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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

ــزارش  ــه گ ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ویــژه مصاحبــه بــا مهنــدس میرجعفــری 
مهندســی  نظــام  ســازمان  ریاســت 

ــران ته

 

همکاران گرامی سام و خداقوت
ســاختمان مجلــس آلمــان، رایشــتاگ، بــرای نشــان دادن شــفافیت و پاســخگو 

ــای  ــد در رهروه ــراد می توانن ــه اف ــت ک ــه ای اس ــدی شیش ــدگان دارای گنب ــودن نماین ب

ــال  ــه در ح ــد ک ــی را می بینن ــان نمایندگان ــان زم ــد و در هم ــدم بزنن ــده آن ق تعبیه ش

بحــث و قانون گــذاری هســتند. امــروزه باوجــود ابزارهایــی کــه مجمــوع آن هــا را فضــای 

مجــازی می نامیــم، دیگــر نیــازی بــه ســاختمان گنبدهایــی شیشــه ای نیســت. امــروزه 

ــد و دیگــر  ــد گفــت دیوارهــا مجازی ان ــا شــاید بای دیوارهــا هــم شیشــه ای شــده اند ی

ــا  ــرای میلیارده ــاخت و ب ــی را س ــوان مطلب ــه می ت ــد. در هرلحظ ــی ندارن ــود خارج وج

ــی تبدیــل شــده اســت. ــه آپارتمــان جهان ــی شــاید ب ــرد. دهکــده جهان نفــر منتشــر ک

ایــن ســکه روی دیگــری هــم دارد. اگــر در گذشــته شــایعه ســرعتی برابــر بــا بــاد داشــت، 

ــه  ــت و ب ــه اس ــی یافت ــوخت اتم ــا س ــی ب ــازی موتورهای ــای مج ــدد دنی ــه م ــون ب اکن

ــرد،  ــب ک ــوان تخری ــروزه می ت ــود. ام ــر می ش ــی منتش ــاور و مثال زدن ــرعتی غیرقابل ب س

دولــت مــردی را بــه زیــر کشــید و یــا دروغــی را بــه خــورد دیگــران داد؛ بــدون رحــم و 

انصــاف و مــروت. ایــن فضــای مجــازی خــود خــود آتــش اســت کــه هــم گرمــی دارد و 

ــد. ــود می کن ــی را ناب ــم جنگل ه

از شــهرداری، دومیــن متولــی  ســازمان نظام مهندســی ســاختمان تهــران، پــس 

ساخت وســاز در ابــر شــهری بــه نــام تهــران اســت کــه بــا توجــه بــه ابعــاد و جمعیــت 

تهــران و بزرگــی آن در مقیاســی جهانــی قابل بررســی اســت. وجــود ده هــا هــزار 

مهنــدس ناظــر و ســاخت و ســازی چنــد صــد هــزار مترمربعــی در تهــران، هــر تصمیمــی 

ــد  ــادی می توان ــن ابع ــک چنی ــازد. بی ش ــر می س ــتباهی را جبران ناپذی ــر اش ــم و ه را مه

فســادانگیز باشــد و عــده ای را ترغیــب کنــد تــا از ایــن نمــد بــرای خــود کالهــی بدوزنــد. 

البتــه اشــتباه و فســاد ممکــن اســت و بایــد بــا آن مبــارزه کــرد. از آن بدتــر امــا فســاد 

ــا  ــد. ب ــود می کن ــاد را ناب ــای اعتم ــه بنیان ه ــت ک ــداوم اس ــتباه م ــاختاریافته و اش س

ــز اســت.  ــارزه، شفاف ســازی همه چی ــد و گام نخســت مب ــه جنگی ــد بی رحمان آن هــا بای

ــور،  هیــچ گوشــه تاریکــی را نبایــد رهــا کــرد. شــاید در یــک گوشــه تنــگ و غیرقابل عب

ــد! ــر حمله ان ــا منتظ ــروس کرون ــا وی میلیون ه

اقــدام جالــب ریاســت ســازمان نظام مهندســی تهــران در مصاحبــه ای بــه صــورت زنــده و 

در مقابــل چشــم هــزاران عضــو ســازمان را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت و از آن اســتقبال 

کــرد. مصاحبــه ای کــه قــرار بــود ضبط شــده باشــد بــا تصمیــم ناگهانــی شــخص رئیــس، 

تبدیــل بــه مصاحبــه زنــده در اینســتاگرام شــد و تاکنــون بازخوردهــای خوبــی در فضــای 

ــن  ــا، ای ــت آن ه ــده و کیفی ــخ های داده ش ــر از پاس ــت. صرف نظ ــته اس ــازی داش مج

ــرای  ــازی ب ــد آغ ــت و می توان ــته اس ــازمان داش ــه ای در س ــر نمون ــجاعانه کمت ــدام ش اق

دخیــل کــردن همــه افــراد در ســازمانی باشــد کــه خــود ســازنده آن هســتند. ای کاش کــه 

ایــن شــجاعت ها بــرای همــه ادامــه یابــد.

نظام مهندسی بدون روتوش!

تا بعد!

سخن رسدبیر
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نگاهی به بازار/ قیمت تیرآهن در خردادماه 1400 14
یکــی از اجــزای مهــم بــرای اجــرای ســاپورت هــا در تاسیســات تیرهــای آهنــی 
اســت . ایــن هفتــه نگاهــی بــه قیمــت ایــن کاالی مهــم و اســتراتژیک داریــم.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

فهرست

مقاله اشری/تاثیرتهویه اتاق خواب بر کیفیت خواب/ قسمت دوم 7
خواب خوب برای عملکرد روزانه و سالمت افراد ضروری است؛ 
هفت تا نه ساعت خواب شبانه برای افراد 18 تا 64 سال توصیه 

می شود.

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 15

مجریــان  از  اســتفاده  چــرا 
صاحب صالحیــت الزامــی اســت؟

گزارش ویژه

صفحه 10

یادداشت/ ای کاش برق داشتیم،آب داشتیم، هواداشتیم! 12
صدیقه بهزادپور : چالش های کم آبی و کم برقی! سالیان 

درازی است  که گریبان ایران را گرفته و معادالت صنعت و رفاه 
عمومی را برهم زده است.
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اخبار داخلی

وب سایت توزیع تهران دستامیه متسخر شد

ــران در وب ســایت خــود  ــرق ته ــع ب توزی
تصویــری از  یکی از شــهرهای آمریــکا را در 
پــس زمینــه قــرارداد و فیلترهــای یافتــن 
ــا را روی  ــی ه ــدول خاموش ــق در ج مناط
ــورد  ــب م ــر جال ــن تصوی ــرارداد. ای آن ق
ــای  ــایت در فض ــدگان س ــخر گردانن تمس
مجــازی شــد کــه چــرا نمــی توانیــم 
تصویــری از تهــران را روی ســایت داشــته 

باشــیم.
ــز  ــش نی ــدی پی ــه چن ــت ک ــی اس گفتن
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
تهــران تصویــری از چنــد مهنــدس چینــی 
یــا ژاپنــی را پــس زمینــه خبــری روی 
صفحــه اصلــی قــرار داد کــه واکنــش 
هــای مهندســان را برانگیخــت و البتــه بــه 
ــد. ــر ش ــذف تصوی ــث  ح ــرعت باع س

خاموشــی ادارات بــدون کاهــش مــرف 

ــت ــی اس ــدی قطع ــرق ۵۰درص ب

ــرق گفــت: امــروز  ســخنگوی صنعــت ب
شــاهد یکــی از گرمتریــن روزهــای ســال 
هســتیم بــه طــوری کــه در اغلــب نقــاط 
کشــور، دمــا افزایــش قابــل مالحظــه ای 
ــی مــی شــود  ــرده و پیــش بین ــدا ک پی
ــگاوات و  ــزار م ــه ۵۸ ه ــرف ب ــه مص ک
باالتــر برســد کــه مصــرف بســیار باالیــی 
ــن  ــن ای ــرای تامی ــا ب ــا م اســت و قطع
ــم. ــزان محدودیــت هــای جــدی داری می
بــه گفتــه مصطفــی رجبــی مشــهدی  از 
ــان خواهشــمندیم کــه در  همــه هموطن
ــی  ــایل برق ــرف از وس ــاعات اوج مص س
پرمصــرف اســتفاده نکننــد، کولرهای آبی 
را روی دور کنــد قــرار دهنــد و کولرهــای 

ــد. ــم کنن ــه تنظی گازی را روی ۲۵ درج
ــرق  ــرف ب ــرد مص ــی ک ــش بین وی پی
ــد ۲۰  ــته رش ــه گذش ــه هفت ــبت ب نس

درصــدی داشــته باشــد. 
نظام مهندسی تهران واکسن می خرد !

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــبت  ــر دارد نس ــران در نظ ــتان  ته اس
بــه شناســایی تامیــن کننــدگان واکســن 
ــر اســاس دســتور العمــل و  کوییــد ۱۹ ب
ــدرج  ــذا و دارو من ــازمان غ ــات س الزام
ــورخ1400/03/03  ــه ۱۰۳۹۸/۶۶۵ م در نام

ــد . ــدام نمای اق
ــاز  ــدگان مج ــن کنن ــیله از تامی بدینوس
ــا تاریــخ  ــر ت دعــوت مــی گــردد حداکث
ــدارک و مســتندات خــود  ۲۰/۳/۱۴۰۰، م
ــن  ــن واکس ــی تامی ــر توانای ــی ب را مبن
ــه  ــذا و دارو، ب ــد ســازمان غ ــورد تایی م
دبیرخانــه ایــن ســازمان  ارســال نماینــد.
گفتنــی اســت ســازمان قصــد دارد 
نســبت بــه واکسیناســیون اعضــای 

ــد. ــدام نمای ــاً اق ــود راس خ

فرصت ثبت نام مجدِد آزمون ورود به حرفه 

نظام مهندسی ساختامن

ــی  ــاختمان ط ــی س ــررات مل ــر مق دفت
ــام  ــت ن ــرد؛ ثب ــالم ک ــه ای اع اطالعی
ــه  ــه مهندســان ب ــه حرف ــون ورود ب آزم
مــدت ۲ روز از تاریــخ 1400/03/17 لغایت  

ــود. ــام میش 1400/03/18 انج
ســامانه ثبت نــام از ســاعت ۱۰:۰۰ روز 
فعــال   1400/03/17 مــورخ  دوشــنبه 

. شــد می با

بازار مسکن قصد زدن قله را دارد

بــازار مســکن شــهر تهــران بــا رشــد 
حــدود ۱.۵ برابــری عرضــه نســبت بــه دو 
هفتــه قبــل مواجــه شــده کــه می توانــد 
نشــان دهنده تحلیــل فروشــندگان مبنــی 

بــر رســیدن بــه قلــه قیمتــی باشــد.
ــل در  ــه قب ــد هفت ــا چن ــه ت ــی ک مالکان
ــه  ــود ب ــالک خ ــه ام ــرای عرض ــد ب تردی
ــع  ــی را مقط ــان فعل ــد زم ــر می بردن س
خــروج از بــازار مســکن می داننــد. از 
هفتــه پایانــی اردیبهشــت بــه بعــد 
حجــم عرضــه در بــازار مســکن ۴۶ درصــد 
افزایــش یافتــه و قیمتهای پیشــنهادی ۱۰ 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد کاه درص
حجــم عرضــه در مناطــق جنوبــی در 
مقایســه بــا نقــاط شــمالی از رشــد 
ــه  ــت. ب ــوده اس ــوردار ب ــتری برخ بیش
طــوری کــه در بعضــی مناطــق مثــل 
منطقــه ۱۴ تمایــل بــرای فــروش ۲۱۴ 
درصــد، منطقــه ۲۲ بالــغ بــر ۱۹۶ درصــد، 
بــه میــزان ۱۹۱ درصــد و  منطقــه ۱۳ 
ــد  ــد رش ــر ۱۶۰ درص ــغ ب ــه ۱۲ بال منطق

می دهــد. نشــان 
در مناطــق ۱ تــا ۶ نیــز تعــداد آگهی هــای 
ثبــت شــده بــه ترتیــب ۶، ۲۷، ۱۳، ۱۰۴، ۲۰ 

و ۴۶ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ــام  ــف در نظ ــدس روح اللــه واص کالس مهن

ــران ــی ته مهندس

نظــام  ســازمان  آمــوزش  واحــد 
ــران   ــتان ته ــاختمان اس ــی س مهندس
عنــوان  تحــت  غیراجبــاری  دوره 
ــه  ــزار Carrier«، ب ــرم اف ــوزش ن »آم
مــدت 8 ســاعت را بــه صــورت رایــگان، 
توســط ســازمان برگــزار مــی کنــد.

مــدرس مهنــدس روح اهلل واصــف و 
زمــان برگــزاری چهارشــنبه دوازدهــم و 
چهارشــنبه نوزدهــم خــرداد ســاعت 16 
الــی 20 اســت.  گفتنــی اســت  جلســه 
ــیار  ــتقبال بس ــا اس ــن کالس ب اول ای

ــزار شــد . خــوب اعضــاء برگ
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اخبار داخلی

شناسایی ۲۲۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: ۲۲۶ مرکــز غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز در یــک هفتــه اخیــر شناســایی شــد. بــه گزارش تاسیســات 
نیــوز، مصطفــی رجبــی مشــهدی روز چهارشــنبه در یــک پیــام تصویــری افــزود: شناســایی ایــن تعــداد مرکــز اســتخراج رمــز ارز 
ســبب نجــات ۶۰ هــزار واحــد مســکونی از قطعــی بــرق شــد. وی ادامــه داد: ایــن تعــداد مراکــز اســتخراج غیرمجــاز بــا تــالش 
هــای صــورت گرفتــه توســط همــکاران صنعــت بــرق در شــرکت هــای توزیــع بــرق و همــکاری نیروهــای انتظامــی و امنیتــی 
شناســایی شــدند. رجبــی مشــهدی خاطرنشــان کــرد: بــرق مصرفــی ایــن تعــداد مرکــز شناســایی شــده معــادل بــرق مــورد نیــاز 
۶۰ هــزار واحــد مســکونی اســت. ســخنگوی صنعــت بــرق در عیــن حــال بــا اشــاره بــه امــکان در نظــر گرفتــه شــده بــرای عمــوم 
مــردم در ایــن زمینــه نیــز گفــت: از هموطنــان خواهشــمندیم در صــورت مشــاهده مراکــز یــا افــرادی کــه بــه صــورت غیرمجــاز 
از بــرق بــرای اســتخراج رمــز ارز اســتفاده مــی کننــد، مراتــب را از طریــق پایــگاه اینترنتــی ســمات بــه آدرس بــه اطــالع صنعــت 

بــرق برســانند و از پــاداش معرفــی و همــکاری نیــز بهــره منــد شــوند.

تخصیص وام به اعضاء نظام مهندسی تهران

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی تهــران از تخصیــص وام بــه متقاضیــان عضــو ســازمان نظــام مهندســی از خــرداد مــاه ســال 
جــاری خبــر داد. علیرضــا میرجعفــری، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی در گفــت  و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری تاسیســات 
نیــوز بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت : بــه دنبــال انجــام امــور اداری تخصیــِص وام مهندســان متقاضــی در ســال گذشــته و اتمــاِم 
ــاز  ــاه ســال جــاری آغ ــران از خــرداد م ــدس ســاختمان ته ــِد وام عضــِو نظــام مهن ــان جدی ــا، متقاضی ــه آنه تخصیــص وام ب
خواهــد شــد. وی در بــاره میــزان مبلــغ وامــی کــه بــه متقاضیــان در نوبــت جدیــِد واگــذاری عرضــه خواهــد شــد گفــت : ایــن 
وام از ســوی بانــک رســالت، بــه مبالــغ ۳۰ میلیــون، ۴۰ میلیــون و ۶۰ میلیــون تومــان بــه اعضــاء نظــام مهندســی ســاختمان 
تخصیــص خواهــد یافــت. میرجعفــری بــا بیــان اینکــه مبلــغ وام بــه نســبت دوره گذشــته افزایــش نداشــته اســت اظهارداشــت:
بــه منظــور اینکــه ایــن وام تعــداد بیشــتری از اعضــا و متقاضیــان را پوشــش دهــد، افزایــش مبلغــی بــه نســبت دوره قبلــی 
ــن ســازمان، پــس از بررســی  ــرای وام در ای ــده ب ــام کنن ــت ن ــراد ثب ــه، وام اف ــی هــای صــورت گرفت ــم داشــت.با رایزن نخواهی

مــدارک تخصیــص خواهــد یافــت.

رسانجام بخش نامه تعارض منافع

نشســت مشــترک رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و وزیــر راه و شهرســازی بــه اتخــاذ چنــد تصمیــم مهــم منجــر 
شــد. 

ــر راه و  ــالمی، وزی ــدس اس ــا مهن ــاختمان ب ــدس س ــام مهن ــازمان نظ ــس س ــرم، ریی ــد خ ــدس احم ــترک مهن ــدار مش در دی
شهرســازی، مهمتریــن موضوعــات روز ایــن ســازمان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. »تعــارض منافــع«  یکــی از مهمتریــن 
موضوعاتــی بــود کــه در نشســت مشــترک مهنــدس خــرم و مهنــدس اســالمی مطــرح و مشــکالت مربــوط بــه ایــن موضــوع 
تعییــن تکلیــف گردیــد و منجــر بــه اصــالح دســتورالعمل مذکــور شــد. توضیــح آنکــه در ایــن نشســت موضوعــات تعــارض 
منافــع کــه امــکان مشــارکت بــرای کاندیداتــوری در انتخابــات هیــات مدیــره نظــام مهندســی ســاختمان اســتانها را محدودیــت 

ایجــاد کــرده بــود، مذاکــره شــد و مهنــدس اســالمی، دســتور ابــالغ بخشــنامه جدیــد را صــادر کــرد.
 براســاس بخشــنامه جدیــد، امــکان حضــور مهندســان عضــو ســازمان شــاغل در ســازمان برنامــه و بودجــه، نوســازی مــدارس، 
ثبــت اســناد و امــالک و وزارت نیــرو در هیــات مدیــره نظــام مهندســی فراهــم شــد. همچنیــن، موضــوع بنــده ۵ مــاده ۲ مکــرر 
درخصــوص اجتنــاب از تکفــل همزمانــی کــه عــدم اســتفاده از پروانــه اشــتغال بــه کار را بــه همــراه خواهــد داشــت، مــورد بحث 

قــرار گرفــت کــه وزیــر راه و شهرســازی بــرای مرتفــع کــردن ایــن مهــم، دســتور رســیدگی را صــادر کــرد.

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%b2%db%b2%db%b6-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%b2%db%b2%db%b6-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85/
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دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 )صالحیت اجرا(

 مدت دوره: 79 ساعت

اساتید: مهندس واصف، دکرت صدر واقفی، دکرت پیرکندی، دکرت سیاح نژاد

دکرت آشتیانی، دکرت سفیدگر

روزهای برگزاری:

شنبه ها و سه شنبه ها 17:00-21:00

پنجشنبه ها 14:00-18:00

دوره آموزشی راهربی، تعمیر و نگهداری 

تاسیسات مکانیکی و برقی

 مدت دوره: 50 ساعت

مدرس: مهندس مزدک صدری افشار

روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17:30-20:30

پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی محاسبه بارهای حرارتی

و برودتی با کریر

مدت دوره: 33 ساعت

مدرس: مهندس واصف

روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 

تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

مدت دوره: 60 ساعت

مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:

شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی

ساختامن، نصب و تعمیر اسپلیت

 مدت دوره: 16 ساعت

مدرس: مهندس نیک خصال و عزیزی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

طراحی سیستم های مدیریت دود

با نرم افزار کانتم

 مدت دوره: 18 ساعت

مدرس: دکرت سفیدگر

روزهای برگزاری:

چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی نقشه کشی تاسیسات 

مکانیکی و برقی با نرم افزار اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت

اساتید: مهندس مرادیان، واصف و قرنفلی

روزهای برگزاری:

یک شنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه خرداد 1400

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
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-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
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-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
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%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
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%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
http://www.kaashaaneh.com
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مقاله ارشی

میشــرا و همکارانــش بــا بــاز یا بســته نگه داشــتن 

درب هــا و پنجــره هــای اتــاق خــواب، نــرخ تهویــه 

ــا/ ــی دره ــد. وقت ــاح کردن ــا را اص ــاق ه ــن ات ای

 ،CO2 پنجــره هــا بســته بودنــد، میانگیــن غلظــت

ــود.  ــد، ppm 717 ب ــاز بودن ــی ب ppm 1150 و وقت

آنهــا دیدنــد کــه تهویــه بهتــر، همــان طــور کــه بــا 

غلظــت کمتــر CO2 نشــان داده مــی شــود، ســبب 

عمــق خــواب بهتــر، راندمــان خــواب و بیدارشــدن 

ــواب  ــان خ ــد راندم ــه کنی ــود. توج ــی ش ــر م کمت

ــر  ــق کمت ــتر و عم ــدن بیش ــداد بیدارش ــر، تع کمت

خــواب کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده، بــا مقدار 

CO2 باالتــر ppm 1150 گــزارش شــد. 

ژیانــگ و همکارانــش یــک مطالعه میدانــی در اتاق 

هــای خــواب در خوابــگاه هــای غیردانشــجویی در 

طــول تابســتان در نیــم کــر جنوبــی انجــام دادنــد. 

نتایــج آنهــا نشــان داد خــواب عمیــق رابطــه 

 CO2 ــت ــر دارد. غلظ ــه کمت ــرخ تهوی ــا ن ــی ب منف

ــف در/ ــای مختل ــب ه ــواب در ترکی ــاق خ در ات

پنجــره اتــاق و وضعیــت ســکونت مقایســه شــد. 

میانگیــن غلظــت CO2 بــا در/پنجــره بســته، 1327 

ppm بــرای ســکونت مشــترک و ppm 1004 بــرای 

ــت،  ــرای هــر دو حال ــود. ب ــره ب ــک نف ســکونت ی

تهویه اتاق خواب چگونه بر کیفیت خواب و هوای داخل تاثیر می گذارد؟
قسمت دوم

خواب خوب برای عملکرد روزانه و سالمت افراد ضروری است؛ هفت تا نه ساعت خواب شبانه 
برای افراد 18 تا 64 سال توصیه می شود. سر و صدا، نور، دما و کیفیت هوا روی خواب ما تاثیر می 

گذارد. با این وجود، قوانین بسیار کمی در مورد کیفیت هوای داخل )IAQ( در اتاق های خواب وجود 
دارد و حتی مطالعات کمتری رابطه بین کیفیت خواب، تهویه و IAQ را بررسی می کنند. این مقاله، 
مروری بر 10 مطالعه منتشرشده است که بررسی می کنند آیا تامین هوای پاک برای یک فرد خواب 
سبب کیفیت خواب بهتر می شود یا نه. همچنین اطالعاتی در مورد اثرات پیش بینی شده ناکافی 

بودن IAQ و تهویه اتاق خواب روی خواب ارایه می کند.
 مترجم مهندس نیره شمشیری

MIZUHO AKIMOTO

ژورنال اشری آوریل 2021

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
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ــای  ــت ه ــبب غلظ ــره س ــاز در/پنج ــت ب موقعی

ــد.  ــدود ppm 500 ش ــابه ح CO2 مش

ــره در  ــودن پنج ــرات بازب ــش تاثی ــو و همکاران الی

ــد  ــی کردن ــواب را بررس ــول خ ــواب در ط ــاق خ ات

ــز  ــی و نی ــاب مچ ــک ردی ــا ی ــواب ب ــت خ و کیفی

ــک  ــه ی ــد ک ــری ش ــدازه گی ــومنوگرافی ان ــی س پل

ــات  ــه در مطالع ــت ک ــری اس ــش چندپارامت آزمای

خــواب بــه عنــوان یــک ابــزار تشــخیصی اســتفاده 

مــی شــود. نتایــج نشــان داد شــرکت کننــدگان در 

زمــان خــواب بــا پنجــره بــاز کمتــر خــر و پــف یــم 

ــد  ــه کنی ــدند. توج ــی ش ــدار م ــر بی ــد و کمت کردن

ــان  ــکل 1 نش ــه در ش ــتر و NOA ک ــدن بیش خوابی

 ppm  1654 باالتــر   CO2 مقــدار در  شــده  داده 

ــاز  ــای ب ــره ه ــا پنج ــدار CO2 ب ــد. مق ــزارش ش گ

ــا پنجــره هــای بســته 1654  حــدود ppm 600 و ب

ppm بــود. میانگیــن مقــدار CO2 بــا پنجــره 

ــود.  ــاز ب ــر بیشــتر از پنجــره ب بســته، 2.6 براب

داخلــی   CO2 مقــدار تاثیــر  همکارانــش  و  ژو 

روی کیفیــت خــواب در اتاقــک هــای اقلیمــی 

ــرای ســه  تجهیزشــده بــه شــکل اتــاق خــواب را ب

 )ppm  3000 و   ppm  1900  ,ppm  800( غلظــت 

ــد.  ــی کردن بررس

مقاله ارشی

شکل 1. خاصه مطالعات موجود درباره تاثیر تهویه اتاق خواب روی کیفیت خواب
SQ-1 :کیفیــت خــواب؛ 2- میانگیــن غلظــت CO2 بــا یــک ســاکن پذیرفتــه مــی شــود؛ 3- راندمــان خــواب؛ 
NOA-4: تعــداد از خــواب بیدارشــدن؛ EOA -5: ســهولت از خــواب بیدارشــدن؛ SL-6: دوره نهفتگــی شــروع 
ــد؛  خــواب؛ 7-عملکــرد روز بعــد: عملکــرد روز بعــد یــک کار فکــری منطقــی؛ SWS -8: خــواب موجــی کن
 :PSG-11 ،تهویــه مکانیکــی؛ 10-فعالیــت ســنجی: یــک ردیــاب خــواب مچــی :MV ،تهویــه طبیعــی :NV-9

پلــی ســومنوگرافی
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آنالیــز آنهــا از پرسشــنامه موضوعــی و داده هــای 

PSG نشــان داد بــا افزایــش غلظــت CO2 امتیــاز 

جامــع کیفیــت خــواب کاهــش، نهفتگــی شــروع 

ــش  ــد کاه ــی کن ــواب موج ــش و خ ــواب افزای خ

یافــت. 

ژانــگ و همکارانــش یک مطالعــه میدانــی در اتاق 

هــای خــواب در بهــار و پاییــز انجــام دادنــد. نتایج 

ــه بیدارشــدن  ــا تهویــه بیشــتر، مرحل نشــان داد ب

ــهولت از  ــواب، س ــان خ ــود و راندم ــر ب ــاه ت کوت

خــواب بلندشــدن )EOA( و رضایــت خــواب باالتــر 

ــر، درصــد بیشــتر  ــد کــه SE کمت ــود. توجــه کنی ب

بیخوابــی، امتیــازات کمتــر EOA و رضایــت خــواب 

کمتــر کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده در مقــدار 

ــزارش شــد.  ــاالی ppm 2012 گ CO2 ب

دو گــروه غلظــت CO2 بیشــتر و کمتــر از 1000 

ppm، کــه بــرای آنهــا میانگیــن ppm 2012 و 672 

ppm بــود. اثــر ترکیبــی شــرایط حرارتــی و تهویــه 

ــس  ــک ح ــد ی ــده ش ــه دی ــد، اگرچ ــی نش بررس

ــرد.  ــت ک ــت خــواب را تقوی ــرم کیفی ــا گ ــم ت مای

ــای  ــی ه ــق ارزیاب ــد طب ــان دادن ــو نش الن و ژائ

ــر  ــب و تغیی ــان قل ــت، ضرب ــای پوس ــردی، دم ف

ــرون  ــوای بی ــتقیم ه ــن مس ــب، تامی ــان قل ضرب

ــبب  ــده س ــرد خوابی ــک ف ــس ی ــرای زون تنف ب

کیفیــت خــواب بهتــر مــی شــود. بــا ایــن وجــود، 

ــاداری در کیفیــت خــواب  آنهــا هیــچ تفــاوت معن

انــدازه گیــری شــده ندیدنــد و غلظــت CO2 اتــاق 

ــات  ــن رو، مطالع ــد. از ای ــزارش نکردن ــواب را گ خ

ــت.  ــده اس ــکل 1 نیام ــا در ش آنه

مقاله ارشی
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پاســخگویی میرجعفــری بــه ســئواالت پیــش 
ــا جامعــه  ــده ب ــه زن بینــی نشــده در یــک مصاحب
و  آنهــا  روی  پیــش  مشــکات  و  مهندســی 
عاقمنــدان بــه ایــن مباحــث حاکــی از شــفافیتی 
در ایــن مجموعــه داشــت کــه بــا اســتقبال ســردبیر 
ــد و  ــه ش ــوز مواج ــات نی ــری تاسیس ــگاه خب پای
ــر  ــم ب ــای حاک ــه ه ــارج از دغدغ ــاعت خ ــک س ی
مصاحبــه هــای روتیــن، فضایــی دلنشــین در ایــن 

ــرد. ــاد ک ــه را ایج زمین
تعرفــه حــق الزحمــه هــای نظــارت مهندســان بــر 
مقولــه نظــارت آتــش نشــانی افزایــش مــی یابــد
ــورد نظــر در بخــش  ــت اصــول و مباحــث م رعای
آتش نشــانی در ســاختمان ســازی نیــز از آنجایــی 
کــه بــا مقولــه ســاختمان ســازی در ارتبــاط 
اســت، بایــد تحــت نظــارت و اجــرای وزارت راه و 
ــام  ــد نظ ــوع مانن ــازمان های متب ــازی و س شهرس

ــد . ــور باش ــی کش مهندس
ولــی در بســیاری از بخشــهای ســاخت و ســاز 
ــه  ــاز ب ــه اینکــه نی ــا توجــه ب ــد گاز، آب و … ب مانن

ــا  ــر ب ــای دیگ ــش ه ــا بخ ــازمانی ب ــات س تعام
ــی  ــاد اصل ــوان نه ــی بعن ــام مهندس ــازمان نظ س
ســاخت و ســاز دارد ، تفاهــم نامــه هــای مشــترکی 
تدویــن مــی شــود و در نهایــت بــا تفویــض کار بــه  
نظــام مهندســی بــر اجــرای کلــی ســاخت نظــارت 

ــد. ــه عمــل مــی آی ــوب ب و اجــرای مطل
کــه  امــا متاســفانه در بخــش »آتشنشــانی« 
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا امنیــت مــردم دارد، همچنــان 
ــود  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــرات فراوان ــاف نظ اخت
دارد کــه در نهایــت باعــث بــه خطــر افتــادن 

ضریــب ایمنــی مــردم می شــود.
شــاخص های  اجــرای  و  انجــام  پاســکاری 
آتشنشــانی در ســاختمان بیــن دو ســازمان نظــام 
مهندســی و ســازمان آتــش نشــانی باعــث شــده 
کــه مبحــث مهــم آتشنشــانی بــدون متولــی بیــن 
ــارت  ــدون نظ ــوزه ، ب ــن ح ــیار در ای ــان بس مدعی

ــود. ــذار ش ــا واگ ره
ــه تاسیســات  ــن مســئله ب ــاره ای ــری در ب میرجعف

نیــوز مــی گویــد:

 دی ماه سال گذشته بود که مهندس علیرضا میرجعفری بر کرسی ریاست نظام مهندسی تهران نشست 

و همگان در انتظار نظام بیشتِر »نظام مهندسی تهران« بودند. پس از پیگیری خبرنگاران تاسیسات نیوز 

مقرر شد گفت و گویی با ایشان داشته باشیم که با درخواست ایشان این گفتگو بدون هیچ هماهنگی 

قبلی به گفتگوی زنده تصویری تبدیل شد که از صفحه رسمی پایگاه خبری تاسیسات نیوز در اینستاگرام 

منتشر شد و اکنون قابل مشاهده است. در اینجا بخشی از مصاحبه را مطالعه می فرمایید.

گزارش ویژه

ــا  ــه ب ــتی صمیامن ــوب در نشس ــای خ خربه

ــوز)۱( ــات نی تاسیس

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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در ایــن زمینــه اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت و 
ــه  ــن زمین ــود در ای ــات موج ــِع ابهام ــدد رف در ص
ــات  ــن اقدام ــه ای ــی ک ــا  زمان ــا ت ــتیم. ام هس
بــا  تواننــد  مــی  مهندســان  شــود  عملیاتــی 
ــایت  ــود در س ــای موج ــه ه ــه اطاعی ــه ب مراجع
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کــه بــه 
ــژه  ــار وی ــت رســیده و از اعتب امضــای روســای وق
ای برخــوردار هســتند مراجعــه کــرده و بــر اســاس 

آنهــا عمــل کننــد و از حداقــل امتیازهــای موجــود 
ــد. ــره گیرن به

ــروژه  ــری پ ــد مج ــر بای ــه ناظ ــان اینک ــا بی وی ب
ــد: ــادآور ش ــد ی ــد باش ــورد تایی م

ــورت  ــای ص ــگاری ه ــه ن ــرات و نام ــی مذاک ط
ــن شــده اســت  ــر ای ــا ب ــا شــهرداری ، بن ــه ب گرفت
کــه تعهدنامــه ای کــه شــهرداری از ناظریــن جهــت 
نظــارت بــر حســن انجــام کار و ایجــاد مســئولیت 
در ایــن زمینــه مــی شــد، دیگــر انجــام نشــود و از 

ــی شــهرداری حــذف شــود. ســامانه اجرای
میرجعفری افزود:

ــزار  ــترک برگ ــات مش ــاِس جلس ــر اس ــن ب همچنی
شــده بــا وزارت راه و شهرســازی و ســازمان آتــش 
ــر  ــاوه ب ــا ع ــده ت ــرر ش ــهرداری، مق ــانی و ش نش
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــران در دوره ه ــرکت ناظ ش
ــرای حضــور در  ــه الزم ب کســب صاحیــت، تاییدی

ــد. ــد را کســب کنن ــن فرآین ای
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی تهــران در پایــان 

خاطرنشــان کــرد:

همچنیــن در جلســات برگــزار شــده تاکیــد گردیــد 
تــا چنانچــه قــرار باشــد کــه نظــارت مهندســین بــر 
آتــش نشــان هــا در مقولــه نظــارت در ایــن بخش 
ــه  ــرد، تعرف ــورت گی ــاز ص ــاخت و س ــوزه س در ح
ــز افزایــش  ــه نی ــن زمین خدمــات مهندســان در ای

یابــد و ایــن پروســه بهبــود مطلوبــی یابــد.
بــه گفتــه میرجعفــری در ایــن زمینــه بــا شــهرداری 
ــز  ــی نی ــات خوب ــه توافق ــط، ب ــازمانهای ذیرب و س
دســت یافتــه ایــم و امیدواریــم بــه زودی نتیجــه 

نهایــی اعــام شــود.

گزارش ویژه
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ــراق  ــه ع ــرق ب ــادرات ب ــازار ص ــدن ب ــی ش رقابت
ــی  ــه جای ــم ب ــم ک ــر، ک ــور دیگ ــوریه و … کش و س
ــیاری از  ــا، بس ــنیده ه ــاس ش ــر اس ــه ب ــید ک رس
ــرق  ــروش ب ــد ف ــر!« قص ــِت خی ــا »نی ــورها ب کش
بســیار ارزان و حتــی رایــگان بــه عــراق را کردنــد و 
ایــران نیــز ســوگوارانه شــاهد از دســت دادن ایــن 
بازارهــا بــود… بازارهایــی کــه بــه اعتــراف بســیاری 
از کارشناســان و مســئوالن، امنیــت حاکــم بر کشــور 
ــون  ــف، مدی ــاد مختل ــت در ابع ــود را از حمای خ
ــراز نارضایتــی ایــران جهــت از  ایــران هســتند.  اب
دســت دادن بازارهــای صادراتــی بــرق، ایــن گمــان 
را تعمیــم داده بــود کــه »کمبــود بــرق« اندیشــه ای 
دور از ذهــن در داخــِل کشــور اســت . امــا قطعــی 
هــای بــدون مدیریــت و ناگهانــی در روزهــای 
پایانــی فصــل بهــار، بــر ایــن اندیشــه خــط بطــان 
کشــید و چشــمهای نگــران مــردِم در حســرت »آب 

ــد. ــه دوردســتها دوان ــرق« را ب و ب
ــرو و  ــگان« وزارت نی ــرق رای  پارادوکــس وعــده »ب
قطعــی هــای ۶ ســاعته بــرق در مناطــق مختلــف 
ــرِخ  ــش چ ــت، کاِر چرخ ــژه پایتخ ــه وی ــور ب کش
لنــگان اقتصــاد را در شــرایط بحرانــی کرونــا بســیار 
ــی اســت کــه هــر  دشــوارتر ســاخت، ایــن در حال
روز خبرهــای حــل شــدن مشــکات تحریــم و 
باالرفتــن از پلــه هــای برجــام و رســیدن بــه قلــه  

ــام شــنیده مــی شــود. ــان در ابرهــای ابه پنه
ــرو در عذرخواهــی از مــردم جهــت قطــع  ــر نی وزی

ــل مختلفــی را  ــرر و نامنظــم ، دالی ــرق هــای مک ب
ــی  ــن خاموش ــا را در ای ــر ماینره ــرد و تاثی ــر ک ذک
هــا زیــاد موثــر ندانســت ولــی تصریــح کــرد کــه 
ــا  ــی ه ــن خاموش ــرده ای در ای ــت پ ــچ پش “هی

ــدارد”! وجــود ن
امــا هنــوز ایــن ابهــام وجــود دارد کــه کشــوری کــه 
تــا ســال گذشــته دغدغــه افزایــش صــادرات بــرق 
ــرد،  ــی ک ــال م ــدف را دنب ــای ه ــعه بازاره و توس
ــرق  ــن ب ــی تامی ــون توانای ــه اکن ــه اســت ک چگون
داخلــی را نــدارد و عاجزانــه تاکیــد مــی کنــد کــه 
ــذر از   ــرای  گ ــرق، ب ــد واردات ب ــدت نیازمن ــه ش ب
ایــن بحــران را دارد، بحرانــی کــه حتــی بــا توصیــه 
ــد و  ــل نش ــز ح ــدان نی ــن کارمن ــت از ت ــدِن ُک َکن
بیمــاران کرونایــی و غیرکرونایــی در بیمارســتان هــا 
را بــا چالــش ســامتی و زندگــی مواجــه ســاخت و 
ورزشــکاران در عرصــه بیــن المللــی را بــا خاموشــی 
چــراغ در عرصــه رقابــت در فضــای مجــازی، روبــرو 
ســاخت و آنــگاه بــود کــه صــدای »ای کاش هــای« 
ــتیم«  ــه »ای کاش آب داش ــت ک ــیاری برخاس بس
»ای کاش بــرق داشــتیم« »ای کاش هــوا داشــتیم« 

»ای کاش زندگــی داشــتیم«……
» ای کاش« کســی پاســخگوی ایــن »ای کاش 
ــد و  ــف بودن هــای« مــردم در عرصــه هــای مختل
کمــی از پشــت پــرده هــای موجــود را بــه نمایــش 

ــتند… ای کاش…. ــی گذاش م

صدیقه بهزادپور : چالش های کم آبی و کم برقی! سالیان درازی است  که گریبان ایران را گرفته و 
معادالت صنعت و رفاه عمومی را برهم زده است.

یادداشت

ای کاش آب داشــتیم کاش بــرق داشــتیم!هوا 

داشتیم!

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
http://www.bostanchi.com


www.Tasisatnews.com 13هفته نامه شماره 337

گزارش ویژه

http://www.bostanchi.com


ت نیوز
سا

تاسی

www.Tasisatnews.com 14هفته نامه شماره 336

نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) سایز تیرآهن

۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تیرآهن ۱۲

۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تیرآهن 14

۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تیرآهن 16

۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تیرآهن 18

۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تیرآهن 20

۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تیرآهن 22

۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تیرآهن 24

۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تیرآهن 27

۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تیرآهن 30

http://www.tasisatnews.com
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
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گســل هایی کــه اصــا معلــوم نیســت چــه زمانــی 
دوبــاره فعــال شــود. باوجــود همــه پیشــرفت های 
ــی  ــات زمین شناس ــوزه مطالع ــه در ح صورت گرفت
همچنــان بشــر ناتــوان از پیش بینــی اســت. 
چــاره چیســت؟ بــا ایــن تــرس شــبانه روز زندگــی 
کــردن یــا ایمن ســازی ســاختمان ها؟ مســکن 
ــی اســت؛ تورم هــای  ــن ســرمایه هــر ایران مهم تری
ــد  ــک واح ــد ی ــا خری ــن روزه ــب ای عجیب وغری
ــل  ــا تبدی ــیاری از جوان تره ــرای بس ــی را ب معمول
بــه آرزو کــرده اســت. گذشــته از ارزش ریالــی 
ــواده  ــر خان ــاالی س ــقف ب ــه س ــاال، خان ــیار ب بس
ســرمایه های  عزیزتریــن  محافــظ  اســت، 
معنــوی زندگی مــان؛ پشــتیبان ســامتی زن و 
ــاختمان های  ــار س ــه انتظ ــه ک ــان. البت بچه هایم
ــار  ــردم انتظ ــت. م ــه نیس ــا گزاف ــت اص باکیفی

ــت. ــم بجاس ــا ه ــد؛ کام دارن
اصــا  ســاختمان ها  کنتــرل  و  نظام مهندســی 
بــرای همیــن شــکل گرفــت تــا بــا تدویــن مباحــث 
ــاختمان  ــت س ــه صنع ــی ب ــررات مل ــف مق مختل

ســر و ســامان دهــد. حــاال ۲۲ مبحــث مختلــف در 
حــوزه مهندســی ســاختمان تهیــه و تالیــف شــده 
اســت؛ مشــتمل بــر موضوعــات گســترده ای نظیــر 
ــاختمان؛  ــر س ــای وارد ب ــبه باره ــی محاس چگونگ
ــف یــک واحــد مســکونی؛  الزامــات فضــای مختل
ــا  چگونگــی طراحــی و اجــرای ســازه های فلــزی ی

بتنــی و بســیاری مــوارد دیگــر.
ایــن مقــررات امــا تزئینــی نیســت! مراعــات 
ــاختمان  ــک س ــاخت ی ــل س ــه مراح ــا در هم آنه
و  طراحــی  مرحلــه  در  چــه  اســت.  ضــروری 
ــه  ــاختمان؛ چ ــف س ــه های مختل ــبه نقش محاس
ــه اجــرا. البتــه کــه تنهــا در ایــن صــورت  در مرحل
واحــد  یــک  کیفیــت  و  از ســامت  می تــوان 
ــطوح  ــت، در س ــر داش ــان خاط ــکونی اطمین مس
مختلــف خدمت رســانی. بایــد توجــه داشــت 
ــه فقــط در هنگامــه  یــک ســاختمان اســتاندارد ن
خطــر، بلکــه در مــوارد اســتفاده های متــداول 
نیــز بایــد ســرویس دهی مناســب و مطلوبــی بــه 

ــد. ــه کن ــهروندان ارائ ش

یادداشت

ــان صاحب صالحیــت  چــرا اســتفاده از مجری

الزامــی اســت؟

کریم صاحی مهرمدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان تهران

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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امــا چــرا »اجــرا«؟ چــه بســا نقشــه های باکیفیــت 
و اســتانداردی کــه زمــان عملیــات عمرانــی نادیــده 
ــرده عمــدی.  ــا خدای ناک ــه شــده اند؛ ســهوا ی گرفت
ــخ ســال های گذشــته پیــش چشــم  ــات تل تجربی
ماســت؛ اینکــه در مــوارد بســیاری متاســفانه برخی 
به خاطــر  ســاختمانی  پروژه هــای  ســازنده های 
ــررات را  ــن مق ــی ای ــت مال ــاز منفع ــا چندرغ بعض
زیــر پــا گذاشــته اند. نتیجــه؟ ســاختمان های 
ــا  ــی ب ــه حت ــی ک ــازه های ضعیف ــت؛ س بی کیفی
عبــور یــک کامیــون از کوچــه بــه رعشــه می افتنــد،
چــه رســد بــه زلزلــه واقعــی! مــورد دیگــر اســتفاده 
ســطح »ســرویس« اســت؛ اســتفاده های معمولــی 
ســاکنان یــک ســاختمان. نــه فقــط هنــگام حادثه؛ 
ــه  ــاختمانی ک ــد س ــار دارن ــهروندان انتظ ــه ش بلک
ــداری  ــرض و بدهــی خری ــراوان و ق ــا ســختی ف ب
هنــگام  ندهــد!  صــدا  دســت کم  کرده انــد، 
بازیگوشــی بچه هــای همســایه بــه رعشــه نیفتــد! 
ــال  ــتر از ۵ س ــات آن بیش ــیرآالت و تاسیس ــا ش ی
دوام داشــته باشــد. همــه و همــه ایــن گرفتاری هــا 
ــت.  ــاختمان ها اس ــف س ــرای ضعی ــی از اج ناش
ــه  ــا غیرمهندســی. نگاهــی ب ــی ی اجــرای غیراصول
مختلــف  پروژه هــای  روزهــای  ایــن  اوضــاع 
ــنی  ــودار روش ــران نم ــه ته ــاختمانی گوشه گوش س
از عمــق فاجعــه اســت. وقتــی افــراد عمدتــا فاقــد 
ــکاندار  ــط س ــات غیرمرتب ــا تحصی ــت ب صاحی
اجــرای ســاختمان ها شــده اند. کســانی کــه نــه بــا 

اصطاحــات فنــی نقشــه های ســاختمانی آشــنایی 
ــته  ــاختمان سررش ــی س ــررات مل ــه از مق ــد؛ ن دارن
ــد  ــی در صــورت ضــرورت می توانن ــه حت ــد؛ ن دارن
بــا مهندســان مســتقر ناظــر دیالــوگ علمــی برقــرار 

ــد. کنن
چیســت؟  مهندســی  نظــام  ســازمان  برنامــه 
ســازندگان  ذی صــاح.  مجریــان  از  اســتفاده 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــابقه ای ک ــت و پرس صاحب صاحی
ــژه ای را  ــای وی ــه ای، آموزش ه ــات حرف خصوصی
ــی  ــررات مل ــف مق ــث مختل ــات مباح ــرای مراع ب
ترتیــب  ایــن  بــه  اجــرا گذرانده انــد.  هنــگام 
می تــوان امیــدوار بــود نقشــه ها و محاســبات 
ــازنده   ــار س ــی در اختی ــی وقت ــده مهندس تهیه ش
ــاختمان های  ــه س ــر ب ــرد، منج ــرار گی ــد ق توانمن
اصولــی و باکیفیــت خواهــد شــد. نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان تهــران در همیــن راســتا ســال 
گذشــته تفاهم نامــه ای را بــا شــهرداری تهــران 
به کارگیــری  کــه  تفاهم نامــه ای  کــرد.  منعقــد 
اجــرای  بــرای  را  صاحب صاحیــت  مجریــان 
ــراژی در  ــا هــر مت ــه پروژه هــای ســاختمانی ب هم
ــهریور  ــه ش ــرد. تفاهم نام ــی می ک ــت الزام پایتخ
ســال گذشــته بــه امضــا رســید. حــاال و با گذشــت 
ــور  ــوز به ط ــا هن ــال از آن روزه ــه یک س ــک ب نزدی
ــه  ــه ای ک ــت. تفاهم نام ــده اس ــی نش ــل اجرای کام
می توانســت گره گشــای مشــکات فراوانــی در 

ــد. ــاختمان باش ــت س ــوزه صنع ح

یادداشت
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