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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

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه خبــر 
آمــاده شــدن طــرح تغییــرات در قانــون 

ــت. ــس اس ــی در مجل ــام مهندس نظ

 

همکاران گرامی سام و خدا قوت
در آســتانه شــروع فرآینــد انتخابــات نظام مهندســی بــرای اعضــای 
ــت  ــده اس ــر ش ــکاران منتش ــی از هم ــوی برخ ــره، کارزاری از س هیئت مدی
ــخن های  ــی دارای س ــت ول ــود نیاف ــازی نم ــای مج ــدان در فض ــه چن ک
ــرد. ــه ک ــت مطالع ــد آن را به دق ــد بندبن ــه بای ــت ک ــدی ای اس ــراوان و ج ف

ــای  ــی از گرفتاری ه ــبب برخ ــه مس ــرادی ک ــد، از اف ــن کارزار در 14 بن در ای
ــام  ــات ثبت ن ــرای انتخاب ــت ب ــده اس ــت ش ــد درخواس ــازمان بوده ان س
نکننــد! بدیهــی اســت کــه نامــی از ایــن افــراد بــرده نشــده اســت ولــی 
ــی از  ــای برخ ــوان ردپ ــه می ت ــت ک ــده اس ــانی هایی داده ش ــا و نش کده
افــراد را در پــاره ای مشــکات و بی نظمی هــا، بحران هــا و معضــات، 

ــد. ــا دی ــدوق بردن ه ــا کل گاوصن ــا ی ــک زدن ه ناخن
ــکاران  ــی از هم ــران برخ ــگاه نگ ــو ن ــی از یک س ــد طوفان ــارده بن ــن چه ای
ــز اســت کــه چــرا ایــن  ــی ســوی دیگــر آن، غم انگی را نشــان می دهــد ول
ــه  ــر گفت ــا اگ ــد و ی ــاد زده نش ــال ها فری ــن س ــام ای ــد در تم ــارده بن چه
شــد نمــودی بیرونــی نداشــت؟ چــرا هیچ کــس از خجالــت اســتعفا نــداد؟ 
ــرای پــاک نگاه داشــتن خــود از برخــی ننگ هــا اســتعفا  چــرا هیچ کــس ب
نــداد؟ یــا حتــی فریــادی نــزد؟ چــرا در هیــچ نشــریه ای ایــن چهــارده بنــد 
منتشــر نشــد؟ چــرا هیچ کــس بــه مــا اطــاع نــداد تــا آن را منتشــر کنیــم؟ 
مصاحبــه بگیریــم و مطالبــه گــر باشــیم؟ چــرا بایــد صبــر کنیــم تــا دوره ای 
ــه  ــه ب ــی و در لفاف ــی مجــاز گوی ــا کل ــرز، ب ــی ترس ول ــا کل تمــام شــود و ب
ــد و  ــد آم ــه او خواه ــه ک ــا؛ و صدالبت ــه نی ــم ک ــد بدهی ــراد ک ــی از اف برخ

بازهــم خواهــد بــود و بازهــم بایــد صبــر کنیــم تــا دوره بعــدی و ... .
الزم اســت یــاد بگیریــم کــه نشــریات ارکان اساســی و جدانشــدنی جامعــه 
ــه  ــار آن در روزنام ــیه، اخب ــاب روس ــس از انق ــی پ ــتند. زمان ــی هس مدن
وقــت ایــران چــاپ نشــد تــا مــردم ایــران متوجــه آن نشــوند و از آن درس 
ــد،  ــای جدی ــا فّناوری ه ــت و ب ــته اس ــان گذش ــن زم ــون ای ــد! اکن نگیرن
ــاوت  ــریه اند و متف ــا نش ــریع ترند؛ ام ــر و س ــر، داغ ت ــز به روزت ــریات نی نش
از فضــای مجــازی بی دروپیکــر کــه هرکــس می توانــد هــر حرفــی را 
بی رحمانــه بــر زبــان آورد و به راحتــی پنهــان شــود. بــه قــول دکتــر ســریع 

القلــم، منتقــد بایــد دارای کرســی باشــد تــا بــه او جــواب بدهیــم.
ایــن کارزار را بنــد بــه بنــد بخوانیــم و ایــن دغدغــه شــیرین و دلســوزانه را 
ارج نهیــم هرچنــد کــه دیــر اســت و سســت اســت ولــی ارزشــمند اســت.

این چهارده بند طوفانی!

تا بعد!

سخن رسدبیر
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نگاهی به بازار/ قیمت اسپلیت 13
در فصــل گرمــا، اســپلیت هــا قــرار اســت خنــک کننــد! ایــن تجهیــزات مــدرن 
و گــران. 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 سوم 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

گزارش

صفحه 14

شهرســازی  و  راه  وزارت  اطالعیــه 

مســکنی  اظهــارات  خصــوص  در 

نامزدهــا

مصاحبه

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.

گزارش/کارزاری برای انتخابات 16
این کارزار در سایت کارزار منتشر شده است و تا لحظات تنظیم 

این مطلب با 454 امضاء همراه شده است. 



ت نیوز
سا

تاسی
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اخبار داخلی

بودند، انجام شد.
در این طرح، یک سنسور هر زمان 
که کووید ۱۹ تشخیص داده شود، 
یک هشدار ارسال می کند. تست 

دستی در چندین منهول، که آنها هم 
طبق الگوریتم انتخاب می شوند، 

انجام می شود تا اینکه منبع نهایی، 
که می تواند گروه کوچکی از خانه 
ها یا یک محله نقطه داغ باشد، 

مشخص شود. بعد از ان می توان 
با ساکنان آن منطقه تماس و از آنها 

ازمایش گرفت تا احتمال شیوع 
بیشتر کاهش یابد.

استفاده از این روش برای سیستم 
فاضالب با ۲۰۰۰ منهول نشان می 
دهد تنها الزم است هفت سنسور 
در شبکه برای تشخیص و ردیابی 

کووید ۱۹ نصب شود.
نتایج این تحقیق نه تنها برای 

تشخیص کووید ۱۹ بلکه برای سایر 
ویروس ها مانند نوروویروس هایی 

که بسیار عفونی هستند به کار 
می رود. همچنین به دلیل تولید 

محصوالت جانبی شیمیایی که در 
فاضالب ریخته می شود، می تواند 

برای بررسی آزمایشگاه های ماده 
مخدر شیشه و تولید بمب های 

غیرقانونی به کار رود.

در   ۱۹ کوویــد  شناســایی 
شــهری فاضــاب  سیســتم 

آخرین نقش، عنوان الگورریتم پیچیده 
ای است که از سیستم های فاضالب 
شهری برای تعیین محل های کلیدی 
در تشخیص و ردیابی منبع انسانی 

کووید ۱۹، که ممکن است یک فرد آلوده 
جدید یا یک نقطه داغ افراد آلوده باشد، 

استفاده  می کند.
یک استاد مدیریت عملیات و آمار در 

دانشکده مدیریت دانشگاه تورنتو می 
گوید: »سریع بودن چیزی است که ما 

می خواهیم«
این تحقیق برپایه کار قبلی یک 

تیم تحقیقاتی متشکل از پروفسور 
برمن همراه با ریچارد الرسون از 

دانشگاه MIT و مهدی نوری نژاد 
از دانشگاه یورک انجام شده است. 

ابتدا دو الگوریتم برای شناسایی 
محل های انتخابی در یک سیستم 

فاضالب برای تست کووید ۱۹ و 
ردیابی آن به منشاء اصلی ایجاد 
شد. فاضالب ها محیط غنی برای 
تشخیص حضور باالدست بیماری 

هستند چون بقایای ژنتیکی 
ویروس در مدفوع افراد آلوده حتی 

تا یک هفته قبل از آنکه بدانند 
بیمارند وجود دارد.

این کار با مدل سازی دقیق یک 
شبکه درختی سیستم فاضالب 

شهری از لوله های یک طرفه 
و منهول ها و با تسریع فرایند 

تشخیص/ردیابی از طریق 
سنسورهای خودکار نصب شده 

در منهول های خاص که طبق یک 
الگوریتم ساده تر انتخاب شده 

تولیــد بــرق بــا دســتگاه مجهز 
ــه نانولوله ب

محققان دانشگاه ام آی تی با ابداع 
دستگاهی مجهز به تعدادی نانولوله دارای 
ذرات خاص موفق شده اند روش جدیدی 

برای تولید برق اختراع کنند.
به گزارش تاسیسات نیوز، ذرات موجود 

در این نانولوله ها از جنس کربن 

آزاد  دانشــگاه  تفاهم نامــه 
اســامی و ســازمان نظــام 

ســاختمان مهندســی 

نشست علی اکبر رمضانی رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان خراسان  
شمالی و محسن مرادی رئیس دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد بجنورد برگزار و 
تفاهم نامه ای میان این دو نهاد امضا شد.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بجنورد در این نشست اظهار 

کرد: در راستای اهداف سند چشم انداز 
و سیاست های کلی جمهوری اسالمی 
و ایجاد زمینه های نوآوری، شکوفایی، 

ارتقای سطح پژوهش های علمی 
و با توجه به ضرورت همکاری بین 

مؤسسه های علمی، آموزشی و پژوهشی 
برای باال بردن کیفیت و کّمیت فعالیت ها 
و برنامه های مشترک علمی و تحقیقاتی 

این تفاهم نامه منعقد شد.
حمید حاتمی متذکر شد: تدوین 

برنامه های کاربردی به منظور ارتقای 
بهره مندی سازمان، ظرفیت های 

آزمایشگاهی و کارگاهی واحدهای استان 
خراسان شمالی در قالب اعطای مجوز 

کارگاه های امکان سنجی، آزمایشگاه های 
معتمد و همکار در زمینه های بتن، خاک 

و سنگدانه، هیدرولیک و پنوماتیک، 
برنامه ریزی و ایجاد بسترهای متناسب 
برای اعطای مجوز و انعقاد قراردادهای 

مرتبط به منظور برگزاری دوره های 
آموزشی موضوع دستورالعمل تمدید و 
پروانه اشتغال به مهندسی از تعهدات 

نظام مهندسی ساختمان در تفاهم نامه 
با دانشگاه آزاد اسالمی خراسان شمالی 

است
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https://tasisatnews.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-19-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d9%88/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/
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اخبار داخلی

هستند و غوطه ور شدن آنها در یک حالل آلی باعث شکل گیری جریانی برای ایجاد واکنش های شیمیایی و تولید برق می شود. این 
نانولوله های کربنی هادی الکتریسیته هستند و برای افزایش کارآیی آنها از پلیمرهای تفلنی استفاده می شود. وقتی این مجموعه در 
یک حالل آلی غوطه ور می شود، مایع مذکور شروع به بیرون کشیدن الکترون ها از قسمت بدون پوشش این نانولوله ها می کند و در 

نهایت الکترون ها از قسمت دارای پوشش تفلونی منتقل شده و در نتیجه جریان برق ایجاد می شود.

اصاح قانون نظام مهندسی ساختمان روی میز نمایندگان مجلس آمد!

ــیون و  ــن کمیس ــدگان ای ــات نماین ــریح اقدام ــالمی در تش ــورای اس ــس ش ــران مجل ــیون عم ــو کمیس ــاکری عض ــال ش اقب
ــون  ــده در قان ــالح عم ــه اص ــا س ــت: دو ت ــاختمان گف ــی س ــام مهندس ــون نظ ــالح قان ــرای اص ــده ب ــام ش ــی های انج بررس
یــاد شــده صــورت گرفتــه اســت کــه بــر اســاس آن، »ارکان نظــام مهندســی«، »جریــان مالــی و ورودی بــه نظــام 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــالح ق ــر و اص ــی، تغیی ــورد بررس ــراد« م ــی و اف ــرکت های حقوق ــای ش ــراز صالحیت ه ــی« و »اح مهندس
ــان  ــی باشــد، بی ــد انتصاب ــد و نبای ــرون بیای ــد از آرای مجمــع عمومــی بی ــر اینکــه ارکان نظــام مهندســی بای ــد ب ــا تأکی وی ب
ــد  ــم بای ــس ه ــد و رئی ــرون بیای ــات بی ــا انتخاب ــت ب ــزی الزم اس ــورای مرک ــت ش ــژه ریاس ــه وی ــی ب ــورای انتظام ــرد: ش ک
ــن  ــود. همچنی ــوب ش ــی مص ــام مهندس ــازمان نظ ــزی س ــورای مرک ــد در ش ــا بای ــد. تصمیم ه ــزی باش ــورای مرک ــب ش منتخ
نماینــدگان موضــوع تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره اســتانی و اعضــای شــورای مرکــزی را بــه بحــث و گفت وگــو گذاشــتند.

ــام  ــی نظ ــه مال ــه رابط ــد ک ــادآور ش ــی ی ــام مهندس ــه نظ ــی و ورودی ب ــان مال ــالح جری ــزوم اص ــر ل ــد ب ــر تأکی ــاکری ب ش
بــا  ســاختمان  بایــد مهندســی  مهندســین  حق العمــل 
شــود. قطــع  کلــی  طــور  بــه 

هــای عضــو کمیســیون عمــران مجلــس  صالحیــت  احــراز  مــورد  در 
کــرد: اصالحاتــی انجــام شــده تا کســی شــرکت های حقوقــی و افــراد اظهار 
و ســپس بتوانــد پــروژه بــزرگ بگیــرد.بــرای خــودش پروانــه جمــع نکنــد 
بــه  پاســخ  در  نماینــده  درصــد ایــن  و  ســهم  دربــاره  پرسشــی 
ناظــر  مهندســان  و انــدک  ســاخت  مترمربــع  هزینــه  از 
نبــودن  حقیقــی  هزینــه اعــالم شــده تصریــح کــرد: همچنیــن 
ــن  ــه ای ــود در حــال حاضــر نســبت ب ــه موج ــن نام ــالف آیی ــئله خ مس
مراحلــش  و  می شــود  روش عمــل  بــا  اســت.  نکــرده  طــی  را 

ندارنــد. ســاختمانی  پروژه هــای  ســر  بــر  حضــور  بــرای  رغبتــی  هــم  ناظــران  کنونــی، 
وی یــادآور شــد: بایــد کمیتــه ای تخصصــی تشــکیل شــود، بررســی کنــد و در نتیجــه آن، هزینــه ســاخت هــر متــر مربــع اعــالم 
شــود. ایــن هزینــه بایــد بــه روز باشــد امــا دولــت از بــاال بــه پاییــن هزینــه را اعــالم کــرده کــه خــالف آییــن نامــه اســت.
شــورای  نــه  را  انتظامــی  شــورای  اســت؛  قانــون  خــالف  انتظامــی  شــورای  نشــدن  تشــکیل  گفــت:  شــاکری 
صــورت  ایــن  بــه  کنــد.  انتخــاب  بایــد  مهندســی  نظــام  عمومــی  مجمــع  بلکــه  مدیــره،  هیئــت  و  مرکــزی 
داشــت. نخواهــد  را  اســتقالل  و  می شــود  مدیــره  هیئــت  و  مرکــزی  شــورای  تابــع  هــم  انتظامــی  شــورای 
از  و  بپــردازد  بایــد  خــودش  کار  بــه  ســاختمان  مهندســی  نظــام  کــرد:  تأکیــد  مجلــس  نماینــده  ایــن 
رئیــس  بــرای  جمهــوری  ریاســت  حکــم  فقــط  بکشــد.  کنــار  دولتــی  ســطوح  بــا  ارتباطــات  و  بــازی  سیاســی 
کنــد. پیــدا  ارتقــاء  و  یابــد  ادامــه  تخصصــی  و  حرفــه  بایــد  امــور  بقیــه  و  می کنــد  کفایــت  ســازمان 

عضو کمیسیون عمران ابراز امیدواری کرد در هفته آینده طرح اصالح قانون نظام مهندسی از کمیته داخلی به کمیسیون خود 
بیاید.

وی همچنین افزود: با اصالح قانون مذکور، به پیشبرد طرح ساخت یک میلیون واحد مسکن  و اجرای آن کمک شود.

http://www.iranhvac.com/fa/
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%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c/
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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

کاس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه خرداد ۱400

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

خالصه رابطه بین کیفیت هوای اتاق خواب و 

خواب

شــکل 1 کــه اثــرات روی کیفیــت خــواب را نشــان 

 IAQ ــواب و ــت خ ــن کیفی ــه بی ــد، رابط ــی ده م

اتــاق خــواب و نــرخ تهویــه را نشــان مــی دهــد. 

ــن،  ــدد میانگی ــد ع ــف مانن ــای مختل ــه روش ه ب

عــدد بیشــینه، عــدد کمینــه و ...، کــه در آن مقــدار 

CO2 در کل دوره خــواب در ایــن مطالعــات توضیح 

داده شــده، شــکل 1 میانگیــن غلظــت CO2 در 

شــرایط تهویــه بــاال و پاییــن را نشــان مــی دهــد. 

ــی نشــان  ــره هــای زرد و آب ــن دای همپوشــانی بی

ــن  ــاال و پایی ــرایط ب ــن ش ــاوت بی ــد تف ــی ده م

ــات  ــده در مطالع ــزارش ش ــدار CO2 گ ــر مق از نظ

دیگــر کمتــر بــود. 

ــف  ــه ضعی شــکل 1 نشــان مــی دهــد در کل تهوی

اتــاق خــواب کــه با مقــدار بــاالی CO2 نشــان داده 

ــواب  ــه خ ــن جنب ــی روی چندی ــرات منف ــده، اث ش

ــناختی  ــرد ش ــه عملک ــر ب ــد منج ــی توان دارد و م

ــی در  ــرات مختلف ــود. اث ــد ش ــف در روز بع ضعی

ســطوح IAQ مختلــف مشــاهده شــده اســت، امــا 

معمــوالً هیــچ اثــر منفــی در و بــاالی نــرخ تهویــه 

ــواب835  ــاق خ ــت CO2 در ات ــه در آن غلظ ای ک

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

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/
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ppm  یــا کمتــر بــود دیــده نشــده اســت. پــس 

ــه  ــرخ تهوی ــن ن ــن تری ــود پایی ــی ش ــه م توصی

اتــاق خــواب بایــد در مقــداری نگــه داشــته شــود 

ــاق  ــان حاصــل شــود غلظــت CO2  ات ــه اطمین ک

ــت. ــتر از ppm 835   نیس ــواب بیش خ

ــاالً رخ  ــی احتم ــرات منف ــدار، اث ــن مق ــر از ای باالت

 ppm 1004 CO2 مــی دهــد و وقتــی غلظــت

اســت، اثــرات مهمــی مشــاهده شــده اســت. بیــن 

ــواب  ــرات خ ــدود ppm 1005 و ppm 2585، اث ح

ــه  ــی ک ــد، در حال ــده ش ــواب دی ــت خ روی کیفی

ــرات منفــی روی عملکــرد  ــر از ppm 2585، اث باالت

ــز نشــان داده شــده اســت. براســاس  روز بعــد نی

ایــن یافتــه هــا، یــک توصیــه ســاده نگــه داشــتن 

ــاب از  ــر ppm 800 و اجتن ــواب زی ــاق خ CO2 ات

مقادیــر باالتــر اســت، چــون احتمــاالً تــا حداکثــر 

ــوند  ــی ش ــواب م ــفتگی خ ــبب آش ppm 2600 س

ــش  ــد را کاه ــرد روز بع ــاالی ppm 2600 عملک و ب

ــد.  مــی دهن

ــد  ــد اعتبارســنجی و تایی ــا نیازمن ــه ه ــن توصی ای

اســت کــه در پــروژه تحقیقــات اشــری 1837 

ــای  ــواب در زون ه ــت خ ــه و کیفی ــورد تهوی در م

اقلیمــی مختلــف برنامــه ریــزی مــی شــود. در حال 

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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حاضــر، توصیــه هــای مــا از CO2 بــه عنــوان یــک 

ــاق  ــرای ات ــرون ب ــوای بی ــه ه ــرخ تهوی ــانگر ن نش

خــواب اســتفاده مــی کننــد. توجــه داشــته باشــید 

CO2 بــه نــدازه کافــی ســایر آالینــده هــای داخلــی 

از جملــه آنهایــی کــه از بیــرون آورده مــی شــوند را 

توجیــه نمــی کنــدد؛ بــا ایــن حــال، جریــان هــای 

ــع  ــاالً منب ــا احتم ــان ه ــی از انس ــتی خروج زیس

ــتند و در  ــا هس ــواب ه ــاق خ ــی در ات ــم آلودگ مه

ــب  ــبتًا مناس ــانه نس ــک نش ــرایط CO2 ی ــن ش ای

ــا ایــن حــال در آینــده  از کفایــت تهویــه اســت. ب

اثــرات منابــع مختلــف آلودگــی هــوا در اتــاق های 

خــواب و نیــز برهــم کنــش هــا بــا شــرایط صوتــی 

و حرارتــی روی خــواب بایــد بررســی شــود. 

چشم انداز آینده

ــا امــروز  تعــداد محــدود مطالعــات منتشرشــده ت

ــواب  ــاق خ ــف ات ــه ضعی ــد تهوی ــی ده ــان م نش

پیامدهــای منفــی بــرای کیفیــت خــواب و عملکــرد 

روز بعــد دارد. بــا توجــه بــه اینکــه تهویــه ضعیــف 

اتــاق خــواب در اقلیــم هــای گرمســیری و معتــدل 

ــا در نظــر گرفتــن اســتانداردها  ــزارش شــده و ب گ

ــای  ــاق ه ــه ات ــرای تهوی ــدد ب ــای متع و راهنماه

ــوزه  ــن ح ــات در ای ــت تحقیق ــر اس ــواب، بهت خ

تقویــت شــود و بــه مطالعــات اثــرات حرارتــی روی 

کیفیــت خــواب و تعامــات آنهــا بــا IAQ و ســایر 

ــاق  ــیاری از ات ــد. در بس ــترش یاب ــا گس پارامتره

هــای خــواب، تهویــه بــا بــاز کــردن پنجــره و در و 

نفــوذ هــوا بــه داخــل بــه دســت مــی آیــد. ایــن 

کار مــی توانــد ســر و صــدای بیرونــی، رطوبــت و 

ورود حشــرات را افزایــش دهــد و ســبب دماهایــی 

شــود کــه در محیــط هــای ســرد بســیار پاییــن یــا 

در شــرایط گــرم بســیار بــاال باشــند. 

بــه عــاوه، تحقیقــات بــرای ابــداع راه حــل هــای 

تهویــه اتــاق خــواب بــرای ســاختمان هــای جدیــد 

ــود الزم  ــای موج ــاختمان ه ــرای س ــازی ب و بازس

اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه IAQ اتــاق 

ــت  ــد و کیفی ــی زن ــم نم ــه ه ــواب را ب ــواب خ خ

کافــی بــرای بــه حداقــل رســاندن ســامت و 

ــر را دارد.  ــرات دیگ خط

مقاله ارشی
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ــوب  ــکل مطل ــه ش ــا ب ــذف ی ــاع ح ــول ارج فرم
ــد ــد ش ــالح خواه اص

ــاره  ــدای گفت وگــو درب علیرضــا میرجعفــری در ابت
فرمــول ارجــاع و اینکــه هــر دو ســال یک بــار 
ــود و به این ترتیــب  ــر می ش فرمــول ارجــاع صف
شــاید حــق برخــی در کســب امتیــاز ارجــاع از بیــن 

رود گفــت:
صــورت  زیــادی  نامه نگاری هــای  دراین بــاره 
ــا  ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــق پیگیری ه ــه و طب گرفت
ــن  ــاح ای ــال اص ــه دنب ــازی، ب اداره راه و شهرس
ــر  ــن ام ــئولیت ای ــه مس ــتیم و البت ــول هس فرم
ــوان  ــت عن ــیون ها تح ــی از کمیس ــده یک ــه عه ب
کمیســیون مبحــث 2 اســت کــه به طورجــدی 
دراین بــاره بررســی های الزم را انجــام می دهنــد 
ــام پیشــنهادات جهــت  ــان تم ــن می ــه در ای و البت
اصــاح موردبررســی قــرار می گیــرد و بعــد از طــرح 
ــال خواهــد شــد و  ــره تغییــرات اعم در هیئت مدی
ــدون بررســی نظــرات به طــور  ــن امــر ب مســلمًا ای

ــود. ــی نمی ش ــن عملیات ــوی م ــخصی از س ش

ضریــب تجمیــع گاز/ چــرا مشــکل ضریــب تجمیــع 
گاز و کنتورهــای مشــابه اصــاح نمی شــود؟

ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان  رئیــس 
گفــت: نیــوز  تأسیســات  بــه  دراین بــاره 

پروســه ضریــب تجمیــع گاز از ســال 1396 اجرایــی 
و  راه  وزارت  نماینــده  بیــن  جلســه ای  و  شــد 
ــی  ــازمان نظام مهندس ــدگان س ــازی و نماین شهرس
ســاختمان و نماینــدگان دفتــر توســعه برگــزار 
شــد و مباحــث بســیاری ازجملــه مقولــه »بررســی 
ــی  ــای نظام مهندس ــش تعرفه ه ــدم افزای ــل ع دلی
ــو  ــث و گفت وگ ــا 1396« موردبح ــال 1393 ت از س

ــت. ــرار گرف ق
ــه  ــود ک ــن ب ــث ای ــوارد موردبح ــر از م ــی دیگ یک
ــا 12-10  ــاختمان هایی ب ــات س ــه خدم ــرا تعرف چ
ــاختمان  ــد س ــا 12 واح ــا، ب ــکونِی یکج ــد مس واح
جداگانــه، به طــور یکســان محاســبه می شــود کــه 
ایــن امــر بــدون احتســاب هزینه هــای جانبــی آن 
ماننــد؛ هزینــه ایــاب و ذهــاب و هــدر رفــت زمــان 
در مراجعــات بــه محــل پروژه هــا عادالنــه نیســت 

 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)2( 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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و عــاوه بــر آن باعــث می شــد کــه ناظــران بیشــتر 
ــی را  ــئولیت پروژه های ــند مس ــته باش ــل داش تمای
عهــده دار شــوند کــه یکجــا باشــد و میــزان تمایــل 

ــد. ــش یاب ــتان ها کاه ــارت گاز در شهرس نظ
و بــه همیــن دلیــل بــود کــه ضریــب تجمیــع گاز 
ــای گاز  ــر در کنتوره ــن ام ــه ای ــد و البت ــال ش اعم
G4 انجــام و ضریــب کاهشــی اعمال شــده بــه 
مصوبــه نهایــی رســید ولــی رقــم آن مــورد اعتراض 

ــه و آن هــا  ــر قرارگرفت مهندســان در ســال های اخی
بــر ایــن اعتقــاد هســتند که هزینــه تعریف شــده در 
پروژه هــای مذکــور در قبــال مســئولیت و زحمــات 

آن هــا بســیار ناچیــز اســت.
وی بابیــان اینکــه مــن نیــز به عنــوان رئیــس 
ــر  ــاد ب ــز اعتق ــران نی ــی ته ــازمان نظام مهندس س
ــع گاز  ــب تجمی ــذف ضری ــی ح ــا حت ــاح و ی اص

دارم گفــت:
تــاش مــا در ایــن حــوزه نخســت بــر حــذف و گام 
بعــدی اصــاح آن اســت و جلســات بســیاری نیــز 
ــط  ــن راســتا تشکیل شــده و مســئوالن ذی رب در ای

نیــز معتقــد بــر اصــاح فرمــول یادشــده باهــدف 
اجــرای یکســان در سراســر کشــور دارنــد کــه هنــوز 

نهایــی و عملیاتــی نشــده اســت.
بــه گفتــه میرجعفــری ایــن فرمــول در حــال 
حاضــر در مرحلــه بررســی شــورای مرکــزی نظــارت 
مهندســی ســاختمان قــرار دارد و امیــد اســت 
ــاز  ــی های موردنی ــا بررس ــا ب ــل و ی ــذف کام ــا ح ی

ــود. ــاح« ش »اص

نحوه انتخاب بازرسان ماده 33 چگونه است؟
میرجعفــری دراین بــاره بــه تأسیســات نیــوز اظهــار 

داشت:
ــرون  ــاِن ب ــوان »بازرس ــت عن ــان تح ــن بازرس ای
ــوی  ــی از س ــی فراخوان ــته ط ــال گذش ــپار«، س س
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان و آزمونــی کــه 
برگــزار شــد، برگزیــده و شــروع بــه فعالیــت کردنــد 
و احتمــاالً فراخوانــی دیگــر بنــا بــر نیــاز خدمــات 
ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان  مهندســی 
ــد،  ــد ش ــام خواه ــه اع ــرایطی ک ــا ش ــام و ب اع

جــذب می گردنــد.

گزارش ویژه
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) کولر گازی

96/400/000 کولر گازی9000- سرد و گرم با کمپرسور روتاری

106/500/000 کولر گازی13000- سرد و گرم با کمپرسور روتاری

142/500/000 کولر گازی18000- سرد و گرم با کمپرسور روتاری

168/450/000 کولر گازی24000- سرد و گرم با کمپرسور روتاری

120/750/000  کولر گازی9000- سرد و گرم با کمپرسور اینورتر

128/550/000  کولر گازی12000- سرد و گرم با کمپرسور اینورتر

179/900/000  کولر گازی18000- سرد و گرم با کمپرسور اینورتر

233/400/000  کولر گازی24000- سرد و گرم با کمپرسور اینورتر

http://www.tasisatnews.com
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-%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-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9/
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ــام  ــازی اع ــکن وزارت راه و شهرس ــت مس معاون
کــرد: از ۲ میلیــون و ۶۰ هــزار واحــد مســکن مهــر 
تحویل شــده بــه متقاضیــان، ۱ میلیــون و ۳۷۰ 
هــزار واحــد معــادل ۶۷ درصــد از کل مســکن مهــر 

در ایــن دولــت تحویــل شــد.
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، معاونــت مســکن و 
ــارات برخــی از  ــی اظه ــن وزارت در پ ســاختمان ای
ــت  ــات ریاس ــیزدهمین دوره انتخاب ــای س نامزده
جمهــوری، در خصــوص عملکــرد دولــت یازدهــم و 
دوازدهــم در حــوزه مســکن، بــا صــدور اطاعیــه ای 
اظهــار کــرد: از ســال ۱۳۸۶ احــداث حــدود دو 
میلیــون و ۱۷۰ هــزار واحــد مســکن مهــر در دســتور 
ــرار گرفــت و مقــرر  کار دولت هــای نهــم و دهــم ق
بــود کــه ایــن واحدهــا تــا انتهــای دولــت دهــم به 
اتمــام برســد. ولــی متأســفانه از ایــن تعــداد واحــد 
مســکونی صرفــًا حــدود ۶۹۰ هــزار واحــد )معــادل 
۳۲ درصــد از کل واحدهــای برنامــه مســکن مهــر( 

تحویــل متقاضیــان شــد.
ایــن اطاعیــه بــا اشــاره بــه اینکــه تحویــل بخــش 
قابــل توجهــی از واحدهــای مســکن مهــر در 

ــدون تأمیــن خدمــات  دولت هــای نهــم و دهــم ب
زیربنایــی و روبنایــی از جملــه مدرســه، مرکــز 
ــبز و …  ــای س ــی، فض ــروی انتظام ــتی، نی بهداش
انجــام شــد، تأکیــد کــرده اســت: دولــت یازدهــم 
و دوازدهــم عــاوه بــر تأمیــن خدمــات زیربنایــی و 
روبنایــی واحدهــای تحویــل شــده در دولت هــای 
قبــل و قابــل ســکونت کــردن ایــن واحدهــا، 
تاکنــون یــک میلیــون و ۳۷۰ هــزار واحــد مســکن 
مهــر )معــادل ۶۷ درصــد از کل واحدهــای برنامــه 
ــرح را  ــن ط ــای ای ــر از واحده ــر( دیگ ــکن مه مس

ــت. ــل داده اس ــان تحوی ــه متقاضی ــل و ب تکمی
ــد: در  ــادآور ش ــاختمان ی ــکن و س ــت مس معاون
حــال حاضــر صرفــًا ۱۱۰ هــزار واحــد مســکن مهــر 
بــه متقاضیــان تحویــل نشــده اســت کــه از ایــن 
تعــداد نیــز ۲۹ هــزار واحــد بــه دلیــل مکان یابــی 
ــد متقاضــی، ۲۲ هــزار واحــد دارای  نامناســب فاق
ــده  ــل ش ــد تکمی ــزار واح ــی، ۴۴ ه ــکل حقوق مش
ــات  ــن خدم ــکان تأمی ــدم ام ــل ع ــه دلی ــی ب ول
زیربنایــی بــه متقاضیــان تحویــل نشــده و مابقــی 

ــز در دســت اجــرا اســت. نی

در تبلیغات انتخاباتی وعده هایی داده می شود که گاهی در قوی ترین اقتصادهای دنیا هم نمی توان 

آنها را انجام داد. از سویی دیگر حمله به دوره های قبل عاملی برای کسب مقبولیت شده است. گویی 

سالهاست ما در فقر و بدبختی دست و پا می زنیم و منتظر یک رستمیم با اسب سفید تا بیاید و ایران 

گلستان شود!

گزارش

اطالعیــه وزارت راه و شهرســازی در خصــوص 

اظهــارات مســکنی نامزدها

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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ــد  ــه هرچن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــن اطاعی در ای
ــت  ــرژی دول ــع و ان ــی از مناب ــل توجه ــش قاب بخ
یازدهــم و دوازدهــم صــرف تکمیــل مســکن مهــر 
ــکن  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــرد: ط ــح ک ــد، تصری ش
بــه اســتعداد ســاخت ۶۰۰ هــزار واحــد مســکونی 
در برنامه هــای اجرایــی وزارت راه و شهرســازی 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــرار دارد ک ــکن ق ــش مس در بخ
ــرای ۵۲۰ هــزار واحــد مســکونی زمیــن  تاکنــون ب
ــده  ــروع ش ــا ش ــی آن ه ــات اجرای ــن، عملی تأمی
ــد در  ــدود ۳۰ درص ــی ح ــرفت فیزیک ــا پیش ــه ب ک

ــد. ــرار دارن ــاخت ق ــف س ــل مختل مراح

و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معاونــت 
ــی  ــدام مل ــرح اق ــت: در ط ــان داش ــازی بی شهرس
مســکن ســعی شــده اســت کــه مســائل و 
مشــکات موجــود در اجــرای طــرح مســکن مهــر 
ــی،  ــدام مل ــه طــرح اق ــه ای ک ــه گون ــع شــود؛ ب رف
برخــاف طــرح مســکن مهــر بــر پایــه تخصیــص 
خــط اعتبــاری برنامه ریــزی نشــده و بــر ایــن 
اســاس روش تأمیــن مالــی ایــن طــرح فاقــد آثــار 

ــود. ــد ب ــی خواه تورم
طریــق  از  همچنیــن  اســت:  آمــده  ادامــه  در 
ــای الزم  ــان، هماهنگی ه ــتگاه های خدمات رس دس
بــرای تأمیــن خدمــات زیربنایــی و روبنایــی انجــام 

ــل واحدهــای  ــا تکمی ــان ب ــا همزم شــده اســت ت
ایــن طــرح، خدمــات مــورد نیــاز ســاکنان واحدهــا 
نیــز تأمیــن شــده و واحدهــا قابــل ســکونت 

ــند. باش
ــرد خــود در  ــان عملک وزارت راه و شهرســازی در بی
ــل و  ــر تکمی ــاوه ب ــرد: ع ــام ک ــکن اع ــوزه مس ح
ــی  ــدام مل ــاز طــرح اق ــر و آغ ــل مســکن مه تحوی
مســکن، بــا توجــه بــه نیازهــای ســکونتی در 
ــود  ــا کمب ــه ب ــکن ک ــکل مس ــهرهای دارای مش ش
زمیــن مواجــه هســتند، ایجــاد حــدود ۴۲ شــهرک 
ــه و  ــت مطالع ــد در دس ــهر جدی ــا ش ــکونی ی مس

طراحــی اســت کــه می توانــد نقــش بــه ســزایی در 
تأمیــن مســکن کشــور بــه خصــوص در شــهرهای 

ــزرگ داشــته باشــد. ب
معاونــت مســکن و ســاختمان تصریــح کــرد: 
ــن  ــای تأمی ــوب برنامه ه ــرای مطل ــور اج ــه منظ ب
مســکن در ســال های آتــی، میــزان نیــاز بــه 
مســکن در تمامــی شــهرهای کشــور بــرآورد شــده 
و بــا ابــاغ نیــاز بــه مســکن بــه اســتان ها، تأمیــن 
زمین هــای مــورد نیــاز بــرای پاســخ بــه ایــن نیــاز 
ــت. ــرار گرف ــی ق ــتگاه های اجرای ــتور کار دس در دس

گزارش
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ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در چنــد دوره 
اخیــر دچــار انحــراف از ریــل اصلــی و گرفتــار انواع 

کژی هــا و نامایمــات شــده اســت.
متأســفانه در ایــن ســال ها برخــی نماینــدگان 
بــا  تهــران،  هیئــت مدیــره نظــام مهندســی 
خواســته های  و  مشــکات  بــه  بی اعتنایــی 
ــای  ــع اعض ــه مناف ــی را ب ــع حزب ــان، مناف مهندس
ــح داده و حقــوق آن هــا را تضییــع  ســازمان ترجی

کرده انــد.
از مهندســین حقیقــی عضــو  اکنــون جمعــی 
ــط  ــن خ ــا تبیی ــا ب ــد ت ــم آمدن ــرد ه ــازمان گ س
مشــی های جدیــد و ســازنده، ســازمان نظــام 

ــرو در  ــازمان های پیش ــون س ــز همچ ــی نی مهندس
جهــت منافــع جمعــی و ســامت اداری گام بــردارد.

ــدن در  ــد ش ــد کاندی ــه قص ــرادی ک ــه اف ــذا ب ل
انتخابــات هیئــت مدیــره را دارنــد اعــام می داریــم 
ــر  کــه معیارهــا و خطــوط قرمــز ایــن گــروه و اکث
ــل اســت: ــه شــرح ذی مهندســان عضــو ســازمان ب

کــه  مدیــره ای  هیئــت  محتــرم  اعضــای  از   -۱
ــی  ــش منطق ــتند از افزای ــا نتوانس ــتند و ی نخواس
تعرفــه خدمــات مهندســی و احقــاق حقــوق 
اعضــای ســازمان دفــاع کننــد درخواســت می کنیــم 
در انتخابــات هیئــت مدیــره نهــم ثبت نــام نکننــد.

ادامه را در سایت کارزار پیگیری کنید...

این نامه در سایت کارزار منتشر شده است و تا لحظات تنظیم این مطلب با 454 امضاء همراه شده 

است. تاسیسات نیوز برخی از بندهای این نامه را نمی تواند تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی 

آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود؛ ولی صرفًا جهت اطالع رسانی به استحضار همکاران 

میرسد. این نامه دارای 14 بند است که با کلیک روی عنوان مطلب می توانید آن را مطالعه کنید.

گزارش

هشــدار بــه کاندیداهــای انتخابــات دوره نهــم هیئــت مدیــره 

ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران

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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