــره صنعــت جهــان را بــه کلــی دگرگــون خواهــد کــرد.

محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد عربســتان ســعودی، در زمــان آغــاز پــروژه اعــالم کــرد کــه ایــن شــهر جدیــد دقیقــا 

بــه همــان شــکلی کــه نــام دارد، بخشــی از پــروژه بــزرگ ســلطنتی نئــوم )Neom( اســت و بــر ایجــاد یــک مرکــز 

لجســتیک جدیــد متمرکــز اســت کــه »رویکــرد جهــان بــرای توســعه صنعتــی در آینــده« را بازتعریــف خواهــد کرد.بــا 

ایــن پــروژه ســطح تولیــد جهانــی گازهــای گلخانــه ای نیــز بــه صفــر کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. 

ساخت بزرگترین شهر شناور جهان در عربستان
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اخبار مهندسیاخبار مهندسی

دانفوس محصوالت A2L را 
گسترش می دهد

ــوس  ــاوری A2L، دانف ــمت فن ــه س ــد ب ــت جدی در حرک

محــدوده ظرفیــت ســرمایش کندانســینگ یونیــت هــای 

A2L اپتیمــای خــود را افزایــش داده و خشــک کــن هــای 

ظرفیــت فیلتــر هرماتیــک A2L تولیــد کــرد. آخریــن 

ــا  ــالس ب ــا پ ــای اپتیم ــت ه ــینگ یونی ــعه کندانس توس

 5.9kW LBP 15 وkW MBP ــر ــرمایش حداکث ــت س ظرفی

موجــود اســت. دانفــوس بــا حمایــت بیشــتر از مجموعــه 

ــک  ــر هرماتی ــای فیلت ــن ه ــک ک ــود، خش ــای A2L خ ه

ــرده  ــد ک ــز تولی ــد DMLE  و DCLE را نی ــرده جدی چندمب

اســت کــه بــا مبردهــای A2L,A2 ,A1 و A3 مطابقــت 

ــری  ــای کارب ــه ه ــالس گزین ــا پ ــترش اپتیم ــد. گس دارن

ــای  ــا دم ــای ب ــردخانه ه ــرای س ــا ب ــتری مخصوص بیش

ــد.  ــی کن ــم م ــه فراه ــر 35- درج ــر زی تبخی

ویژگــی کندانســینگ یونیــت هــای اپتیماپــالس و اســلیم 

 ،A1 و A2L پــک یــک طراحــی ســازگار بــا مبردهــای

بــرای مثــال R1234yf, R454C و R455A در یــک دســتگاه 

اســت. ایــن کار بــه مشــتریان ایــن امــکان را مــی دهــد 

 GWP بــه ســادگی در زمــان الزم بــه ســمت مبردهــای بــا

پاییــن منتقــل شــوند. 

تهویه مطبوع احساسات شما را می شناسد

شــرکت میتسوبیشــی الکتریــک در ژاپــن سیســتم تهویــه 

ــه  ــه گفت ــت ک ــرده اس ــی ک ــدی را معرف ــوع جدی مطب

ــا  ــه صــورت خــودکار مطابــق ب می شــود تنظیمــات آن ب

ــود.  ــم می ش ــما تنظی ــوی ش ــق و خ خل

 Z اســپلیت های ســری  بــرای  افزونــه جدیــد  ایــن 

کریگامیــن، کــه در فوریــه راه انــدازی خواهــد شــد، 

می توانــد از راه دور ضربــان قلــب فــرد را بــدون تمــاس 

انــدازه بگیــرد، وضعیــت سیســتم عصبــی مرکــزی 

ــه و  ــی را تجزی ــی کل ــتم عصب ــز( و سیس ــت مغ )فعالی

ــاس  ــر اس ــد. ب ــرآورد کن ــات را ب ــد و احساس ــل کن تحلی

ــورت  ــه ص ــد ب ــتم جدی ــن سیس ــی، ای ــات دریافت اطالع

ــان هــوا  ــای محســوس، جری ــاق، دم ــای ات خــودکار دم

و ... را تنظیــم می کنــد و بــا ایجــاد محیــط داخلــی 

آســوده آســایش را بهبــود می بخشــد. 

  Emoco AI بــه گفتــه وب ســایت ایــن شــرکت، سنســور

ــم،  ــد »خش ــراد مانن ــات اف ــی از احساس ــد طیف می توان

ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــی« را ب ــتگی و ناراحت ــش، خس آرام

ــه فــرد تخمیــن بزنــد و آنهــا را بــه  الگوریتــم منحصــر ب

ــا  ــن صــورت ب ــد. در ای صــورت عــددی تصویرســازی کن

اینکــه ممکــن اســت شــما فکــر کنیــد همســر، فرزنــد یــا 

ســایر اطرافیانتــان شــما را درک نمی کننــد، امــا در آینــده 

ــد! ــوع بتوان ــه مطب ممکــن اســت سیســتم تهوی
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برای خرید آنالین این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

سایکرومتریک
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1( مستثنیات_دین 

ــتثنیات  ــز مس ــاخت ج ــال س ــکونی در ح ــد مس واح

ــت. ــن نیس دی

تاریخ نظریه: 17/01/1399

شماره نظریه : 642/98/7  

ســوال شــخصی: ســاخت منــزل مســکونی خــود را نــود 

ــکان  ــل م ــرده اســت و در شــرف نق ــل ک درصــد تکمی

ــف  ــه آن را توقی ــا محکوم ل ــت؛ ام ــکونت اس ــرای س ب

ــن  ــتثنیات دی ــره مس ــک در زم ــن مل ــا ای ــد، آی می کن

اســت؟

پاسخ: 

ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 24 قان ــف« م ــد »ال ــق بن مطاب

محکومیت هــای مالــی مصــوب 1394، منــزل مســکونی 

جــزء  اعســار  حالــت  در  محکوم علیــه  شــأن  در 

مســتثنیات دیــن اســت و منظــور از منــزل مســکونی، 

ــراد تحــت  ــه و اف ــرای محکوم علی ــه ب ــی اســت ک محل

تکفــل قابلیــت ســکونت داشــته باشــد؛ بنابرایــن 

ســاختمان در حــال ســاخت کــه تکمیــل نشــده، منــزل 

مســکونی تلقــی نمی شــود تــا جــزء مســتثنیات دیــن 

ــن  ــتثنیات دی ــمول مس ــوال مش ــن ام ــد. همچنی باش

همان  گونــه کــه در صــدر مــاده 24 ایــن قانــون تأکیــد 

شــده، حصــری و اســتثنایی بــوده و قابــل تســری بــه 

ــه  ــت ب ــا عنای ــت و ب ــه نیس ــوال محکوم علی ــر ام دیگ

ــن  ــه، مســتثنیات دی ــن و محکوم ب اصــل اســتیفای دی

ــرد. ــق تفســیر ک ــد محــدود و مضی را بای

2( ســاختمان فرســوده، )بــدون موافقــت اقلیــت 

واحدهــا( هــم قابــل بازســازی اســت.

طبــق مــاده 13 قانــون تملــک آپارتمان هــا »در صورتــی 

ــمی  ــان رس ــر از كارشناس ــه نف ــخیص س ــه تش ــه ب ك

دادگســتری عمــر مفیــد ســاختمان بــه پایــان رســیده و 

یــا بــه هــر دلیــل دیگــری ســاختمان دچــار فرســودگی 

كلــی شــده باشــد و بیــم خطــر یــا ضــرر مالــی و جانــی 

ــی در  ــمت های اختصاص ــكان قس ــت مال ــرود و اقلی ب

تجدیــد بنــای آن موافــق نباشــند، آن دســته از مالــكان 

كــه قصــد بازســازی مجموعــه را دارنــد، می تواننــد بــر 

ــتیجاری  ــكن اس ــن مس ــا تأمی ــم دادگاه، ب ــاس حك اس

ــكاری  ــه از هم ــكان ك ــا مال ــک ی ــرای مال ــب ب مناس

خــودداری می ورزنــد، نســبت بــه تجدیــد بنــای 

ــات  ــام عملی ــس از اتم ــد و پ ــدام نماین ــه اق مجموع

ــا  ــكان از بن ــک از مال ــر ی ــهم ه ــن س ــازی و تعیی بازس

ــكان  ــا مال ــک ی و هزینه هــای انجــام شــده، ســهم مال

ــكن  ــرای مس ــه ب ــوری ك ــه اج ــه اضاف ــده را ب ــاد ش ی

ــوال آن   ــت از ام ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــاری ایش اج

هــا از جملــه همــان واحــد اســتیفاء كننــد. در صــورت 

ــكن  ــان، وزارت مس ــاب كارشناس ــق در انتخ ــدم تواف ع

و شهرســازی بــا در خواســت مدیــر یــا هیــأت مدیــره 

اقــدام بــه انتخــاب كارشناســان یادشــده خواهــد كرد.« 

لــذا چنانچــه بــه تشــخیص و تایید کارشناســان رســمی 

دادگســتری ادامــه زندگــی در ســاختمان، موجــب ضــرر 

ــازی و  ــز بازس ــه تجوي ــم ب ــد، دادگاه حک ــان باش و زی

ــد. ــاختمان را می  ده ــازی س نوس

علیرضا واصف
دبیر تحریریه

حقوق مهندسیآموزش مهندسی
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جناب آقای سیستانی عزیز با سالم 
در پاســخ بــه مرقومــه جنابعالــی در گــروه ناظران فشــار 
قــوی مبنــی بــر بیــرون کشــیدن شــیوه نامه از کشــو و 
ــب  ــرای اخــذ رای توســط اینجان ــدام ب ــر اق ــب نظ جل
بــه عــرض می رســانم کــه شــروع جمله بندی هــای 
شــما بــا کلمــات همــون آقــای جلوه گــران چنیــن 
ــران دارای  ــای جلوه گ ــد آق ــه بای ــود ک ــت می ش برداش
ــد  ــا را می دانی ــی آن ه ــه جنابعال ــد ک ــبقه هایی باش س
ــته  ــورت سربس ــه ص ــون ب ــه هم ــته اید در کلم و خواس
ــون  ــا شــبهه نماییــد. بســیار ممن در افــکار دیگــران الق
ــی از  ــه نمونه های ــود ک ــم ب ــتان خواه ــت بوس و دس
ــان از  ــكار همکارانم ــالع اف ــر و اط ــرای تنوي ــا را ب آن ه
داخــل کلمــه همــون بیــرون کشــیده و شــفاف مطــرح 
نماییــد تــا متقابــال در پاســخ بــه آن هــا مشــابه 
موضوعــی کــه در گــروه ناظــران فشــار قــوی در ارتبــاط 
بــا ایــن جانــب مطــرح نموده ایــد در حــد امــکان آنــرا 
بــاز وشفاف ســازی نمایــم و در ایــن بــاب تــا هــر کجــا 
ــان  ــود و تنهایت ــان خواهــم ب ــان و یارت ــد همراهت بروی
ــی و  ــا در هــر مــورد اذهــان جنابعال نخواهــم گــذارد ت
دیگــران روشــن گــردد و قیمــت رای را نــه تنهــا بــرای 
مــن )اگــر منظورتــان مــن اســت( بلکــه بــرای تمامــی 

اعضــای گــروه تخصصــی در کنــار هــم تعییــن نماییــم 
و یــا خــود بــا بررســی و تحقیــق و بــا وجدانتــان هــر 
کــدام را ارزیابــی و کشــف قیمــت نمــوده و آن را بــرای 
ــا  ــه ب ــد ن ــازی نمایی ــف، شفاف س ــی صن ــکار عموم اف
لفاظــی و شــعار، چــون تــا کــس ســخن نگفتــه باشــد؛ 

ــه باشــد. عیــب و هنــرش نهفت
ــی  ــر موضوع ــه ه ــد ک ــد بدانی ــا بای ــد؛ حتم ــا بع و ام
ــر  ــه ب ــد ک ــدا می کن ــود را پی ــت خ ــی موضوعی و فن
ــی  ــد در زمان ــاء آن بخواه ــتندات و منش ــاس مس اس
ــان  ــه جری ــی آن ب ــد و مراحــل اجرای ــدا کن ــت پی فعلی
درآیــد. اینجانــب و آقــای مهنــدس فشــارکی در طــول 
مــدت حضورمــان در جمــع اعضــای گــروه تخصصــی از 
ــا  ــا و باره ــی، باره ــت اصل ــه حال ــدل ب ــت علی الب حال
ــا مــوارد صنفــی  ــط ب ــه شــیوه نامه های موجــود مرتب ب
خــود در جلســات متعــدد اعتــراض داشــته و داریــم و 
ــا  ــا و ب ــر در آن ه ــرات الزم و تجدیدنظ ــتار تغیی خواس
ســیر مراحــل قانونــی و تصویــب مقامــات مســئول در 
ــی در  ــم ول ــکن بوده ای ــا وزارت مس ــزی ی ــورای مرک ش
ــری  ــروه تخصصــی بازنگ ــر دوســتان گ ــان دیگ هــر زم
و تجدیدنظــر در آن هــا را بــه مصلحتشــان ندانســته و 
از طــرح آن طفــره می رونــد چــون تنظيــم مــوارد آنــرا 

ــروه  ــره گ ــت مدی ــران؛ عضــو هیئ ــدس جلوه گ ــاه مهن ــی کوت ــدس سیســتانی طــی پیام مهن
ــه  ــود ک ــرار داده ب ــاب ق ــورد خط ــران را م ــتان ته ــی اس ــام مهندس ــک نظ ــی مکانی تخصص

ــد. ــی پاســخ دادن ــه ای جنجال ــا بیانی ایشــان ب
در ذیل این بیانیه را بخوانید:

جامعه مهندسیجامعه مهندسی

مصطفی جلوه گران
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ــد  ــا رون ــن ب ــه نظــر م ــده داشــته اند و ب ــه عه خــود ب
جریاناتــی کــه بــه تدریــج در آن قــرار گرفتیــم، مشــهود 
گردیــد کــه در تنظیــم و تهیــه مفــاد آن هــا آینده نگــری 
ــیوه نامه  ــه ش ــت، از جمل ــوده اس ــرح ب ــان مط اهدافش
ــر  ــات در دفات انتخــاب اعضــای گروه هــای حــل اختالف
ــروع  ــون ش ــا اکن ــت آن ه ــرد فعلی ــه کارب ــی ک نمایندگ
ــی  ــع زمان ــن مقط ــی آن در ای ــل اجرای ــده و مراح ش
جریــان افتــاده اســت که مــورد آن تــالش بــرای انتخاب 
اعضــای حــل اختــالف )کمیتــه گاز( دفاتــر نمایندگــی در 
ــای تخصصــی می باشــد،  ــات گروه ه ــا انتخاب ــت ب قراب
ــور در پاســخ  ــد شــیوه نامه انتخــاب مذک ــه الزم گردی ک
بــه درخواســت کثیــری از اعضــاء در ارتبــاط بــا چگونگی 
رونــد آن، بــه قــول شــما جنــاب آقــای مهنــدس 
سیســتانی ایــن جانــب آنــرا از کشــو خــارج کنیــم و بــه 
دوســتان بــر اســاس وظیفــه ای کــه بــه عنــوان نماینــده 
ــم و  ــروه تخصصــی دارم اطالع رســانی نمای آن هــا در گ
پاســخ آن هــا را بدهــم اگــر چــه فایــل ایــن شــیونامه را 
ــاال نشــر در  ــا احتم از کشــوی ســازمان در سیســتم و ي
ــا  ــل ي ــر در زمان هــای بســیار قي گروهــی مجــازی دیگ
هنگامــه تصویــب آن در ســال ۹۶ مشــاهده و از روی آن 
نســخه ای را بــرای خــود چــاپ نمــوده باشــم کــه در هــر 
حالــت تفاوتــی در اصــل رونــد موضــوع نــدارد. بــه هــر 
حــال قضیــه موضــوع انتخــاب اعضــای حــل اختــالف 
ــی  ــم مقدمات ــه و علی رغ ــا توج ــی ب ــر نمایندگ گاز دفات
ــی  ــروه تخصص ــع گ ــان آن در جم ــرای داوطلب ــه ب ک
دیــده شــده بــود و منتهــی بــه تهیــه فهرســتی گردیــد 
ــع كل  ــه در جم ــن مرحل ــا آخری ــا ت ــد قاعدت ــه بای ک
ــه  ــروه تخصصــي و در روز جلســات هفتگــی ب اعضــا گ
صحنــه می آمــد و در دســتور کار قــرار داده می شــد 
و افــراد داوطلــب از تمــام جنبه هــا، صالحیتشــان 

ــت  ــت و فهرس ــرار می گرف ــب ق ــی و تصوی ــورد بررس م
آن هــا بــرای تصویــب و ابــالغ بــرای ریاســت ســازمان 
ارســال می گردیــد کــه ناگهــان بــه صــورت چــراغ 
ــب و  ــه ش ــارن ب ــر روز و مق ــاعاتی آخ ــوش در س خام
ــا  ــط ب ــی و فق ــر خــارج از جلســات هفتگ در روزی دیگ
ــی  ــروه تخصص ــا گ ــر اعض ــش نف ــر از ش ــور ۴ نف حض
ــدس  ــمی اصل، مهن ــر قاس ــدی، دکت ــر عاب ــان دکت آقای
ــح بــدون حضــور اینجانــب  ســیاح نژاد و مهنــدس صال
و آقــای مهنــدس فشــارکی)نامحرمان گــروه تخصصــی(، 
ــدام و  ــان اق ــورد نظرش ــراد م ــاب اف ــه انتخ ــبت ب نس
آنــرا بــرای تاییــد و صــدور حکــم ریاســت بــرای ایشــان 
ارســال نموده انــد. الزم بــه توضیــح اســت کــه در ایــن 
ــوان  ــه عن ــانیکه ب ــر از کس ــر از ۵ نف ــط ۲ نف ــه فق جلس
تاییدکننــده شــیوه نامه در زمــان تصویــب بوده انــد 
حضــور داشــته اند )آقایــان مهنــدس ســیاح نژاد و دکتــر 
ــمی اصل  ــر قاس ــان دکت ــر )آقای ــر دیگ ــدی( و دو نف عاب
و مهنــدس صالــح( ماننــد مــا دو نفــر ســمتی در ایــن 
و  مذکــور  جلســه  در  ولــی  نداشــته اند  شــیوه نامه 
ــته اند و  ــور داش ــر حض ــه دفات ــا کمیت ــاب اعض درانتخ
هیچکــدام از ۳ نفــر دیگــر نفــرات تاییدکننــده و ۵ نفــر 
دیگــر اعضــای تصویب کننــده از اعضــای هیــات رئیســه 
ــازمان  ــا در س ــدادی از آن ه ــون تع ــی هم اکن ــه حت ک
ــور  ــند حض ــئولیت می باش ــته و دارای مس ــور داش حض
نداشــته اند و الزم بــه توضيــح و توجــه اســت کــه 
ــکاران  ــام هم ــد ن ــم قی ــه علی رغ ــیوه نامه مربوط در ش
عزیزمــان آقایــان مهنــدس ســیاح نژاد بــه عنــوان 
ــده  ــوان تهیه کنن ــه عن ــدی ب ــر عاب ــده و دکت تاییدکنن
ــان در  ــل نامش ــان ذی ــای ایش ــه گاز امض ــر کمیت و دبی
مشــاهده  شــیوه نامه  در  شــده  اشــاره  ســمت های 
ــر چــه اساســی در جلســه  ــه و ب نمی شــود حــال چگون
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ــاره  ــه اش ــرحی ک ــه ش ــور ی ــر مذک ــده ۴ نف ــاره ش اش
گردیــد در انتخــاب افــرادی اقــدام نموده انــد کــه ایــن 
امــر مــورد ســوال و اعتــراض شــدید اینجانــب و آقــای 
ــه هیــچ وجــه مــورد  مهنــدس فشــارکی می باشــد و ب

تاییــد مــا نیســت.
ــات  ــام جریان ــد از انج ــی بع ــه هفتگ ــی در جلس وقت
ــای  ــن و آق ــراض م ــورد اعت ــدیدا م ــوع ش ــوق موض ف
ــادی  ــای زی ــت و بحث ه ــرار گرف ــارکی ق ــدس فش مهن
صــورت پذیرفــت و نســبت بــه صالحیــت افــراد بحــث 
ــیاح نژاد  ــدس س ــای مهن ــه آق ــن جلس ــتیم )در ای داش
ــه در  ــز ک ــح نی ــدس صال ــای مهن ــت، آق ــور نداش حض
ــره اشــاره شــده حضــور داشــت ســکوت  جلســه ۴ نف
اختیــار کــرده بــود( در ایــن گفتگوهــا ســرانجام  ۲نفــر 
دوســتان دیگــر )آقایــان دکتــر عابــدی و قاســمی اصل( 
ــتند  ــالم داش ــه اع ــان را چنین گون ــت نظرش ــا صراح ی
کــه در مــورد انتخــاب افــراد کمیته هــا بــرای ســازمان 
و  مطلقــا  منتخــب  فــرد  و شایســتگی  صالحیــت 
چنــدان مطــرح نیســت و در مراتــب بعــدی اســت و از 
نظرمــا انتخــاب بعضــی افــراد بــر مبنــای عملکــرد آنــان 
در جهــت مقاصــد ســازمان مطــرح و اصلــح آن اســت. 
در جــواب بایــد گفــت کــه ای وای برمــا اعضــا صنــف 
کــه نمایندگانمــان بــا چــه تفکراتــی در ســازمان فعالیت 

ــد. ــل مي نماين ــارا تكف ــی م صنف
حــال جنــاب آقــای سیســتانی همانگونــه کــه در فــوق 
ــم و  ــان در تنظی ــری اهدافش ــودم آینده نگ ــاره نم اش
تهیــه مفــاد آن هــا مطــرح بــوده اســت، کــه هــم اکنون 
در تقــارب بــا انتخابــات گــروه تخصصــی بــه سررســید 
آن برمی خوریــم و در پاســخ بــه پرســش های بــی 
ــارکی  ــدس فش ــای مهن ــب و آق ــن جان ــا، ای ــد اعض ح
ــه  ــم ک ــالم می داری ــوق اع ــوارد ف ــه م ــتناد ب ــه اس ب
ــچ نقشــی نداشــته ایم  ــراد هی ــا در انتخــاب اف ــه تنه ن
بلکــه نســبت بــه انتخــاب وجــود احتمالــی بعضــی از 
افــراد در دفاتــر نیــز شــدیدا معترضیــم و ایــن همــان 
اســت کــه جنابعالــی در گــروه ناظــران فشــار قــوی در 
مــورد اقــدام بــه انتشــار شــیوه نامه توســط اینجانــب 
مطــرح نموده ایــد بلــی بعضی هــا بــه دنبــال رای 
آوردن هســتند بــه چــه قیمتــی، همان گونــه کــه 
اشــاره کــردم قیمــت آن را بــا توجــه بــه مــوارد فــوق 
بــا وجــدان خودتــان ارزیابــی نمــوده و کشــف قیمــت 
ــکاران  ــه هم ــرا ب ــد آن ــالح می دانی ــر ص ــد و اگ فرمایی

ــه نماییــد. ــد توصی ــه خری ــرای اقــدام ب ب
امــا الزم گردیــد کــه گزارشــی هــم نســبت بــه اقدامــات 

خــود در گــروه تخصصــی از بــدو ورودم از حالــت 
ــای  ــتعفای آق ــس از اس ــی پ ــه اصل ــدل اول ب على الب
مهنــدس جبــاری کــه متاثــر از همیــن مقوله هــا و 
ــرای همــکاران صنفــي خــود خصوصــا  ــود ب امثالهــم ب
ــوردی  ــا م ــه آی ــم ک ــل بده ــرح ذی ــه ش ــی ب جنابعال
ــده  ــان ش ــون بی ــه هم ــوم کلم ــه در مفه ــت ک هس
ــد.  ــته باش ــود داش ــب وج ــورد اینجان ــی در م جنابعال
عــدم دریافــت هیچگونــه کاري شــامل مــاده ۴۳، آبفــا 
و گاز فشــار ضعیــف تاکنــون و در بخــش فشــار قــوي 
فقــط ســه مــورد G100 پدیرفتــم و دیگــر هیــچ، آن هــم 
ــه ســازمان و در  ــوی ب ــا بخاطــر ورود گاز فشــار ق صرف
جریــان قــرار داشــتن رونــد عملکــرد امــور فشــار قــوی 
ــروه  ــو گ ــوان عض ــه عن ــازمان ب ــارج س ــل و خ در داخ
ــه  ــد ک ــات الزم، و بدانی ــرای اخــذ تصمیم تخصصــی ب
ــه  ــئولین ب ــی مس ــراد و بعض ــای اف ــود مختاری ه خ
ــی  ــس فعل ــی از رئی ــه وقت ــت ک ــیده اس ــدی رس ح
محتــرم دفتــر گاز فشــار قــوی درخواســت نمودیــم کــه 
ــروه  ــه گ ــی ب ــرای بررس ــا را ب ــات کاره ــت ارجاع لیس
ــد  ــه بای ــد ک ــان فرمودن ــد ایش ــالم نمای ــی اع تخصص
رییــس ســازمان موافقــت کنــد حــال چــه می گــذرد در 
رونــد ارجــاع کارهــا کــه ایــن گونــه پاســخ می شــنوید 
ــرد  ــالم ک ــازی و اع ــه شفاف س ــرای هم ــوان ب و نمی ت
ــد ودیگــر اهلل و  ــراد خاصــی کــه می دانن ــرای اف بجــز ب

ــد. ــال می دان ــه ح ــه در هم ــم ک اعل
1- عضویــت در گــروه حــل اختــالف گاز مرکــز بــه 
عنــوان عضــو خبــره در انتخــاب اعضــای آن بــر اســاس 
پیشــنهاد اعضــا گــروه تخصصــی و بــر اســاس همــان 

ــروز. ــا یک ــه تقریب ــیوه نامه، در هفت ش
۲- عضــو مکانیــک هیــات حــل اختــالف دعــاوی بیــن 
ــا در ســاختمان  ــاده ۳۲ و آبف ــن در م ــن و ناظری مالکی
شــماره ۲ ســازمان، معرفــی شــده از طــرف گــروه 
ــه و بعضــا در ســاعاتی  ــرا ۲ روز در هفت تخصصــی، اکث

در صبح هــا در جلســات حضــوری.
۳- بررســی موضوعــات حــل اختــالف مــوارد تاسیســات 
مکانیکــی در مــاده ۳۲ و آبفــا قبــل از مطــرح شــدن و 
ــد ۳  ــدرج در بن ضــرورت تشــکیل جلســه حضــوری من
مذکــور کــه بــه علــت کثــرت دعــاوی و ارتبــاط داشــتن 
آن هــا از سیســتم ســازمان بــا کارتابــل اینجانــب، کــه 
بــرای هــر مــورد اختــالف مطــرح شــده قبــال بــه مظــور 
ــر مربوطــه  ــده از دفت ــا شــماره پرون ــم ب رســیدگی برای
پیامــک می شــود کــه بــه آن هــا رســیدگی و در صــورت 
ــوا  ــر در دع ــخاص موث ــن اش ــکل بی ــع مش ــکان رف ام
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اعــم از مالکیــن یــا وکالی آنهــا و مجموعــه ناظریــن بــا 
ــام  ــی ای ــر روزه حت ــه ه ــم ک ــی نمای ــای تلفن تماس ه
تعطیــل ســاعت ها بــا تلفــن و اینترنــت شــخصی 
خــود در منــزل بــا افــراد مطــرح شــده تمــاس گرفتــه 
ــع  ــه رف ــم و چنانچ ــالف می نمای ــع اخت ــعی در رف و س
نگــردد بــه مرحلــه اشــاره شــده در بنــد ۳ مذکــور کــه در 
تشــکیل جلســات حضــوری خواهــد بــود می رســد کــه 

ایــن جانــب هــم حضــور خواهــم داشــت.
ــورت  ــه ص ــی ب ــروه تخصص ــات گ ــرکت در جلس ۴- ش
ــنبه ها  ــر دوش ــد از ظه ــاعات بع ــی در س ــه هفتگ برنام
ــراد دیگــری  ــر در جلســات مشــترک اف و ســاعاتی دیگ
ــائل  ــا مس ــاط ب ــای در ارتب ــازمان از نهاده ــارج س از خ
صنفــی بنــا بــه موضــوع، در روزهــای دیگــر و در کنــار 
ــی و  ــا جنابعال ــاوت ب ــال قض ــروه. ح ــای گ ــر اعض دیگ
دیگــر همــکاران عزیــز کــه بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و 
در نظــر گرفتــن تعــارض منافــع بــه شــرحی کــه اشــاره 
ــت از  ــرای ممانع ــودم ب ــرای خ ــخصا ب ــه ش ــودم ک نم
هرگونــه حــرف و حدیثــی در پیــش گرفتــه ام کــه مبــادا 
روزي، همــکاری چــون جنابعالــی مــرا بــا کلمــه همــون 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد، ) البت ــی نمای ــران معرف ــه دیگ ب
ــرای خــود قائــل شــده ام  تعــارض منافعــی کــه مــن ب
بــرای دیگــر اعضــای گــروه وجــود نــدارد و هــر کــدام 
ــق ســازمان در ارجــاع  ــی را از طری در آمدهــای متفاوت
ــی  ــد( ول ــب می نماین ــر کس ــن دیگ ــا عناوی ــا و ب کاره
پرداخــت حق الزحمــه اینجانــب در ازای انبــوه خدماتــی 
کــه اشــاره نمــودم و تمــام ســاعات شــبانه روز مــرا بــه 
ــت از  ــوده اس ــغول نم ــود مش ــه خ ــاء ب ــوی از انح نح
ــه افزایــش  ــچ گون ــدون هی ــون ب اواخــر ســال ۹۹ تاکن
ــه حــدود ۲۸،۰۰۰،۰۰۰  ــت ماهیان ــور ثاب ــه ط ــالیانه ب س
ریــال تاکنــون می باشــد کــه چنــد مــاه هــم پرداخــت 
هــر مــورد آن عقــب می افتنــد و بایــد شــخصا و 
ــه حســاب  ــا ب ــی ت ــه کل ــی مراجع ــور مال ــه ام ــرارا ب ک
واریــز گــردد و ایــن مبلــغ حتــی هزینه هــای اینترنــت 
ــه  ــا چ ــد ت ــم نمی ده ــراه را ه ــن هم ــوض تلف و قب
ــادی  ــاب و ارزش م ــاب و ذه ــای ای ــه هزینه ه ــد ب رس
زحمــات  بی دریــغ اینجانــب در مقابــل ارئــه انبــوه 
خدمــات مذکــور. الزم اســت بدانیــد که در دوره هشــتم 
هیــات مدیــره گــروه اجرایــی منتصــب هیــات رئیســه 
وقــت ســازمان هیــات اجرایــی مربوطــه ثبت نــام 
ــه  ــه ب ــب ک ــد و اینجان ــروع نمودن ــان را ش از داوطلب
ــه  ــه ب ــا توج ــتم ب ــور داش ــی حض ــو اصل ــوان عض عن
رونــد غیــر قابــل قبــول خــود بــا مشــاهدات روش هــا 

ــائل  ــا مس ــورد ب ــروه در برخ ــای گ ــای اعض و عملکرده
مطــرح شــده کــه غافــل از پیگیــری شــرح وظایفشــان 
بــر اســاس قانــون مقــررات ملــی ســاختمان و مبحــث 
بــوده  کــدام  هــر  اجرایــی  آیین نامه هــای  و  دوم 
ــا  ــر ب ــد، و اگ ــی می گیرن ــود را پ ــای خ ــای ه و راه ه
ــد  ــه بع ــان در مرحل ــر تفکرش ــم ب ــه حاک ــن روی همی
ــی  ــر اله ــر تقدي ــم براث ــن ه ــوند و م ــاب ش ــم انتخ ه
ــای  ــل آق ــي مث ــه نامتوازن ــم وصل ــان باش در جمعش
مهنــدس جبــاری بــرای بقیــه اعضــا خواهــم بــود لــذا از 
ــه صــورت  ــام صرف نظــر کــرده، اگــر چــه روزی ب ثبت ن
ــر  ــه دفت ــم ب ــری ه ــام س ــان ثبت ن ــی در زم تصادف
ــه  ــام ک ــئول ثبت ن ــا مس ــورد ب ــام زدم و در برخ ثبت ن
ــا بهانه تراشــی های  ــود ب ــده شــده ب متوجــه حضــور بن
بــی مــورد تمایلــی بــه ثبت نــام ایــن جانــب نداشــت 
گویــا ســفارش هایی هــم در ایــن مــورد قبــال بــه 
ایشــان شــده بــود بــه هــر حــال از ثبت نــام صرف نظــر 
ــای  ــدت بیماری ه ــت ش ــه عل ــی آن دوره ب ــودم، ول نم
ــا انتخابــات گروه هــای تخصصــی انجــام نگردیــد  کرون
تــا اینکــه دوره هیــات مدیــره قبلــی بــه پایــان رســید و 
هیــات مدیــره جدیــد مســتقر و گــروه اجرایــی جدیــد 
هــم منصــوب و ثبت نــام از داوطلبــان جديــدا نیــز بــه 
ــد  ــا و تاکی ــا توصیه ه ــب ب ــن جان ــه ای ــد ک ــل آم عم
ــناخت  ــه ش ــک ک ــف مکانی ــکاران صن ــری از هم کثی
ــا  ــدم و ي ــب گردی ــتند داوطل ــب داش ــادی از اینجان زی
ــه ای  ــالق حرف ــرعی و اخ ــف ش ــک تکلی ــر ی ــاد ب اعتق
نســبت بــه ثبت نــام اقــدام نمــودم حــال چــه انتخــاب 
ــف  ــع تکلی ــت رف ــر دو حال ــوم در ه ــه نش ــوم چ بش
نمــوده ام و بــاز در صــورت انتخــاب و حضــور در گــروه 
تخصصــی در موضــوع تعــارض منافــع چــه اجبــاری و 
تعهــدی باشــد چــه نباشــد آن را ادامــه خواهــم داد و 
از ارجــاع هرگونــه کاری از طــرف ســازمان مشــابه آنچــه 
ــد  ــا خداون ــود ت ــم نم ــودداری خواه ــت خ ــاره رف اش
متعــال برایــم چــه مقــدر نمــوده باشــند. بنابرایــن بــرای 
ــد  ــه می کن ــیله را توجی ــدف وس ــوع ه ــب موض اینجان
ــا  ــم ب ــام عملکردهای ــت و در تم ــادم اس ــارج از اعتق خ
تــوکل بــر خــدا در اول فقــط رضایــت او مطــرح اســت 
ــواه  ــی حقیق خ ــکاران صنف ــت هم ــس از آن رضای و پ
ــاس اعضــا  ــرده مشــمول حق الن ــادا خــدای ناک ــه مب ک
ــت در  ــردای قیام ــوم و ف ــم ش ــل کرده ای ــار عم در آث

ــه پاســخگوی آن باشــم. ــی چگون محضــر اله
والسالم علی من اتبع الهدا. جلوه گران
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نگارنده: صدیقه بهزادپور

یــک شــرکت تولیدکننــده تجهیــزات و کاالهــای حــوزه 

تاسیســات صنایــع بــرق، شــرط موفقیــت خــود در بــازار 

ــی  ــی را مهندس ــای خارج ــور در بازاره ــی و حض داخل

معکــوس و تولیــد محصــوالت و تجهیــزات قابــل 

ــا کشــورهای خارجــی دانســت. ــت ب رقاب

محمــد ملکــی مدیرعامــل شــرکت نیــرو ســپهر در 

ــوالت و  ــت: محص ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف

صنایــع تاسیســات بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت 

ــی در ایجــاد زیرســاخت های  ــل توجه ــش قاب ــرا نق زی

توســعه اقتصــادی و جلوگیــری از هدررفــت منابــع دارد. 

تامیــن و بکارگیــری صحیــح انــرژی یکــی از موضوعــات 

ــادی و  ــرفت اقتص ــزان پیش ــر می ــه ب ــت ک ــی اس مهم

ثبــات سیاســی و اجتماعــی کشــورها تاثیرگــذار اســت. 

ــع موجــود و مدیریــت  بدیــن جهــت حفاظــت از مناب

مصــرف از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار می گــردد. از ایــن 

رو توجــه بــه صنعــت تاسیســات کــه نقــش اساســی و 

ــان ها دارد در  ــاه انس ــی و رف ــا زندگ ــری ب جدایی ناپذی

تکامــل و مدرن ســازی ســاختمان ها و بهینه ســازی 

ــد. ــا می کن ــز نقــش مهمــی را ایف ــرژی نی مصــرف ان

بــا توجــه به رشــد نیازهای کشــور در دوران پســاکرونا و 

بــا نگرشــی مســئوالنه بــه صنعــت ســاختمان در جهــت 

حفــظ محیــط زیســت و بــا بهره بــردن از فناوری هــای 

پیشــرفته روز جهــان کــه در راســتای حفاظــت از منابــع 

ارزشــمند طبیعــی گام برمــی دارد، اهمیــت توجــه ویــژه 

ــد. ــه ایــن صنعــت را برجســته تر می نمای ب

وی افــزود: نمایشــگاه   فرصــت بســیار ارزشــمندی 

تــا  مــی آورد  فراهــم  صنایــع  صاحبــان  بــرای  را 

ــود را در  ــتاوردهای خ ــوالت و دس ــا، محص توانمندی ه

ســطع وســیعی عرضــه نماینــد. نمایشــگاه بین المللــی 

تأسیســات و سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی 

تهــران IRAN HVAC&R ســاالنه بــا حضــور جمــع 

ــی  ــی و بین الملل ــی داخل ــرکت های صنعت ــری از ش کثی

ــن نمایشــگاه طــی بیســت ســال  ــردد. ای ــزار می گ برگ

ــات در  ــداد تاسیس ــن روی ــوان بزرگتری ــه عن ــته ب گذش

ــان  ــر صاحب ــتقبال بی نظی ــا اس ــواره ب ــه، هم خاورمیان

ــود  ــا وج ــته ب ــال گذش ــوده و در س ــه ب ــع مواج صنای

ــا  ــروس کرون ــت وی ــه باب ــیاری ک ــای بس محدودیت ه

بــود بــا حضــور ۲۵۰ شــرکت صنعتــی از ۸ کشــور جهــان 

ــزار  ــع برگ ــر مرب ــاحت ۳۱۰۰۰ مت ــه مس ــی ب در فضای

شــده اســت. شــرکت های صنعتــی در ایــن نمایشــگاه 

ــود  ــای خ ــی و نوآوری ه ــای فن ــوالت، قابلیت ه محص

را بــه بازدیدکننــدگان عرضــه می نماینــد و از تعامــل بــا 

دســت اندرکاران صنعــت تاسیســات و فرصت هــای 

ــد. ــره می گیرن ــود به ــاری موج تج

ملکــی در ادامــه دربــاره مشــکالت ایــن شــرکت اظهــار 

ــوالت  ــن محص ــر عمده تری ــه و دمپ ــت: مهاردریچ داش

ــکل  ــود و مش ــوب می ش ــرکت محس ــن ش ــد ای تولی

ــدم  ــن و ع ــم تغییــر قوانی ــه در صنعــت داری ــی ک اصل

ثبــات قیمــت دالر و ... اســت، هــر چنــد مشــکل عــدم 

ــکالتی  ــر مش ــه دیگ ــز از جمل ــردش نی ــرمایه در گ س

ــان در  ــر همکارانم ــا و دیگ ــه م ــود ک ــوب می ش محس

ــر هســتند. ــا آن درگی ــن صنعــت ب ای

وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از محصــوالت خــود را بــا 

ــی  ــوالت خارج ــوس محص ــی معک ــتفاده از مهندس اس

ــرد: اســتمرار سیاســت  ــم خاطرنشــان ک ــد می کنی تولی

ــازار  ــا ب ــت ت ــده اس ــث ش ــوس باع ــی معک مهندس

خوبــی در ایــن زمینــه در کشــور داشــته باشــیم و عــالوه 

بــر آن بــه توســعه صــادرات محصــوالت خــود بــه بــازار 

ــده ایم. ــادر ش ــراق ق ــد ع ــه مانن ــورهای منطق کش

ــد  ــرد؛ تولی ــدواری ک ــراز امی ــادی اب ــال اقتص ــن فع ای

انــواع  ایــن شــرکت ماننــد  محصــوالت مختلــف 

ــوع و  ــه مطبـ ــوا و تهویـ ــال هـ ــای انتقـ سیسـتم هـ

دمپـرهـــای صنعتـــی بــا اســتفاده از تجــارب نخبــگان 

بــا  داخلــی  تجربــه  بــا  متخصصــان  و  ایرانــی 

حمایت هــای بیشــتر، توســعه یافتــه و توانایــی ارزآوری 

بیشــتری را بــرای کشــور بــه ارمغــان آورد. 

»مهندسی معکوس« کلید موفقیت شرکت دانش بنیان ایرانی
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نظام مهندسی هرمزگان:

نتایج مجموعه آزمون های نظام مهندسی تستی شهریور 1401 استان اعالم شد.

نظام مهندسی لرستان:

ــته  ــال گذش ــازمان در یکس ــن س ــای ای ــرد و برنامه ه ــتان از عملک ــاختمان اس ــی س ــام  مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
گزارشــی ارائــه کــرد.

نظام مهندسی یزد:
دوره آموزشی مبحث نوزدهم، مقررات ساختمان )ویرایش جدید( در نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می شود.

نظام مهندسی تهران:

ــه کاری و  ــران و حــذف اضاف ــارات ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ته ــال اعــالم کاهــش اعتب ــه دنب ب
هزینــه غــذا و ….کارکنــان ایــن ســازمان، 23 آبــان کلیــه پرســنل ایــن ســازمان دســت بــه اعتصــاب زده و در محــل 

کار خــود حضــور نیافتنــد.

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

نظــام مهندســی ســاختمان اســتان در خصــوص جبــران کســری نمــره ۴۸ و ۴۹ آزمــون ورود بــه حرفــه مهندســی 
شــهریور ۱۴۰۱ اطالعیــه ای صــادر کــرد.

نظام مهندسی اردبیل:

تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اساس جدول ضریب شکست کار سال 1379 برای 1401 اعالم شد.

نظام مهندسی البرز:

شهرداری کرج بر سیستمی شدن قرمزنویسی نقشه های معماری و تایید نقشه ها تاکید مجدد کرد.

نظام مهندسی سمنان:

سمینار آموزشی “حفاظت تاسیسات برقی در آسانسورها و پله برقی ها”  برگزار می شود.

نظام مهندسی سیستان و بلوچستان:

دکتر اژدری مقدم، عضو منتخب شورای انتظامی کشور شد.

درس مهندسینظام مهندسی

http://www.nezam-hormozgan.com/news.php?id=4363
http://www.nezam-hormozgan.com/news.php?id=4363
http://lorestannezam.ir/fa/news/526/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://lorestannezam.ir/fa/news/526/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.yazdnezam.ir/node/1811
https://tasisatnews.com/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
http://azarnezam.ir/fa/news/2232/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-48-%D9%88-49-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B11401
http://azarnezam.ir/fa/news/2232/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-48-%D9%88-49-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B11401
http://azarnezam.ir/fa/news/2232/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-48-%D9%88-49-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B11401
http://azarnezam.ir/fa/news/2232/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-48-%D9%88-49-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B11401
https://ardabilnezam.ir/news/n-116/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1379-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-1401
https://ardabilnezam.ir/news/n-116/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1379-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-1401
https://alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=18833&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%2069
https://semceo.ir/learning/amozesh-73/
https://zahedannezam.ir/news/ID/11761/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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نظام مهندسی

نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

درس مهندسی
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قیمت روز پکیج در بازار

قیمت )تومان( برند مدل ردیف

9850000 ایران رادیاتور M24FF 1

12450000 بوتان PerlaPro24RSi 2

11000000 بوتان Parma24RSi 3

9000000 لورچ HIRO24 4

19850000 شوفاژکار 40FH2 کامفورت 5

14600000 شوفاژکار 24FX2 اگانت 6

22000000 آریستون ClasX24 7

21000000 ایمرگاس MINIo28 8

بازار مهندسی
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تلویزیون تاسیسات در هفته ای که گذشت:
)نام ها دارای لینک می باشد(

تمامی ویدئوها در سایت www.tasisatnews.com قابل مشاهده است

- مهندس فرهاد سکوتی )مدیرعامل اخگر تابش(

- مهندس نوروزی )پیشگامان تجارت سیاالت(

- مهندس محمد ملکی )مدیرعامل پخش نیرو سپهر مهار(

- مهندس امیرحسین منتظمی )مدیرعامل صنعت یاران(

تلویزیون مهندسی

http:// www.tasisatnews.com
http:// www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b3%da%a9%d9%88/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
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تلویزیون مهندسی

اینبــار بــد نیســت از دل خیابونــای کرمــان بگیــم. از منطقــه ی اعیون نشــین الهیــه تــا پیــاده روی در خیابــون هــزار و 

یــک شــب، از شــبای خیابــون شــفا تــا گــذر بــه محلــه ی ســاکت بهمنیــار همگــی سرشــار از عشــق و بــوی کمــاج و 

کلمپه ســت کــه پیشــنهاد میشــه اگــر قصــد ســفر بــه دیــار کریمــان را داریــن حتمــا از ایــن محله هــا دیــدن کنیــن.

ــه شــهرک  ــا ســری ب ــدون آزادی بیاییــن ت ــز شــهر و می ــه مرک ــم ب ــم ک ــد ک ــه ی ماجــرا نیســت و بای ــن هم ــا ای ام

فرهنگیــان و بلــوار جهــاد و محلــه خورشــید بزنیــد و از اونجــا تــو خیابــون بهشــتی قدم زنــان برســین بــه مشــتاقیه 

جایــی پــر از بناهــای دیدنــی و بافــت قدیمــی شــهر.

غیــر از آتشــکده زرتشــتیان ابتــدای خیابــون بــرزو آمیغــی و مســجد جامــع مظفــری تــو قدمــگاه مشــتاقیه بایــد بــه 

دل بــازار بــزرگ زد بــه کانــون ماجــرای کســی کــه شــاه عبــاس او را بابــا خطــاب می کــرد.

اول صبــح یــه چایــی کوهــی بــه همــراه کیــک زنجبیلــی بــا صــدای کمونچــه ی کلهــر تــو ایــن میــدون تــورو بــه رنــگ 

بــازی موجــود، طاق نماهــای آجــری، کاشــی کاری و حــوض آب فــرو میبــره. 

ــا بازارهــا و  ــه و همجــواری ب ــار، ضرابخان ــدان گنجعلی خــان اســت وجــود حمــام، آب انب آری اینجــا مجموعــه و می

چهــار ســوق، ایــن مجموعــه بــه هــم تنیــده را کامــل کــرده.. 

معماری این بنا به شیوه اصفهانیست و ساخت آن به سال 1005 برمی گردد.

برید و لذت ببرید از یکی دیگه از جاهای دیدنی این ایران باشکوه!

مصطفی رحمانی

آخرهفته مهندسی



ت نیوز
تاسیسا
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محـل 
تبلیغ
شما

در این صفحه 

تولیدکنندگان کاال، 

فروشندگان و 

ارائه دهندگان خدمات 

می توانند به راحتی  و 

بدون هیچ واسطه ای 

خود را به مرصف کنندگان 

واقعی اعم از مهندسان،  

پیامنکاران و سازندگان 

معرفی کنند. 

راهنمای مهندسی


