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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.
•ذکــر و نقــل مطالــب فقــط بــا اجــازه کتبــی 

ممکــن اســت.
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت رایگان 

منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

اســت.  نشــریه  گرداننــدگان 

به نام خدا 
همکاران گرامی سالم و خدا قوت

در ســرمقاله شــماره قبــل در خصــوص تجمیــع خدمــات 
ــی  ــک را بررس ــرح و هری ــه را مط ــی دو نظری مهندس
کردیــم. در ایــن شــماره نظریــه ســومی را شــرح 
می دهیــم کــه مطــرح اســت و بایــد بــه آن نیــز توجــه 

کــرد.
گفتیــم دو نظریــه در خصــوص تجمیــع خدمــات وجــود دارد کــه یکــی قائــل 
بــه جداســازی خدمــات و اعطــای هرکــدام بــه مهندســی جــدا اســت و دیگری 
تجمیــع آن هــاو ســپردن بــه یــک نفــر اســت. هــردو نظریــه در اســتان هایی 
اجرایــی شــده اســت و مــی تــوان ضعــف و قــوت هریــک را ســنجید. در کنــار 
ایــن دو نظریــه راه ســومی وجــود دارد کــه قائــل بــه تجمیــع هوشــمندانه و 
ــردن  ــره ای عمــل ک ــن روش، جزی ــردازان ای ــد اســت. نظریه پ تفکیــک هدفمن
ــژه در  ــه به وی ــد ک ــی می دانن ــکال بزرگ ــاختمان را اش ــدرکاران س ــت ان دس

ــود.  ــی می ش ــکالت بزرگ ــث مش ــک باع ــاختمان های کوچ س
ــبینی  ــی پیش ــای آن، نقش ــیوه نامه ه ــی و ش ــرل نظام مهندس ــون کنت در قان
ــدس  ــی از دو مهن ــه یک ــه ب ــده ک ــر هماهنگ کنن ــام ناظ ــه ن ــت ب ــده اس ش
ــی  ــت هماهنگ ــف اس ــر موظ ــن ناظ ــود. ای ــا می ش ــران اعط ــا عم ــار ی معم
ــن مســئولیت حق الزحمــه  ــال ای ــان همــه ناظــران را انجــام دهــد و درقب می
ای نیــز دریافــت مــی دارد. اگــر ایــن شــخص همــه وظایــف خــود را درســت 
انجــام دهــد بازهــم بخشــی از فعالیت هــا از تیــررس نــگاه او خــارج اســت. 
مهنــدس ناظــر گاز بــا هیچ کــدام از اعضــای تیــم نظــارت تعامــل قانونــی ندارد. 
آتش نشــانی تکلیــف مشــخصی نــدارد و تنهــا از طریــق مهنــدس تاسیســات، 
قــرارداد شــرکت مجــری مطالبــه می شــود. اگــر قــرار باشــد مهنــدس دیگــری 
نیــز وارد ســاختمان شــود، نقــش او نیــز در ارتبــاط بــا دیگــران تعریــف نشــده 
ــرا  ــد اج ــادی در رون ــکاالت زی ــروز اش ــث ب ــا باع ــن ناهماهنگی ه ــت. ای اس
ــی  ــازمان نظام مهندس ــالف در س ــل اخت ــات ح ــیاری از جلس ــوع بس و موض
ــا  ــال اگــر طــراح دودکــش، محــل دســتگاه ها و ی ــوان مث شــده اســت. به عن
ــد، مهنــدس ناظــر  ــازه را درســت طراحــی نکن سیســتم های تأمیــن هــوای ت
گاز بایــد واکنــش نشــان دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه مهنــدس ناظــر گاز 
وقتــی وارد ســاختمان می شــود کــه بخــش اصلــی ســازه آن یــا به اصطــالح 
ــه  ســفت کاری آن تمــام شــده اســت و امــکان حــل بســیاری از مشــکالت ب
وجــود آمــده ممکــن نیســت؛ امــا مهنــدس ناظــر تاسیســات از ابتــدای پــروژه 
در ســاختمان بــوده اســت و می توانســته متوجــه ایــن مشــکالت شــود ولــی 

در محــدوده اختیــارات او نیســت.
ــر  ــانی، ناظ ــر آتش نش ــات، ناظ ــر تاسیس ــدس ناظ ــر ورود مهن ــویی دیگ از س
ــی  ــدون هماهنگ ــرق و... ب ــر ب ــازه، ناظ ــاری، ناظــر س ــر معم ــار ناظ گاز در کن
بــا یکدیگــر می توانــد آثــار نامطلوبــی روی فرآینــد اجــرا بگــذارد. البتــه ایــن 
ــه  ــت. بلک ــان نیس ــع آن ــا تجمی ــراد ی ــن اف ــردن ای ــه جداک ــل ب ــه قائ نظری
ــزام  ــی و ال ــد طراح ــتر روی فرآین ــت بیش ــختگیری و دق ــا س ــاد دارد ب اعتق
طــراح بــه دیــدن بســترهای مناســب بــرای دودکش هــا، محــل دســتگاه ها، 
سیســتم های مناســب تهویــه و مــوارد دیگــری ازاین دســت مــی تــوان 
نقــش ناظــران را در نظــارت بــر رونــد درســت اجــرا قوی تــر کــرد و آن هــارا از 
طراحی هــای خلق الســاعه در خــود کارگاه نجــات داد و مــواردی ماننــد ســایز 
ــه گاز را همچنــان از طراحــی جــدا کــرد و بــه خــود تیــم اجــرا و نظــارت  لول

گاز ســپرد.
بــه نظــر می رســد نظریــه ســوم میانــه روتــر از دو دیــدگاه قبلــی اســت و در 
حــال حاضــر مــی تــوان بــه کمــک آن از ســخت تر شــدن شــرایط جلوگیــری 

کــرد.
تا بعد!

راه ســوم
سخن سردبیر

روی جلد مربوط به سخن سردبیر

آغاز مهندسی
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اخبار مهندسی

سیستم تبرید المبورگینی ناجی جان انسان ها

یــک المبورگینــی بــا محفظــه تبریــد ویــژه؛ کلیه هــای یــک فــرد اهداکننــده را بــا باالتریــن ســرعت بــه دو بیمارســتان 
در ایتالیــا رســاند. دو هدیــه ویــژه کریســمس بــا یــک دســتگاه المبورگینــی Huracan LP-610  پلیــس ایتالیــا بــه دو 
بیمارســتان اهــدا شــد. تیــم پلیــس ایتالیــا آمــوزش ویــژه ای بــرای رانندگــی ســریع و عملیــات نجــات اورژانســی دیــده 
بودنــد. در میــان تجهیــزات ناجــی حیــات ایــن خــودرو یــک یخچــال در محفظــه جلویــی بــرای نگهــداری اندام هــای 
انســانی تعبیــه شــده اســت. ایــن خــودرو بــا مصــرف ســوخت 5.2 لیتــر در 100 کیلومتــر و قــدرت موتــور 610 اســب 
بخــار می توانــد در 2.5 ثانیــه 97 کیلومتــر بــر ســرعت شــتاب گرفتــه و بــه حداکثــر ســرعت 341 کیلومتــر بــر ســاعت 

 . سد بر

.................................................................................................

سوخت خانه ها عوض می شود

یــک شــرکت تحقیقاتــی آلمانــی روی توســعه پمپ هــای 
ــه  ــا ب ــا از آن ه ــد ت ــان کار می کن ــوخت پروپ ــا س ــی ب حرارت
گازوئیل ســوز  و  گازســوز  گرمایشــی  سیســتم های  جــای 

ســاختمان های قدیمــی اســتفاده شــود. 
ــای  ــرای آپارتمان ه ــاده تر ب ــای ســهل الوصول تر و س ــی روی توســعه گزینه ه ــه تازگ ــر ب مهندســان موسســه فرانهوف

ــد.  ــی کار می کنن قدیم
در ایــن پــروژه جدیــد، Fraunhofer ISE در درجــه اول روی سیســتم های گرمایــش از کــف در یــک پــروژه مشــترک 

ــد.  ــز می کن ــازی تمرک ــی و خانه س ــع گرمایش ــال در صنای ــرکت های فع ــا ش ب
در نهایــت ایــن موسســه می خواهــد پمپ هــای حرارتــی بــرای ســه کاربــری بســازد: سیســتم های گرمایــش از کــف، 

سیســتم های گرمایــش مرکــزی و رده هــای بــا عملکــرد باالتــر بــرای پمپ هــای حرارتــی بیرونــی. 
مدیــر دپارتمــان فنــاوری ســرمایش و گرمایــش موسســه فرانهوفــر می گویــد: »مــا نیــاز بــه گزینه هــای پمپ هــای 
حرارتــی اســتاندارد بــه جــای سیســتم های گرمایشــی گازی و گازوئیلــی بــرای همــه کاربری هــا در صنعــت 
خانه ســازی داریــم. پروپــان یــک مبــرد پذیرفتــه شــده بــرای صنعــت پمــپ حرارتــی اســت و کاربــرد گســترده ای در 

ــد در داخــل هــم اســتفاده شــود.« ــه بتوان ــم ک ــی داری ــا گزینه های ــی دارد. م ــی بیرون پمپ هــای حرارت
پــروژه جدیــد کــه بــا بودجــه 7 میلیــون یورویــی از ســوی وزارت اقتصــاد و حفاظــت محیط زیســت آلمــان تامیــن 
ــزی شــده  ــا ســال 2025 برنامه ری ــروژه ت ــن پ ــد. مــدت زمــان اجــرای ای ــر کن ــن شــکاف ها را پ شــده قصــد دارد ای

اســت. 
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اخبار مهندسی

رونمایی از بزرگترین توربین بادی جهان

شــرکت CSSC هایژوانــگ یکــی از ۱۰ شــرکت برتــر دفاعــی چیــن یــک هــاب پروانــه و اتاقــک موتــور بــرای نمونــه 
اولیــه توربیــن بــادی دریایــی بــا بــازده ۱۸ مــگاوات ســاخته اســت. نمونــه اولیــه بزرگتریــن توربیــن بــادی دریایــی 
جهــان در مراســمی در پــارک صنعتــی شــهر دانــگ یینــگ واقــع در ایالــت شــاندانگ چیــن رونمایــی شــده اســت.

توربیــن H۲۶۰ بــا قــدرت تولیــد ۱۸ مــگاوات بــرق بــه ارتقــای ظرفیــت و کارآمــدی توربیــن کمــک می کنــد و همچنیــن 
ــازار توربیــن در بادهــای  ــادی دریایــی را کاهــش می دهــد. چشــم انداز ب ــرژی مزرعه هــای ب ــه یکســان شــده ان هزین

مناطقــی بــا بادهــای شــدید و همچنیــن در دریــا متناســب اســت.
توربیــن بــادی جدیــد بزرگتــر از نمونه هــای ســاخته شــده توســط شــرکت های چینــی دیگــر اســت. همچنیــن قــدرت 

آن در مقایســه بــا توربین هــای فعلــی زیمنــس، وســتاس و جنــرال الکتریــک نیــز بیشــتر اســت.
بــه گفتــه شــرکت ســازنده توربیــن جدیــد تیغه هایــی ۱۲۸ متــری دارد کــه وســعت حرکــت آنهــا ۵۳ هــزار متــر مربــع 
و معــادل مســاحت ۷ زمیــن فوتبــال اســت. در کنــار ایــن مــوارد توربیــن دارای یــک سیســتم حســگری هولوگرافیــک 

بــرای کاهــش بــار و فنــاوری کنتــرل بــرای گشــتاورهای مختلــف اســت.
چنــد سیســتم آنالیــن نظــارت بــا منابــع متعــدد از توربیــن پشــتیبانی می کننــد تــا لــرزش تیغــه یــا میــزان بی ثباتــی 

آئرواالســتیک ناشــی از ترکیــب ارتعــاش و توزیــع فشــار روی تیغــه را تــا ۱۰ درصــد کاهــش دهنــد.

تولید نانو پوشش هایی با قابلیت جلوگیری از خاموشی برق

ــای  ــذر جریان ه ــت از گ ــرای ممانع ــره ب ــه مق ــوم ب ــی موس ــق الکتریک ــک عای ــرق از ی ــال ب ــتم های انتق در سیس
ناخواســته بــه زمیــن اســتفاده می شــود کــه نقــش مهمــی در بهبــود عملکــرد جریان هــای انتقالــی بــرق دارد، ولــی 
ــطحی آن  ــای س ــی و آلودگی ه ــاک گرفتگ ــد، خ ــش  می آی ــا پی ــن مقره ه ــرای ای ــوال ب ــه معم ــکالتی ک ــی از مش یک

ــود. ــترده می ش ــی های گس ــروز خاموش ــب ب ــی موج ــه گاه ــت ک اس
ــو، موفــق بــه ایجــاد نانــو پوشــش روی ایــن مقره هــا شــده کــه موجــب  یکــی از شــرکت های فعــال در حــوزه نان

کاهــش آلودگــی ســطحی ایــن مقره هــا شــده اســت.
ایــن نانــو پوشــش عــالوه بــر دوام و مانــدگاری بــاال، در شــرایط آب و هوایــی مختلــف بــه  ویــژه شــرایط شــرجی 
ــت  ــت رقاب ــده و قابلی ــد ش ــی تولی ــه خارج ــت نمون ــوم قیم ــک س ــا ی ــش ب ــن نانوپوش ــبی دارد. ای ــرد مناس عملک
ــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده، ایــن پوشــش نانویــی تمــام مشــخصات مــورد  ــا محصــول خارجــی را دارد. ب ب
ــر کاربــرد در صنعــت بــرق، جهــت آب گریــزی مصالــح و  نظــر توانیــر را پــاس کــرده اســت. ایــن فنــاوری عــالوه ب

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــز قاب ــاختمانی نی ــنگ های س س

.................................................................................................



ت نیوز
تاسیسا

www.Tasisatnews.com 6هفته نامه شماره 406

اخبار مهندسی

ــادی  ــن ب ــک توربی ــر ی ــن تصوی ــد ای ــتباه نکنی * اش
نیســت ایــن تصویــر از 14 توربیــن بــادی کــه در یــک 

راســتا قــرار دارنــد گرفتــه شــده اســت.

ــه در  ــان ک ــمات یهودی ــبت« از مراس ــوم السَّ * در »ُی
واقــع روز هیــچ کاری نکــردن اســت؛ آسانســورهایی 
بــه کار می رونــد کــه بعــد از رســیدن بــه هــر طبقــه ای 
می ایســتد؛ چــون حتــی دســت زدن بــه دکمــه هــم 

ــود!! ــاب می ش کار حس

....................................................
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گردهمایی مهندسی

. ششمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره تأمین، صنایع و تجهیزات
این نمایشگاه از تاریخ 29 دیماه 1401 تا 2 بهمن ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

. بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی و صنایع وابسته 
این نمایشگاه از تاریخ 29 دیماه 1401 تا 2 بهمن ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

• دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا 
این نمایشگاه از تاریخ 29 دیماه 1401 تا 2 بهمن ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

• دومین نمایشگاه بین المللی آموزش، خدمات و تکنولوژی های نوین آموزشی وابسته 
این نمایشگاه از تاریخ 29 دیماه 1401 تا 2 بهمن ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

• اولیــن نمایشــگاه بین المللــی نظافــت و شستشــوی صنعتــی، ماشــین آالت، تجهیــزات، خدمــات و صنایــع وابســته 
)ایــران کلیــن تــک( 

این نمایشگاه از تاریخ 29 دیماه 1401 تا 2 بهمن ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
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اشــخاص می تواننــد از طریــق تفکیــک یــا افــراز، ملــک 
ُمشــاعی خــود را تقســیم نمایند.

تفکیــک در عــرف ثبتــی عبــارت اســت از تقســیم مــال 
ــات  ــه قطع ــالک( ب ــی و ام ــد اراض ــول )مانن ــر منق غی
کوچکتــر. مثــاًل 5000 مترمربــع زمیــن بــه قطعــات 200 

ــع تقســیم شــود. مترمرب
ــر  ــرای ه ــد ب ــند جدی ــذ س ــم و اخ ــند قدی ــال س ابط
قطعــه بــه طــور جداگانــه انجــام شــده، تقســیم 
نامــه از ســوی دفترخانــه اســناد رســمی پــس از اخــذ 
ــال  ــل ارس ــت مح ــه اداره ثب ــمی ب ــتعالم های رس اس

ــردد. ــادر گ ــد ص ــند جدی ــا س ــود ت می ش
ــِک  ــراز مل ــق ِاف ــد از طری ــن اشــخاص می توانن همچنی
ُمشــاعی ســند جداگانــه ای بــرای هــر قطعــه اخــذ کنند. 
بــه شــرط ایــن کــه عملیــات ثبتــی پایان رســیده باشــد 
و ملــک دارای ســند رســمی باشــد یــا اینکــه آگهی هــای 

ــد و  ــه باش ــورت پذیرفت ــدود ص ــد ح ــی و تحدی نوبت
ملــک تحدیــد حــدود شــده باشــد، ِافــراز توســط ثبــت 
ــرکاء  ــی از ش ــه یک ــر اینک ــود مگ ــام می ش ــل انج مح
ــغ و ..(  ــفیه، نابال ــه، َس ــا َمحجــور )دیوان ــر ی مفقوداالث
باشــد. اگــر ملــک فاقــد ســند رســمی یــا مراحــل فــوق 
باشــد بــرای افــراز بایســتی بــه دادگاه محــل مراجعــه 
ــدم  ــیم و ع ــکان تقس ــدم ام ــورت ع ــه در ص ــود ک نم
توافــق شــرکاء، توســط دادگاه حکــم بــه فــروش ملــک 

می شــود. داده 
تفــاوت عمــده تفکیــک و افــراز در ایــن اســت که شــرط 
ــر  ــد نف ــه چن ــد ک ــه می باش ــن گون ــراز ای ــای اف تقاض
شــریک وجــود داشــته باشــند ولــی در تفکیــک ممکــن 
اســت ملــک متعلــق بــه یــک نفــر باشــد کــه بخواهــد 
ملــک را بــه قطعــات کوچکتــر تبدیــل نمایــد و عمدتــًا 

ــرد. ــت و تفاهــم صــورت می گی ــا رضای ــک ب تفکی

علیرضا واصف
دبیر تحریریه

از مشاور حقوقی ما بپرس

سواالت حقوقی خود را در حوزه نظام مهندسی ازطریق Hello@Tasisatnew.com  از ما بپرسید تا 
مشاور حقوقی تاسیسات نیوز آنها را پاسخ دهد.

حقوق مهندسی

برای تقسیم ملک مشترک چه باید کرد؟
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برای خرید آنالین این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

سونا - مبانی و کلیات، معماری، تاسیسات مکانیکی

کتاب مهندسی

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9/
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نظام مهندسی

نامه ای تحت عنوان اعالم برائت دو تن از اعضای هیئت مدیره گروه تخصصی 
مکانیک ساختمان استان تهران در شبکه های مجازی دست به  دست می شود که 

می توانید این نامه را در ذیل بخوانید:
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نظام مهندسی مازندران:

ــاختمان،  ــی س ــون نظام مهندس ــاده قان ــتناد م ــه اس ــي و ب ــازمان های نظام مهندس ــی س ــف ذات ــتای وظاي در راس
ــد. ــاز ش ــاختمانی آغ ــای س ــارت از پروژه ه ــرل و نظ ــور دوره ای كنت مان

نظام مهندسی آذربایجان غربی:

نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص آیین نامه اجرایی بند )ب( ماده 1 قانون جهش تولید دانش بنیان

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

در راســتای اجــرای مــاده ۹ قانــون نظام مهندســی و کنتــرل ســاختمان و مــاده ۵۳ آئیــن نامــه اجرایــی آن »مجمــع عمومــی 

ــز برگــزار گردیــد. فوق العــاده نوبــت دوم ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان« در ســالن پتروشــیمی تبری

نظام مهندسی خوزستان:

دوره آموزشی مدیریت مصرف بهینه انرژی در ساختمان )ویژه مهندسین برق(

نظام مهندسی کرمانشاه:

ــرداری ایمــن در  ــر گودب ــت بحــران اســتان ب ــرکل مدیری رییــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان و مدی
ســاخت و ســازها تاکیــد کردنــد.

نظام مهندسی تهران:

اعالم برائت دو تن از اعضای هیئت مدیره گروه تخصصی مکانیک از سایر اعضاء

نظام مهندسی خراسان رضوی:

در جلســه ای بــا حضــور رئیــس و اعضــای بــرق هیأت مدیــره و مشــاور ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان و مدیرعامــل 
شــرکت مخابــرات منطقــه خراســان رضــوی و معاونیــن وی  تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بــه امضــا رســید.

نظام مهندسی البرز:

لزوم رعایت بازه زمانی دو ماهه جهت اعالم درخواست تمدید قرارداد نظارت از ابتدای سال

نظام مهندسی

https://mazandnezam.org/fa/news/12700/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://mazandnezam.org/fa/news/12700/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.wa-nezam.org/news/1bb0441416
http://www.wa-nezam.org/news/1bb0441416
https://azarnezam.ir/fa/news/2297/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://azarnezam.ir/fa/news/2297/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://azarnezam.ir/fa/news/2297/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.khzceo.ir/
http://kshceo.ir/kshnezam/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/ctl/ArticleView/mid/422/articleId/10340
http://kshceo.ir/kshnezam/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/ctl/ArticleView/mid/422/articleId/10340
http://اعلام برائت دو تن از اعضای هیئتمدیره گروه تخصصی مکانیک از سایر اعضاء
https://www.nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&pageid=133&newsview=3429
https://www.nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&pageid=133&newsview=3429
https://alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=18913&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%2069


ت نیوز
تاسیسا

www.Tasisatnews.com 12هفته نامه شماره 406

نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

یک عکس، یک درس
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قیمت انواع مشعل 

قیمت )تومان( شرح کاال ردیف

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل RAN25 لوله بلند ا مشعل گازسوز  ۷.۰۰۱.۵۰۰
خانگی ایران رادیاتور 1 تا 3 مدل Ran25 با لوله شعله بلند 1

۹.۳۰۰.۵۰۰ 
مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN80/2 لوله بلند ا مشعل 

 2/JGN80 گازسوز خانگی ایران رادیاتور 3 تا 5 مدل
با لوله شعله بلند

2

۹.۳۰۰.۵۰۰ 
مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN80/2 لوله بلند ا مشعل 

 2/JGN80 گازسوز خانگی ایران رادیاتور 3 تا 5 مدل
با لوله شعله بلند

3

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F55 ا مشعل گازسوز خانگی ایران  ۴.۷۰۲.۵۰۰
رادیاتور مدل F55 با ظرفیت 17000 الی 43000 کیلوکالری 4

۱۳.۱۰۴.۰۰۰ 0 PGN مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل 5

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN80/1 ا مشعل گازسوز خانگی  ۹.۱۵۲.۰۰۰
1/JGN80 ایران رادیاتور 3 تا 5 مدل 6

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F88 ا مشعل گازسوز خانگی ایران  ۵.۸۲۴.۰۰۰
رادیاتور مدل F88 با ظرفیت 25000 الی 88000 کیلوکالری 7

مشعل گازی شیپوری تنوری یک دوم اصفهان گاز ۸۵۰.۰۰۰ 8

۸.۰۰۰.۰۰۰ 180000 Kcal/hr  مشعل گاز سوز هوفمات 9

۱۵.۶۰۰.۰۰۰  GMG220 مشعل گازی ایران رادیاتور مدل 10

۷.۶۰۰.۰۰۰ 150000 Kcal/hr  مشعل گاز سوز هوفمات 11

۲۰۸.۲۹۰.۰۰۰ 4000000 Kcal/hr   مشعل گاز سوز هوفمات 12

۳۷.۰۲۴.۰۰۰ مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN1B ا مشعل گازسوز صنعتی 
PGN1B ایران رادیاتور مدل 13

بازار مهندسی
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منبع: کتاب حوادث گاز و آسانسور
گردآورندگان: مهندس رضایی- مهندس آزادواری- دکتر جواد نوفرستی

حادثه پنجم - قسمت دوم

4- مکانیزم وقوع نشت و چگونگی وقوع حادثه

ــن  ــرای ای ــوزی ب ــار و آتش س ــروز انفج ــت ب 1-4- جه

ــی از  ــت ناش ــخصًا نش ــه مش ــم اینک ــانحه )علی رغ س

ســوراخ مــورد اشــاره اعــالن شــده احتمــاالت مطــرح 

ــل اســت: بشــرح ذی

ــه از  ــای کوچ ــک انته ــک مل ــط مال ــوراخ توس 1-1-4- س

طریــق حفــاری از داخــل حیــاط و ســپس رســیدن بــه 

ــه  ــت اســتفاده از گاز باتوجــه ب ــه انشــعاب گاز جه لول

قطــع گاز ایشــان کــه در اثــر بدهــی مالــک قبلــی قطــع 

ــا  شــده انجــام گرفتــه خصوصــًا کــه ایشــان ســابقه ی

بقــول خــود ایشــان پســر عمــوی وی یکبــار اقــدام بــه 

ــرف  ــردن مص ــدود ک ــرای مح ــور گاز ب ــتکاری کنت دس

نمــوده بــوده و همچنیــن ایشــان متــه و ابــزار و 

ــد  ــان می باش ــه ایش ــرًا حرف ــه ظاه ــاری ک ــایل نج وس

در اختیــار داشــته، همچنیــن نشــانه های حفــاری 

ــود  ــاط و وج ــرو ورودی از درب حی ــف راه ــیمان ک س

ــاری  ــد از حف ــه بع ــون شــده ک کیســه های خــاک مدف

ــه  ــی ک ــن مشــاهده کانال ــده و همچنی مشــاهده گردی

ــه  ــده و ب ــه گاز می ش ــوراخ لول ــل س ــه مح ــی ب منته

شــکلی در امتــداد محــل حفــر شــده در راهــروی پشــت 

ــرار داشــته. ــاط ق درب حی

2-1-4- خوردگــی و پوســیدگی لولــه و منجــر شــدن ایــن 

خوردگــی بــه ســوراخ و نشــت گاز 

3-1-4- تعبيــه ســوراخ روی لولــه جهــت انتصــاب قصــور 

بــه شــخص ثالــث )ایــن ادعــا در اوراق پرونــده منــدرج 

. است(

ــیر  ــدن ش ــا بازمان ــی ها ی ــت گاز از لوله کش 4-1-4- نش

ــوز  ــوازم گازس ــط ل ــلنگ های راب ــیدگی ش ــا پوس گاز ی

یــا نشــت از همیــن لــوازم یــا بــاز مانــدن شــیر گاز در 

ــده. ــه دی ــزل حادث من

ــده  ــب ش ــه نص ــدا در لول ــوراخ از ابت ــود س 5-1-4- وج

ــق کاری و  ــگام عای ــوراخ هن ــن س ــدن ای ــدود ش و مس

از دســت رفتــن خــواص عایــق بعــد از گذشــت زمــان 

طوالنــی و بــاز شــدن انتهــای ســوراخ و نشــت و فــوران 

ــاور و  ــک مج ــل مل ــه داخ ــن ب ــوذ گاز از زمی گاز و نف

ــروز  ــار و ب ــد انفج ــه ح ــوا ب ــوط گاز و ه ــیدن مخل رس

ــال و  ــا یخچ ــراغ ی ــدن چ ــن ش ــی از روش ــه ناش جرق

ــار. ــروز انفج ب

در شــماره بعــد، علــل تأییــد یا رد هــر یــک از احتماالت  

ذکــر شــده را بخوانید. 

ادامه دارد...

ایمنی مهندسی
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سالمت مهندسی

جهــان در ۲ ســال گذشــته پذیرفتــه اســت کــه کرونــا را 

بــه عنــوان دشــمن شــماره یــک خــود در نظــر بگیــرد،  

امــا آیــا کرونــا جدی تریــن تهدیــدی اســت کــه جهــان 

بایــد نگــران آن باشــد؟

نکتــه قابــل توجه درمــورد آنچه طی ۲ ســال گذشــته در 

جهــان رخ داده ایــن اســت کــه بحرانــی تقریبــا مشــابه 

ــت کم  ــا دس ــان،  ی ــه جه ــت ک ــری، سال هاس همه گی

ــت:  ــاخته اس ــود س ــر خ ــان را درگی ــهرهای جه کالنش

آلودگــی هــوا. بــه دلیــل عــوارض ناشــی از استنشــاق 

هــوای آلــوده بالفاصلــه بــروز پیــدا نمی کنــد، و شــاید 

ــی  ــوری آلودگ ــیب های ف ــودن آس ــر ب ــل کمت ــه دلی ب

ــت  ــرای مدیری ــی ب ــا، اقدامات ــه کرون ــبت ب ــوا نس ه

ــود. ــه نمی ش ــش گرفت ــان آن در پی ــرل و درم کنت

میــزان مــرگ جهانــی بــه خاطــر آلودگــی هــوا بیــن ۲ 

تــا ۴ برابــر مــرگ ناشــی از کروناســت .

ــه از  ــت ک ــز اس ــیار رب ــوده دارای ذرات بس ــوای آل ه

دیــواره ششــها گذشــته و وارد خــون شــده و بــر 

سیســتمهای بــدن و بــه ویــژه اعصــاب، مغــز، قلــب و 

ــوب دارد. ــر نامطل ــه اث کلی

نکاتــی بــرای مقابلــه بــا آلودگــی هــوا از نظــر ســالمت 

انســان:

. ســعی کkیــد در شــرایط آلودگــی بــاال و مخصوصــا 
اگــر ســوابق مشــکالت قلبــی یــا ریــوی داریــد در خانــه 

بمانیــد و بــه محیط هــای بــا آلودگــی بــاال نرویــد.

ــک های  ــد از ماس ــرون روی ــتید بی ــور هس ــر مجب . اگ
ــد. ــتفاده کنی ــوص اس مخص

. ماســک هایی کــه بتواننــد ذرات ۵/۲ میکــرون و 
ــک های  ــت. ماس ــب اس ــد مناس ــذب کنن ــر را ج ریزت

دارای کربــن فعــال، بــرای جــذب ذرات ریــز مناســب تر 

ــتند. هس

پیــاده  از  آلــوده  هــوای  در   .
تقــال  و  کــردن  ورزش  رفتــن، 

کــردن در محیــط آزاد خــودداری 

ــد. کنی

و  میوه هــا  بیشــتر  هرچــه   .
ســبزی ها و دانه هــای آجیلــی 

بــه ویــژه آنهــا کــه ویتامین هــای 

D, E و C دارنــد اســتفاده کنیــد.

محمد شاهدی
دبیر سرویس سالمت

آلودگی هوا یا کرونا؛  کدام باعث مرگ و میر بیشتر می شود؟
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ــرکت  ــک ش ــان ی ــما خودت ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــذب  ــورد ج ــان در م ــد؛ نظرت ــی داری ــدی و صنعت تولی
یــک نیــروی تــازه از دانشــگاه آمــده و انتقــال آمــوزش 

ــت؟ ــه آن چیس ب
ــرد  ــک ف ــه ی ــتم ک ــه هس ــن نکت ــه ای ــی ب ــن راض م
خامــی را جــذب کنــم و بــا آموزش هــای الزمــی کــه در 
اختیــارش می گــذارم هــم بــه خــود آن فــرد و هــم بــه 

ــم. ســطح کیفــی مجموعــه کمــک کن
ــا  ــروش داشــتم کــه یکــی از آنه ــر ف ــا مدی ــا االن 3 ت ت
قبــل از اســتخدام در مجموعــه مــا نیــز طراح تاسیســات 
بــود امــا حــدود 10 روز بــه او آمــوزش دادم. 2 مهنــدس 
دیگــر کــه اکنــون هــر دو در آمریــکا فعالیــت می کننــد 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه آزاد بودنــد. ایــن افــراد 
الفبــای مهندســی را بلــد بودنــد امــا الزم بــود بــرای ایــن 
پســت شــغلی آموزش هایــی ببیننــد از جملــه تخصــص 
ــی  ــه وقت ــی ک ــتم های برودت ــه ی سیس ــودم در زمین خ
ــد  ــت بتوانن ــل و ... داش ــردخانه، کوی ــتری کار س مش

نیازهــای ایشــان را مرتفــع کننــد.
ــی  ــا، توانای ــن آموزش ه ــذران ای ــد از گ ــراد بع ــن اف ای
ــد. ــاد گرفتن ــز CFM را ی ــه و نی اجــرای محاســبات اولی

خــب ماحصــل ایــن فرآینــد مدعــی شــدن کاری آن دو 
ــه ی  ــا در زمین ــد ام ــی ش ــور صنعت ــک کش ــکار در ی هم

ــه  ــا ب ــه ت ــت ک ــاوت اس ــه متف ــن مقول ــابداری ای حس
ــه  ــه تغییــر 4 حســابدار شــده اســت ک ــروز منجــر ب ام
ــوم  ــه عل ــد ک ــک می کن ــن کم ــه م ــه ب ــن قضی همی
حســابداری را بــا توجــه بــه نیازهــای مجموعــه بیشــتر 

ــم. بشناس

یکــی از نگرانی هــای شــرکت های خصوصــی بحــث   
آمــوزش بــه افــراد جدیدالــورود اســت کــه اگــر آن فــرد 
ــرای  ــری را ب ــوق باالت ــی حق ــای آموزش ــس از دوره ه پ
ــد کــرد؟ ــد چــه فکــری بای ــه کن ــدن در آن کار مطالب مان
ــوم  ــان س ــه در جه ــت ک ــرادی اس ــر اف ــرز تفک ــن ط ای
زندگــی می کننــد. طبیعــت هــر انســانی ایــن اســت کــه 
ــی آورد  ــتغال م ــه اش ــادی رو ب ــرفت های م ــرای پیش ب
ــش  ــی و دانش ــه آگاه ــردی ک ــر ف ــوان اگ ــس نمی ت پ
ــای  ــا و هزینه ه ــا آموزش ه ــی ب ــرد حت ــدا ک ــی پی ترق
مــا را بــا همــان حقــوق ابتدایــی نگــه داشــت. آن فــرد 
بــرای مجموعــه ی مــن نــان آوری داشــته پــس مــن نیــز 

بایــد ســفره ی آن فــرد را گســترش دهــم.
در شــرکت های بــزرگ، مدیــران بــا تفکــر ســرمایه گذاری 
روی افــراد جدیــد و انتقــال تجربــه و دانــش بــه آنهــا، 
ــوان  ــد. به عن ــم زده ان ــمگیری را رق ــرفت های چش پیش
آمریــکا، گذرانــدن دوره MBA حــدود 50  در  مثــال 

آقای تبرید! - قسمت دوم

ــر  ــراد موث ــه اف ــت. زندگی نام ــی درس ــرای زندگ ــار ب ــک ب ــه و ی ــرای تجرب ــار ب ــک ب ــم. ی ــی می کردی ــار زندگ ــد ای کاش دوب می گوین
می توانــد تجربــه مفیــدی بــرای ادامــه زندگــی مــا باشــد. راه رفتــه دیگــران و دانســتن آن باعــث می شــود کــه نیــاز بــه دوبــار زندگــی 

ــاز دارد. ــه نی ــک زندگی نام ــدس و ی ــاب مق ــک کت ــه ی ــی ب ــد هرکس ــد. می گوی نباش
مهنــدس انجرقلــی صنعتگــری برآمــده از دانشــگاه اســت کــه بــر تجربــه پــدر نامــدار خــود ســوار شــد و امــروز نامــی آشــنا در صنعــت 

ــد.  ــده را منتقــل می کن ــار می شناســند کــه اطالعاتــی ارزن ــوان مدرســی قه ــه عن ــد همــه او را ب ــه جــز تولی ــرودت اســت. ب ب
در ادامه سلسله مصاحبه های تاسیسات نیوز این بار با او هم صحبت شده ایم.
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الــی 70 هــزار دالر هزینــه دارد کــه یــک شــخص شــاید 
تــوان پرداخــت ایــن هزینــه را نداشــته باشــد امــا بــا 
ــرمایه گذاری  ــر س ــه تفک ــرکتی ک ــک ش ــتخدام در ی اس
دارد ایــن آمــوزش را می بینــد و بــرای آن شــرکت 
ســودآور می شــود اگــر عکــس ایــن قضیــه رخ داد کــه 
مدیــر می توانــد حقــوق آن شــخص را افزایــش ندهــد 
چــون بــه درســتی آمــوزش ندیــده اســت و کارایــی او 

ــرای شــرکت در پاییــن حــد ممکــن اســت. ب
یــاد دارم کــه دو تــن از انباردارهــای شــرکت خــودم را 
ــای  ــب مهارت ه ــرای کس ــارداری ب ــرای دوره روش انب ب
ــه روز بــه یادگیــری فرســتادم و پــس  ــوم ب بیشــتر و عل
ــه آمــوزش متوجــه شــدم کــه چیــزی  از گذشــت مرحل
یــاد نگرفته انــد و بــا متــد قبلــی قــرار نیســت در ایــن 
ــرد، خــب آنجــا  پســت شــغلی پیشــرفتی صــورت بگی
ــوزش و  ــا آم ــن ب ــه م ــردم ک ــورد ک ــی جــدی برخ خیل
ــد  ــی قص ــر کس ــا اگ ــدارم ام ــکلی ن ــه ی آن مش هزین
یادگیــری نــدارد نبایــد حقــوق بیشــتر از خــط خــودش 
ــرآورده  ــراد نیازهــای مــا را ب ــن اف ــر ای ــد. اگ تقاضــا کن

ــتند. ــز داش ــی نی ــرفت مال ــا پیش ــد حتم می کردن
امــا اگــر از ابتــدا بــه ایــن قضیــه فکــر کنــم کــه اگــر مــن 
بــه ایــن فــرد آمــوزش بدهــم، ایــن فــرد مــی رود جــای 
دیگــر ایــن غلــط اســت. مــا بــرای ارتقــای مجموعه های 
خودمــان نیــاز بــه تغییــر فکــر داریــم و بایــد آمــوزش و 

انگیــزه را در نیــروی انســانی متبلــور کنیــم.

یکــی از مشــکالت بزرگــی کــه شــرکت های ایرانــی دارند 
ایــن اســت کــه گاهــی اوقــات شــرکت نمی تواند ســقف 
درآمــد را باالتــر ببــرد و همــه ی پرســنل را نــگاه دارد. بــه 

نظــر شــما راهکار چیســت؟
ــر ارشــد آن مجموعــه اســت کــه  خــب ایــن فکــر مدی
ــا  مدیریــت صحیــح نگــذارد درآمــد از هزینــه کمتــر  ب
باشــد. بلــه وقتــی کــه ســازمان یا شــرکتی از یــک حدی 
ــنتی  ــای س ــا روش ه ــود ب ــر نمی ش ــود دیگ ــر ش بزرگ ت
ــازمانی  ــت س ــد مدیری ــن نیازمن ــرد و ای ــش ک مدیریت
اســت. شــرکتی برایتــان مثــال بزنــم کــه از مشــتریان ما 
بــود. ایــن شــرکت بــه واســطه ی مشــکالت اقتصــادی از 
کنتــرل خــارج شــد و پرســنل بزرگ تــر از شــرکت شــدند 
بــه گونــه ای کــه وقتــی تماســی بیــن مــا و آنهــا برقــرار 
می شــد متوجــه ایــن نکتــه می شــدیم کــه هــر فــردی 
ــد و  ــب می کن ــه ای را طل ــود اندوخت ــب خ ــرای جی ب

ــد اهمیتــی  ــرای آن کارمن خــط مشــی شــرکت دیگــر ب
ــت  ــتی مدیری ــه بایس ــن نکت ــرل ای ــرای کنت ــدارد. ب ن
همــواره بــه اصــل واژه ی مدیــر بــودن پایبنــد باشــد و 
بــا ارتقــای ســطح آگاهــی خــود بتوانــد از بحران هــا و 

ــد. ــور کن ــی عب ــای احتمال چالش ه

شــما کــه مدافــع پــاداش هســتید و اضافــه حقــوق در 
مقابلــش اگــر بخواهیــد کســی را جریمــه کنیــد از چــه 

ــد؟ ــره می بری ــی به روش
مــن در مجموعــه یــک مدیــر تولیــد دارم کــه همیشــه 
ــه در  ــاداش و جریم ــئله ی پ ــورد مس ــان در م ــا ایش ب
ــوان  ــن به عن ــه م ــم ک ــه او می گوی ــتم. ب ــش هس چال
مدیرعامــل نبایــد در مســائل مدیریــت زیرمجموعــه ای 
ــن نتیجــه می رســد  ــه ای ــر ب ــم چــون کارگ ــت کن دخال
ــی  ــه وقت ــع دارم ک ــس توق ــر دارد پ ــن مدی ــه چندی ک
ــته ی  ــد و شایس ــام می ده ــدی انج ــخصی کار مفی ش
دریافــت پــاداش اســت بایــد در نقطــه ی مقابــل 
ــاز زدن کار  ــر ب ــراد از س ــا اف ــد ت ــم باش ــه ای ه جریم

ــد. ــاب کنن اجتن
ــه شــخص  ــوده ک ــا ب ــال در مجموعــه ی م ــوان مث به عن
ــن  ــا همی ــده اند و ب ــه ای نش ــه جریم ــخاصی ک ــا اش ی
فکــر اصــالح هــم نشــدند و بــه مــا ضــرر رســاندند کــه 

شــخصا مجبــور بــه اخــراج آنــان شــدم.

ــتان(  ــا )انگلس ــرودت دنی ــد ب ــان در مه ــما و برادرت ش
ــاق  ــه اتف ــران چ ــه ای ــتتان ب ــد. بازگش درس خوانده ای
ــدر  ــان آورد و پ ــه ارمغ ــه ب ــرای مجموع ــدی را ب جدی
ــن  ــا ای ــه ای ب ــه مواجه ــاتی چ ــش تاسیس ــا آن دان ب

ــتند؟ ــی داش ــری و دانش ــرات فک تغیی
اول اینکــه آن محــل یــک کارگاه قدیمــی بــود کــه 
ــات در عــرض  ــن اتفاق ــود. ای ــی جــای مناســبی نب خیل
چهــار ســال در آن مجموعــه افتــاد مــا دفتــر آنچنانــی 
ــتادم.  ــدرم می ایس ــی پ ــت صندل ــن پش ــتیم و م نداش
ــه  ــود ک ــی ب ــه کاری خوب ــک تجرب ــار ســال ی ــن چه ای
ــی را  مــن کســب کــردم و درک کــردم کــه چــه کارهای
ــی را  ــه کارهای ــد و چ ــام می دهن ــد انج ــت دارن درس
می شــود اصــالح کــرد. در ابتــدا بــا پــدرم و شــریکمان 
ــدی  ــک ح ــا ی ــدرم ت ــی پ ــتیم ول ــی داش درگیری های
ــد کــه روشــم  کارهــا را به مــن ســپردند چــون می دیدن
ــم  ــی ه ــدر راهنمای ــت. پ ــش اس ــت و نتیجه بخ درس
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ــدیم  ــی می ش ــی عصبان ــود، گاه ــث ب ــد، بح می کردن
از کارهــای همدیگــر البتــه طبیعــی هــم بــود چــون دو 
نســل متفــاوت بــا دیدگاه هــای متفــاوت بودیــم. مثــال 
ــم  ــی راه بندازی ــرل کیف ــا می خواســتیم کنت ــه م زمانیک
پــدرم مخالفــت می کــرد و می گفــت کــه ایــن کار 
ــه  ــودم ک ــد ب ــن معتق ــی م ــه ول ــک کاغذبازی ــا ی صرف
اینــکار بایســتی انجــام شــود. شــانس بزرگــی کــه مــن 
داشــتم ایــن بــود کــه پــدرم فــردی منطقــی بــود. خب 
ــارت  ــرون نظ ــت و از بی ــاره گرف ــدر از کار کن ــم پ کم ک
داشــتند و بعــد از آن تقریبــا تمــام مدیریــت در دســت 
مــن بــود. مــن نیــز ایــن نکتــه را پذیرفتــه بــودم کــه 
ــگاه  ــل دانش ــن فارغ التحصی ــه م ــی ک ــن حال ــا ای ب
ــاط  ــش ارتب ــا دان ــری دارم ام ــم معادله گ ــتم و عل هس

ــدارم.  ــازار را ن ــه کار در ب ــا مشــتری و تجرب ب

فرق صنعت ایران با انگلستان را چگونه دیدید؟ 
دو مــاه بعــد از فارغ التحصیلــی مــن و بــرادرم مــا وارد 
یــک شــرکت سوئیســی شــدیم. عمــوی مــا مدیر ارشــد 
در آن شــرکت بــود و مابــه بخــش ســاخت چیلرهــای 
ســانتریفیوژ مگاواتــی بــا ظرفیــت بــاال رفتیــم و آنجــا 
کارآمــوزی کردیــم.  بعــد از یــک هفتــه، همــان شــرکت 
ــتاد.  ــان فرس ــان در آلم ــه ی تولیدش ــه کارخان ــا را ب م
یــک هفتــه مــا را بــه قســمت های متفــاوت کارخانــه 
می بردنــد و توضیحاتــی در خصــوص کار کــردن و 

ــد.  ــوزش می دادن ــا آم ــه م ــت ب مدیری
خــب طــرز فکرهــا بــه شــدت متفــاوت بــود و وقتــی 
برگشــتم ایــن را بــه وضــوح دیــدم. مثــال رفتــار بــا یــک 

کارگــر ژاپنــی و یــک کارگــر ایرانــی زمیــن تــا آســمان بــا 
هــم متفــاوت اســت یعنــی اینکــه رفتــاری کــه شــما بــا 
کارگــر ایرانــی داریــد اگــر بــا کارگــر ژاپنــی هــم انجــام 

دهیــد نتیجــه نخواهــد داد. 
ــا در  ــه زمانیکــه م ــه ک ــن زمین ــم در ای خاطــره ای بگوی
دفتــر آلمــان آن شــرکت بودیــم یه دســتگاه قهوه ســازی 
داشــتند کــه کارمنــدان یــا کارگــران اگــر می خواســتند 
ــد  ــه می ش ــول روز دو مرتب ــد در ط ــتفاده کنن از آن اس
ــه  ــم ک ــران دیدی ــا در ای ــد. م ــول می انداختن ــد پ و بای
کارگــران هــر دقیقــه مشــغول خــوردن چــای هســتند، 
تصمیــم گرفتــم کــه ســماور را از کارگاه جمــع کنــم بــه 
ــا  ــند ام ــای بنوش ــار چ ــز دو ب ــا نی ــه اینج ــان اینک گم
ــک  ــودش ی ــرای خ ــری ب ــر نف ــردا ه ــه از ف ــم ک دیدی

فالســک چــای آورده اســت.
در هــر جایــی بایــد بــا فرهنــگ و ویژگی هــای خــاص 
ــاب  ــه یــک کت ــن زمین ــد. در ای همانجــا مدیریــت کنی
ــدم  ــانی خوان ــاد کاش ــدس فره ــم مهن ــه قل ــی ب جالب
تحــت عنــوان مدیریــت در عمــل: از دره ســیلیکان تــا 

جــاده مخصــوص.
ــرز  ــن ط ــاوت بی ــن تف ــاب، همی ــن کت ــان در ای ایش
ــوده؛  ــی اش ب ــه واقع ــه تجرب ــا را ک ــای ملت ه فکره
بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. آقــای کاشــانی 
نویســنده ی ایــن کتــاب بعــد از 30 ســال کــه در آمریــکا 
ــک  ــر ی ــد و مدی ــران می آی ــه ای ــت ب ــوده اس ــر ب مدی

ــود.   ــون می ش ــدی کامی ــرکت تولی ش
ــت  ــدام درس ــه ک ــم ک ــم بگویی ــا نمی توانی ــع م در واق
اســت و کــدام غلــط؟! مدیریــت هــر مجموعــه ای بایــد 

منطبــق بــا فرهنــگ آن منطقــه باشــد.
ــا از  ــک م ــی نزدی ــوام خیل ــی از اق ــش یک ــال ها پی س
طــرف دولــت ایــران بــرای خریــد یــک دســتگاهی بــه 
ــه  ــرکت ب ــت آن ش ــه می گف ــه ک ــی رود. جالب ــن م ژاپ
ــود و مدیرعامــل همــه را  مشــکل اقتصــادی خــورده ب
ــه  ــی ب ــک چیزهای ــت روی ســکو و ی ــرد و رف ــع ک جم
ژاپنــی گفــت و همــه دستانشــان را بــاال بردنــد. جویــا 
شــدم کــه چــه اتفاقــی افتــاده کــه گفتنــد مدیــر گفتــه 
ــنل  ــم و پرس ــادی داری ــکل اقتص ــا مش ــه م ــت ک اس
ــرکت  ــا ش ــد ت ــوق نگیرن ــاه حق ــه یک م ــد ک پذیرفتن
دوبــاره پــا بگیــرد خــب ایــن قضیــه در ایــران صــدق 

نمی کنــد.
ادامه دارد...

مصاحبه
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اجــرای طــرح مالیــات بــر خانه هــای خالــی از مدت هــا 
ــدد  ــی در ص ــئوالن اجرای ــده و مس ــب ش ــش تصوی پی
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاختن آن بوده ان ــی س عملیات
ــی  ــن طــرح یعن ــاز ای ــش نی ــن پی ــی اصلی تری ــه حت ک
راه انــدازی ســامانه ای جامــع و کامــل بــرای اجــرای آن 
هنــوز بــه طــور جامعــه و بــدون اختــالل نهایــی نشــده 
ــالت  ــدان تعام ــاب فق ــب و ت ــان در ت ــت و همچن اس
ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت مســکن بــه ســر می برد. 
مدتــی اســت کــه بحــث مالیــات بــر خانه هــای خالــی 
ــم  ــد بگویی ــود و بای ــری می ش ــدی پیگی ــورت ج به ص
ایــن اقــدام فضایــی را ایجــاد می کنــد کــه اثــر واقعی در 
پــی نخواهــد داشــت و خانه هــای خالــی عمدتــًا لوکــس 
بــوده و عمــوم مــردم متقاضــی خریــد مســکن توانایــی 
خریــد آن هــا را ندارنــد بــرای همیــن ایــن اقــدام نه تنهــا 
اثــر واقعــی روی بــازار نخواهــد داشــت، بلکــه اثــر منفی 
دارد و بخــش تولیــد مســکن را محــدود خواهــد کــرد. 
ــده  ــی تولیدکنن ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــرای مالی ــا اج ب
مســکن احتیــاط کــرده و بــرای ســاخت مســکن اقدامی 
نخواهــد کــرد و ایــن مکــث تولیدکننــدگان روی عرضــه 
مســکن تأثیرگــذار خواهــد بــود، ایــن اقــدام بــه  جــای 
ــر  ــرای عرضــه بیشــتر ناخواســته موجــب اث ــت ب حمای

منفــی روی عرضــه مســکن خواهــد شــد.

ایــن قانــون در ســال 1394 بــا اعمــال یک مــاده اصالحیه 
ــر  ــد و ب ــی ش ــتقیم، اجرای ــای مس ــون مالیات ه در قان
اســاس آن هــر خانــه ای کــه بیشــتر از یــک ســال خالــی 
ــا  ــاره به ــات اج ــرخ مالی ــدی از ن ــمول درص ــد مش بمان
ــه نخســت  می شــوند. امــا ایــن طــرح در همــان مرحل
و شناســایی واحدهــای خالــی مســکونی متوقــف شــد، 
ــوی  ــامانه ای ق ــه س ــی و ن ــازوی اجرای ــه ب ــه ن ــرا ک چ
ــه  ــرای ثبــت اطالعــات مالکانــی کــه در ایــن طــرح ب ب
طــور خوداظهــاری شــرکت کــرده بودنــد وجــود داشــت. 
عــالوه بــر آن نبــود تعامــل کافی فــی مابیــن وزارت راه و 
شهرســازی و ســازمان امــور مالیــات مانــع از بــه جریــان 
ــادن پرونده هــای الزم در ایــن خصــوص می شــد. از  افت
ســوی دیگــر تفــاوت شــرایط بــازار مســکن در شــهرهای 
مختلــف ایــران بــا یکدیگــر امــکان اجــرای ایــن طــرح 
و تخصیــص رقــم مالیاتــی ثابــت در شــهرهای مختلــف 
ــر  ــی دیگ ــن از طرف ــاخت همچنی ــر نمی س را امکان پذی
خریــد مســکن توســط متقاضیــان بــه عنوان یــک کاالی 
ســرمایه ای و نــه نیــاز، معضلــی اســت کــه تاکنــون بــه 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت ای ــق نمی گرف ــی تعل آن مالیات
ــاد  ــازار اقتص ــوزه در ب ــن ح ــی در ای ــادالت کالن ــه مع ک
ــراه  ــی هم ــودهای گزاف ــا س ــه ب ــد ک ــور رخ می ده کش
ــره  ــه را در دای ــن مقول ــوان ای ــن رو مــی ت ــوده و از ای ب

طرح توخالی مالیات بر خانه های خالی

صدیقه بهزادپور
دبیر سرویس خبر
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فرارهــای مالیاتــی نیــز بررســی کــرد. پایتخــت رکــورددار 
خانــه هــای خالــی در کشــور اســت و ســرمایه گذاران بــا 
توجــه بــه شــرایط بــازار عالقــه دارنــد در تهــران اقــدام 
ــرمایه گذاری در  ــکونی و س ــای مس ــد واحده ــه خری ب
ایــن خصــوص کننــد و ســپس بــا  قیمت هــای مطلــوب 
آن را بفروشــند و برخــی از آن هــا بــا متــراژ بــاال هســتند 
کــه افــراد معمولــی بــا درآمــد متوســط توانایــی خریــد 
ندارنــد و صاحبــان آن بــه دنبــال مشــتری خــاص 
هســتند. در حالــت کلــی ۲ نکتــه را بایــد رعایــت کنیــم 
ــی  ــور خال ــتغالت در کش ــالک و مس ــورس ام ــای ب ج
ــر  ــن ام ــت و ای ــده اس ــرح  ش ــروزه مط ــه ام ــود ک ب
ــان  ــکن در اذه ــه مس ــبت ب ــفاف تری نس ــت ش وضعی

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــرمایه گذاران ایج س
ــود دارد  ــز وج ــدت نی ــدت و بلندم ــکار میان م ــک راه ی

ــوه  ــاخت انب ــد س ــت نبای ــه دول ــت ک ــن اس و آن ای
مســکن ماننــد پــروژه مســکن مهــر را تعطیــل می کــرد، 
ــای  ــل واحده ــل در تحوی ــازی و تعل ــی انبوه س تعطیل
مســکن مهــر در ایــن بــازار تأثیرگــذار بــود. انگیزه هــای 
ــازار  ــن ب ــه ای ــوم ب ــکن و هج ــازار مس ــوداگری در ب س
مزیــد بــر علــت شــده و ایــن بــازار را تحت فشــار قــرار 
داده اســت، افزایــش بیــش از وضعیــت کنونی بــه ورود 
دولــت در ایــن بــازار بســتگی دارد اگــر دولــت نخواهــد 
ــد  ــد و نتوان ــدا کن ــکن ورود پی ــازار مس ــرل ب ــرای کنت ب
انتظــارات را مدیریــت کنــد بــر اســاس تجربیــات رونــد 

افزایــش قیمــت ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 
نقــش دولــت در ایــن میــان بســیار مهــم اســت چــون 
ســکوت و برخــورد انفعالــی دولــت تأثیــر ســوء بــر ایــن 

بــازار خواهــد داشــت.

گزارش هفته
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این هفته قصد داریم یک مکان تفریحی سردسیری را به همراه دیدن
 یک فیلم ایرانی درام روی پرده بهتون معرفی کنیم:

.................................................................................................

منطقه آبعلی:
ــع  ــن از تواب ــش روده ــه در بخ ــران ک ــتان ته ــهری در اس ش
شهرســتان دماونــد قــرار دارد. از جاذبه هــای گردشــگری ایــن 
ــی،  ــکی آبعل ــت اس ــی، پیس ــل آبعل ــه هت ــوان ب ــهر می ت ش
پیســت اســکی روی چمــن، امامزادگانــی همچــون امامــزاده 
حمــزه و امامــزاده صالــح و طبیعــت دیدنــی در تمــام فصــول 
ــد  ــی می باش ــد دوغ آبعل ــل تول ــی مح ــهر آبعل ــرد. ش ــام ب ن
کــه مســافران و گردشــگران بســیاری را بــه ســوی ایــن شــهر 
ــی؛  ــه آبعل ــن ب ــرای رفت ــان ب ــن زم ــد. بهتری ــوق می ده س
اوایــل دیمــاه تــا اواســط اســفندماه اســت. بــرای رفتــن بــه 

آبعلــی بایــد خــود را بــه شــرق تهــران برســانید. می توانیــد از اتوبان هــای افســریه، همــت و بابایــی اســتفاده کنیــد. 
پــس از طــی حــدود ۴۰ کیلومتــر و گذشــتن از جاجــرود و شــهر پردیــس، بــه شــهر بومهــن خواهیــد رســید. جــاده را 
بــه ســمت آمــل ادامــه دهیــد و وارد جــاده هــراز شــوید. از اینجــا تــا پیســت اســکی آبعلــی حــدود ۱۵ کیلومتــری راه 
در انتظــار شــما اســت. پــس از گذشــتن از شــهر رودهــن شــما بــه آبعلــی خواهیــد رســید. بــه طــور کلــی از تهــران تــا 

پیســت اســکی آبعلــی حــدود ۵۵ کیلومتــر مســافتی اســت کــه بایــد طــی کنیــد.

فیلم سینمایی مالقات خصوصی:
مالقــات خصوصــی فیلمــی در ژانــر درام عاشــقانه بــه کارگردانــی امیــد شــمس اســت کــه در 
جشــنواره ســال ۱۴۰۰ بــه نمایــش درآمــد. پرینــاز ایزدیــار، هوتــن شــکیبا، رؤیــا تیموریــان، 
ــا، از بازیگــران ایــن  ــام احمــدی نی ــور و پی ــادر فــالح، ســیاوش چراغی پ ریمــا رامین فــر، ن
ــاده  ــدان افت ــه زن ــدرش ب ــه پ ــری اســت ک ــار( دخت ــاز ایزدی ــه )پرین ــم هســتند. پروان فیل
ــن جــوالن مــی داده حــاال یــک  ــی در مســابقات مــردان آهنی ــه زمان ــرادرش ایمــان ک و ب
بدهــکار فــراری اســت. او در عطــاری پــدرش کار می کنــد و بــا پــدرش در زنــدان بــه طــور 
ــدان  ــی از هم بن ــی یک ــق گوش ــه از طری ــاط مخفیان ــن ارتب ــت. ای ــاط اس ــه در ارتب مخفیان

پــدرش یعنــی شــخصی بــه اســم فرهــاد )هوتــن شــکیبا( صــورت می گیــرد.
این فیلم از چهارشنبه 14 دی ماه در سراسر ایران اکران شده است.

 نمره این فیلم در IMDB 7.4 می باشد.

مصطفی رحمانی

آخر هفته 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


