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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 

بــه آکادمــی کاشــانه اســت.
ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

ــی در اقتصــاد  ــن الملل ــای بی ــم ه ــران و تحری ــم گی ــتباهات تصمی ــر اش در اث
ــاختارهای اساســی و  ــه س ــاده اســت ک ــی افت ــب و غریب ــات عجی ــران اتفاق ای
روندهــای منطقــی تولیــد و فــروش را تحــت تاثیــر قــرارداده اســت؛ چنــان کــه 

ــاور نیســت. برخــی قابــل ب
ــد مــواد شــوینده در کارگاه هــای  ــه صــورت اتفاقــی از تولی ــل ب مــدت هــا قب
غیرقانونــی و بــدون مجــوز مطلــع شــده بــودم و عجــب آن کــه ایــن تولیــدات 
ــدون شــک از  ــار ب ــن اتفــاق اســف ب ــود! ای ــی ب ــر ایران ــام برندهــای برت ــه ن ب
ســوی دســتگاه هــای قضایــی بایــد پیگیــری شــود و گاهــی خبرهایــی در ایــن 

خصــوص مــی شــنویم.
اتفــاق عجیــب تــر آن اســت کــه امــروزه از تولیداتــی بــه اصطــاح زیــر پلــه 
ای در حــوزه تاسیســات نیــز مطلــع شــده ایــم. کارگاه هایــی کــه دســتگاه هــای 
ــا برندهــای معتبــر بیــن المللــی تولیــد مــی کننــد و یــا دســتگاه  برودتــی را ب
ــو!  ــام ن ــه ن ــد و ب ــی کنن ــل م ــازی کام ــارج را بازس ــوب و از رده خ ــای معی ه
ــان  ــا توم ــر میلیارده ــغ ب ــی آن بال ــردش مال ــه گ ــازار ک ــن ب ــی فروشــند. ای م
اســت، در حــال جایگزینــی بــا محصــوالت وارداتــی اســت. اگــر چنــدی قبــل 
محصولــی تولیــد شــده در چیــن بــه فــروش مــی رســید مــی شــد فهمیــد کــه 
ایــن محصــول چینــی اســت و نامــی اروپایــی یــا آمریکایــی دارد. امــا اکنــون 

چنیــن دریافتــی از ایــن محصــوالت هــم نخواهیــم داشــت.
محصــوالت تاسیســاتی بــه ویــژه کاالهــای در رده برودتــی هــا، بســیار گــران 
قیمــت هســتند و بــه دلیــل پیچیدگــی هــای ســاخت نیــاز بــه خدمــات پــس از 
فــروش جــدی دارنــد. امــا میــل بــه خریــد محصــوالت قاچــاق بــدون گارانتــی 
ــی و  ــازار محصــوالت صوت ــه از ب ــه اســت ک ــردم رواج یافت ــان م ــان در می چن
تصویــری بــه لــوازم خانگــی و تهویــه مطبــوع تســری یافتــه اســت. حــال بــا 
خریدارانــی مواجــه هســتیم کــه بــه دنبــال کاالی ارزان قیمــت تــر هســتند و از 
آن گریــزی ندارنــد. شــاید بتــوان یخچــال را نــو نکــرد و یــا قاچــاق خریــد؛ امــا 
بــا داکــت اســپلیتی کــه تاسیســات ســاختمان برمبنــای آن اجــرا شــده اســت راه 
فــراری نیســت و حــال ســازنده بدســاز مــا، بایــد آن را بخــرد و ارزان هــم بخــرد. 
ــرای  ــد هــم ب ــن تولی ــودن ای ــه ای ب ــه زیرپل ــم ب ــا عل اینجاســت کــه شــاید ب
خریــد آن اقــدام کنــد. پــس ســود او مشــخص و تضمیــن شــده اســت؛ امــا چــه 
کســی هزینــه تعمیــرات متعــدد و مصــرف بــرق فــراوان و بــرودت بــی کیفیت و 
ضعیــف و صــدای وحشــتناک و آلودگــی زیســت محیطــی گازهــای از رده خــارج 
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اخبار داخلی

مهندس رحیم سلیمان آذر ، 
استاد برجسته مهندسی برق 

کشور درگذشت

فــارغ  آذر  ســلیمان  مهنــدس 
التحصیــل رشــته بــرق از دانشــگاه 
صنعتــی شــریف بــود و  از ســوابق 
اجرایــی وی مــی تــوان بــه طراحی 
ــت در  ــرق ( مدیری ــای ب ــبکه ه ش
بــرق منطقــه ای تهــران، بــرق 
مدیرعامــل  غــرب،  ای  منطقــه 
ــرکت  ــره ش ــات مدی ــت هی وریاس
ــانی  ــاوربرق رس ــرو، مش ــش نی پای
و  هــا  تونــل  بــرق  پروژهــای 
ــران   ــای شــهرداری ته ــراه ه بزرگ

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــی ت م

اعالم مباحث مورد بررسی 
در دومین پیش جلسه ستاد 

اجرایی مبحث ۲۲

ســتاد  جلســه  پیــش  دومیــن 
اجرایــی مبحــث 22 در ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 
ایــن  ابتــدای  در  شــد.  برگــزار 
ــنهاد شــده  ــای پیش جلســه اعض
ــی مبحــث 22،  ــتاد اجرای ــرای س ب
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و بــه 
ــه  ــد ک ــرر ش ــا مق ــنهاد اعض پیش
نماینــدگان وزارت بهداشــت، وزارت 
ســازمان  پــرورش،  و  آمــوزش 
بهزیســتی و اصنــاف مشــاورین 
امــاک، ســردفتران و کارشناســان 
رســمی نیــز بــه جلســات ایــن 

ــوند. ــوت ش ــتاد دع س

دومین فستیوال ملی معماران 
و کارفرمایان

دومیــن فســتیوال ملــی معمــاران و 
 23 الــی   20 تاریــخ  از  کارفرمایــان 
 35 شــماره  ســالن  در  شــهریور،   
بین المللــی  و  دائمــی  نمایشــگاه 
تهــران و بــا همــکاری و مشــارکت 
ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان 
ــود و از  ــزار می ش ــران برگ ــتان ته اس
ــرای  ــی 1۷ پذی ــح ال ــاعت 10 صب س

بــود. خواهــد  عاقه منــدان 

طراح، مجری و ناظر ساخت 
و سازها باید دارای صالحیت 

باشند

ســازمان  رئیــس  مقومــی،  امیــن 
ــتان  ــاختمانی اس ــی س ــام مهندس نظ
ــاس  ــه براس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم، ب ق
قانــون نظــام مهندســی همــه عوامــل 
طراحــی، اجــرا و نظــارت در ســاختمان 
ــت:  ــند، گف ــت باش ــد دارای صاحی بای
پیــش از ایــن، ســاختمان ها توســط 
معمــاران تجربــی ســاخته می شــد 
ــا  ــخگویی آن ه ــئولیت و پاس ــه مس ک
ــا اجــرای  ــه دنبــال نداشــت، امــا ب را ب
ــی  ــاران تجرب ــی معم ــون، حت ــن قان ای
دارای پروانــه هــم، مســئولیت پذیر و 

ــود. ــد ب ــخگو خواهن پاس

ــن  ــل تری ــی از کام رونمای
ــش  ــوالت پی ــبد محص س
ــاختمان ــت س ــاخته صنع س

حمیــد رضــا بنــی کریــم پژوهشــگر 
ــل  ــت: کام ــاختمان، گف ــت س صنع
پیــش  محصــوالت  ســبد  تریــن 
ــد  ــط تولی ــن خ ــروز تری ــاخته و ب س
در  خاورمیانــه  ســاختمان  حــوزه 
ــات  ــا و تبع ــامان کرون ــرایط نابس ش
نامناســب اقتصــادی در بیســتمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت 
ــود.  ــی ش ــی م ــاختمان  رونمای س

مالیات بر خانه های خالی/ 
دولت علیه دولت!

قانــون مالیــات بــر خانــه هــای خالــی 
ــد  ــب ش ــال 1366 تصوی ــدود س از  ح
کــه بــه دالیــل مختلــف تــا کنــون بــه 
طــور جــدی اجــرا نشــده اســت . هــر 
ــاوت  ــای متف ــه ه ــه در فاصل ــد ک چن
ــرار  ــس ق ــدگان مجل ــز نماین روی می
مــی گرفــت، امــا بــه دلیــل نبــود ابــزار 
بــرای شناســایی دقیــق ایــن مهــم بــاز 
ــده را  ــن پرون ــردی از خــاک روی ای گ
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــت و ب ــی گرف م

مــی شــد.
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https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa/
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دوره آموزشی آنالین نقشه کشی 
تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکد

 مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: دو شنبه

و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین طراحی دریچه، 
دمپر و صداگیر همراه با بازدید از کارگاه

 مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیر چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه

پنج شنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی آنالین طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی 

 مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین روشهای نوین 
بازیافت آب از فاضالب
 مدت دوره: 6 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00 - 14:00

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، 
صنعتی و بیمارستانی
مدت دوره: 95 ساعت

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها: 21:00 - 18:00

پنجشنبه ها: 16:00 - 13:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
کولر گازی )اسپلیت(
مدت دوره: 16 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00-19:00

دوره آموزشی آنالین طرحی و تعمیر 
چیلرهای تراکمی

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

و پنج شنبه ها 18:00-15:00

کالس های آنالین آکادمی مهندسی کاشانه

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%be%d8%b1/
https://kaashaaneh.ir/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7-%d8%ac%da%a9%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7-%d8%ac%da%a9%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
https://kaashaaneh.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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تمــام عکــس هــای زیبایــی کــه در شــبکه اجتماعــی 
اینســتاگرام و مقاالتــی کــه در منابع مختلــف در رابطه 
بــا کارآفرینــی وجــود دارد بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
هــر کســی یــک کارآفریــن اســت. کارآفرینــی از یــک 
طــرف مــی توانــد منجــر بــه زندگــی آزاد شــود و بــه 
ــه کار  ــب و کاری را ب ــه کس ــد ک ــرادی باش ــع اف نف
مــی گیرنــد و از طــرف دیگــر، درصورتــی کــه درســت 
ــوس  ــه یــک کاب ــل ب ــد تتبدی ــرود، مــی توان پیــش ن
ــک  ــه ی ــراد ب ــه اف ــرای هم ــاب ب ــک انتخ ــود. ی ش
انــدازه مناســب و پرســود نخواهــد بــود. شــش نشــانه 
نوســینده،   ،Kimanzi Constable زبــان  از 
ــه شــما مــی  ــی، ب ــی و مشــاور در حــوزه کار،رین مرب
گویــد کــه هنــوز بــرای کارآفرینــی آمــاده هســتید یــا 

خیــر.
مــن فرصــت کارآفریــن شــدن را در ســن 19 ســالگی 
ــده ای از  ــچ ای ــان، هی ــا آن زم ــت آوردم. ت ــه دس ب
ــه  ــش اولی ــدون دان ــن ب ــتم. بنابرای ــی نداش کارآفرین
ــن کار را  ــد، ای ــی کنن ــرا راهنمای ــه م ــی ک و مربیان
ــون  ــم میلی ــا نی ــب و کار ت ــن کس ــردم. ای ــروع ک ش
ــار  ــن آن را کن ــا م ــرد ام ــروی ک ــال پیش دالر در س
گذاشــتم. نمــی دانســتم چــه کاری انجــام مــی دهــم 
ــاله  ــر 35 س ــال حاض ــتم. در ح ــم نداش ــی ه و آمادگ
ــن  ــه م ــه ب ــب و کاری دارم ک ــروزه کس ــتم ام هس
ــاوره دادن  ــا، مش ــا کل دنی ــاط ب ــتن، ارتب ــازه نوش اج
ــام  ــه انج ــت. کاری ک ــری را داده اس ــی  گ و مرب

میدهــم را دوســت دارم، چــون بــرای 
انجــام چنیــن کاری آمادگــی 

ــرده ام. ــب ک الزم را کس

ــاز  ــم، نی ــی باش ــال کارآفرین ــه دنب ــه ب ــل از اینک قب
داریــم بــه یقیــن برســیم و اطمینــان حاصــل کنیــم. 
ــر  ــحرآمیزی در اث ــرز س ــه ط ــز ب ــه چی ــی هم وقت
زحمــت، کار و تــاش ایجــاد میشــود، زندگــی نمــی 
ــی  ــد در زندگ ــی توانی ــد. نم ــم باش ــک فیل ــد ی توان
دذربــاره همــه چیــز بــه صــد در صــد یقیــن برســید. 
امــا شــش نشــانه وجــود دارد کــه مهــم هســتند و بیان 
مــی کننــد آمادگــی کارآفرینــی را داریــد یــا بایــد آن 

ــد. ــار بگذاری را کن
1. به خود انگیزه نمی دهید!

ــی اســت، بلکــه شــما  ــی فرصت ــه تنهای ــی ب کارآفرین
ــه در آن  ــد ک ــی کنی ــب م ــزی را از آن کس ــا چی تنه
قــرار داده باشــید. در ایــن کار توانایی به دســت آوردن 
ــی  ــه تنهای ــا را ب ــود کاره ــث ش ــه باع ــی ک چیزهای
ــود  ــد در خ ــم اســت. شــما مجبوری ــد مه انجــام دهی
ــه  ــد ب ــا کتارهــا را کامــل کنی ــد ت ــزه ایجــاد کنی انگی
ویــژه زمانــی کــه ایــن احســاس را نداریــد اگــر جــزء 

افــرادی هســتید کــه بــه 
یــک 

اقتصاد مهندسی

6 نشانه عدم آمادگی
برای کارآفرینی
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اقتصاد مهندسی

رئیــس نیــاز دارنــد تــا بگویــد 
کار بعــدی چیســت هنــوز 

را  الزم  آمکادگــی 
کارآفرینــی  بــرای 

نداریــد.
شــالوده   .2

محکــم  را  کار 
ایــد! نکــرده 

قبــل از ایــن کــه مــدام 
اســتفاده از چــک را در نظــر بگیریــد بایــد شــالوده کار 
را محکــم کــرده باشــید. ایــن شــالوده شــامل ســرمایه 
ــه  ــد ک ــز نمیدانی ــادی اســت )شــما هرگ ضــروری زی
چــه مکوقــع کارهــا از برنامــه ریــزی خــارج خواهنــد 
شــد( همچنیــن کســب و کار شــما بایــد شــامل یــک 
پایــه قــوی مالــی باشــد. بدهــی شــما نبایــد خــارج از 
کنتــرل باشــد و بایــد بــه قــدر کافــی موجودی داشــته 
باشــید تــا صــورت حســاب هــا را بــه راحتــی پرداخــت 

ــکان دارد  ــی ام ــد حاصــل از کارآفرین ــد. درآم کنی
ــوده و  ــز ب ــی ناچی ــالهای ابتدایب در س

ــه  ــران هزین ــال جب ــه دنب ــا ب تنه
هــا باشــید.

3. تحت فشـــار
و مضطرب هستید

اضطــراب حاصــل از کســب 
ــت  ــود طاق ــان خ و کار در زم

ــد  ــود. مجبوری ــد ب ــا خواه فرس
کار  و  کســب  اجــرای  بــرای 

وقــت بگذاریــد و بــا فشــار حاصــل 
زیــادی  زوایــای  از  کار  و  کســب  از 

مقابلــه کنیــد. اگــر تحــت ایــن فشــار و اضطــراب 
دوام نمــی آوریــد در ایــن صــورت دربــاره کارآفرینــی 

ــد. ــر کنی ــاره فک دوب
4. تحقیقات کافی انجام نداده اید!

هرکســب و کاری کــه قصــد شــروع آن را داریــد نیــاز 
ــن  ــه اولی ــل از اینک ــق و تنفحــص دارد. قب ــه تحقی ب
قدمــک هــا را برداریــد بایــد روی آنچــه کــه ســودآور 

خواهــد بــود تخصــص کســب کنیــد. اینترنــت و 
رســانه هــای اجتماعــی فرصتــی فراهــم میآورنــد تــا 
تحقیقــات کارآمــدی را روی تاســیس کســب و کاری 
ســودآور انجــام دهیــد. از شــبکه هــا و رســانه هــای 

ــد. اجتماعــی بهــره ببری
ــروع  ــرای ش ــوقی ب ــور و ش ــچ ش 5. هی

کســب و کارتــان نداریــد.
شــور و شــوق بــه تنهایــی بــرای ایجــاد کســب و کار 
ــه  ــید ک ــد باش ــت معتق ــر اس ــا بهت ــت ام ــی نیس کاف
بخــش مهمــی از ایــن معادلــه اســت. زمانــی میرســد 
کــه کســب و کار احساســی شــبیه بــه شــوق را مــی 
ــن  ــد در ای ــزی را نداری دهــد. اگــر شــور و شــوق چی

ــد. ــرای کارآفرینــی آمادگــی نداری صــورت ب
6. تقلیــد از اســتراتژی رشــد دیگــران 
ــد. ــواب نده ــما ج ــرای ش ــت ب ــن اس ممک

توســعه کســب و کار مــی توانــد ســرگرم کننــده باشــد 
یــا مــی توانــد شــما را نــا امیــد ســازد. زمانی کــه عدم 
ــه کپــی  توســعه و تحقیــق وجــود دارد مــردم ب
کــردن از کارآفرینــان موفــق روی 
مــی آورنــد. چیــزی که در کســب 
و کار فــرد دیگــری جــواب داده 
امــکان دارد در کســب و کار 
شــما جــواب ندهــد. هرکــدام 
ــه  ــا متفــاوت هســتیم و ب از م
ایــن ترتیــب کســب و کارهای 
خودمــان را داریــم. زمانــی کــه 
ــه  ــرار گرفت ــدی ق ــن رون در چنی
ــم  ــدا کنی ــزی را پی ــد چی ــم بای ای
کــه پاســخگوی کســب و کار مــا باشــد 
اگــر بــه کپــی بــرداری و تقلیــد از فــرد دیگــری 
ــه  ــد. توج ــی را نداری ــی کارآفرین ــد آمادگ ــه داری تکی
ــرای  ــی الزم ب ــه آمادگ ــی ک ــید درصورت ــته باش داش
ــرک  ــود را ت ــه خ ــغل روزان ــد ش ــی را نداری کارآفرین
نکنیــد. ایــن روش زندگــی مــی توانــد بســیار ســخت 
باشــد. دربــاره آنچــه کــه از زندگــی میخواهیــد 
ــا  ــه آی ــاره اینک ــید. درب ــت باش ــان رو راس ــا خودت ب
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ــه  ــر و اینک ــا خی ــت ی ــب اس ــما مناس ــی ش کارآفرین
آمــاده ایــد یــا خیــر بــا خودتــان صــادق باشــید. اینکــه 
آمادگــی کارآفرینــی را کســب کنیــد زمــان مــی بــرد. 
ایــن چیــز خوبــی اســت. ایــن بهتــر از آن اســت کــه 

رویــای خودتــان را روی برنامــه ای بســازید کــه ایــن 
ــم  ــم. مری ــود./ مترج ــوس ش ــه کاب ــل ب ــا تبلدی روی

Enterprenreur ــع ــی/ منب لقمان
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آنالین
به صورت

با همکاری شرکت تحکیم دیماس

ــد و  ــر: ســندیکاهای تولی ــر دبی ــخن س ــه س ادام
فــروش و اصنــاف متعــددی کــه بابــت عضویــت در آنهــا 
بایــد مبالغــی پرداخــت و وزارت صمــت، کــه اولیــن اثــر 
دریافــت پروانــه تولیــد از آن ثبــت نــام در نظــام مالیاتــی 
ــده وارد  ــاکیان پرون ــش ش ــد در نق ــا بای ــت، در اینج اس
ــا  ــتن میلیارده ــا داش ــه ب ــده ای ک ــوند و از تولیدکنن ش
تومــان تجهیــزات و کارخانــه و ســال هــا ســابقه اکنــون 
ــیر ادارات و در  ــاغل در مس ــاً ش ــد و اتفاق ــکار از تولی بی
حــال ســروکله زدن بــا ســازمان مالیــات و یــا شــهرداری 
و یــا بیمــه تامیــن اجتماعــی و ... اســت حمایــت کننــد. 
ســازمان عریــض و طویــل حمایــت از مصــرف کننــدگان 

نیــز بــه نظــر مــی رســد وظایــف بســیار مختصــری! در 
ــود.  ــل ش ــد متقب ــی را بای ــوص دارد و زحمات ــن خص ای
ــه  ــن ب ــار پرداخت ــد در کن ــز مــی توان مدعــی العمــوم نی
پرونــده شــرکت هایــی کــه دولتــی بودنــد و مفــت واگذار 
شــدند بــه پرونــده شــرکت هایــی بپــردازد کــه خصوصی 
نیســتند و دارنــد مفــت از دســت مــی رونــد. بــه هرحــال 
روزی تحریــم هــا تمــام خواهــد شــد و درهــای تجــارت 
ــا در  ــای م ــاز. ای کاش برنده ــا ب ــه روی م ــی ب جهان
آن روزهــا هــم باشــند تــا مجبــور نباشــیم بدنــه فلــزی 

هواســاز را هــم از ترکیــه وارد کنیــم!
تا بعد!
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ــور : دریاچــه خلیــج فــارس در منطقــه  مهــری بهزادپ
ــه  ــه ن ــه« ک ــام »دریاچ ــده ن ــر برازن ــران، دیگ 22 ته
ــه  ــد مرتب ــرج هــای بلن ــود در ب بلکــه »حــوض« مفق

ــدون نظــارت شــهرداری اســت! ب
ــی  ــل زندگ ــی مح ــال جابجای ــه دنب ــش ب ــدی پی چن
یکــی از بســتگان بــه منطقــه 22 تهــران در نزدیکــی 
ــرب  ــه غ ــی الی ــه منته ــرق ب ــفری از ش ــه س دریاچ

ــتم! ــران داش ته
هــر چــه بیشــتر بــه ایــن منطقــه نزدیــک مــی شــدم، 
حجــم ترافیــک بیشــتر و بیشــتر مــی شــد تــا اینکــه با 
نزدیکــی بــه دریاچــه خلیــج فــارس بــوی نامطبوعــی 

نیــز بــه مشــام رســید.
ــد  ــیار بلن ــکونی بس ــکونی و غیرمس ــای مس ــرج ه ب
ــه  ــان دریاچ ــه ، چن ــان  یافت ــه کاره و پای ــه نیم مرتب
ــاید  ــه  ش ــد ک ــرده بودن ــور ک ــارس را محص ــج ف خلی
تغییــر نــام »حــوض « بــرای ایــن »دریاچــه« مناســبتر 

باشــد!
باالخــره بعــد از مــدت زیــادی معطلــی در ترافیــک بــه 
منــزل صاحبخانــه رســیدیم ! نوشــیدن یــک لیــوان آب 
یــا شــربت خنــک تنهــا چیــزی بــود کــه در گرمــای 
مــاه هــای تابســتان و معطلــی در ترافیــک موجــود در 
ــد.  ــکین بده ــا را تس ــی م ــت کم ــی توانس ــه م منطق
امــا صاحبخانــه ضمــن عذرخواهــی بــرای خریــدن آب 
ــد و  ــه ش ــن از خان ــرون رفت ــا بی ــریع مهی ــی، س معدن

وقتــی بــا اعتــراض مــا مواجــه شــد، گفــت: آب لولــه 
کشــی موجــود در خانــه کیفیــت خوبــی نــدارد.

باالخــره پــس از گذشــت یــک ربــع صاحبخانــه موفــق 
بــه خریــد آب معدنــی از نزدیکتریــن! ســوپر بــه خانــه 
ــربت  ــوردن ش ــه خ ــق ب ــز موف ــا نی ــد و م ــود ش خ

شــدیم... .
ــا  ــه ی ــتم تهوی ــردن سیس ــن ک ــت روش ــا درخواس ام
ــای  ــه ه ــر از ناگفت ــی دیگ ــود حکایت ــه خ ــر خان کول
ســکونت در یکــی از برجهــای مســکونی ایــن منطقــه 
ــداد  ــا تع ــه گوی ــی ک ــرد. حکایت ــکار ک ــان آش را برایم
ــردرگریبان  ــا آن س ــه 22 ب ــاکنان منطق ــادی از س زی
ــه!« ــزی تهوی ــای مرک ــتم ه ــی سیس ــتند. »خراب هس

مشــکات موجــود در منطقــه 22 تهــران کــه گویــی 
هیــچ نظارتــی بــر ســاخت و ســاز واحدهــای مســکونی 
و تجــاری بــرای آن متصــور نیســت گویــی رشــته ای 

درازتــر از حضــور چنــد ســاعته مــا در آن دارد.
ــه و  ــن منطق ــاز ای ــاخت و س ــر س ــارت ب ــود نظ نب
ــاس  ــر اس ــت ب ــخص نیس ــه مش ــی ک ــذاری های واگ
کــدام بررســی هــا صــورت گرفتــه اســت حتــی 
ــد  ــز بلن ــران را نی صــدای اعضــای شــورای شــهر ته

ــت. ــرده اس ک
دریاجــه چیتگــر کــه زمانــی از آن بــه عنــوان محلــی 
بــرای تصفیــه هــوای پایتخــت یــاد مــی کردنــد، بــه 
ــه  ــران، ب ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــو ش ــه عض گفت

حوض خلیج فارس محصور
در برجهای منطقه ۲۲ تهران!

https://tasisatnews.com/%d8%ad%d9%88%d8%b6-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-22-%d8%aa%d9%87/
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ــل شــده اســت! ــرج هــای اطــراف تبدی حــوض ب
احمــد مســجد جامعــی عضــو شــورای شــهر تهــران، 
ــادگان  ــا بیــان اینکــه در حــدود 25 درصــد زمیــن پ ب
هــای نظامــی شــهرک ســازی صــورت گرفتــه توســعه 
بــاغ گیــاه شناســی نیــز، جایــش را بــه توســعه ســاخت 
و ســازهای غیــراز آنچــه کــه تعریــف شــده بــود داده 

اســت گفــت :
ــرب و  ــر در غ ــرق و چیتگ ــزان در ش ــود لوی ــرار ب ق
ــا  ــوای پایتخــت شــوند، ام ــه ه ــه باعــث تصفی دریاچ
ایــن طــرح فرامــوش شــده و دریاچــه شــهدای خلیــج 
ــده  ــل ش ــراف تبدی ــای اط ــوض برج ه ــه ح ــارس ب ف
اســت، بــه گفتــه وی در یــک مــورد در دوران نجفــی 
شــهردار وقــت ســاخت یــک بــرج کــه کامــا دریاچــه 
ــاز  ــال ب ــا ح ــد ام ــف ش ــرد متوق ــور می ک را محص
ســاخت وســاز  آن آغــاز شــده و عمــا دریاچــه دیگــر 

ــدارد. ــه هــوا ن نقشــی در تصفی
ــن  ــی در ای ــای اجرای ــروژه ه ــی پ ــال گوی ــر ح در ه
ــیاری  ــه بس ــه هزین ــار ک ــروژه آبش ــد پ ــه مانن منطق

ــداف از  ــا اه ــی ب ــچ انطباق ــده اســت هی ــرای آن ش ب
ــدای  ــنیدن ص ــرای آن و ش ــده ب ــف ش ــش تعری پی

ــدارد. ــار ن ــین آبش دلنش
ــار  ــر اظه ــا ب ــز بن ــوع اطــراف دریاچــه نی ــوی نامطب ب
نظــر کارشناســان بــه دلیــل برخــی گونــه هــای موجود 
در دریاچــه اســت کــه بــا وجــود هزینــه بســیار هنــوز 
هــم بــه مشــام مــی خــورد و زندگــی بــرای ســاکنان 

را دشــوار ســاخته اســت.
ــی  ــیار مطلوب ــای بس ــیل ه ــه 22 دارای پتانس منطق
ــه متاســفانه  ــرای توســعه فضــای شــهری اســت ک ب
هیــچ انطبــاق و تناســبی بــا امکانــات و جمعیــت 

ــدارد. ــه ن ــود در منطق موج
عــاوه بــر اینکــه ترافیــک و بــوی ناخــوش و زنــدان 
برجهــای مســکونی بــه تدریــج چهــره ای ناخوشــایند 
ــا  ــت ب ــب اس ــد و مناس ــی ده ــه را م ــن منطق ــه ای ب
نــگاه آســیب شناســانه بــه رفــع نواقــص موجــود اقــدام 
کــرد تــا هزینــه هــای بیشــتری بــرای رفــع مشــکات 

آتــی را موجــب نگــردد.

گزارش ویژه
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جوایز فناوری اشری

جوایز 
فناوری

ASHREA
ــه دســتاوردهایی از اعضــا اعطــا مــی شــود کــه  ــاوری اشــری، ب ــز فن جوای
طراحــی هــای نوینــی در زمینــه تاسیســات ســاختمان در حــوزه هــای 
آســایش ســاکنین، کیفیــت هــوای داخــل و حفــظ انــرژی ارایــه مــی کننــد. 
در شــماره هــای آتــی هفتــه نامــه تاسیســات نیــوز قصــد داریــم بــه معرفی 
این پروژه ها که شرح آنها در ماهنامه اشری چاپ شده اند، بپردازیم.
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 نوآوری
همــان طــور کــه در شــکل 11 نشــان داده مــی شــود، 
تیرهــای بتونــی، کــه بــه عنــوان ســطوح تابشــی بــرای 
ــه  ــد، شــکل منحصــر ب ــی کن ــل م ــم عم TABS ه
فــردی دارد. تیرهــا از تیرهــای عــادی و معکــوس 
تشــکیل مــی شــود. ایــن طراحــی مــوج دار ســه 
ــن  ــای HVAC دارد. اولی ــتم ه ــرای سیس ــرد ب کارک
ــه  ــت ک ــرد-TABS اس ــی آب س ــه کش ــرد لول کارک
ــود؛ در  ــی ش ــت م ــاط ثاب ــا م ــر نصــب و ب ــاالی تی ب
نتیجــه ســبب خنــک شــدن ســطح بتونــی کــف زیریــن 
و کاهــش خطــر نشــتی اب بــه کــف باالیــی مــی شــود. 
ســومین کارکــرد، برگشــت هــوا و تامیــن اگزاســت دود 

از کــف زیریــن اســت. روشــنایی زیریــن بیــن شــکاف 
ــه  ــود، در نتیج ــی ش ــب م ــت نص ــوای برگش ــای ه ه
ــه صــورت  ــف شــده از وســایل روشــنایی ب ــای تل گرم

ــی شــود.  ــق شــکاف جــذب م ــد از طری کارام

مقاله اشری

ساختمان شوگوکوکان/توکیو قسمت چهارم
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مقاله اشری
همــان طــور کــه در شــکل 12 نشــان داده شــده، هدایت 
ــه  ــق کاری، لول ــی، عای ــای بتون ــق تیره ــا از طری گرم
ــط در  ــای محی ــرمایش تابشــی و دم ــای گرمایش/س ه
فــاز طراحــی شــبیه ســازی مــی شــود. تاییــد شــد کــه 
دمــای ســطح ســقف تابشــی تقریبــًا بــا هــدف طراحــی 

اولیــه یکــی بــود. 

همیــن طــور، شــکل صفحــه مــوج دار منحصــر بــه فــرد 
ــا فنــاوری پیشــرفته  ــا بــه ســاختمانی ب اســتفاده شــد ت
کــه معمــاری، ســازه و خدمــات ســاختمان یکپارچگــی 
خوبــی دارنــد، برســد. در نتیجــه، طراحــی بــا موفقیــت با 
10 طبقــه در محدودیــت ارتفــاع قانونــی 40 متــر )131 
فــوت( بــا ارتفــاع ســقف 2.8 متــر )9.2 فــوت( مطابقــت 
داشــت، در حالــی کــه یــک ســاختمان معمولــی بــا یــک 

ســقف کاذب معمــوال 9 طبقــه اســت )شــکل 13(.

بهره برداری و نگهداری
ــرد  ــاختمان، عملک ــرداری از س ــره ب ــاز به ــد از آغ بع
ــاوه  ــد. ع ــد ش ــرش تایی ــم پذی ــوی تی ــتم از س سیس
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــرداری روزان ــره ب ــت به ــر مدیری ب
ــرژی ســاختمان  ــت ان داده هــای سیســتم هــای مدیری
ــش  ــی و پرس ــای میدان ــری ه ــدازه گی )BEMS(، ان
ــا  ــج ب ــام و نتای ــتان انج ــتان و زمس ــا در تابس ــه ه نام
ــرداری دوره  ــره ب ــاختمان در جلســات به ــای س کارفرم
ای بــه اشــتراک گذاشــته شــد. ایــن فرآینــد منجــر بــه 
صرفــه جویــی مــداوم در انــرژی شــد و اســایش را بهتــر 
ــش و رســانش _  ــال، نســبت تاب ــوان مث ــه عن ــرد. ب ک
کــه هــر دوی آنهــا بــا TABS مشــخص مــی شــوند 
ــای  ــی و داده ه ــاز طراح ــات ف ــه مفروض ــا مقایس _ب
BEMS بعــد از ســکونت بهینــه تشــخیص داده شــد 

ــکل 14(.  )ش

ــا نصــب  ــداری ب ــه و دسترســی نگه ــاوه، هزین ــه ع ب
بیشــتر تجهیــزات ماننــد تاسیســات فرعــی، تجهیــزات 
منبــع گرمــا و تجهیــزات تهویــه مطبــوع روی بــام بهتــر 

شــده اســت. 
صرفه اقتصادی

ــاختن  ــم س ــروژه، فراه ــن پ ــرای ای ــم ب ــدف مه دو ه
محیــط کاری اداری بــود کــه نــه تنهــا اســایش داخلــی 
ــن را  ــرژی ممک ــن ان ــه کمتری ــد بلک ــود بخش را بهب
هــم مصــرف کنــد. ســرمایه گــذاری اولیــه بــرای ایــن 
ــتر  ــرژی بیش ــی در ان ــه جوی ــایش و صرف ــتم آس سیس
ــن وجــود،  ــا ای ــود. ب از یــک ســاختمان اداری عــادی ب
ــه آب و  ــوا ب ــرارت از ه ــال ح ــطه انتق ــر واس ــا تغیی ب
اســتفاده از صفحــات ســازه بــرای کانــال هــای منطقــه 
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ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــا ب ــال ه ــداد کان اداری، تع
کاهــش یافتــه اســت. افزایــش ســرمایه گــذاری اولیــه 
ــه  ــش هزین ــود. کاه ــع ب ــر مرب ــر مت ــرای ه 30 دالر ب
ــز  ــک آنالی ــا ی ــت. ب ــاری 144400 دالر اس ــاله ج س
ــا  ــًا 3.5 ســال طــول کشــید ت بازپرداخــت ســاده، تقریب
ســرمایه گــذاری اضافــی برگــردد؛ بــا ایــن فــرض کــه 
نــرخ قیمــت خدمــات بــدون تغییــر باقــی بمانــد. هزینــه 
ــع در  ــر مرب ــه ازای هــر مت ــات 41.3 دالر ب هــای خدم
ــره  ــای به ــد از بهبوده ــا بع ــود، ام ــی ب ــاختمان قبل س
بــرداری در ســاختمان جدیــد، هزینــه خدمــات شــهری 
تــا 30.4 دالر بــه ازای هــر متــر مربــع کاهــش یافــت 
ــد.  ــی ده ــک کاهــش 26 درصــدی را نشــان م ــه ی ک

اثر زیست محیطی
ــل  ــزان قاب ــه می ــاختمان ب ــن س ــارات CO2 ای انتش
ــش  ــای تاب ــایه اندازه ــق س ــق موف ــا تلفی ــی ب توجه
خورشــیدی، عایــق کاری، TABS، سیســتم هــای 
منبــع حرارتــی بــا راندمــان بــاال، اثــرات ذخیــره حرارتی 
ــه اســت. کاهــش  ــر کاهــش یافت ــرداری بهت ــره ب و به
 13( m2/kg·CO2 63 CO2 واقعــی انتشــارات
ــو در  ــای توکی ــر از مبن ــا 34% کمت ft2/lb·CO2( ی
ــر در  ــک دفت ــارات CO2 ی ــل انتش ــود )عام 2015 ب
 kWh/kg·CO2 0.462 ــن ــوی ژاپ 2015 در توکی
ــن  ــود(. ای ــرق ب ــرای ب ]kWh/lb·CO2 1.019[ ب
ســاختمان همچنیــن تجهیــزات صرفــه جویــی در اب بــا 
راندمــان بــاال )4.5 لیتــر( بــه ازای هــر بــار شستشــو در 
توالــت هــا را دارد و در حــال حاضــر 56% اب اشــامیدنی 
کمتــری نســبت بــه ســاختمان قبــل مصــرف مــی کنــد. 

امور اجتماعی/نتیجه گیری
دیوارهــای ســبز بــزرگ روی بــام ایــن ســاختمان 
ــه  ــا ب ــه تنه ــبز ن ــای س ــن دیواره ــت. ای ــم اس فراه
ــب  ــی نص ــزات مکانیک ــرای تجهی ــی ب ــوان محافظ عن
شــده روی بــام عمــل مــی کننــد، بلکــه نمــای بصــری 
ــی  ــه ســاختمانی اطــراف ایجــاد م ــرای منطق ــی ب خوب
ــی  ــبز احاطــه م ــا دو محوطــه س ــه ب ــی ک ــد. فضای کن
ــراس  ــوان ت ــه عن ــران ســاختمان ب ــه روی کارب شــود ب
بــام بــاز اســت و بــه عنــوان جایــی بــرای اســتراحت در 

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــاعات کاری اس ــن س ــل بی فواص
بــه عــاوه، ســطح مقطــع منحصــر بــه فــرد ســاختمان 
فضــای بزرگــی در طبقــه همکــف ایجــاد و بــه کاهــش 

فشــار بصــری روی عابریــن کمــک مــی کنــد. 
ســاختمان شــوگاکوکان بــه محیــط کاری راحتی رســیده 
ــط گــرم و مرطــوب  ــا اســتفاده از TABS در محی و ب
ــد. از  ــی کن ــاد م ــی ایج ــرژی عال ــرد ان ــو عملک توکی
آنجایــی کــه مــوارد کمــی از اســتفاده از ایــن سیســتم 
ــت  ــم اس ــب مه ــن مطل ــود دارد، درک ای ــن وج در ژاپ
چگونــه اهــداف اولیــه طراحــی بــا اســتفاده از طراحــی 
ــرداری مــداوم )براســاس  یکپارچــه، اصاحــات بهــره ب
انــدازه گیــری و تاییــد( و ارزیابــی هــای بعــد از حضــور 

بــرآورده مــی شــود. 
ــودن ســبک هــای کاری و تمرکــز  ــه دلیــل متنــوع ب ب
روی صرفــه جویــی انــرژی و تــداوم محیط هــای اداری 
ــرای معمــاران و  آســوده، ایــن تحقیــق و تــاش هــا ب
ــرات  ــش اث ــه کاه ــت و ب ــد اس ــده مفی ــان آین مهندس
زیســت محیطــی در مقیــاس جهانــی منتهــی می شــود.

ت نیوز
سا

تاسی
مقاله اشری
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گزارش ویژه

چرا مدیریت پروژه از فهرست رشته های نظام 
مهندسی حذف شد؟

ــود یــک برنامــۀ کاری مشــخص  ــم و نب ــر تصمی تغیی
دالیــل  از  یکــی  مدیریــت،  تغییــر  واســطه  بــه 
مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی موجــود بــه حســاب 
ــت  ــن اس ــرات ممک ــن تغیی ــن ای ــن بی ــد. در ای می آی
در ســطوح مختلــف حکمرانــی در کشــور دیــده شــود. 
یکــی از ایــن چرخش هــای آشــکار در ، مســئله حــذف 
ــته های ذی  ــه رش ــروژه از مجموع ــت پ ــته مدیری رش
ــی  ــام مهندس ــون نظ ــرکت در آزم ــرای ش ــاح ب ص
ــه بررســی  ــزارش ب ــن گ ــه ای ــی می شــود. در ادام تلق
ماجــرای حــذف رشــته مهندســی پــروژه از رشــته های 
ــم. ــی می پردازی ــام مهندس ــازمان نظ ــد س ــورد تایی م
* بررســی جزئیــات رشــته مدیریــت پــروژه

ــی  ــی – مدیریت ــۀ مهندس ــروژه مجموع ــت پ مدیری
نظــارت،  مدیریــت،  بــرای  کــه  می شــود  تلقــی 
طراحــی واجــرای پروژه هــا بــه ویــژه پروژه هــای 
ــی  ــد اصل ــت. تاکی ــده اس ــزی ش ــرح ری ــی ط عمران
در رشــته مهندســی مدیریــت پــروژه بــر روی تلفیــق 
ــت  ــوزه ومدیری ــودن آم ــردی ب ــرا ، کارب ــش و اج دان

ــت. ــز اس ــی متمرک ــای عمران ــروژه ه ــح پ صحی
بــرای  شــده  گرفتــه  نظــر  در  فعالیت هــای 
ــی  ــام مهندس ــروژه در نظ ــت پ ــای مدیری مهندس ه
ــدس مجــری  ــاختمان، جهــت تصــدی پســت مهن س
ــه  ــن وظیف ــال حاضرای ــت و در ح ــده اس ــف ش تعری
توســط مهندســین عمــران انجــام مــی شــود. لیکــن 

ــای  ــارت ه ــا مه ــران ب ــین عم ــه مهندس ــا ک از آنج
اصــول   ، پروژه هــا  حقوقــی  دانــش  بــا  مرتبــط 
مدیریــت صحیــح و مــواردی از ایــن دســت آشــنایی 
ــا هــدف  ــروژه ب ــت پ ــد، رشــته مهندســی مدیری ندارن
رفــع خــاء موجــود در فعالیــت مهندس هــای مجــری 

ــت. ــده اس ــی گردی طراح
ــروژه و  ــت پ ــته مدیری ــی رش ــارت آموزش ــی چ بررس
ــق  ــران از تطی ــی عم ــته مهندس ــا رش ــه آن ب مقایس
ــر می دهــد  ــن دو چــارت خب بیــش از ۷0 درصــدی ای
و توجــه بــه جرئیــات درس هــای ارائــه شــده تطیبــق 
چــارت آموزشــی دو رشــته را بیــش از پیــش هماهنــگ 

می ســازد.
*تصمیمــات متناقض کمیســــــــــــیون 
ــروژه ــت پ ــته مدیری ــرای رش ــم ارزی ب ه
ــته از  ــن رش ــذف ای ــرای ح ــی ماج ــور بررس ــه منظ ب
ــرکت در  ــرای ش ــاح ب ــته های ذی ص ــه رش مجموع
ــن  ــی ای ــد تاریخ ــد رون ــی بای ــام مهندس ــون نظ آزم
رشــته را بررســی کــرد. در همیــن راســتا مطابــق بنــد 
18 کلیــات مصوبــه کمیســیون هــم ارزی رشــته ها بــه 
ــال  ــاه س ــخ 14 بهمن م ــماره 430/68693 در تاری ش
ــی  ــته کارشناس ــان رش ــد، فارغ التحصی ــرر ش 91 مق
ــارت در  ــدود )نظ ــت مح ــا صاحی ــروژه ب ــت پ مدیری
حــد پایــۀ 3( موفــق بــه اخــذ پروانــه نظــام مهندســی 

ــوند. ــران ش ــته های عم ــا رش ــط ب مرتب

رشته مدیریت پروژه در حالی از مجموعه رشته های نظام مهندسی حذف شده است که 
متولیان تصمیم گیری در این حوزه هیچ دلیل قانع کننده ای برای حذف آن ارائه نداده و 

بسیاری از فارغ التحصیالن این رشته را در فضای مبهم قرار داده اند.

https://tasisatnews.com/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8/
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ــور  ــر حض ــی ب ــم ارزی مبن ــیون ه ــه کمیس مصوب
رشــته مدیریــت پــروژه در مجموعــه رشــته های 

ــی ــام مهندس ــازمان نظ س
در حالــی کــه ســال 91، رشــته مهندســی پــروژه جــزء 
رشــته های ســازمان نظــام مهندســی طبقه بنــدی 
ــد  ــد در بن ــا در چرخشــی آشــکار، 6 ســال بع شــد ام
ــته ها  ــم ارزی رش ــیون ه ــه کمیس ــات مصوب 32 کلی
بــه شــماره 430/149۷26  در تاریــخ 29 دی مــاه 
ســال 9۷ عنــوان شــد کــه بــه فارغ التحصیــان 
رشــته مهندســی پــروژه پروانــه اشــتغال بــه کار نظــام 
مهندســی تعلــق نمی گیــرد. مصوبــه کمیســیون هــم 
ــروژه از  ــی پ ــته مهندس ــذف رش ــر ح ــی ب ارزی مبن

ــی ــام مهندس ــازمان نظ ــته های س ــه رش مجموع
ــی  ــری در حال ــکار در تصمیم گی ــش آش ــن چرخ ای
ــا  ــن 91 ت ــخ 14 بهم ــه از تاری ــود ک ــرح می ش مط
تاریــخ 29 دی 9۷، هیــچ تغییــری در چــارت آموزشــی 
رشــته مدیریــت پــروژه اعمــال نشــده و دالیــل حذف 
ایــن رشــته از رشــته های ذی صــاح ســازمان نظــام 

مهندســی محــل ســوال اســت.
*نماینـــــــده وزارت علــــــــــــوم 
پاســخ قانــــــــــع کننــده ای نــداد
ــته  ــذف رش ــل ح ــری دلی ــزارش، پیگی ــن گ ــر ای بناب
ــر در  ــن تغیی ــرد، ای ــخص ک ــروژه مش ــی پ مهندس
ــم ارزی وزارت راه و  ــیون ه ــوی کمیس ــم از س تصمی
ــای از وزارت  ــور نماینده ه ــا حض ــه ب ــازی ک شهرس
علــوم، وزارت راه و شهرســازی و ســازمان نظــام 
ــت. در  ــده اس ــاذ ش ــود، اتخ ــزار می ش ــی برگ مهندس
همیــن ارتبــاط و بــه منظــور مطلــع شــدن از جزئیــات 
ــتنه  ــان رش ــراغ یکــی از فارغ التحصی ــه س بیشــتر ب
ــل رشــته  ــن فارغ التحصی ــم. ای ــروژه رفتی ــت پ مدیری
مهندســی پــروژه بــا اشــاره بــه پیگیری هــای انجــام 
شــده از ســوی فــارغ  التحصیــان بــه منظــور یافتــن 
ــری  ــس از پیگی ــت:» پ ــته، گف ــذف رش ــل ح دالی
ــت  ــه عل ــدیم ک ــه ش ــم ارزی متوج ــیون ه از کمیس
ــته های  ــه رش ــته از مجموع ــن رش ــذف ای ــی ح اصل
ــر  ــای دکت ــت آق ــی، مخالف ــام مهندس ــازمان نظ س
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رحیــم زاده، نماینــده وزارت علــوم در کمیســیون هــم 
ارزی بــوده اســت.«

ــه  ــروژه، ضمــن اشــاره ب ــت پ ــن کارشــناس مدیری ای
ــوان  ــوم، عن ــده وزارت عل ــا نماین ــود ب ــوی خ گفتگ
کــرد:» پــس از پیگیــری  بــرای یافتــن دالیــل 
ــه در  ــرد ک ــام ک ــوم اع ــده وزارت عل ــذف، نماین ح
حــال بررســی دقیــق جزئیــات چــارت آموزشــی رشــته 
مدیریــت پــروژه اســت، حــال ســوال اصلــی اینجاســت 
کــه چگونــه اول نســبت بــه حــذف رشــته اقــدام شــد 
و پــس از پیگیــری  دســتور بررســی چــارت آموزشــی 

صــادر شــد؟«
ــه داد:»  ــی، ادام ــته مهندس ــل رش ــن فارغ التحصی ای
البتــه پــس از گفتگــو بــا نماینــده وزارت علــوم 
ــه بررســی چــارت آموزشــی بــه طــور دقیــق  اقــدام ب
ــا  ــن رشــته ب ــق ۷0 درصــدی ای ــج تطبی کــرده و نتای
ــوم اعــام  ــه وزارت عل ــران را ب رشــته مهندســی عم
کردیــم امــا تاکنــون هیــچ پاســخی دریافــت نکــرده و 

همچنــان منتظــر دالیــل قانــع کننــده کمیســیون هــم 
ــته هســتیم.« ــن رش ــرف ای ــرای ح ارزی ب

پــروژه،  مدیریــت  *فارغ التحصیــالن 
ســرگردان تصمیمات مســــــــــــئولین

بررســی هــا مشــخص کــرد، ایــن تصمیــم کمیســیون 
ــیاری از  ــداد بس ــرگردانی تع ــه س ــر ب ــم ارزی منج ه
ــه  ــده ک ــروژه ش ــی پ ــته مهندس ــان رش فارغ التحصی
بــه واســطه دریافــت پروانــه نظــام مهندســی نســبت 
بــه انتخــاب رشــته اقــدام کرده انــد و در شــرایط 

ــد. ــر می برن ــه س ــی ب ــای مبهم ــی در فض کنون
امــا ســوال مشــخص این جاســت کــه چــرا کمیســیون 
ــن رشــته از  ــرای حــذف ای ــل خــود ب هــم ارزی دالی
مجموعــه رشــته های ســازمان نظــام مهندســی را 
ــدارد،  ــده ای ن ــع کنن ــل قان ــر دلی ــرده و اگ ــوان نک عن
ــازه  ــروژه اج ــت پ ــان مدیری ــه فارغ التحصی ــرا ب چ

ــد؟ ــی را نمی ده ــام مهندس ــون نظ ــرکت در آزم ش

گزارش ویژه
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