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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
ممنــوع  کتبــی  اجــازه  بــدون 

اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلق 

بــه آکادمی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
ــه  ــوی ب ــاع ثان ــا اط ــریه ت •نش
صــورت رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گردانندگان نشــریه اســت. 

همکاران گرامی سام و خداقوت !
در زمستان در حالی که طبیعت برای شروع سال جدید در حال برنامه ریزی و 

خودسازی است، نظام حکومتی نیز برنامه ریزی های خود برای سال بعد را انجام می 
دهد که معروف ترین و پرهیاهوترین آن تنظیم و تصویب بودجه سال نو است. در 

کنار این برنامه ریزی اساسی، بسیاری از نهادهای دیگر نیز به مواردی از این دست می 
پردازند که می توان جلسات متعدد و فشرده نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی را 

برای تعیین حقوق کارگران مثال زد .
با آغاز سال نو، تکلیف حقوق و بودجه مشخص است و همین باعث سلسله ای از 

تغییرات قیمتی می شود. کارخانجات و شرکت های اصلی تولید و عرضه کننده کاال 
و خدمات نیز به سرعت فهرست جدید قیمت های خود را اعام می کنند. بعد از آن 

است که همه اصناف و اشخاص با قیمت های جدیدی با شما حال و احوال می کنند. 
در این میان ماجرای ما مهندسان و صنف ما یعنی سازمان نظام مهندسی کمی متفاوت 

است.
طبق سازوکارهای پیش بینی شده و نشده، سازمان در انتهای نیمه اول سال به فکر 

تغییرات در نرخ خدمات می افتد و بی توجه به وضع معیشتی مهندسان در نیمه دوم 
سال نرخ نامه ای را منتشر می کند که بازهم محل دعوا و نارضایتی عمومی است. این 

تاخیر عجیب و بی دلیل در سال بعد نیز اتفاق خواهد افتاد؛ زیرا معموالً در ماه فروردین 
تعطیلی عمومی و دنباله داری خواهیم داشت که با بیماری کرونا تشدید می شود. ماه 

اردیبهشت مصادف با ماه مبارک رمضان است و پس از آن خرداد و تیر مشغول به 
انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود. پس در بهترین وضعیت مرداد یا شهریور زمان 

رونمایی از نرخ های جدید است.
تبعات این تاخیر بسیار تاثیرگذار است. در غیاب نرخ های جدید، کلیه پرونده های 

جدید گاز یا آبفا یا ماده 33 با نرخ جدید افتتاح می شود و اگر در همین بازه زمانی 
به اتمام برسد، که در مورد گاز و آبفا چندان دور از ذهن نیست، امکان دریافت بهای 

خدمات به نرخ جدید نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ کلیه اجناس 
و خدمات مرتبط با ساختمان، حق الزحمه خدمات مهندسی ناگهان برجسته و دلیل 

اصلی افزایش قیمت ساختمان در کشور نظام مهندسی اعام می شود! پس نظام 
مهندسی در وضعیت تدافعی قرار می گیرد و عماً فرصت مهم چانه زنی را از دست می 

دهد.
پیشبینی نرخ ها در سال جدید چندان سخت نیست و حتی می توان نسخه ابتدایی 
از نرخ ها را رونمایی و پیشنهاد کرد تا در بهترین فرصت در سال جدید آن را به جریان 

انداخت تا به تصویب برسد. 
چانه زنی بر سر قیمت یک مهارت است که به نظر می رسد مهندسان از این مهارت بی 

بهره اند. مهارتی که فقدان آن باعث مشکات عدیده شده است.

فرصت سوزی نظام مهندسی

تا بعد!
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ــای  ــاختمان ه ــات س ــرژی و تاسیس ــران ان ــاختمان و مدی ــای س اپراتوره
بــزرگ تصمیمــات عملیاتــی ضــروری مــی گیرنــد کــه روی عملکــرد انــرژی و 

اســایش افــراد تاثیــر مــی گــذارد. 

بنا بر اطالعیه سازمان مقررات ملی و ساختمان داوطلبان آزمون نظام 
مهندسی ۹۹ که دارای نمرات ۴۸ و ۴۹ می باشند، مشروط به گذراندن دوره 

آموزشی و موفقیت در آزمون مربوط، به عنوان قبول در آزمون تلقی خواهند 
شد.

بهترین ساختمان های 2020
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اخبار داخلی
اداره های دولتی باالترین 

اتالف انرژی را دارند
ســعید توکلــی  مدیرعامــل شــرکت 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــران گف ــتان ته گاز اس
ــن  ــی از باالتری ــا یک ــور م ــا، کش آماره
مصرف کننــدگان انــرژی گاز در دنیاســت. 
آمــاری،  گزارش هــای  بررســی  طبــق 
مصــرف امســال هــم جهــش معنــاداری 
کــه  یافــت   ۹۸ ســال  بــه  نســبت 
نکــردن  توجــه  از  ناشــی  می توانــد 
مصــرف  الگــوی  شــاخصه های  بــه 
بــه  مشــترکان  حساســیت  نبــود  و 
هدررفــت انــرژی باشــد. شــرکت گاز 
ــاغ  ــران پــس از دریافــت اب اســتان ته
کاهــش  بــرای  باالدســتی  مراجــع 
بیشــتر مصرف هــای غیرضــرور و حفــظ 
فشــار خطــوط، همچــون  پایــداری 
ســال های گذشــته بازدیــد و کنتــرل 
مصــارف اداره هــای دولتــی و آموزشــی 
از  را در دســتور کار خــود قــرار داد و 
تاریــخ چهــارم آذرمــاه ۹۹ ایــن دســته از 
ــر اداری و  ــاعت های غی ــترکان در س مش

ــدند. ــد ش ــمی بازدی ــات رس تعطی

ابالغ قانون مالیات بر 
خانه های خالی

رئیــس جمهــور قانــون اصــاح مــاده 
هــای  مالیــات  قانــون  مکــرر   ۵۴
مالیــات  خصــوص  در  مســتقیم 
ــر  ــه وزی ــی را ب ــای خال ــه ه ــر خان ب
اقتصــاد ابــاغ کــرد.  بــر اســاس ایــن 
ــد  ــک واح ــه ی ــی ک ــون در صورت قان
مســکونی بیــش از ۱۲۰ روز از یــک 
ــر باشــد  ســال بــدون ســکنه یــا کارب
بــه عنــوان »خانــه خالــی« محســوب 
ــک  ــورت، مال ــن ص ــود. در ای می ش
ــاه  ــر م ــال اول، ه ــد در س ــن واح ای
معــادل ۶ برابرمالیــات بــر اجــاره، 
ــادل ۱۲  ــاه مع ــر م ــال دوم، در ه س
برابــر مالیــات بــر اجــاره و ســال 
ــادل  ــاه مع ــد در هــر م ــه بع ســوم ب
ــمول  ــاره مش ــر اج ــات ب ۱۸ برابرمالی
مالیــات بــر خالــی بــودن واحــد 

ــد. ــد ش ــکونی خواه مس

از گواهینامه الکترونیک 
سازمان نظام مهندسی 

رونمایی شد
و  رییــس  حضــور  بــا  مراســمی  در 
ــن  ــازمان و همچنی ــه س ــات رییس هی
ــرز،  ــده راه و شهرســازی اســتان الب نماین
از گواهینامــه الکترونیــک دوره هــای  
آموزشــی ســازمان رونمایــی شــد. قابــل 
ــه  ــدازی گواهینام ــا راه ان ــت ب ــر اس ذک
ــه  ــک مراحــل صــدور گواهینام الکترونی
از جملــه مراحــل تاییــد و امضــا در 
ســازمان و اداره کل راه و شهرســازی و 
ــه  ــازمان ب ــای س ــوابق اعض درج در س
ــی  ــام م ــه انج ــک ب ــورت الکترونی ص
رســد و چرخــه اداری صــدور گواهینامــه 
ــت. ــش یاف ــه ۷ روز کاری کاه از ۷۵ روز ب

تجمع اعتراضی مهندسین 
ناظر با درخواست رسیدگی به 

مطالبات خود
جمعــی از مهندســین ناظــر ســاختمانی 
ــام  ــازمان نظ ــل س ــور در مقاب ــا حض ب
البــرز  اســتان  ســاختمان  مهندســی 
خواســتار توجــه به مطالبات و مشــکات 
ــت خواســتار  ــن جمعی خــود شــدند. ای
آن شــدند تــا مبالغــی کــه از بابــت حــق 
نظــارت مهندســین رشــته هــای مختلف 
در جریــان ســاخت ســاختمانها از مالکین 
ــه حســاب ســازمان نظــام  دریافــت و ب
ــی  ــز م ــرز واری ــاختمان الب ــی س مهندس
شــود، بــا ســرعت بیشــتری بــه حســاب 
ناظریــن منظــور گــردد تــا آنهــا نیــز قادر 

بــه تامیــن معیشــت خــود باشــند.

نماینده مجلس از ضعف موجود بر بازار مصالح ساختمانی 
انتقاد کرد

محمدرضــا رضایــی کوچــی رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی 
در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت:

»علیرغــم تذکــرات و پیگیــری هــای مجلــس از  وزارت  صمــت، هنــوز کنترلــی بــر 
بــازار  مصالــح  ســاختمانی صــورت نگرفتــه و ضعــف وزارت صمــت مشــهود اســت.
ادامــه ایــن رونــد ســاخت  مســکن دهــک هــای پاییــن جامعــه را عمــاً تعطیــل و 
ســیر قیمــت مســکن را صعــودی مــی کنــد. ســاماندهی بــازار مصالــح ســاختمانی 

در دســتور کار  کمیســیون  عمــران قــرار دارد.«

کشته شدن مهندس تهویه مطبوع در اثر انفجار
 در انفجــار در ســاختمان هــای فرســتنده عمومــی بلگــراد صربســتان، یــک مهنــدس تهویــه مطبــوع کشــته و دو نفــر دیگــر 

زخمــی شــدند. انفجــار در پارکینــگ ســاختمان احتمــاال بــه دلیــل یــک ســیلندر »گاز جوشــکاری« رخ داده اســت.
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http://tasisatnews.com/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84/
https://tasisatnews.com/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7/
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دوره آموزشی آنالین طراحی و نقشه 
کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با 

نرم افزار رویت
 مدت دوره: 60 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )طراحی و نظارت(
 مدت دوره: 115 ساعت

روزهای برگزاری: دوشنبه ها،سه شنبه ها 
و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )طراحی(

 مدت دوره: 75 ساعت
روزهای برگزاری:د وشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )نظارت(

 مدت دوره: 75 ساعت
روزهای برگزاری:سه شنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی
آمادگی آزمون پایه 3 برق

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
برق بیمارستان

مدت دوره: 10 ساعت
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه 

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

طراحی موتورخانه
و انتخاب تجهیزات 

 مدت دوره: 60 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی
مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 32 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه ها و دوشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی
و برقی با اتوکد

مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2016/04/m04.pdf
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-3/
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/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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در حالیکــه رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان تهــران مرجــع صــدور پروانــه ســاختمانی 
را شــهرداری دانســته و عنــوان مــی کنــد مســئولیت پاســخگویی ســاخت و ســاز بــر روی گســل 
هــای تهــران این ســازمان نیســت، رئیــس ســازمان مدیریت بحران کشــور، شــهرداری و ســازمان 
نظــام مهندســی را مســئول پاســخگویی ســاخت و ســاز بــر روی گســل هــا و پاییــن بــودن تــاب 

آوری ســاختمانها عنــوان مــی کنــد.

گزارش ویژه
ت نیوز

سا
سی

تا

ســاخت و ســاز واحدهــای مســکونی و اتفاقــا 

ــای  ــل ه ــر روی گس ــه ب ــد مرتب ــاختمانهای بلن س

اکثــر  و  تهــران  در  کــه  مدتهاســت  خطرنــاک، 

شــهرهای کشــور رواج دارد و تنهــا چنــد ســالی 

اســت کــه ممنوعیــت ســاخت بــر روی گســل هــا 

ــود. ــی ش ــه م ــدی گرفت ج

۹ درصد تهران در حریم و پهنه گسل

ــا ۹  ــع ی ــر مرب ــش از ۸۰ کیلومت در حــال حاضــر بی

درصــد تهــران در حریــم و پهنــه گســل هــای اصلــی 

ــه قــرار دارنــد کــه  بخشــی از ایــن گســل هــا  زلزل

نیــز در بافــت فرســوده قــرار دارنــد و همیــن ویژگی 

میــزان خطــر را دو چنــدان می کنــد. ســال گذشــته 
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ساختمان سازی بر روی گسل تهران 
مقصر، نظام مهندسی یا شهرداری!؟

https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%af%d8%b3%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%b1%d8%8c-%d9%86/
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ــم روی  ــای مه ــاختمان ه ــداث س ــت اح ممنوعی

ــد  ــاغ ش ــهرداری اب ــق ش ــه مناط ــه ب ــل زلزل گس

ــی  ــد خیل ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــه ک ــن اباغی و ای

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــت نش ــده اس ــام ش ــر انج دی

ــران  ــادی در ته ــاس زی ــز حس ــاختمانها و مراک س

ــان  ــا در زم ــده و قطع ــاخته ش ــل س ــر روی گس ب

ــه  ــا ب ــتان ه ــل بیمارس ــزی مث ــه مراک ــع زلزل وق

جــای کمــک بــه زلزلــه زدگان خــود دچــار آســیب 

ــد. ــد ش خواهن

ــم  ــهرهای مه ــت ش ــا اولوی ــد ب ــون جدی در قان

ــهد  ــرج، مش ــز، ک ــهرهای تبری ــران، ش ــار ته در کن

ــداث  ــا از اح ــت ت ــده اس ــرر ش ــز مق ــان نی و کرم

ســاختمان هــای مهــم در گســل هــا و پهنــه هــای 

ــود. ــری ش ــه جلوگی ــی زلزل اصل

ــاختمان  ــی س ــه ۲۸۰۰ )طراح ــن نام ــاس آیی براس

ــه( در طراحــی نقشــه ســاختمان ها،  براســاس زلزل

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ ــز م ــل ها نی ــد گس ــًا بای حتم

قانــون ، ســازمان نظــام مهندســی را مســئول ایــن 

کار قــرار داده اســت. امــا آیــا ایــن ســازمان اقدامی 

کــه نشــان دهــد در ایــن مســیر گام برداشــته ایــم 

انجــام داده اســت؟

رییــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور، میــزان 

گســل های  روی  بــر  ساخته شــده  واحدهــای 

ــران و  ــرای ته ــرا ب ــاد دانســته و آن ــاک را زی خطرن

ــد ــی دان ــد م ــدار و تهدی ــک هش ــهرها ی ــایر ش س

اســماعیل نجــار، رییــس ســازمان مدیریــت بحــران 

ــر روی  ــده ب ــای ساخته ش ــزان واحده ــور، می کش

گســل های خطرنــاک را زیــاد دانســته و آنــرا بــرای 

تهــران و ســایر شــهرها یــک هشــدار و تهدیــد مــی 

دانــد.

ــر  شــهرداری ها مســئول صــدور پروانــه ســاخت ب

ــل ها روی گس

رییــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور معتقــد 

اســت کــه ســازمان نظــام مهندســی و شــهرداری ها 

بایــد در برابــر تــاب آوری انــدک ســاختمان ها، 

پاســخگو باشــند امــا رئیــس ســازمان نظــام 

مهندســی ســاختمان اســتان تهــران نــه تنهــا زیــر 

ــد  ــه معتق ــی رود بلک ــخگویی نم ــن پاس ــار ای ب

اســت مســئولیت صــدور پروانــه ســاخت ســاخت 

مســکن بــر روی گســل هــا را شــهرداری هــا مــی 

ــد. دان

ســعید ســعیدیان رئیــس ســازمان نظام مهندســی 

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــران در گفتگ ســاختمان اســتان ته

ــه  ــن پرســش ک ــه ای ــازار در پاســخ ب ــزاری ب حبرگ

رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور معتقــد 

اســت کــه ســازمان نظــام مهندســی و شــهرداری ها 

بایــد در برابــر تــاب آوری انــدک ســاختمان ها، 

پاســخگو باشــند، گفــت: بــه اعتقــاد بنــده وقتــی 

ــه ســاختمانی شــهرداری هــا  مرجــع صــدور پروان

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــتند و س هس

تنظیــم کننــده امــور اســت چــرا بایــد پاســخگویی 

در خصــوص پاییــن بــودن تــاب آوری ســاختمان 

هــا و ســاخت و ســاز بــر روی گســل هــا، ســازمان 

نظــام مهندســی باشــد؟

ــه کار  ــتغال ب ــه اش ــه پروان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــازی  ــط وزارت راه و شهرس ــر توس ــان ناظ مهندس

تاییــد مــی شــود و بــاز هــم تاکیــد مــی کنــم کــه 

مــا تنظیــم کننــده امــور مردم و مهندســان هســتیم 

مــی افزایــد: آئیــن نامــه هــا بــا شــرایط جدیــد که 

ــت ســاخت و  ــد و کیفی ــا رون ــی دهــد قطع رخ م

ــان  ــد اذع ــد و بای ــی ده ــاء داده و م ــاز را ارتق س

گزارش ویژه
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کنــم کــه آئیــن نامــه مقــررات ملــی ســاختمان را 

ســازمان نظــام مهندســی تدویــن نمــی کنــد بلکــه 

ــررات  ــن مق ــه ای ــت ک ــازی اس وزارت راه و شهرس

ــه همــه طراحــان،  ــن و ب ــی ســاختمان را تدوی مل

مشــاوران و مجریــان ســاختمانی ابــاغ مــی کنــد.

اینکــه تــاب آوری ســاختمانها پاییــن اســت و 

ــای آن دوران  ــه ه ــن نام ــا آئی ــاز ب ــاخت و س س

ــب  ــوان تکذی ــی ت ــت را نم ــه اس ــورت گرفت ص

ــاز هــم تاکیــد مــی کنــم کــه ســازمان  کــرد امــا ب

نظــام مهندســی مســئول و مرجــع صــدور پروانــه 

ــت ــوده و نیس ــاختمانی نب س

ســعیدیان در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه بــه هــر 

حــال تاییــد مــی کنیــد کــه تــاب آوری ســاختمانها 

پاییــن اســت و ســاخت و ســاز بــر روی گســل هــا 

ــر  ــه ه ــت: ب ــار داش ــت؟ اظه ــه اس ــورت گرفت ص

حــال اینکــه تــاب آوری ســاختمانها پاییــن اســت 

ــن نامــه هــای آن دوران  ــا آئی و ســاخت و ســاز ب

ــب  ــوان تکذی ــی ت ــت را نم ــه اس ــورت گرفت ص

ــاز هــم تاکیــد مــی کنــم کــه ســازمان  کــرد امــا ب

نظــام مهندســی مســئول و مرجــع صــدور پروانــه 

ــوده و نیســت. ســاختمانی نب

ــه هــر حــال آئیــن نامــه هــا  وی تصریــح کــرد: ب

ــن  ــاس آخری ــر اس ــاح ب ــد اص ــن نیازمن و قوانی

ــتند. ــا هس ــای روز دنی متده

طبــق گــزارش مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 

شهرســازی کــه در ســال گذشــته نیــز منتشــر 

از ۱۰۰ بــرج و ۱۶ بیمارســتان روی  شــد بیــش 

پهنــه گســل های تهــران قــرار دارد کــه  بایــد 

ــورایعالی  ــه ش ــق مصوب ــوند. طب ــازی ش ــن س ایم

شهرســازی و معمــاری، مــدارس و بیمارســتان 

هــای واقــع در حریــم گســل هــا  در اولویــت اول 

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــی بایس ــازی م ــاوم س مق

ممنوعیــت ســاخت برج هــای ۱۲ طبقــه در پهنه هــا 

گسل ها و 

محمــد شــکرچی زاده رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، 

ــه در  ــود ک ــه ب ــتر گفت ــازی پیش ــکن و شهرس مس

ــازمان  ــکاری س ــا هم ــات ب ــز تحقیق ــال ۹۵ مرک س

مدیریــت بحــران شــهرداری تهــران و دســتگاه های 

ــی  ــل های اصل ــه گس ــق پهن ــت دقی ــر، موقعی دیگ

را تعییــن کــرد. بــر مبنــای ایــن مطالعــات، طــرح 

ــت  ــا اهمی ــاختمان های ب ــاخت س ــت س ممنوعی

ــه  ــران ب ــی در ته ــل های اصل ــه گس ــاد در پهن زی

ــازی  ــاری و شهرس ــی معم ــورای عال ــب ش تصوی

رســید و از طریــق معــاون اول رئیــس جمهــور 

ــاغ شــد. اب

وی بــا بیــان اینکــه از مســاحت کل  700 کیلومتــر 

مربعــی شــهر تهــران، قریــب ۵۵ کیلومتــر مربــع آن 

در حریــم گســل هــای اصلــی قــرار دارد بــه طــوری 

گزارش ویژه
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کــه در 2۶  کیلومتــر مربــع آن ســاخت و ســاز 

نیــز صــورت پذیرفتــه اســت تاکیــد کــرد: احــداث 

ــد  ــاد مانن ــیار زی ــت بس ــا اهمی ــاختمان های ب س

بــرج بــا ۱۲ طبقــه یــا بیشــتر، بیمارســتان ها، انبــار 

ــوع  ــا ممن ــن پهنه ه ــن در ای ــپ بنزی ــا پم ــت ی نف

ــت. اس

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 

تهــران در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه رئیــس مرکز 

ــه اســت  ــات راه، مســکن و شهرســازی گفت تحقیق

کــه تعــداد زیــادی بیمارســتان و بــرج هــای بــزرگ 

در حریــم گســل هــا ســاخته شــده انــد. آیا ســازمان 

نظــام مهندســی آمــاری از تعــداد واحدهای ســاخته 

ــار دقیقــی  ــران دارد؟ گفــت: آم شــده در گســل ته

ــر  ــده ب ــاخته ش ــکونی س ــای مس ــداد واحده از تع

روی گســل تهــران نداریــم امــا تهــران هــم هماننــد 

ــل  ــر روی گس ــه ب ــا ک ــزرگ دنی ــهرهای ب ــایر ش س

پــروژه هایــی احــداث شــده اســت از ایــن قاعــده 

مســتثنی نیســت.

ــای  ــه ه ــب زلزل ــور مرت ــه ط ــه ب ــو ک ــهر توکی ش

ــروژه  ــز پ ــد نی ــی کن ــه م ــزرگ را تجرب ــف و ب خفی

هــا و واحدهــای مســکونی بــزرگ را بــر روی گســل 

ــد. ــاخته ان س

ــه  او افــزود: شــهر توکیــو کــه بــه طــور مرتــب زلزل

ــز  ــد نی ــی کن ــه م ــزرگ را تجرب ــف و ب ــای خفی ه

پــروژه هــا و واحدهــای مســکونی بــزرگ را بــر روی 

ــت  ــن اس ــا ای ــد م ــا تاکی ــد. ام ــاخته ان ــل س گس

کــه هــر ســاخت و ســازی بایــد بــر اســاس رعایــت 

تمــام قوانیــن و مقــررات ملــی ســاختمان باشــد و 

آئیــن نامــه هــا بــه خوبــی رعایــت شــود.

گزارش ویژه
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حقوق تاسیساتنگاهی به بازار

رامیـــــن وطن دوســت/ مطابق ماده 4-4-14 

مبحث 2 :

ــن مــدت  ــان يافت ــل پاي ــه دلي 14ـ4ـ4ـ چنانچــه ب

ــوت،  ــا فـ ــال آن و يـ ــا ابط ــخ ي ــا فس ــرارداد ي ق

حجـــر، نـــاتواني نـــاظر حقيقــي »درصــورت تایید 

ــي  ــت قانون ــلب صاحي ــا س ــي« ي ــع قانون مراج

وي و نظايــر آن ، ادامــه كار نـــاظر حقيقـــي غيــر 

ممكــن شــود، عمليــات ســاختماني متوقــف شــده 

و شــروع مجــدد آن منــوط بــه وجــود ناظــر جديد 

خواهــد بــود. در ايــن گونــه مــوارد مرجــع صــدور 

پروانــه ســاختمان موظــف اســت تــا معرفــي ناظــر 

حقيقــي جديــد توســط ســـازمان اســتان ، از ادامه 

ــازمان  ــل آورد و س ــري بعم ــاختمان جلوگي كار س

اســتان نيــز موظف اســت پــس از عقـــد قـــرارداد 

جديــد بــا صاحبــكار نســبت بــه معرفــي ناظــر يــا 

ناظــران جديــد اقــدام نمايــد-

بــه دیگــر ســخن، بــرای بازپســگیری پرونــده 

ــذاری آن  ــدس ناظــر و واگ ــه از مهن نظــارت محول

ــا »  ــی ب ــل قانون ــه دالی ــاز ب ــر، نی ــردی دیگ ــه ف ب

ــت  ــلب صاحی ــا » س ــی » ی ــع قانون ــد مراج تائی

ــون  ــدی از قان ــچ بن ــد. در هی ــی باش ــی » م قانون

نظــام مهندســی یــا آئیــن نامــه اجرایــی یــا 

ــی  ــام مهندس ــه نظ ــر، ب ــه دیگ ــن موضوع قوانی

مجــوز بازپســگیری پرونــده از یــک مهنــدس ناظــر 

بــا تشــخیص یــک فــرد حقیقــی یــا حقوقــی داده 

ــار  ــن صاحیــت فقــط در اختی نشــده اســت و ای

مراجــع قضایــی صالــح یــا شــورای انتظامــی ) بــه 

ــد  ــی باش ــی ( م ــبه قضای ــع ش ــک مرج ــوان ی عن

کــه اجــرای آن نیــز مطابــق مــاده 1 قانــون اجــرای 

احــکام مدنــی، منــوط بــه قطعــی شــدن رای 

آیا به صرف شکایت از مهندس ناظر و پیش از صدور رای و یا قطعی 
شدن آن، نظام مهندسی می تواند پرونده را از مهندس ناظر گرفته 

و به ناظر دیگری واگذار کند؟
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حقوق تاسیسات
ــدن آن،  ــی ش ــش از قطع ــرای رای پی ــوده و اج ب

بــه معنــای تخلــف از قانــون بــوده و قابــل طــرح 

در شــورای انتظامــی نظــام مهندســی ) بــه عنــوان 

ــع  ــن در مراج ــه ای ( و همچنی ــف حرف ــک تخل ی

ــگاه  ــتفاده از جای ــوء اس ــوان : س ــا عن ــی ) ب قضای

ــود.  ــی ( خواهــد ب قانون

همچنین موارد ذیل نیز قابل ذکر می باشد : 

مطابــق مــاده 88 آئیــن نامــه اجرایــی   -1

قانــون نظــام مهندســی، امــکان طــرح و رســیدگی 

بــه شــکایات در مراجــع قضایــی نیــز وجــود دارد. 

ضمــن اینکــه بایــد دقــت نمــود شــورای انتظامــی 

ــه  ــات حرف ــه تخلف ــیدگی ب ــه رس ــح ب ــا صال تنه

ای بــوده و در مــورد ســایر شــکایات، موظــف 

ــه  ــده ب ــه اعــام عــدم صاحیــت و ارجــاع پرون ب

ــد.  ــی باش ــی م ــاح قضای ــع ذیص مرج

ممکــن اســت نظــام مهندســی، خــود را بــه   -2

ــه  ــح دانســته و ب ــی » صال ــوان » مرجــع قانون عن

ــر اول،  ــدس ناظ ــده را از مهن ــل، پرون ــن دلی همی

ــن امــر  ــه ای ــد ب ــرد. ضمــن اینکــه بای بازپــس گی

دقــت نمــود کــه نــه تنهــا در مــاده ذکــر شــده از 

مبحــث 2 یــا هیــچ مــاده قانونــی یــا آئیــن نامــه 

ــوان »  ــه عن ــی » ب ــام مهندس ــری، » نظ ای دیگ

ــی  ــث 2 معرف ــر مبح ــورد نظ ــی » م ــع قانون مرج

نشــده اســت بلکــه مطابــق مــاده 123 آئیــن نامــه 

ــون نظــام مهندســی، مرجــع تفســیر  ــی قان اجرای

ــر  ــا، » وزی ــتورالعمل ه ــا دس ــه ی ــن نام ــواد آیی م

ــز در  ــون نی ــا کن ــده و ت ــی گردی ــکن » معرف مس

ایــن زمینــه، اســتعامی صــورت نپذیرفتــه اســت ) 

حتــی اگــر ایــن امــر، بعــدا نیــز مــورد تائیــد وزیــر 

قرارگیــرد، بــاز عطــف بــه ماســبق نخواهــد شــد (، 

ــح  ــودن » صال ــول ب ــل قب ــن غیرقاب ــن ضم بنابرای

دانســتن نظــام مهندســی از طریــق مصوبــه هیئت 

ــا  ــذاری دیگــری ی ــون گ ــا مرجــع غیرقان ــره ی مدی

بجــز تفســیر وزیــر مســکن ) اگــر وزیــر مســکن را 

صالــح در صــدور اباغیــه صالــح دانســتن بازپــس 

گیــری پرونــده بــدون رای قطعــی قضایــی بدانیــم 

ــت را در نظــر گرفــت :  ــوان 2 حال ( »، مــی ت

ــازنده  ــوع س ــش از رج ــور پی ــدام مزب ــر اق 2-1- اگ
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حقوق تاسیسات
یــا خواهــان بــه شــورای انتظامــی صــورت پذیــرد 

ــود ) مگــر  ــد گــزارش کارشناســی خواهــد ب نیازمن

اینکــه مســئولیت مســتقیم و کامــل را صــادر 

ــر  ــه اگ ــرد ( ک ــده بگی ــور، برعه ــده دســتور مزب کنن

در آتیــه مشــخص گــردد گــزارش کارشناســی، 

صحیــح نبــوده و بنابــر هــر دلیلــی، حــق بــا 

ــرح  ــکان ط ــت، ام ــوده اس ــر اول ب ــدس ناظ مهن

شــکایت از کارشــناس مربوطــه و همچنیــن نظــام 

مهندســی بــه دلیــل ورود ضــرر بــه مهنــدس ناظــر 

ــت.  ــد داش ــی خواه ــوق عموم اول و حق

2-2- اقــدام مزبــور بعــد از طــرح شــکایت ســازنده 

) یــا مالــک ( در شــورای انتظامــی صــورت پذیــرد: 

2-2-1- پیــش از قطعــی شــدن رای : تخلــف قضایی 

ــر شــورای انتظامــی،  ــوده و عــاوه ب ــی ( ب ) قانون

قابــل طــرح در مراجــع قضایــی نیــز خواهــد بــود. 

ــدس  ــر مهن ــد از قطعــی شــدن رای : اگ 2-2-2- بع

ــورای  ــام ش ــا اع ــا ب ــردد تنه ــوم گ ــر محک ناظ

انتظامــی مبنــی بــر » ســلب صاحیــت مهنــدس 

ناظــر در پرونــده مزبــور »، امــکان بازپــس گیــری 

پرونــده وجــود خواهــد داشــت وگرنــه بــه صــرف 

ارائــه » پیشــنهاد بازپــس گیــری پرونــده »، ضمــن 

ــق  ــه » رای صــادره مطاب ــه ک ــن نکت ــه ای توجــه ب

قانــون آییــن دادرســی مدنــی بایــد قاطــع دعــوا 

باشــد و نمــی توانــد بصــورت کلــی و مبهــم 

باشــد » و چنیــن اختیــاری ) دادن پیشــنهاد ( بــه 

شــورای انتظامــی اعطــا نشــده اســت ) بــه دلیــل 

مبهــم بــودن اجــرا یــا عــدم اجــرای قســمتی از رای 

ــه شــود و  ــری احال ــه ناظــر دیگ ــده ب ــر پرون (، اگ

ــه  ــی ک ــر مدارک ــه بناب ــردد ک ــه مشــخص گ در آتی

بعــدا یافــت و ارائــه مــی گــردد، ناظــر اول، محــق 

بــوده و نبایــد محکــوم مــی گردیــده اســت، نظــام 

مهندســی در بازپــس گیــری پرونــده، مقصــر بــوده 

ــد  ــارت واردذه خواه ــران خس ــه جب ــف ب و موظ

بــود.

ــد دقــت نمــود کــه نظــام مهندســی در  بای  •

ــود  ــد ب ــارت خواه ــران خس ــئول جب ــی مس صورت

کــه مســئولیت حقوقــی را متوجــه نظام مهندســی 

ــده  ــادر کنن ــی ص ــخص حقیق ــه ش ــم وگرن بدانی

ــران  ــده، مســئول جب ــری پرون دســتور بازپــس گی

ــود.  ــد ب ــارت خواه خس

** نکتــه مهــم : اگــر بازپــس گیــری پرونــده، 

پیــش از قطعــی شــدن رای، صــورت پذیــرد حتــی 

ــر اول در  ــدس ناظ ــدن مهن ــوم ش ــورت محک درص

رای قطعــی، بــه معنــای قانونــی بــودن عمــل نظام 

مهندســی نبــوده و بــه دلیــل اجــرای رای پیــش از 

ــون  ــه مــاده 1 قان ــا اســتناد ب قطعــی شــدن آن، ب

ــكام  ــي از اح ــچ حكم ــی ) هي ــکام مدن ــرای اح اج

ــذارده  ــرا گ ــع اج ــتري به موق ــاي دادگس دادگاه ه

ــرار  ــا ق ــه قطعــي شــده ي ــن   ك نمي شــود مگــر اي

اجــراي موقــت آن در مــواردي كــه قانــون معيــن 

ــرح در  ــل ط ــد. (، قاب ــده باش ــادر ش ــد ص مي كن

ــا  ــی ی ــورای انتظام ــم از ش ــاح ) اع ــع ذیص مراج

ــود.  ــی ( خواهــد ب قضای

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%b3/
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مهــری بهزادپــور/ عضــو ســندیکای صنعــت بــرق: 

در حــال حاضــر حداقــل ظرفیــت تولیــد ۶۰ هــزار 

مــگاوات بــرق در کشــور  داریــم و در زمینــه انــرژی 

هــای خورشــیدی نیــز حــدود ۳۰۰ هــزار مــگاوات 

ظرفیــت تولیــد در کشــور موجــود اســت.

ــانی  ــه روز رس ــوز،  ب ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب

تعرفــه خریــد بــرق از بخــش خصوصــی از محــل 

انــرژی هــای تجدیدپذیــر، تاثیــر مهمــی در رونــق 

ــای  ــرژی ه ــق ان ــرق از طری ــد ب ــش تولی و افزای

تجدیدپذیــر دارد.

ــرق  ــت ب ــندیکای صنع ــو س ــری، عض ــم کبی کری

ــت : ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــران در گف ای

ظرفیــت تولیــد بــرق از انــرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــت  ــگاوات ظرفی ــش از ۹۰۰ م ــر بی ــال حاض در ح

ــادی  ــیار زی ــت بس ــه قابلی ــت ک ــده اس ــب ش نص

ــوزه را دارد. ــن ح ــش در ای ــرای افزای ب

ــش  ــود افزای ــاء موج ــه خ ــاره ب ــن اش وی ضم

ظرفیــت تولیــد بــرق از انــرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــت : گف

در حــال حاضــر حداقــل ظرفیــت تولیــد ۶۰ هــزار 

مــگاوات بــرق در کشــور  داریــم و در زمینــه انــرژی 

هــای خورشــیدی نیــز حــدود ۳۰۰ هــزار مــگاوات 

ظرفیــت تولیــد در کشــور موجــود اســت.

ــی  ــای خال ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــن اش ــری ضم کبی

ــرد: ــان ک ــور خاطرنش ــرق در کش ــد ب تولی

ــد  ــه تولی ــی در زمین ــت باالی ــال ظرفی ــن ح در عی

خالءهای تولید انرژی 
تجدیدپذیر در ایران

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/
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ــل  ــک قاب ــی کوچ ــرق آب ــای ب ــروگاه ه ــرق از نی ب

ــا  ــه ه ــی و رودخان ــدهای خاک ــر روی س ــب ب نص

وجــود دارد و مــی تــوان حــدود ۱۵ هــزار مــگاوات 

ــرژی از ایــن طریــق تولیــد کــرد. ان

ــع  ــق مناب ــرق از طری ــد ب ــه تولی ــن ب وی همچنی

ــح  ــاره و تصری ــی اش ــانی و حیوان ــوالت انس فض

ــرد: ک

بــرای تولیــد بــرق از طریــق منابــع انســانی و 

حیوانــی نیــز ظرفیتهــای مطلوبــی در کشــور وجود 

دارد و امیدواریــم ایــن ظرفیــت بــه پتانســیل 

هــای پیشــین تامیــن بــرق از محــل منابــع آبــی، 

ــود . ــه ش ــز اضاف ــی نی ــای حرارت ــروگاه ه و نی

رئیــس کمیتــه انــرژی هــای تجدیدپذیر ســندیکای 

ــرق  ــد ب ــت تولی ــه داد: وضعی ــرق ادام ــت ب صنع

ــا  ــور ب ــر در کش ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــل ان از مح

ــت و  ــوب اس ــز خ ــا نی ــیوع کرون ــه ش ــه ب توج

ــد. ــش یاب ــم افزای ــن رق ــم ای امیدواری

ــد  ــزام خری ــون ال ــا قان ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب

ــث  ــر باع ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــل ان ــرق از مح ب

ــود . ــور ش ــت در کش ــن صنع ــق ای رون

کبیری تاکید کرد:

خریــد بــرق تولیــدی از انــرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــری بخــش خصوصــی فعــال در  باعــث شــکل گی

ــکاری،  ــذاری، پیمان ــرمایه گ ــی، س ــوزه نیروگاه ح

مهندســی، تولیــد تجهیــزات و بازرگانــی شــده 

ــت. اس

ــرکت  ــدود ۲۵۰ ش ــر ح ــال حاض ــزود :در ح وی اف

ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــم ک ــه داری ــن زمین ــال در ای فع

ــرکت در  ــل، ۲ ش ــد پن ــرکت در تولی ــت ۶ ش فعالی

تولیــد اینورترهــای خورشــیدی، و ۶ شــرکت در 

ــم. ــاره کنی ــادی اش ــای ب ــد اینورتره تولی

ــر  ــد ب ــا تاکی ــرق ب ــت ب ــندیکای صنع ــو س عض

ــا  ــریع آن ب ــق س ــن و تطبی ــات قوانی ــت ثب اهمی

شــرایط اقتصــادی کشــور، اظهــار داشــت: تعرفــه 

ــوی وزارت  ــاً از س ــه قب ــرق ک ــی ب ــد تضمین خری

ــت  ــه ثاب ــک تعرف ــود، ی ــده ب ــخص ش ــرو مش نی

بــود کــه حــاال بایــد بــر اســاس تغییــرات نــرخ ارز 

ــن  ــه در ای ــرد ک ــرار گی ــری ق ــورد بازنگ ــورم م و ت

خصــوص مکاتباتــی را بــا وزارت نیــرو انجــام داده 

ایــم.وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه وزیــر نیــرو در 

ــت  ــتور مثب ــون دس ــانی قان ــه روز رس ــوص ب خص

ــه شــناور  ــر تعرف ــم هرچــه زودت ــه امیدواری داده ک

مشــخص شــود تــا از فرصــت هــای بخــش 

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــن زمین ــی در ای خصوص



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 16هفته نامه شماره 317  

مقاله اشری

از یــک طــراح گرمایــش خواســته مــی شــود یــک 

ــا اســتفاده  ــه ب سیســتم گرمایــش از کــف ســه زون

از یــک پمــپ حرارتــی ژئوترمــال 5 تــن بــه عنــوان 

ــوان  ــه عن ــگ ب ــک دی ــه و ی ــی اولی ــع حرارت منب

منبــع حرارتــی کمکــی ایجــاد کنــد. بــه دلیــل تقــارن 

ســاختمان، هــر زون یــک ایســتگاه چندراهــه شــش 

ــر دارد.  ــًا براب ــدار تقریب ــای م ــول ه ــا ط ــداره ب م

همــه مدارهــای گرمایــش کــف لولــه هــای زیرکــف 

بــا صفحــات آلومینیومــی هســتند کــه محکــم بــه 

ــد.  ــر بســته شــدند و عایــق کاری خوبــی دارن زی

ــی  ــی م ــه طراح ــه اولی ــتم ثانوی ــک سیس ــراح ی ط

ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــی ب ــع حرارت ــر منب ــه ه ــد ک کن

ــه  ــه اولی ــه حلق ــک ب ــه نزدی ــا فاصل ــی ب ــت ت جف

ــکل 1(. ــد )ش ــی کن ــل م وص

چالش تاسیساتی
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ــا  ــی ب ــت ت ــک جف ــه از ی ــتگاه چندراه ــر ایس ه
ــب  ــوازی نص ــورت م ــه ص ــه ب ــک ک ــه نزدی فاصل
ــای آب  ــن کار دم ــت. ای ــه اس ــه اولی ــدند، حلق ش
رفــت بــه هــر ایســتگاه چندراهــه تقریبــًا مســا وی 
ــر  ــه مــی دارد. سیســتم هفــت ســیرکوالتور براب نگ

دارد.   HP  25/1

ــه ای  ــر 2 مرحل ــک کنترل ــا ی ــی ب ــع حرارت دو منب
ــا از  ــرای گرم ــا ب ــی تقاض ــود. وقت ــی ش ــرل م کنت
ــق  ــد، منط ــته باش ــود داش ــا وج ــک از زون ه هری

ــود:  ــی ش ــتفاده م ــر اس زی

مرحله 1: 

اگر 115ºF ≤ Ts، پمپ حرارتی روشن می شود

ــی  ــوش م ــی خام ــپ حرارت ــر 117ºF ≥ Ts، پم اگ
ــود.  ش

مرحله 2: 

اگر 112ºF ≤ Ts، پمپ حرارتی روشن می شود

ــی  ــوش م ــی خام ــپ حرارت ــر 125ºF ≥ Ts، پم اگ
ــود. ش

ــی  ــاه م ــه کوت ــی چرخ ــپ حرارت ــان کار، پم در زم
ــی  ــر از پمــپ حرارت ــی ت ــگ بســیار طوالن ــد. دی کن

ــد.  ــی کن کار م

بــه دقــت بــه سیســتم نــگاه کنیــد. آیــا مــی توانیــد 
ــا فرامــوش  ــورد از جزییــات نادرســت ی ــن م چندی
شــده را نــام ببریــد/ آیــا مــی توانیــد طــرح دیگــری 
ــر  ــزات کمت ــتفاده از تجهی ــا اس ــه ب ــد ک ــه کنی ارای
بــع ســایت  همــان اهــداف را تامیــن کند؟/من
ــیری ــره شمش ی ــدس ن ــم مهن pmmag/ مترج

چالش تاسیساتی

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
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مقاله

بــا اینکــه تعطیلــی هــای مرتبــط بــا شــیوع کوویــد 19، امســال بــه صنعــت ســاختمان صدمــات 
زیــادی وارد کــرد، امــا ســال 2020 میــادی بــاز بیشــتر از ســهم خــود از معمــاری برتــر تولیــد کــرده 
اســت. قصــد داریــم در ایــن سلســله مطالــب 10 ســاختمان برتــر ایــن ســال را بــه شــما معرفــی 
کنیــم. ایــن ده ســاختمان شــامل 10 پــروژه ای اســت کــه از نظــر ســبک و نــوع بــا هــم متفاوتنــد 
امــا هریــک از نظــر طراحــی برتــری ویــژه ای دارنــد. اروپــا بــا چهــار پــروژه پیشــگام اســت، ســه 
پــروژه در قــاره اســیا واقــع شــده، دو ســاختمان در آمریــکا و یــک ســاختمان هــم در شــبه قــاره 

هنــد ســاخته شــده اســت. / منبــع ســایت newatlas/ مترجــم مهنــدس نیــره شمشــیری

بهترین ساختمان های سال 2020

http://www.tasisatnews.com
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ــل  ــذاب مث ــای ج ــاختمان ه ــو از س ــی ممل دوب

بلندتریــن بــرج جهــان اســت، امــا شــما همیشــه 

ــی  ــان م ــه طراح ــر قل ــد را ب ــا حدی ــاران زاه معم

بینیــد. جدیدتریــن کار ایــن شــرکت، هتــل مجلــل 

Opus اســت کــه بــه شــکل یــک مکعــب شیشــه 

ای بــا حفــره تــو خالــی در مرکــز آن ســاخته شــده 

ــت  ــر اس ــاختمان 93 مت ــن س ــاع ای ــت.  ارتف اس

کــه در محــدوده بــرج خلیفــه دوبــی واقــع شــده 

و بیشــترین بخــش آن را هتــل تشــکیل مــی 

دهــد، همچنیــن فضاهــای اداری و تعــداد زیــادی 

ــر مــی  ــل رادر ب ســاختمان مســکونی بســیار مجل

گیــرد. از نظــر ســازه ای، ایــن ســاختمان در واقــع 

دو بــرج اســت کــه توســط یــک تــاالر و راهــرو و 

یــک پــل بــه هــم وصــل شــده انــد.

Opus.1 – شرکت معماری زاها حدید

مقاله

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/
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مقاله

 Musse Atelier  ــروژه ــروه Bjarke Ingels، پ گ

اســت  کــرده  را طراحــی   Audemars Piguet

کــه یــک مــوزه و کارگاهــی اســت کــه بــرای یــک 

نمایشــگاه ســاعت هــای لوکس سوئیســی ســاخته 

شــده اســت. ســاختمان از بخشــی از زمــان الهــام 

گرفتــه اســت و یــک طــرح چرخنــده جــذاب دارد. 

بــاالی ایــن پــروژه یــک بــام ســبز قــرار دارد کــه بــر 

جذابیــت و زیبایــی آن اضافــه کــرده اســت. 

2.موزه پیگوت

ــداره  ــه دوج ــای شیش ــک نم ــاختمان ی ــای س نم

ــن  ــا E پایی ــه ب ــه شیش ــه از 4300 قطع ــت ک اس

ــا را  ــه گرم ــه ای ک ــی، شیش ــده )یعن ــاخته ش س

منعکــس مــی کنــد و داخل ســاختمان در تابســتان 

ــمان را و  ــا آس ــول روز نم ــود(. در ط ــی ش ــرم نم گ

شــهر پیرامــون را منعکــس مــی کنــد در حالــی کــه 

در شــب چــراغ هــای LED حفــره وســط را روشــن 

مــی کنــد. 

ــر اثاثیــه و نمــای شیشــه ای، سنســورها  عــاوه ب

بــه صــورت خــودکار طبــق میــزان ســکونت افــراد 

و بــه منظــور حفــظ انــرژی، تهویــه و روشــنایی را 

تنظیــم مــی کننــد. 

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/
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ــای  ــه ه ــا و کارخان ــان کارگاه ه ــوزه در می ــن م ای

ــت.  ــده اس ــع ش ــوئیس واق ــازی س ــاعت س س

ــچ دارد  ــن ســاختمان یــک مســیر مارپی داخــل ای

ــد.  ــور مــی کنن ــان آن عب ــدگان از می ــه بازدیدکنن ک

از نظــر ســازه ای، ســاختمان شــامل بــام ســبز آن، 

شیشــه هــای منحنــی شــامل 108 پنــل شیشــه ای 

دارد کــه ســاخت هریــک از آنهــا ســه هفتــه زمــان 

بــرده اســت. این شیشــه ها نــور روز را بــرای داخل 

تامیــن مــی کننــد و همچنیــن محافــظ ســازه ای 

بــرای بــام فــوالدی کــه بــا گیاهــان پوشــیده شــده 

مــی باشــد و بــه عایــق کــردن آن کمــک مــی کنــد. 
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 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

نگاهی به بازار

http://www.tasisatnews.com
http://www.bostanchi.com
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 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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مهــری بهــزاد پــور/ تراکــم نــرده حصــار دیــوار بــه 

گونــه ای اســت کــه بــه هیــچ جنبــده ای اجــازه عبور 

را نمی دهــد. نــرده حفــاظ دیــوار بــه شــکل فنــس 

یــا حصارهــای فلــزی اســت کــه دور دیــوار خانــه 

ــکونی  ــاختمان های مس ــن س ــاغ و همچنی ــا ب ی

ــی و  ــگاه هــای نظام ــا پای ــل ی ــد هت و اداری مانن

همچنیــن هتــل هــا بــه کار مــی رود.

اگــر نگاهی بــه دیــوار خانه هــای ســاختمان اطراف 

ــا،  ــر خانه ه ــه اکث ــوید ک ــه می ش ــد متوج بیندازی

دارای نــرده حفــاظ محکــم و ایمنــی هســتند کــه 

ــوار  ــر روی دی ــرای پیشــگیری از ورود ســارقین ب ب

نصــب مــی شــود.

انــواع حفــاظ روی دیــوار مانند نــرده شــاخ گوزنی، 

نــرده لیلیومــی، نــرده بوتــه ای، نــرده نیــزار، نــرده 

روی دیــوار ســرنیزه و همچنیــن حفــاظ نخــل 

ــود. در  ــی ش ــد م ــازه تولی ــاظ س ــرداب در حف م

ــاظ ســازه  ــد شــده در حف ــع طــرح هــای تولی واق

ســبب مــی شــود تــا زیبایــی و همچنیــن امنیــت 

ســاختمان شــما فراهــم شــود.

ــاظ  ــوار در حف ــرده روی دی ــد ن ــای جدی ــل ه نس

ــوب  ــواد مرغ ــای روز و م ــوژی ه ــا تکنول ــازه ب س

ــن  ــود ای ــی ش ــبب م ــه س ــود ک ــی ش ــاخته م س

ــه  ــان خان ــدی مهم ــای مدی ــدت ه ــا م ــاظ ه حف

ــند. ــما باش ش

ویژگــی هــای حفــاظ روی دیــوار مــی تــوان مــوارد 

ذیــل را نــام بــرد:

چه نرده ای را برای خانه 
خود انتخاب کنیم؟

تاسیسات کار خود باشیم

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-%da%86%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae/
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تاسیسات کار خود باشیم
جنس حفاظ روی دیوار:

دیــوار  دور  کــه  حفاظ هایــی  نــرده  معمــوال 

ــا  ــوالد ی ــس ف ــود، از جن ــب می ش ــاختمان نص س

ــاعد  ــرایط نامس ــر ش ــه در براب ــد ک ــن می باش آه

محیطــی و همچنیــن بــرش یــا خــم کردن توســط 

ــت. ــاوم اس ــم و مق ــیار محک ــارقین بس س

ارتفاع نرده حفاظ روی دیوار:

ــوار،  ــی دی ــاظ آهن ــکل حف ــرح و ش ــاس ط براس

ــه طــور معمــول  ــاوت اســت. ب ــرده متف ــاع ن ارتف

ارتفــاع حفــاظ روی دیــوار از ۱ تــا ۱ونیــم متــر مــی 

باشــد. البتــه براســاس مــدل، ارتفــاع دســتخوش 

تغییــرات مــی شــود.

تراکم شاخه ها حفاظ آهنی دیوار:

ــا  ــاخه ه ــم ش ــوار، تراک ــرده دی ــدل ن ــاس م براس

متفــاوت اســت. در واقــع حفــاظ روی دیــوار 

ــرا  ــراه دارد. زی ــه هم ــی ب ــت باالی ــم، امنی پرتراک

ــر  ــار یکدیگ ــری در کن ــه نزدیکت ــا فاصل شــاخه ها ب

قــرار می گیــرد. از ایــن رو ضریــب ایمنــی افزایــش 

بــد. می یا

از ویژگی هایــی کــه بایــد بــرای نــرده حفــاظ 

ــد: ۱. قیمــت مناســب۲.  ــوار در نظــر بگیری روی دی

زیبایــی ۳. کیفیــت و مانــدگای بــاال  اســت. ایــن 

ــدا  ــوار پی ــاظ دی ــرده حف ــن ن ــا در کمتری ویژگی ه

ــدام  ــر اق ــر از یــک شــرکت معتب ــا اگ می شــود. ام

بــه خریــد کنیــد می توانیــد تمامــی ایــن مزایــا را 

ــا هــم همــراه داشــته باشــید. ب

از قدیــم االیــام تاکنــون، حفاظــت از خانه هــا امری 

جــدی بــوده اســت. ممکــن اســت فکــر کنیــد کــه 

خریــد نــرده درب آکاردئونــی هزینــه اضافی اســت. 

ــید  ــاظ بیاندیش ــن حف ــای ای ــه مزای ــر ب ــا اگ ام

متوجــه مــی شــوید کــه امنیــت هزینــه نیســت.

آکاردئونــی در  قیمــت نصــب و ســاخت درب 

ــز  ــراه دارد بســیار ناچی ــه هم ــه ب ــی ک ــر امنیت براب

ــن درب  ــود ای ــا وج ــرا ب ــد. زی ــر می رس ــه نظ ب

ــه خــود اجــازه  ــچ ســارقی ب ــی دیگــر هی آکاردئون

ــزد  ــی بی م ــون نگهبان ــد و همچ ــور را نمی ده عب

ــه را  ــی خان ــب ایمن ــه ضری ــوده ک ــب ب و مواج

ــد. ــن کن تضمی

ــه  ــرخ اتحادی ــاس ن ــی براس ــت درب آکاردئون قیم

ــود.  ــن می ش ــی تعیی ــوب نظارت ــای مص و نهاده

شــخصی  نظــر  براســاس  قیمت هــا  بنابرایــن 

تعییــن نمی شــود. قیمــت ســاخت و نصــب نــرده 

درب آکاردئونــی در حفــاظ ســازه در برابــر کیفیــت 

و اســتحکامی کــه دارد، بســیار مقــرون بــه صرفــه 

اســت.

بــرای تعییــن قیمــت درب آکاردئونــی مــوارد زیــر 

را در نظــر بگیریــد:

ابعاد درب آپارتمان:

در صورتــی کــه طــول و عــرض درب کمتــر باشــد، 

ــوال درب  ــد. معم ــی کن ــر م ــز تغیی ــا نی قیمت ه

حفــاظ آکاردئونــی آپارتمــان در ابعــاد اســتانداری 

ــرخ  ــاس ن ــت آن براس ــه قیم ــود ک ــاخته می ش س

اتحادیــه تعییــن می شــود. امــروزه درب ضــد 

ــود. ــی ش ــد م ــدازه ۲۱۰ در ۱۱۰ تولی ــه ان ــرقت ب س

ــا قفــل مخفــی در درب  ــوکار ی اســتفاده از قفــل ت

ــی آکاردئون

قــرار دادن قفــل تــوکار یــا مخفــی نیــز ســبب مــی 

شــود، قیمــت حفــاظ آهنــی دســتخوش تغییــرات 

ــبب  ــا س ــل ه ــن قف ــری ای ــه کارگی ــرا ب ــود. زی ش

ــد. ــش یاب ــی درب افزای ــا ایمن ــود ت می ش

طرح حفاظ آکاردئونی

ــی  ــاظ آکاردئون ــت حف ــه در قیم ــر ک ــل دیگ عام
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تاسیسات کار خود باشیم

موثــر اســت. طــرح حفــاظ اســت. هــر چــه طــرح 

ــز دارد.  ــری نی ــت باالت ــد، قیم ــر باش ــده ت پیچی

حفــاظ ســازه تمامــی فاکتورهــای موثــر در قیمــت 

ــت  ــا رعای ــه و ب ــر گرفت ــی را در نظ درب آکاردئون

ــد. ــن می کن ــی را تعیی ــت نهای ــه، قیم ــرخ اتحادی ن

ــئله  ــدرن مس ــا م ــاده ی ــی س ــره آهن ــاظ پنج حف

ــت؟ ــن اس ای

ــزان امنیــت  ــاال رفتــن می حفــاظ پنجــره ســبب ب

ــرده  ــن ن ــود ای ــن وج ــود. بنابرای ــی ش ــه م خان

حفــاظ بــرای افزایــش ضریــب ایمنــی خانــه امــری 

ضــرروی اســت. در نظــر داشــته باشــید کــه حفــاظ 

ــاز  ــر ورود غیرمج ــی در براب ــا مانع ــه تنه ــره ن پنج

ــه  ــراد ب ــع از ســقوط اف ســارقین اســت. بلکــه مان

خانــه مــی شــود.

حفــاظ بــرای پنجــره، وظیفــه دیگــری نیز بــر عهده 

ــای  ــردن نم ــر ک ــر زیبات ــه خطی ــن وظیف دارد، ای

ســاختمان اســت. بــا نصــب حفــاظ پنجــره شــیک 

در طــرح ســاده یــا مــدرن شــما نمــای خانــه خــود 

را متفــاوت تــر از قبــل مــی کنیــد.

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/


www.Tasisatnews.com 27هفته نامه شماره 317  

رفع مشکل ۸۰ درصد معترضان به 
سواالت غلط آزمون نظام مهندسی

ســوژه ۲۳۰۰ امضایــی مهندســان عمــران و اعترض 

ــه ســواالت غلط  ب

ــودن تعــدادی از  پــس از قطعــی شــدن اشــتباه ب

ســواالت توســط مراجــع معتبــر علمــی نظیــر برخی 

از اســاتید دانشــگاهی، بســیاری از متقاضیــان 

ضمــن اعتــراض بــه ســواالت غلــط آزمــون نســبت 

ــق رایانامــه  ــراض خــود از طری ــه ثبــت ایــن اعت ب

منــدرج در فرآینــد اعتــراض وزارت راه و شهرســازی 

مبــادرت نمودنــد.

پــس از ایــن اقــدام قانونــی متقاضیــان و اعتــراض 

ــه در  ــار کارنام ــودن ســواالت، انتش ــط ب بــه غل

ــی برگــزاری  تاریــخ ۵ آذرمــاه مشــخص کــرد متول

ــان  ــراض متقضی ــه اعت ــی ب ــچ توجه ــون هی آزم

نداشــته اســت و بســیاری از ســواالت غلــط و مبهم 

ــده و  ــح ش ــازمان تصحی ــر س ــق نظ ــان طب همچن

ــتندات  ــای مس ــر مبن ــه ب ــه البت ــات ک ــه اعتراض ب

ــه شــده  ــی ســاختمان ارائ ــررات مل و مباحــت مق

ــر داده نشــده اســت. ــب اث ــود، ترتی ب

ــراض  ــه اعت ــی و ب ــرارات مل ــش ســازمان مق واکن

شــرکت کنندگان معتــرض

ــب  ــاختمان در قال ــی و س ــرارات مل ــازمان مق س

ــن  ــدگان در ای ــرکت کنن ــراض ش ــه اعت ــه ب اطاعی

آزمــون واکنــش نشــان داد و اعــام کــرد:» نظــر به 

ــا  ــی وزارت راه و شهرســازی، ب ــام عال موافقــت مق

توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر جامعــه بــه واســطه 

همه گیــری بیمــاری کرونــا و در جهــت مســاعدت، 

صرفــا در ایــن دوره از آزمونهــا داوطلبانــی که دارای 

نمــرات ۴۸ و ۴۹ می باشــند مشــروط بــه گذرانــدن 

دوره آموزشــی و موفقیــت در آزمــون مربوطــه کــه 

بنا بر اطاعیه سازمان مقررات ملی و ساختمان داوطلبان آزمون نظام مهندسی ۹۹ که دارای نمرات 

۴۸ و ۴۹ می باشند، مشروط به گذراندن دوره آموزشی و موفقیت در آزمون مربوط، به عنوان قبول 

در آزمون تلقی خواهند شد. در همین راستا چندی پیش بود که متقاضیان ورود به فعالیت های 

مهندسی در حوزه ساختمان، نسبت به تعدادی از سواالت آزمون نظام مهندسی اعتراضاتی را مطرح 

نمودند، بر همین اساس، بررسی اطاعات مندرج در پاسخ سواالت آزمون نظام مهندسی و تطابق با 

دفترچه سوال بیانگر این نکته بود که تعدادی از سواالت آزمون دچار ابهام گشترده بوده است.

مقاله

https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-80-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%a2%d8%b2/
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مقاله

محتــوا و میــزان آن متعاقبــا بــه ســازمان های 

نظــام مهندســی اســتان ها ابــاغ خواهــد شــد بــه 

ــد شــد.« ــول در آزمــون تلقــی خواهن ــوان قب عن

بــر اســاس اطاعات منتشــر شــده توســط ســازمان 

مقــررات ملــی و ســاختمان، گواهــی قبولــی صرفــًا 

یکــی از مــدارک الزم بــرای صــدور پروانــه اشــتغال 

ــط  ــاز توس ــورد نی ــدارک م ــایر م ــوده و س ــه کار ب ب

ادارات کل راه و شهرســازی و واحد هــای صــدور 

پروانــه اشــتغال بــه کار، کنتــرل و بررســی خواهــد 

شــد.

ــط  ــه ســواالت غل مشــکل ۸۰ درصــد معترضــان ب

ــد حل ش

ــام  ــون نظ ــان آزم ــمی متولی ــورد رس ــس از بازخ پ

مهندســی و اعــام ایــن نکتــه کــه نمــره قبولــی، ۲ 

ــه ۴۸ رســیده  ــرده و از ۵۰ ب ــدا ک ــره کاهــش پی نم

ــام  ــون نظ ــه آزم ــان ب ــی از معترض ــا یک ــت، ب اس

مهندســی گفت وگــو کردیــم. در همیــن راســتا ایــن 

ــازار کار مهندســی ســاختمان،  ــه ب متقاضــی ورود ب

ضمــن اســتقبال از تصمیــم متولیــان وزارت راه 

و شهرســازی گفــت:» قبولــی در آزمــون نظــام 

ــت و  ــره ۵۰ اس ــب نم ــه کس ــوط ب ــی من مهندس

بســیاری از معترضــان بــه ســئواالت غلــط  افــرادی 

بودنــد کــه نمــره بیــن ۴۶ تــا ۴۹ را کســب کردنــد.«

ایــن متقاضــی معتــرض، در بیــان ایــن نکتــه 

ــادی در مــورد  ــر بســیار زی ــط تاثی ــه ســواالت غل ک

معتــرض  متقاضیــان  نشــدن  واقــع  پذیــرش 

ــازمان  ــم س ــرد:» تصمی ــد ک ــت، تاکی ــته اس داش

مقــررات ملــی و ســاختمان در کاهــش حــد نصــاب 

ــد  ــا ۸۰ درص ــت ۷۰ ت ــه رضای ــر ب ــره ای منج ۲ نم

ــت.« ــده اس ــان ش معترض

ــی ۹۹،  ــام مهندس ــون نظ ــده آزم ــرکت کنن ــن ش ای

بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه غلــط بــودن ســواالت 

ــت،  ــده اس ــرار ش ــز تک ــته نی ــال های گذش در س

گفــت:» متاســفانه غلــط بــودن ســواالت بــه رویــه 

ــان  ــده و متولی ــل ش ــال تبدی ــر س ــب در ه نامناس

ــوه  ــر در نح ــای تجدیدنظ ــه ج ــون ب ــزاری آزم برگ

طــرح ســوال نســبت بــه مقاومــت در قبــال غلــط 

ــد.« ــادرت می کنن ــواالت مب ــودن س ب

 غلــط بــودن ســواالت در ســال ۹۸ و ۹۹ ایــن نگرانی 

ــه همــراه دارد کــه شــیوه طــرح ســوال  جــدی را ب

ــد مــورد بررســی و تجدیدنظــر  در ایــن آزمــون بای

ــه کار در  ــان ورود ب ــا متقاضی ــع شــود ت جــدی واق

رشــته مهندســی ســاختمان در ســال های آینــده بــا 

مشــکل جــدی مواجــه نشــوند.
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