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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

بخشــی از اتفاقاتــی کــه ایــن روزهــا در کشــور مــا رخ 
ــاد اگــر در گــذر زمــان  می دهــد، شــاید اتفــاق نمی افت
بــه تغییــرات کوچــک ولــی پیوســته ای دســت می زدیم. 
بــه عنــوان مثــال اصــالح برخــی ســاختارهای بیمــار و 

فســاد انگیــزی کــه در ایــن ســالها باعــث اختالس هــای بــزرگ شــد؛ بــا کمــی 
ــول از  ــان پ ــا توم ــروج میلیارده ــود از خ ــن ب ــفافیت ممک ــه ش ــت و البت دق
کشــور جلوگیــری کنــد و بــه طــور حتــم آبــروی نظــام حاکمیتــی را حفــظ کنــد 
و امــروز ایــن ســؤال را برنینگیــزد کــه اختــالس بعــدی از ســوی چــه کســی، 

کجــا و چگونــه خواهــد بــود؟
شــبیه بــه جامعــه امــروز مــا، جامعــه ای بســیار نزدیکتــر بــه جامعــه 
مهندســی وجــود دارد و آن هــم ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســت کــه 
ــل شــده اســت و  ــی تکمی ــر رکن های ــا زی ــی در آن ب سالهاســت ارکان مختلف
هــر بخشــی ده هــا نفــر مدیــر و مشــاور و کارمنــد مشــغول بــه کار دارد و هــر 
نفــر حقوقــی می گیــرد کــه دیگــر از بودجــه عمومــی مملکــت نیســت. بلکــه 
ــزرگ  ــور ب ــن کش ــه ای ــی در گوشــه گوش ــان مختلف ــل دســترنج مهندس حاص
ــد و  ــاال می رون ــا ب ــاخت، از پله ه ــال س ــاختمان های در ح ــه در س ــت ک اس
طــرح می دهنــد، نظــارت می کننــد، می ســازند و بهره بــرداری می کننــد. 
میانگیــن درآمــد بســیاری از آنهــا بابــت ایــن حجــم بــزرگ کاری و مســئولیتی 
کمتــر از ده یــا بیســت میلیــون تومــان در مــاه اســت ولــی می بیننــد درآمــد 
کارمنــدی ســاده در ســازمان نظام مهندســی بیــش از چنــد ده میلیــون تومــان 
ــدارد کــه شــاید دانــش  ــی کــه نه تنهــا هیــچ دانــش برتــری ن اســت در حال
مرتبطــی هــم نــدارد، بی تجربــه اســت و شــاید البتــه شــاید اگــر فاســد باشــد 

کــه داغــی بــر داغ دیگــر ماســت.
پروژه هــای بســیار بــزرگ و درخشــانی ناگهــان ســر از خانــه از مــا بهتــران در 
ــد  ــی، نمی توان ــا می دان ــی از کج ــده می پرس ــر آورن ــی از خب ــی آورد و وقت م
ــرد  ــاوت ک ــوان قض ــت؟ نمی ت ــا راس ــد؟ ی ــا دروغ می گوی ــاورد. آی ــندی بی س
ــد  ــما نمی دانی ــیم. ش ــفاف نباش ــم ش ــم گرفته ای ــت تصمی ــی سالهاس ــه گوی ک
چــه کســی چنــد تــا پرونــده نظــارت دارد و نمی توانیــد آمــار دقیقــی داشــته 

باشــید.
شــیوه نامــه ای تصویــب می شــود بــدون تأییــد ســازمان مرکــزی و وزارتخانــه. 
مدیرانــی طبــق آن انتخــاب می شــوند در خفــا؛ حتــی کل اعضایــی کــه بایــد 
ــران  ــن مدی ــاید ای ــوند و ش ــوت نمی ش ــاب دع ــه انتخ ــه جلس ــد ب رأی دهن

بایــد هــوای انتخــاب کننــدگان را داشــته باشــند. 
ســازمان متهــم اســت بــه فســاد پدرخوانده هــا و نمــی توانــد از آن خــود را 
مبــری کنــد. چــرا؟ چــون شــفاف نیســت. چــون نمی خواهــد شــفاف باشــد. 
ــد و مدیرانــی  چــون شــفافیت جرمــی نابخشــودنی اســت. مدیرانــی می رون

ــه دارد.  ــل ادام ــم دور باط ــد و بازه ــد می آین جدی
ســازمان نظام مهندســی مــا اگــر نخواهــد و نتوانــد بــه اصالحــات تــن دردهــد، 
شــاید فرجامــی تلــخ خواهــد داشــت. عمــر اعضــای آن بــه پــای آن گذشــته 

و میــوه آن بــرای اعضــا هنــوز کال اســت.

تا بعد!

اصالحات یا انقالب؟!
سخن سردبیر

آغاز مهندسی

روی جلد مربوط به فاز چهارم
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توشیبا سری دیجیتال اینورتر را گسترش داد

 DI Classic خــود را بــا معرفــی محــدوده جدیــد )DI( تهویــه مطبــوع توشــیبا ســری تهویــه مطبــوع دیجیتــال اینورتــر 
ــا 6  ــار ت ــب بخ ــای 2 اس ــه در ظرفیت ه ــرده DI Classic ک ــف فش ــت. طی ــترش داده اس ــر گس در GWP R32 پایینت
اســب بخــار موجــود اســت، بــه ســری اینورتــر دیجیتــال و ســوپر دیجیتــال اینورتــر )SDI( مبتنــی بــر R32 بــه عنــوان 
یــک گزینــه ســطح پایــه می پیونــدد. طراحــی شاســی تــک فــن اقتصــادی را ارائــه می دهــد. طراحــی بــا راندمــان 
بــاال دارای رتبــه انــرژی A++ بــرای ســرمایش و A+ بــرای گرمایــش اســت. ســه نــوع یونیــت داخلــی بــرای تطابــق بــا 
اکثــر انــواع کاربردهــا موجــود اســت. کاســت چهــار طرفــه را می تــوان بــه سنســور اشــغال اختیــاری و فیلتــر هــوای 
PM2.5 مجهــز کــرد. واحــد مجــرای فشــار موجــود را تــا 150Pa تولیــد می کنــد تــا فواصــل مجــرای طوالنــی را تامیــن 
کنــد، در حالــی کــه واحــد دیــواره بلنــد مجهــز بــه یــک فیلتــر فوق العــاده خالــص بــرای پشــتیبانی از بهبــود کیفیــت 

هــوای داخلــی اســت.

دایکیــن اولیــن کارخانــه خــود را در عربســتان ســعودی بــرای ســاخت واحدهــای تهویــه مطبــوع و ســایر راه حل هــای 
کاربــردی تهویــه مطبــوع افتتــاح کــرده اســت. کارخانــه جدیــد Daikin خاورمیانــه و آفریقــا FZE Daikin MEA کــه 
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــاله ای ــد پنج س ــه رش ــی از برنام ــت، بخش ــی اس ــس از دب ــه پ ــه آن در خاورمیان ــن کارخان دومی
منطقــه خاورمیانــه اســت. محــل سفارشــی ســاخته شــده در شــهر صنعتــی ســودیر، در 160 کیلومتــری شــمال غربــی 
ریــاض واقــع شــده اســت. ایــن توســط Daikin عربســتان ســعودی، وابســته بــه Daikin MEA اداره خواهــد شــد.

مــا محصــوالت تهویــه مطبــوع کاربــردی بــا کیفیــت بــاال را در کارخانــه تولیــد خواهیــم کــرد، از جملــه واحدهــای 
انتقــال هــوا، واحدهــای فیلتــر هــوا و هواکــش هــای بازیابــی انــرژی. مــا بســیار مفتخریــم کــه آنهــا اکنون برچســب 

Made in Arabia را دارنــد.«

دایکین کارخانه کاربردی عربستان را افتتاح کرد
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Swegon شرکت ایتالیایی AHU Samp را خریداری می کند

ــرگ  ــتقر در گوتنب ــوع مس ــه مطب ــازنده تهوی Swegon س
ــرده اســت. ــداری ک ــی Samp SpA را خری شــرکت ایتالیای

ــد دارد  ــد، 90 کارمن ــیس ش ــال 1969 تاس ــه در س Samp ک
ــارج از  ــد آن در Concorezzo خ ــزی و تولی ــر مرک ــه دفت ک

ــا اســت. ــالن، در ایتالی می
ــالم  ــا اع ــل Swegon ب ــتام، مدیرعام ــاس اورج ولس آندری
ایــن معاملــه گفــت کــه تقاضــای فزاینــده ای بــرای 
ــاهده  ــی مش ــل هوای ــل و نق ــی حم ــای تخصص راه حل ه
می کنــد و Samp را مناســب بــرای رشــد کســب و کار 

مــدوالر AHU خــود می دانــد.
او گفــت: »خریــد ســامپ نــه تنهــا موقعیــت مــا را در بــازار 
ــه  ــد، بلک ــت می کن ــی تقوی ــل توجه ــور قاب ــه ط ــا ب ایتالی
ــوب  ــرای جن ــاژوالر ب ــتحکمی از AHUs م ــد مس ــه تولی پای

ــد. ــم می کن ــا فراه ــرای م ــز ب ــا را نی اروپ
Swegon دارای شــرکت های تابعــه و توزیــع کننــده در 
ــکای  ــا، آمری ــدی در اروپ ــه تولی ــان و 19 کارخان سراســر جه
شــمالی و هنــد اســت. ایــن شــرکت 3000 کارمنــد دارد و در 
ســال 2021 گــردش مالــی 5.8 میلیــارد کــرون )540 میلیــون 

یــورو( داشــت.

Daikin توسط Landi SpA خریداری

Daikin Air Conditioning ایتالیــا شــرکت خدمــات فنــی 
ایتالیایــی Landi SpA را خریــداری کــرد.

Landi در سیســرانو، لمبــاردی، در ســال 1976 تاســیس 
شــد. ایــن شــرکت در مهندســی و مدیریــت سیســتم های 
الکتریکــی، مکانیکــی و تهویــه مطبــوع ســایز بــزرگ 
شــرکت  ایــن  اخیــر،  ســال های  در  دارد.  تخصــص 
ــاختمان  ــیون س ــه اتوماس ــود را در زمین ــای خ فعالیت ه
گســترش داده اســت. دایکیــن می گویــد کــه ایــن خریــد 
ــا  ــن اروپ ــای دایکی ــری در برنامه ه ــان دهنده گام دیگ نش
بــرای توســعه خدمــات و راه حــل پیشــنهادی خــود در بــازار 
ــص  ــت تخص ــدف آن هدای ــژه، ه ــه وی ــت. ب HVAC اس
و فــن آوری هــا بــه پیشــنهادات تجــاری اســت کــه 
ــه  ــت ارائ ــد در دس ــداری و کلی ــر و نگه ــای تعمی راه حل ه
ــن  ــوع دایکی ــه مطب ــر تهوی ــرت ووس، مدی ــد. گی می کنن
ایتالیــا، گفــت: »خریــد در گســترش قابلیت هــای دایکیــن 
پــروژه،  مدیریــت  و  مهندســی سیســتم ها  در  ایتالیــا 
به ویــژه بــرای پروژه هــای بــزرگ تجــاری و صنعتــی، 
ــد  ــازه می ده ــا اج ــه م ــن ب ــت، بنابرای ــم اس ــیار مه بس

ــم.« ــه دهی ــاختمان ارائ ــی س ــای کل راه حل ه

تصفیه فاضالب با بهرمندی از الیه های پلیمری

با استفاده از غشاهای پلیمری ساخت ایران، زمینه برای تسریع در تصفیه فاضالب ها فراهم می شود.
ــرفته  ــای پیش ــی رود و فناوری ه ــمار م ــه ش ــی ب ــه جهان ــی جامع ــای اساس ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــه آب یک تصفی

ماننــد فنــاوری غشــایی، ظرفیــت مناســبی بــرای کمــک بــه ایــن حــوزه فراهــم کــرده اســت.
ــد شــده در  ــاوری غشــاهای تولی ــان و فناوری هــای پلیمــری، فن ــا توســعه شــرکت های دانش بنی ــز ب در کشــورمان نی
صنایــع تصفیــه فاضــالب، تصفیــه آب هــای صنعتــی و بازچرخانــی آب بــرای ســامانه های بایورآکتــور و غشــایی به کمک 
احیــای منابــع آبــی آمــده اســت. از ایــن غشــاها در صنایــع آب شــیرین کن و تامیــن آب شــرب اســتفاده می شــود. 
تعــدادی از شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور، بــا حمایــت معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان ریاســت 
ــن  ــد. ای ــرده ان ــم ک ــاخت فراه ــاهای ایران س ــد غش ــرای تولی ــه را ب ــری، زمین ــواد پلیم ــتفاده از م ــا اس ــوری، ب جمه
غشــاها، بــا توجــه بــه کاربــرد آن از جنــس پلیمرهــای PVDF و PS بــا فرموالســیون خــاص تهیــه شــده و در صنایــع 
مختلــف بــه کار گرفتــه مــی شــوند. کاهــش میــزان آلودگــی آب ، کمــک بــه شــفافیت و ســالمت آب از ویژگی هایــی 

اســت کــه ایــن غشــاها بــه ارمغــان می آورنــد.
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دانفــوس قــرار اســت یــک مرکــز خدمــات Turbocor را در دفتــر مرکــزی خــود در نوردبــورگ ایجــاد کنــد و قصــد دارد 
تــا ســال 2026 تولیــد کامــل کمپرســورهای بــدون روغــن خــود را در دانمــارک آغــاز کنــد.

مرکــز پیکربنــدی و خدمــات جدیــد، پشــتیبانی محلــی را از مشــتریان خــود در اروپــا افزایــش می دهــد، جایــی کــه 
تقاضــا بــرای فنــاوری Danfoss Turbocor بــرای پمپ هــای حرارتــی بــا راندمــان بــاال و مراکــز داده همچنــان قــوی 
اســت. ایــن مرکــز کــه بــرای تکمیــل در ســال آینــده برنامــه ریــزی شــده اســت، تعمیــرات و مونتــاژ مرحلــه نهایــی 
را انجــام مــی دهــد، کمپرســورها را بــر اســاس نیــاز مشــتری پیکربنــدی مــی کنــد و شــروع بــه ایجــاد پایــه بــرای 
تولیــد کامــل در دانمــارک در آینــده خواهــد کــرد. کمپرســورهای Danfoss Turbocor در حــال حاضــر در تاالهاســی 
فلوریــدا و شــانگهای چیــن تولیــد مــی شــوند. ایــن مرکــز جدیــد از مرکــز خدمــات اروپایــی تاســیس شــده در ســال 
ــد کــه فــروش پــس از فــروش، خدمــات و توزیــع قطعــات یدکــی را  ــاخ آلمــان پشــتیبانی مــی کن 2016 در آفــن ب
ارائــه مــی دهــد. ریــکاردو اشــنایدر، رئیــس کمپرســورهای توربوکــور دانفــوس، گفــت: »تاســیس مرکــز توربوکــور در 
ــای  ــی مــا و همچنیــن کاهــش ردپ ــه پشــتیبانی بیشــتر از مشــتریان اروپای ــورگ گامــی قــوی در جهــت ارائ نوردب

کربــن محصــوالت مــا در راســتای اهــداف ESG اســت.
الرس گــرو، مدیــر عملیــات Turbocor Compresors اروپا/خاورمیانــه افــزود: »ایــن حرکــت بــه مــا امــکان می دهــد 
تــا ارتبــاط نزدیک تــری بــا مشــتریان خــود ایجــاد کنیــم، جایــی کــه می توانیــم در انجــام الزامــات سفارشی ســازی 
آنهــا انعطاف پذیرتــر باشــیم. مــا بــا قــرار دادن مرکــز خدمــات خــود در نوردبــورگ، برنامــه ریــزی تحویــل بــا حمــل 
و نقــل جــاده ای در اروپــا را آســان تــر مــی کنیــم. قبــاًل مــا مجبــور بودیــم محصــوالت را در صــورت نیــاز بــه تعمیــر 
بیــن اروپــا و فلوریــدا بــه عقــب و جلــو بفرســتیم. بــا متمرکــز کــردن پیکربنــدی، خدمــات و در نهایــت تولیــد در یــک 

مــکان، انتشــار CO2 مربــوط بــه حمــل و نقــل را کاهــش مــی دهیــم.

دانفوس قصد دارد توربوکور را در اروپا تولید کند
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Optyma مزایای سه گانه از کنترل های جدید

ــای بیشــتری را  ــر گزینه ه ــوس ســه براب ــد Optyma Control دانف ــدازی محــدوده جدی ــه راه ان ــی شــود ک ــه م گفت
ــه می دهــد.  ــاق ســرد ارائ ــد ات ــرل کارآم ــرای کنت ب

305W- AK-RC 205 وC 204B، AK-RC AK-RC - شــامل ســه کنترلــر اتــاق ســرد Optyma Control ســری کامــاًل جدیــد
ــا را  ــترده ای از عملکرده ــف گس ــه طی ــدی ک ــرم الیه بن ــک پلت ف ــوان ی ــه به عن ــد ک ــت. Danfoss می گوی SD اس
پوشــش می دهــد، از طیــف گســترده ای از برنامه هــا پشــتیبانی می کنــد، مطابــق بــا مقــررات ایمنــی مــواد غذایــی، 

ــق منطق هــای پیشــرفته. ــرژی از طری ــی در مصــرف ان ــی، و صرفه جوی ــی عملیات ــود کارای بهب
گفتــه می شــود کــه ســه کنترلــر جدیــد Optyma همگــی نصــب و راه انــدازی ســاده را ارائــه می دهنــد، بــا سیم کشــی 

آســان و فضــای داخلــی بــزرگ کــه نصــب و نصــب ســاده را تضمیــن می کنــد.
ــی و بهینه ســازی مصــرف  ــی عملیات ــود کارای ــرای بهب ــرد هوشــمند ب ــدادی عملک ــرم Optyma Control دارای تع پلتف
ــار تــا کنتــرل جامــع مدیریــت تنظیــم دمــا و  انــرژی اســت. ایــن مــوارد از قفــل یــخ زدایــی جلوگیــری از اضافــه ب
ــی تطبیقــی تعــداد  ــن، یخ زدای ــر ای ــاق ســرد را شــامل می شــود. عــالوه ب ــرق در ات ــدی مصــرف ب تمــام عناصــر کلی

ــد. ــش می ده ــق کاه ــل مطل ــه حداق ــی را ب ــخ زدای ــای ی چرخه ه
همچنیــن گفتــه می شــود کــه جادوگــر جدیــد راه انــدازی همــراه بــا یــک رابــط بصــری، راه انــدازی را تنهــا در چنــد 

ــر می ســازد. ــه ســاده، امکان پذی ــات در دو مرحل ــر و تغییــر تنظیم ــا اجــرای جادوگ ــه ب دقیق
ــا یکپارچه ســازی و  ــواده Danfoss ADAP-KOOL اســت ت ــه خان طیــف گســترده Optyma Control آمــاده اتصــال ب

اتصــال کامــل را بــرای کنتــرل و شــفافیت کامــل در فروشــگاه هــای کامــاًل مدیریــت شــده ارائــه دهــد.
ــه  ــد ک ــن می کن ــن تضمی ــه ProsaLink و ســرویس Cloud همچنی ــق برنام ــاری و اتصــال از راه دور از طری ــر اختی اب

ــد. ــره ببرن ــرم Alsense Danfoss به ــای پلتف ــد از مزای ــران می توانن کارب
همچنیــن، هشــدارهای HACCP و گزینــه کنتــرل از راه دور و برنامه ریــزی نقــاط تنظیــم بــه افزایــش کیفیــت و ایمنــی 

غــذا کمــک می کننــد.
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برای خرید آنالین این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق

کتاب مهندسی

http://www.damandeh.com
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%b3/
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سوال:

در ســاختمان ۱۲ واحــدی ســاکن هســتم خــودرو خــود 

را در قســمت حیــاط ســاختمان بــدون مزاحمــت پــارک 

ــد  ــک واح ــط ی ــد فق ــت دارن ــد رضای ــوده ۱۱ واح نم

ــف هســتند تکلیــف چیســت؟ مخال

پاسخ:

مشــاعات  در  غیرحقوقــی  و  مــادی  تصرفــات  در 

ــاع  ــال مش ــدی از م ــره من ــتفاده و به ــاختمان، اس س

ــت ۱۰۰  ــد رضای ــه دخــل و تصــرف، نیازمن ــرای هرگون ب

ــی  ــه عبارت ــان حــق می باشــد. ب درصــدی تمــام صاحب

دیگــر، هیــچ شــریکی بــدون اجــازه شــریک دیگــر حــق 

ــدارد. ــاع را ن ــال مش ــادی در م ــرف م ــل و تص دخ

ــمت  ــرف در قس ــل و تص ــرای دخ ــال ب ــوان مث ــه عن ب

مشــاع، اگــر ۹۰ درصــد از صاحبــان حــق رضایــت 

دهنــد، رضایــت ۱۰ درصــد صاحبــان دیگــر هــم الزامــی 

ــه  ــد، ب ــت آن ۱۰ درص ــدم رضای ــورت ع ــت. در ص اس

هیــچ عنــوان امــکان دخــل و تصــرف در قســمت 

ــدارد. ــود ن ــاع وج مش

علیرضا واصف
دبیر تحریریه

حقوق مهندسی

دخل و تصرف در مشاعات ساختمان باید با رضایت همه ساکنان باشد
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قانــون   15 مــاده   11 و   7 بنــد  اجــرای  راســتای  در 

نظام مهندســی و بــه دنبــال ایجــاد اختالفــات فنــی بیــن 

مهندســان، مالــکان و مجری هــای گاز فشــار ضعیــف در 

ابتــدای اجــرای تفاهم نامــه نظــارت گاز فشــار ضعیــف 

ــم  ــی و حج ــورای انتظام ــه ش ــا ب ــاع پرونده ه و ارج

بــاالی پرونده هــا و زمــان بــاالی رســیدگی، کمیته هــای 

کارشناســی گاز دفاتــر نمایندگــی در ســال 1386 بــا 

تنظیــم شــیوه نامه و تصویــب هییــت مدیــره ســازمان 

اســتان تهــران، فعالیــت خــود را آغــاز نمودنــد. هــدف 

ــش  ــتفاده از دان ــی، اس ــن کمیته های ــیس چنی از تاس

ــک،  ــن مال ــالف بی ــل اخت ــه در ح ــا تجرب ــان ب مهندس

ــه قوانیــن موضوعــه  ــا اســتناد ب مجــری و مهنــدس، ب

ــه  ــا چ ــون ت ــا تاکن ــن کمیته ه ــه ای ــت. اینک ــوده اس ب

ــد  ــی خــود پیــش رفته ان ــه ذات ــزان در مســیر وظیف می

موضوعــی اســت کــه در ذیــل بــه آن پرداختــه خواهــد 

کارشناســی  کمیته هــای  اجرایــی  شــیوه نامه  شــد. 

گردیــد.  ویرایــش  و  بازبینــی   1396 ســال  در  گاز، 

شــیوه نامه ای کــه بعــد از تهیــه دبیــر کمیتــه گاز، تاییــد 

کمیتــه گاز، بــه تصویــب هیئــت مدیــره ای رســید کــه 

ــازمان  ــت س ــه ریاســت وق ــود را ب ــارات خ ــه اختی کلی

ــه بررســی الزم  ــود و بــدون هیچگون تفویــض نمــوده ب

ــا  ــت. ب ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــخ 1396/6/5 ب در تاری

ــم  ــه خواهی ــر متوج ــیوه نامه ی فوق الذک ــه ش ــی ب نگاه

ــگارش  ــا ن ــگارش و ی ــف در ن ــل ضع ــه دلی ــه ب ــد ک ش

ــاب  ــت در انتخ ــی ران ــاد نوع ــه ایج ــه آن، زمین عامدان

ــی  ــده اســت. موضوع ــر فراهــم گردی کارشناســان دفات

کــه ایــن روزهــا زمینــه نارضایتــی بســیاری از مهندســان 

ناظــر گاز را فراهــم آورده اســت. انتخــاب کارشناســان 

ــچ  ــدون هی ــخصی و ب ــالیق ش ــاس س ــر اس ــر ب دفات

ــر  ــالم نظ ــارت و اع ــدم نظ ــی، ع ــتگی فن ــار شایس معی

اعضــای گــروه تخصصــی کــه عضــو کمیتــه گاز نیســتند 

در انتخــاب کارشناســان دفاتــر و عــدم الــزام بــه گــزارش 

ــه  ــت در کمیت ــان عضوی ــه داوطلب نحــوه امتیازدهــی ب

امتیازدهــی،  و  گزینــش  مالک هــای  و  کارشناســی 

کمیته هــای  نامــه  شــیوه  اساســی  ضعف هــای  از 

کارشناســی دفاتــر اســت کــه زمینه ســاز ســوء اســتفاده 

ــرده اســت.  ــت را فراهــم ک ــی ران از آن و ایجــاد نوع

اعضــای  تعــداد  مصــوب،  شــیوه نامه   1-2 بنــد  در 

جامعه مهندسی

مهندس مرتضی ذوالقدر

جامعه مهندسی

کمیته های کارشناسی گاز دفاتر

شایستگی یا رانت؟

)به بهانه انتخاب اعضای جدید کمیته های کارشناسی دفاتر( 
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کمیته هــای کارشناســی دفاتــر نمایندگــی تهــران 5 نفــر 

قیــد گردیــده اســت. ترکیــب ایــن اعضــاء بــه صــورت 

ــف شــده اســت: ــل تعری ذی

- مســئول واحــد گاز دفاتــر کــه دبیــر کمیتــه کارشناســی 

ــد. ــز می باش نی

- دو کارشــناس مــاده 27 پایــه یــک بــا حداقــل 5 ســال 

ســابقه نظــارت بــه انتخــاب کمیتــه گاز

- یــک نفــر از مهندســان دارای صالحیــت بازرســی پایــه 

ــه انتخــاب  ــا حداقــل 5 ســال ســابقه نظــارت ب یــک ب

کمیتــه گاز ســازمان

- یــک نفــر مهنــدس دارای صالحیــت بازرســی گاز پایــه 

یــک بــه انتخــاب رئیــس دفتــر نمایندگــی

اولیــن ایــراد، عــدم اســتقرار مســئول واحــد گاز در دفاتر 

ــی  ــه ذات ــطه وظیف ــرد بواس ــن ف ــت. ای ــی اس نمایندگ

کمیته هــای کارشناســی و حــق رایــی کــه داراســت 

ــت  ــک دارای صالحی ــان مکانی ــد از مهندس ــا بای قطع

گاز باشــد کــه تاکنــون در هیچیــک از دفاتــر نمایندگــی 

ــده اســت. مســتقر نگردی

دومیــن ایــراد وارد بــر شــیوه نامه، انتخــاب یــک نفــر از 

مهندســان پایــه یــک از ســوی رئیــس دفتــر نمایندگــی 

اســت. بــرای انتخــاب ایــن عضــو، هیــچ معیــار و مالکی 

ــودن  در  ــک ب ــه ی ــارت گاز و پای ــت نظ ــر از صالحی غی

نظــر گرفتــه نشــده اســت. بنابرایــن بــه راحتــی زمینــه 

ــی  ــر نمایندگ ــس دفت ــرای رئی ــت ب ــی ران ــاد نوع ایج

ــر  ــک نف ــار خــود، ی ــا اختی ــه ب ــده اســت ک فراهــم آم

ــن  ــتفاده از ای ــه درآورد. اس ــن کمیت ــت ای ــه عضوی را ب

موضــوع، زمینــه بــه عضویــت درآمــدن مهندســانی کــه 

صالحیــت فنــی الزم بــرای اعــالم نظــر و تصمیم گیــری 

در رابطــه بــا اختالفــات پیــش آمــده را ندارنــد فراهــم 

ــر داده  ــت دفات ــه ریاس ــازه را ب ــن اج آورده اســت و ای

ــده  ــر و هم عقی ــه هم نظ ــرادی ک ــا اف ــه صرف ــت ک اس

ــد  ــد. هرچن ــا خــط مشــی ایشــان هســتند را برگزینن ب

ــده  ــان ش ــورد بی ــن م ــز در ای ــه ی گاز نی ــد کمیت تایی

اســت، ولــی تجربــه اجــرای چندیــن ســاله ایــن شــیوه 

ــن  ــه بی ــا هماهنگــی ک ــه ب ــه نشــان داده اســت ک نام

ریاســت دفاتــر و کمیتــه گاز وجــود دارد، افــراد دلخــواه 

و بــاب ســلیقه ی ایشــان بــه کمیته هــای کارشناســی راه 

ــد یافــت. خواهن

ــد  ــه تایی ــت ک ــیوه نامه اینس ــن ش ــراد ای ــن ای بزرگتری

ــه ی  ــوی کمیت ــا از س ــا صرف ــن کمیته ه ــان ای کارشناس

گاز صــورت می گیــرد و اعضــای دیگــر گــروه تخصصــی 

ــالم  ــازه اع ــا، اج ــده ی اعض ــوان نماین ــه عن ــک ب مکانی

نظــر در ایــن زمینــه را ندارنــد. موضوعــی کــه در انتخاب 

اخیــر کمیته هــای کارشناســی دفاتــر و در اعتراضــی 

ــی  ــروه تخصص ــود در گ ــدگان خ ــه نماین ــاء ب ــه اعض ک

ــرده  ــم ک ــان فراه ــرای ایش ــه را ب ــن بهان ــته اند، ای داش

ــالم نظــر در  ــه بواســطه ی شــیوه نامه حــق اع اســت ک

ــته اند. ــه را نداش ــن زمین ای

ــازمان  ــی س ــروه تخصص ــر گ ــال های اخی ــه ی س تجرب

و عملکــرد ضعیــف ایشــان، نشــان داده اســت کــه بــا 

هماهنگــی و تصمیمــات پشــت پــرده و رای گیــری 

نمایشــی در گــروه تخصصــی، افــرادی خــاص بــه 

ــن  ــی در بی ــیل باالی ــه از پتانس ــه گاز ک ــت کمیت عضوی

ــطه  ــده و بواس ــت درآم ــوردار اس ــا برخ ــر کمیته ه دیگ

جامعه مهندسی
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کارشناســی  کمیته هــای  و  گاز  ضعیــف  شــیوه نامه 

دفاتــر، زمــام امــور نظــارت گاز را در اختیــار خــود 

ــن  ــود در ای ــای موج ــتفاده از ضعف ه ــا اس ــه و ب گرفت

ــه  ــت پرداخت ــاد ران ــد و ایج ــه زد و بن ــیوه نامه ها، ب ش

ــه ی  ــت در کمیت ــا، عضوی ــن روزه ــه ای ــی ک ــه نوع ب

کارشناســی دفاتــر، تحفــه ای اســت کــه در قبــال 

خــوش خدمتــی بعضــی از مهندســان بــه ایشــان اهــدا 

ــانی  ــا مهندس ــن قطع ــن بی ــد در ای ــردد. هرچن می گ

هســتند کــه صالحیــت فنــی الزم و شایســتگی حضــور 

در ایــن کمیته هــا را دارنــد. ولــی عملکــرد کمیتــه ی گاز 

ــن  ــه حضــور ای ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــن ســال ها ب در ای

ــت. ــوده اس ــت ب ــزان در اقلی عزی

ــه  ــه چ ــه گاز ب ــراد در کمیت ــش اف ــالک گزین ــه م اینک

ــدی  ــی و رتبه بن ــاز ده ــوه ی امتی ــت و نح ــورت اس ص

ــد،  ــه می باش ــا چ ــتگی آنه ــالک شایس ــان و م داوطلب

ــه آن داده  ــخی ب ــون پاس ــه تاکن ــت ک ــی اس موضوع

ــت.  ــده اس نش

ــی،  ــر نمایندگ ــک دفت ــرای ی ــر ب ــال اگ ــوان مث ــه عن ب

تعــداد بیــش از دو نفــر از مهندســان کارشــناس مــاده 

رتبه بنــدی  و  گزینــش  مــالک  کننــد،  ثبت نــام   27

چگونــه اســت؟ آیــا مــالک فنــی لحــاظ می گــردد و یــا 

صرفــا بــر مبنــای ســالیق شــخصی اعضــای کمیتــه گاز 

ــردد. ــاظ می گ ــوع لح ــن موض ای

ــوه ی  ــه نح ــان ب ــی از داوطلب ــراض یک ــورت اعت در ص

ــوع  ــن موض ــه ای ــتی ب ــاد باالدس ــه نه ــش، چ گزین

رســیدگی می کنــد و بــه بررســی نحــوه ی امتیــاز دهــی 

کمیتــه گاز می پــردازد؟ ایــن موضوعــی اســت کــه 

ــده  ــاظ نگردی ــرای آن لح ــری ب ــیوه نامه گاز تدبی در ش

ــه  ــیوه نامه کمیت ــوق در ش ــرادات ف ــود ای ــت. وج اس

کارشناســی و عــدم وجــود عزمــی راســخ بــرای اصــالح 

ــن  ــر را در ذه ــواالت زی ــال ها، س ــن س ــی ای آن در ط

متبــادر می نمایــد:

- چــرا اعضــای گــروه تخصصــی مکانیــک ســازمان، بــا 

ــه  ــه از ســوی مهندســان ب ــادی ک ــادات زی وجــود انتق

ایــن شــیوه نامه و نحــوه ی انتخــاب اعضــای کمیته هــا 

شــده اســت، تاکنــون هیــچ اقدامــی بــرای اصــالح آن 

ــی  ــد قبل ــه ی رون ــر ادام ــرار ب ــر ق ــد؟ اگ انجــام نداده ان

ــد  ــای جدی ــاب اعض ــل انتح ــس دلی ــت، پ ــوده اس ب

ــوده اســت؟  گــروه تخصصــی از ســوی اعضــا چــه ب

ــردد  ــاظ گ ــیوه نامه لح ــه در ش ــت ک ــر نیس ــا بهت - آی

کــه اعضــای کمیتــه کارشناســی دفاتــر بعــد از بررســی 

صالحیــت در کمیتــه گاز، بــه گــروه تخصصــی معرفــی 

گردنــد و بــا رای گیــری از کلیــه اعضــای گــروه تخصصی، 

انتخــاب اعضــا صــورت گیــرد و نــه صرفــا بــا انتخــاب 

ــروه  ــای گ ــدودی از اعض ــداد مح ــه تع ــه گاز ک کمیت

تخصصــی در آن عضــو هســتند.

-  وقتــی کــه ارجــاع پرونده هــای گاز از طریــق سیســتم 

ــا  ــس آنه ــر و رئی ــت دفات ــدون دخال ــاع گاز و ب ارج

ــا  ــک ی ــه انتخــاب ی ــی ب ــرد، چــه لزوم صــورت می گی

ــت  ــوی ریاس ــا از س ــن کمیته ه ــای ای ــر از اعض دو نف

ــر وجــود دارد.  دفات

ایــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه ریاســت دفاتــر 

ــا خــود،  ــا انتخــاب مهندســان هــم رای و هم نظــر ب ب

ــر  ــی دفات ــای کارشناس ــر کمیته ه ــلط ب ــی تس ــه نوع ب

ــا  ــه ب ــه نوعــی برخــورد غــرض ورزان ــد و ب دســت یابن

ــرد. ــورت گی ــا ص ــن کمیته ه ــان در ای مهندس

ــا نحــوه  ــچ گزارشــی در رابطــه ب ــه گاز هی - چــرا کمیت

ارائــه نمی کنــد و بــه صــرف  گزینــش داوطلبــان 

ــه  ــت ب ــا داده اس ــه آنه ــیوه نامه ب ــه ش ــاری ک اختی

ــه و  ــه انتخــاب مهندســان داوطلــب پرداخت دلخــواه ب

ــان  ــب کارشناس ــود را در منص ــا خ ــر ب ــم نظ ــراد ه اف

ــر ایشــان  ــف نظ ــه مخال ــرادی ک ــر نشــانده  و اف دفات

ــی  ــای فن ــتن صالحیت ه ــم داش ــند را علی رغ می باش

ــد. ــذف می نماین ــاال، ح ب

در پایــان پیشــنهاد می گــردد کــه اعضــای گــروه 

تخصصــی کــه در پایــان  دوران مســئولیت خــود 

ــا  ــی خــود عمــل نمــوده و ب ــه ذات ــه وظیف هســتند، ب

ــب  ــالش در تصوی ــد و ت ــیوه نامه ای جدی ــن ش تدوی

ــی در  ــدم مثبت ــازمان، ق ــره س ــوی هیئت مدی آن از س

ــد. ــک بردارن ــان مکانی ــکالت مهندس ــل مش ــه ح زمین

جامعه مهندسی
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مهنــدس علی اصغــر خوب خصلــت یکــی از فعــاالن 

ــاریان  ــرکت س ــات در ش ــت تاسیس ــادی در صنع اقتص

نســیم بــا بیــان ایــن مطلــب بــه خبرنــگار مــا گفــت: 

ــات  ــت تاسیس ــه صنع ــود در عرص ــای موج چالش ه

بــرای مــن با حــدود بیش از ۴۵ ســال فعالیــت در حوزه 

آمــوزش و عملیاتــی بــا توجــه بــه تحریم هــای کنونی و 

نبــود شــرایط بــرای واردات تجهیــزات صنعتــی در حوزه 

تاسیســات شــرایط بــرای حضــور برخــی از محصــوالت 

بــاز شــده اســت و مصرف کننــدگان و  بی کیفیــت 

ــش  ــا چال ــت را ب ــا کیفی ــوالت ب ــدگان محص تولیدکنن

مواجــه ســاخته اســت.

او افــزود: واردات محصوالتــی ماننــد چیلــر و تهویه هوا 

ــا کیفیت هــای مطلــوب از شــرکت های صاحــب  و ... ب

ــی  ــدات داخل ــرای تولی ــاِم خــارج از کشــور فضــا را ب ن

ــل  ــه دلی ــر ب ــال حاض ــا در ح ــود ام ــاخته ب ــی س رقابت

مشــکالت در حیطــه واردات زمینــه بــرای حضــور افــراد 

نــاوارد بــا محصــوالت بی کیفیــت فراهم ســاخته اســت 

ــوالت  ــن محص ــد ای ــا خری ــی ب ــرمایه های هنگفت و س

ــن  ــی از بی ــات غیرمهندس ــرای خدم ــردن ب ــه ک و هزین

مــی رود.

ــه نقــش  ــا اشــاره ب ــه ب ــن اســتاد دانشــگاه در ادام ای

پراهمیــت آمــوزش در حــوزه مهندســی اظهــار داشــت: 

آمــوزش و اســتمرار آن و بــه روزرســانی دانــش و 

آموخته هــای آکادمیــک در محیط هــای دانشــگاهی 

ــره  ــلمًا خب ــا مس ــت ام ــی اس ــروری و بدیه ــری ض ام

شــدن فــارغ التحصیــالن در فضاهایــی ماننــد آکادمــی 

ــت  ــوری اس ــای تئ ــت آموخته ه ــرط تقوی ــانه ش کاش

تــا بتواننــد بــا قــدرت تمــام در حوزه هــای عملیاتــی و 

ــد. ــور یابن ــف حض ــای مختل پروژه ه

بــه گفتــه وی اســتمرار آمــوزش شــرط رونــق و ارتقــاء 

ــر  ــن ام ــت و ای ــی اس ــه مهندس ــی جامع ــطح علم س

ممکــن نمی شــود مگــر بــا اهمیــت دادن مراکــز 

ــوری  ــای تئ ــطح آموزش ه ــاء س ــت ارتق ــی جه آموزش

ــق  ــا رون ــور ت ــته های مهندســی در کش ــی در رش و عمل

ــیم. ــاهد باش ــادی را ش اقتص

هدررفت سرمایه های تاسیساتی با حضور افراد ناوارد

نظام مهندسی

صدیقه بهزادپور
دبیر سرویس خبر

فعــال صنعــت تاسیســات از هدررفــت ســرمایه هــای خــرد و کالن بــه دلیــل نبــود تجهیــزات صنعــت تاسیســات در 

کشــور و جوالندهــی محصــوالت بــی کیفیــت در بــازار بــدون رقابــت داخلــی خبــر داد.
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نظام مهندسی کهگیلویه و بویراحمد:

نتایج انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابالغ شد.

نظام مهندسی یزد:
ــدگان و  ــزد از تولیدکنن ــتان ی ــاختمان اس ــت س ــگاه صنع ــن نمایش ــت و یکمی ــزاری بیس ــارکت در برگ ــور و مش ــرای حض ب

ــد. ــل آم ــوت بعم ــات دع ــدگان خدم ارائه دهن

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

جلسه هیات رئیسه گاز استان در محل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی برگزار شد.

نظام مهندسی مازندران:

اطالعیــه مهــم دربــاره اعــالم نتایــج آزمــون ورود بــه حرفــه شــهریورماه ۱۴۰۱ پیرامــون بازنگــری در نتایــج آزمون هــای 
ورود بــه حرفــه مهندســی صــادر گردید.

نظام مهندسی گیالن:

اداره کل راه و شهرســازی گيــالن، متنــی در خصــوص پيوســت ششــم - ويرايــش چهــارم طراحــی لــرزه ای و اجــرای اجــزای غيــر 
ســازه ای معمــاری اعــالم کــرد.

نظام مهندسی لرستان:

هیات رئیسه سال دوم دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شد.

نظام مهندسی تهران:

ــات  ــالن جلس ــاری در س ــران و معم ــای عم ــی از اعض ــور جمع ــا حض ــن ب ــت های نوی ــوع وال پس ــا موض ــی ب ــت علم نشس

ــد. ــزار ش ــران برگ ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س

نظام مهندسی

http://kbeng.ir/
https://www.yazdnezam.ir/node/1821
https://www.yazdnezam.ir/node/1821
https://azarnezam.ir/fa/news/2245/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mazandnezam.org/fa/news/12569/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87
https://www.mazandnezam.org/fa/news/12569/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87
https://www.mazandnezam.org/fa/news/12569/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87
http://www.guilan-nezam.ir/#bookmark&panel1-3
http://www.guilan-nezam.ir/#bookmark&panel1-3
http://lorestannezam.ir/fa/news/533/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.tceo.ir/?NEWS/235223/255401/261152/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.tceo.ir/?NEWS/235223/255401/261152/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
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قســمت اول - بــر اســاس مــاده ۷۷ آیین نامــه اجرايــی 

قانــون نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان، اختیــارات 

ســازمان  تخصصــی  گروه هــای  بــرای  وظایفــی  و 

نظام مهندســی تعریــف شــده اســت کــه اهــم آن؛ 

ــته  ــر رش ــژه ه ــائل وی ــق مس ــی دقی ــی کارشناس بررس

تخصصــی بــا حضور حداقل 7 نفر و ارســال پیشــنهادات 

ــج  ــا نتای ــه نظام مهندســی اســتان می باشــد ت خــود ب

ــود  ــای خ ــه در تصمیم گیری ه ــوان آیین نام ــه عن را ب

ــن  ــر بی ــالف نظ ــروز اخت ــورت ب ــد و درص ــاظ کنن لح

ــی  ــره نتیجــه نهای ــات مدی گروه هــای تخصصــی و هی

اخــذ و اعــالم شــود. 

بــا هــدف  نیــز  نیــوز  پایــگاه خبــری تاسیســات 

ــات در  ــروه تاسیس ــش روی گ ــای پی ــی چالش ه بررس

ــه  ــته و ارائ ــکالت گذش ــی مش ــی و بررس نظام مهندس

راهکارهــای مطلــوب در ایــن حــوزه نشســتی بــا 

حضــور دو تــن از اعضــای گــروه تخصصــی مکانیــک در 

ــی آزاد  ــت و گوی ــا در گف ــرد ت ــزار ک نظام مهندســی برگ

ــردازد.  ــه بپ ــن زمین ــائل در ای ــی مس ــه بررس ب

ــن  ــدس محس ــران و مهن ــی جلوه گ ــدس مصطف مهن

ــروه تخصصــی  ــی گ ــری فشــارکی از اعضــای اصل جعف

ــران  ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــک در نظام مهندس مکانی

ــگاه  ــر مســئول و پای ــه واصــف مدی ــا حضــور روح ال ب

از  قســمت  در ششــمین  نیــوز  تاسیســات  خبــری 

برنامــه فــاز ششــم بــه بحــث پیرامــون وظایــف ایــن 

کمیســیون و انجمــن هــا بــا محوریــت موضــوع 

ــد. ــات پرداختن تاسیس

ــش  ــابقه ای بی ــا س ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب جلوه گ

ــطوح  ــات در س ــوزه تاسیس ــت در ح ــال فعالی از 48 س

مختلــف، حدود ســه ســال در گــروه تخصصــی مکانیک 

بــه عنــوان عضــو اصلــی حضــور داشــته اســت گفــت: 

واکاوی نقض ماده آیین نامه قانون نظام مهندسی در حوزه تاسیسات

دو تــن از اعضــای گــروه تخصصــی مکانیــک و مدیــر مســئول پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز در ششــمین برنامــه 

فــاز چهــارم بــه بررســی وظایــف گروه هــای تخصصــی و دالیــل عــدم انجــام وظیفــه بــر اســاس نــص صریــح مــاده 

واحــد قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان پرداختنــد. 

فاز چهارمفاز چهارم
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برگــزاری جلســات گــروه تخصصــی مکانیــک بــا 

هــدف بررســی چالش هــا و مشــکالت در ایــن حیطــه 

ــزار می شــد بســیار  ــه برگ ــا آنچــه ک ــزار می شــد ام برگ

متفــاوت بــا آنچــه کــه در مــاده 77 بــه آن تاکید شــده، 

ــات  ــم دفع ــات از نظ ــزاری جلس ــت برگ ــود. در حقیق ب

برگــزاری بــه صــورت کامــل برخــوردار نبــود و بســیاری 

ــد  ــه ح ــه ب ــر در جلس ــراد حاض ــداد اف ــوارد تع از م

ــور  ــام ام ــه انج ــوارد ب ــر م ــید و در اکث ــاب نمی رس نص

اداری و بررســی نامه هــای اداری معطــوف می شــد. 

مهنــدس واصــف نیــز در تاییــد صحبت هــای مهنــدس 

ــو  ــاری عض ــدس جب ــرر مهن ــتعفای مک ــران اس جلوه گ

ــکالت  ــن مش ــتای همی ــروه را در راس ــن گ ــین ای پیش

ــروه  ــات گ ــور او در جلس ــدم حض ــه ع ــاد وی ب و انتق

تخصصــی بــدون اطــالع رســانی و درخواســت حضــور 

ــت.  او دانس

جلوه گــران دلیــل اصلــی اجــرا نشــدن جلســات گــروه 

تخصصــی مکانیــک را ضعــف مدیریــت و عملکــرد گروه 

ــای  ــرد گروه ه ــف عملک ــرد: ضع ــان ک ــر و خاطرنش ذک

تخصصــی بــه ویــژه گــروه تخصصــی مکانیــک در حالی 

قابــل بررســی اســت کــه حــدود 20 مــورد از مجمــوع 

30 مــورد وظایــف هیــات مدیــره قابــل بررســی و 

پیگیــری در گروه هــای تخصصــی اســت کــه ایــن مهــم 

مــورد غفلــت اعضــاء گــروه و همچنیــن هیــات مدیــره 

ــع شــده اســت.  نظام مهندســی هــر اســتان واق

جعفــری فشــارکی نیــز در ادامــه ایــن نشســت ضمــن 

ــوان عضــو  ــه عن ــه حضــور 3 ســال مســتمر ب اشــاره ب

اصلــی در گــروه تخصصــی مکانیــک و همچنیــن 

کارشــناس رســمی دادگســتری اظهار داشــت: اســتعفای 

دو تــن از اعضــای ایــن گــروه )مهندســی علیرضــا 

میرجعفــری و دکتــر رامیــن کرمــی( بــه عنــوان رئیــس 

شــاید  تهــران،  اســتان  ســاختمان  نظام مهندســی 

فرصتــی بــود کــه مشــکالت گــروه تاسیســات جدی تــر 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــده تر م ــی ش و کارشناس

ادامه دارد ...

فاز چهارمفاز چهارم
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نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

بازار مهندسیدرس مهندسی
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درس مهندسی

تعرفه لوله کشی آب ساختمان

قیمت )تومان( واحد خدمات ردیف

25000 هر متر لوله کشی آب سرد و گرم 1

20000 هر متر لوله کشی فاضالب 2

40000 هر عدد نصب جعبه کلکتور 3

300000 هر عدد نصب پمپ آب 4

150000 هر واحد نصب فالش تانک 5

200000 هر واحد نصب روشویی 6

450000 هر واحد نصب مخزن پشت بام 7

بازار مهندسی
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گردهمایی مهندسیگردهمایی مهندسی

ــا و  ــان ه ــش بنی ــری از دان ــم رهب ــام معظ ــد مق تاکی

ظرفیــت هــای پنهــان بخــش خصوصــی باعــث شــد 

تــا فعالیــت هــا بیــش از پیــش در ایــن محــور اســتوار 

ــا  ــیاری ب ــای بس ــازمان ه ــتا س ــن راس ــردد و در ای گ

هــدف حمایــت ویــژه از ایــن گــروه در وزارتخانــه هــا 

و... شــکل گرفــت و همــگان در صــدد برآمدنــد تــا با در 

اختیــار گرفتــن ظرفیــت هــای مالــی و حمایتــی خــود 

بــه رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور کمــک کننــد. 

شــرکت مــادر تخصصــی »ســاتکاب« نیــز از جملــه ایــن 

مجموعــه هــا در وزارت نیــرو محســوب مــی شــود کــه 

ــان  ــش بنی ــت از دان از ســالها پیــش مســئولیت حمای

هــا و اســتارتاپ هــا را در صــدر وظایــف خــود داشــته 

و مســلمًا بعــد از ایــن نامگــذاری وظیفــه ســنگین تــری 

نیــز برعهــده وی گذاشــته شــد. هــر چنــد ایــن شــرکت 

ــا اصــل 44 منحــل  در ســال 1390 بــه دلیــل تعــارض ب

شــد امــا مجــددًا در زمــان وزارت اردکانیــان بــه امیــد 

حمایــت از ســرمایه هــای پنهــان در صنعــت آب و بــرق 

احیــاء شــد. رویکــردی کــه همزمــان بــا آغــاز ریاســت 

جمهــوری رئیســی بــه چالــش کشــانده شــد کــه البتــه 

ــری از  ــره گی ــه به ــد ب ــد و امی ــر جدی ــن مدی ــا تعیی ب

ســوابق وی بعنــوان معاونــت فــروش و بازاریابــی 

شــرکت بهنــوش مهــر تاییــد بــر ادامــه فعالیــت ایــن 

شــرکت زده شــد. 

حمایــت از شــرکت هــای خصوصــی تولیدکننــده کاالها 

و خدمــات در حــوزه آب وبــرق، توســعه صــادرات، 

ــت  ــی فعالی ــه ارکان اصل ــد و ... ازجمل ــت از تولی حمای

شــرکت ســاتکاب در وزارت نیــرو محســوب مــی شــود. 

امــا متاســفانه ظرفیــت هــای مناســب تولیــد در ایــن 

ــژه در  ــه وی ــیا ب ــه اورس ــورهای منطق ــا کش ــه ب زمین

چراغ خاموش استارتاپ ها و دانش بنیان ها در صنعت برق

صدیقه بهزادپور
دبیر سرویس خبر

ــور  ــاری کش ــی – تج ــداد صنعت ــن رخ ــوان بزرگتری ــه عن ــرق ب ــت ب ــگاه صنع ــن نمایش ــت و دومی ــزاری بیس برگ

ــای  ــا و نورآوری ه ــی ظرفیت ه ــه بررس ــا ب ــد ت ــه ای ش ــی بهان ــی و خارج ــد داخل ــرکت های توانمن ــور ش ــا حض ب

شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارتاپ در ایــن حــوزه بپردازیــم و چالش هــای موجــود فعالیــن اقتصــادی بخــش 

ــرژی را بررســی کنیــم.  خصوصــی در حــوزه ان
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گردهمایی مهندسی

ــزاری  ــه برگ ــط ب ــر فق ــال اخی ــد س ــی در چن ــدر انزل بن

جلســات و انعقــاد تفاهــم نامــه هایــی بــر روی کاغــذ 

ــوب  ــیل خ ــن پتانس ــت و همچنی ــده اس ــدود ش مح

ــراق و  ــد ســوریه و ع ــی کشــورهایی مانن ــازار صادرات ب

ــای  ــد کنتوره ــی مانن ــرای محصوالت ــا ب ــتقبال آنه اس

ــط  ــدازی خ ــیدی، راه ان ــای خورش ــل ه ــمند، پان هوش

تولیــد بــرق در ایــن کشــورها جــدی گرفتــه نمــی شــود. 

ــای  ــه ه ــا هزین ــراوان ب ــای ف ــگاه ه ــزاری نمایش برگ

گــزاف در کشــورهایی ماننــد افغانســتان بــدون پیامــد 

ــران در  ــوب ای ــه خ ــود رتب ــا وج ــب ب ــه مناس و نتیج

صــادرات کاالی آب و بــرق در ســالهای نــه چنــدان دور 

فلســفه وجــود شــرکتهای مادرتخصصــی در وزارت نیــرو 

را زیــر ســئوال مــی بــرد و ایــن گمــان ایجــاد می شــود 

کــه آیــا کفــه تــرازو فعالیــت چنیــن ســازمان هایــی در 

تضــاد نامگــذاری امســال و یــا تاکیــد همیشــگی مقــام 

معظــم رهبــری مبتنــی بــر حمایــت از شــرکتهای دانــش 

بنیــان و ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی نیســت؟

ــدود 300  ــون ح ــم اکن ــه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــرژی فعــال  ــرق و ان ــان در حــوزه ب شــرکت دانــش بنی

ــی هــم در حــال  هســتند و حــدود 400 شــرکت صنعت

ــتند  ــش هس ــن بخ ــه در ای ــوالت فناوران ــد محص تولی

و بــه گفتــه کارشناســان در صــورت مدیریــت مطلــوب 

ــر  ــالوه ب ــوان ع ــی ت ــی م ــن ظرفیت ــت از چنی و حمای

رفــع نیــاز داخلــی بخــش عمــده ای از بــازار کشــورهای 

ــه  ــز ب ــت را نی ــورها ی دور دس ــی کش ــایه و حت همس

ــاص داد.  ــود اختص خ

ــوان علمــی و پژوهشــی  ــش بومــی و ت ــه دان ــکاء ب ات

ــور  ــازی در کش ــعه و نوس ــتر توس ــی از ارکان بس داخل

محســوب مــی شــوند. فراهــم آوردن شــرایط رقابتــی 

بیــن شــرکتهای خصوصــی و حضــور آنهــا در نمایشــگاه 

ــب  ــتر مناس ــردن بس ــوار ک ــی و هم ــن الملل ــای بی ه

ــه  ــن اداری از جمل ــع قوانی ــرارداد و رف ــاد ق ــرای انعق ب

ــد  ــه مــی توان ــد ک ــه شــمار مــی آی ــی ب شــاخص های

ــق شــعار ســال فراهــم ســازد.  ــرای تحق ــه را ب زمین

امیــد اســت ادامــه حضــور و فعالیــت شــرکت هایــی 

ماننــد ســاتکاب در راســتای منافــع ملــی و نــه هزینــه 

ــد و  ــق تولی ــدف رون ــا ه ــی و ب ــارات مل ــردن اعتب ک

ــی در  ــش خصوص ــوب بخ ــت مطل ــتفاده از ظرفی اس

ــادرات  ــد و ص ــد تولی ــا فرآین ــد ت ــرژی باش ــش ان بخ

ــرکت  ــن ش ــت ای ــی فعالی ــای اصل ــاخص ه ــه از ش ک

اســت، مصــداق جــدی یابــد و در حقیقــت رونــق 

ــای  ــرکت ه ــا ش ــا ب ــان ه ــش بنی ــت دان ــرخ فعالی چ

ــرکت  ــق ش ــه رون ــود و ن ــی ش ــی عملیات مادرتخصص

ــش  ــمبلیک دان ــور س ــا حض ــی ب ــادر تخصص ــای م ه

ــه کام  ــا و ب ــان ه ــش بنی ــام دان ــه ن ــا و ب ــان ه بنی

ــا! ــه ه ــه وزارت خان ــای زیرمجموع ــرکت ه ش



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


