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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

ــخن  ــه س ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــردبیر اس س

 

همکاران عزیز سام و خدا قوت

ــن  ــار ای ــذرد. در کن ــر مبحــث نوزدهــم بیــش از بیســت ســال می گ از عم
ــرف  ــازی مص ــازمان بهینه س ــام س ــی بان ــض و طویل ــازمان عری ــث س مبح
ــوده اســت و حتــی  ــر اجــرای مبحــث ب ــه جــد پیگی ــرژی ب ســوخت و ان
ــار  ــه انتش ــدام ب ــوری اق ــت جمه ــاد ریاس ــود نه ــی در خ ــی معاونت زمان
ــا پــس  ــرد؛ ام ــرای بهینه ســازی مصــرف می ک ــی ب بروشــورها و راهنماهای
از بیســت ســال کار مــداوم، انتشــار هــزاران صفحــه کتــاب و نشــریه، چنــد 
هــزار نفــر- ســاعت کار روی قوانیــن مختلــف و چندیــن ویرایــش در خــود 

مقــررات ملــی چــه داریــم؟
در نشســت ایجــاد وحــدت رویــه در انجــام ضوابــط فنــی و اجرایــی مبحث 
۱۹ مهنــدس خــرم، رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ضمــن ارائــه 
آمــار مصــرف انــرژی در ســطح کشــور، اعــام نمــود در بخــش ســاختمان 

مــا ۶ تــا ۸ برابــر کشــورهای توســعه یافته مصــرف انــرژی داریــم.
بســیاری از ســاختمان ها در کشــور طــی ایــن بیســت ســال اخیــر 
ــازی در  ــاالی ساختمان س ــم ب ــت. حج ــده اس ــداث ش ــا اح ــازی و ی بازس
ــذف  ــک و ح ــهرهای کوچ ــترش ش ــهرها، گس ــر و در کان ش ــکن مه مس
ــه  ــاز ب ــا، نی ــه آپارتمان ه ــا ب ــل آن ه ــی و تبدی ــای ویای ــی خانه ه تدریج
عــدد و رقــم نــدارد و در مقابــل چشــمان ماســت. پــس نظــام ساخت وســاز 
ــات  ــم و تبلیغ ــث نوزده ــه مبح ــه ب ــال ها بی توج ــن س ــام ای ــا در تم م
ــود  ــه راه خ ــرژی ب ــٔه ان ــان درزمین ــاری مهندس ــای اجب ــیع و آموزش ه وس
رفتــه اســت و از ایــن نمــد تنهــا کاهــی بــه نــام پنجــره دوجــداره بــرای 
خــود بافتــه اســت. آن هــم کاهــی چندان کــه افتــد و دانــی! بســیاری از 
مهندســان از مفــاد صریــح مقــررات ملــی اطاعــی نــدارد و اگــر هــم دارنــد 
ــل  شــده اســت  ــه ســفال تبدی ــر ب ــد. دیوارهــا از آجــر توپ ــم بی عمل ان عال
بــا فاصلــه گربــه رو کــه پــل حرارتــی از بیــان آن عاجــز اســت! در ســاختمان 
ــیرهای  ــی ش ــود ول ــا ناموت کار می ش ــی میلیون ه ــی حت ــنگ مترمربع س
ــن و  ــت. عجیب تری ــران اس ــیار گ ــت بس ــاده ترین وضعی ــی در س کنترل
ــم  ــازی می کنی ــم و انبوه س ــفیات را داری ــات و کش ــن اختراع خارق العاده تری
ولــی ســاخت تجهیــزات کنترلــی را در برنامــه صدســاله هــم نداریــم. تمــام 
ــا  ــم در جداره ــق را نمی خواهی ــر عای ــی دو مت ــار، حت ــه کن ــوارد ب ــن م ای
کارکنیــم. چــه ســاختمان دولتــی و چــه ســازه ای بــرای بخــش خصوصــی.
ــه  ــه ای ک ــا ناموت هزین ــای میلیارده ــود به ج ــر نب ــا بهت ــد آی ــال بفرمایی ح
بابــت نوشــتن قانــون و جلســه و چــاپ کاغــذ و ... پرداخته ایــم، ایــن پــول 

ــتیم؟ ــود می گذاش ــدان خ ــرای فرزن ــی ب را در قلک
آیــا وقــت آن نرســیده اســت کــه قبــول کنیــم ما خــوب قانــون می نویســیم 

ولــی اجــرای آن را بلد نیســتیم؟

میلیون ها ناموت کشک!

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/ قیمت هر کیلو ورق سیاه 17
هــر کیلــو ورق ســیاه ســایز ۸ بــه قیمــت ۲۵ هــزار و ۳۰۰ ناموت در بــازار نهــاده 

ــه فــروش می رســد. ــی ب هــای آهن

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

HVAC مقاله اشری/طراحی سیستم 8
آشــپزخانه هــای صنعتــی از عناصــر مهــم در رســتوران هــا، هتــل 
هــا، بیمارســتان هــا و مراکــز صنعتــی هســتند. در میــان ده هــا 
مســأله  بــه  آنهــا  تاسیســات  طراحــی  در  درشــت  و  ریــز  نکتــه 
مهمــی بایــد دقــت بیشــتری نمــود و آن تهویــه آشــپزخانه اســت.

اخبار داخلی

صفحه 4

اخبار خارجی

صفحه 7

گزارش

صفحه 18

پیشــنهاد جدیــد خــرم بــرای 
انتخابــات  برگــزاری  نحــوه 

نظــام مهندســی

گزارش ویژه

صفحه 13

یادداشت/احصاء منابع جدید درآمدی برای نظام مهندسی 11
در ســال های اخیــر امــوال ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه صــورت 
پراکنــده مــورد سوءاســتفاده قــرار می گرفــت کــه ســعی کردیــم با شناســایی 
و تالش هــای حقوقــی نســبت بــه احیــای ایــن دارایی هــا و صــدور 
اســناد رســمی بــه نفــع ایــن ســازمان اقدامــات قانونــی را انجــام دهیــم.

پیشنهاد جدید خرم برای نحوه برگزاری انتخابات نظام مهندسی 18
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در نامــه ای بــه معــاون امــور 
ــاره  ــدی درب ــنهاد جدی ــازی، پیش ــاختمان وزارت راه و شهرس ــکن و س مس
ــره ســازمان هــای نظــام مهندســی  ــات مدی ــات هی ــزاری انتخاب نحــوه برگ

اســتان هــا ارایــه کــرد.



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 4هفته نامه شماره 340

اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

زمــان  خصــوص  در  اطالعیــه 
ثبــت نــام بیمــه تکمیــل درمــان
و  آب  امــور  در  نیــرو  وزیــر  معــاون 
ــد از  ــرف آب ۲۰ درص ــت: مص ــا گف آبف
ــن  ــت به همی ــی باالس ــهروندان تهران ش
ــره شــهرهای  ــران در زم خاطــر شــهر ته

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرف آب ق ــر مص پ
قاســم تقــی زاده خامســی، در خصــوص 
وضعیــت تنــش آبــی و کــم آبــی گفــت: 
آبــی، قطعــی آب  تنــش  از  منظــور 
نیســت، مــا وقتــی از تنــش آبــی حــرف 
می زنیــم یعنــی چنانچــه مصــرف در 
مقابــل تأمیــن آب افزایــش پیــدا کنــد، 
آب دچــار افــت فشــار می شــود. در 
حــال حاضــر ۳۰۰ شــهر از ۱۴۰۰ شــهر 
کشــور در وضعیــت تنــش آبــی )نقطــه 

ــد. ــرار گرفته ان ــر( ق ــه س ــر ب س
تقــی زاده خامســی در ادامــه از مصــرف 
خانگــی،  بخــش  در  آب  کننــدگان 
رســتوران ها و ...دعــوت کــرد بــرای گــذر 
از تنــش آبــی طــی تابســتان امســال در 

وام ودیعه اجاره درمان است یا 
درد؟

انبوه ســازان  کانــون سراســری  دبیــر 
کشــور گفــت: اعــام اینکــه بــرای حــوزه 
ــود،  ــن ش ــی وام تامی ــاره  داری مبلغ اج

ــازار نیســت. ــن ب ــان اساســی ای درم
 وی افــزود: شــوربختانه متولیــان بخش 
منســجمی  برنامــه  هیــچ  مســکن 
بــرای تولیــد مســکن نداشــته اند و 
کمبــود مســکن در کشــور بــر ایــن 
ــر داشــته اســت و  ــازار اقتصــادی تاثی ب
خانوارهــا در شــرایط بســیار ســختی بــه 
ســر می برند.فرشــید پورحاجــت اظهــار 
کــرد: وضعیــت عرضــه و تقاضــا در بــازار 
ــکن در  ــد مس ــش تولی ــکن و کاه مس
کشــور، مهمتریــن عامــل شــرایط بحرانی 
امــروز اســت.دبیر کانــون سراســری 
انبوه ســازان کشــور گفــت: دولــت بایــد 
تمهیداتــی بــرای اجــاره داری بــه صــورت 
ــد. ــال کن ــت ورزانه دنب ــجم و سیاس منس

مالکیــت  از  مجلــس  نماینــده 
فــردی بــر صدهــا خانــه در تهــران 

داد خبــر 
ــس  ــران مجل ــک عضــو کمیســیون عم ی
ــات  ــرد: مالی ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ش
ــی را در  ــزه دالل ــرمایه انگی ــدی س ــر عای ب

ــرد. ــی ب ــن م ــاد از بی اقتص
ــران در  ــده مــردم ته ــال شــاکری نماین اقب
مجلــس شــورای اســامی در صفحــه 
ــتک  ــا هش ــر ب ــود در توئیت ــخصی خ ش
مالیــات ســوداگران و مــردم معافنــد 
نوشــت:»آیا می دانســتید فــردی در تهــران 

ــه دارد؟! ــد خان ــد ص ــش از چن بی
وجــود مالیــات بــر عایــدی ســرمایه، 
انگیــزه چنیــن ســوداگری و داللی هــا را در 

ــرد.« ــی ب ــن م ــاد از بی اقتص

اردکانیان باز هم گزینه 
احتمالی وزارت نیرو است؟

ــا  ــه زنی ه ــازار گمان ــه ب ــی ک در روز های
دربــاره کابینــه ابراهیــم رئیســی شــلوغ 
شــده اســت، مجتبــی توانگــر نماینــده 
تهــران و چهــره نزدیــک به قالیبــاف روز 
گذشــته پیشــنهادی متفاوت بــه رئیس 
جمهــوری منتخــب داد.مجتبــی توانگر 
ــر  ــود در توییت ــخصی خ ــه ش در صفح
ــت  ــکیل  )دول ــت تش ــت: »در جه نوش
فراگیر(می تــوان همــه نخبــگان ]ضمــن 
ــراد کارآمــد،  ــه اف حفــظ انســجام کابین
ــه  ــب را ب ــان رقی ــوی و انقابی[جری ق
ــود  ــی وج ــت مفصل ــت.  فهرس کار گرف
اســامی،  اردکانیان،ســتاری،  دارد: 
ــری  ــه توئیت ــن توصی ــرف و...«ای بی ط
ــش  ــا واکن ــا ب ــی، ام ــه رئیس ــر ب توانگ
وزیــر نیــرو همــراه شــد.رضا اردکانیــان 
کــه در ایــام انتخابات نامش در لیســت 
کاندیدا هــای احتمالــی بــود همــان 
ــه  ــد ادام ــه قص ــرد ک ــام ک ــان اع زم
فعالیــت اجرایــی را نــدارد و بعــد از 
پایــان دولــت بــه دانشــگاه بــاز خواهد 
رقابت هــای  پایــان  بــا  گشــت.او 
انتخاباتــی همچنــان بــر موضــع قبلــی 
خــود اســت و در پاســخ بــه پیشــنهاد 
توانگــر می گویــد؛ »در مناســبت های 
مختلــف از ســال گذشــته و قبــل از 
حتــی طــرح گمانه هــا بــرای ثبــت نــام 
کاندیداهــا، قصــد خــود را بــرای خاتمــه 
مســئولیت های اجرایــی و غیــر اجرایــی 
و مراجعــت بــه دانشــگاه اعــام داشــته 
ام، لــذا جنابعالــی هــم در انعــکاس این 
قصــد همراهــی نمایید.«اردکانیــان این 
را هــم تاکیــد می کنــد کــه خــود را 
نیــز »رقیــب« هیــچ جریــان دلســوز و 

ــم. ــم نمی دان ــی ه کاردان داخل
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اخبار داخلی

رئیس نظام مهندسی تهران خواستار امکان ارسال گزارش برخط شد
مهنــدس ســیدعلیرضا میرجعفری،رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران با 
ارســال نامــه ای از اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درخواســت کــرد تــا زیرســاخت های 
ارســال برخــط گزارش هــای ایمنــی کارگاه را فراهــم کننــد. مهنــدس میرجعفــری رئیس ســازمان 
بــرای تســهیل در ارجــاع گزارش هــای ایمنــی درخصــوص عملیــات عمرانــی ســازه های 

مختلــف بــا مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان تهــران مکاتبــه کــرد.
در ایــن نامــه مهنــدس میرجعفــری ضمــن یــادآوری مــاده ۷ آیین نامــه حفاظــت از کارگاه هــای 
ســاختمانی مصــوب ســال ۱۳۹۰، از اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان تهران خواســته 

تــا بســترهای الزم بــرای ارســال گزارش هــا
 به صورت برخط فراهم شود.

ــروری و  ــای غیرض ــز از رفت وآمده ــا، پرهی ــری کرون ــیوع همه گی ــری ش ــدس میرجعف مهن
ــدن  ــم آم ــه فراه ــل مطالب ــن دالی ــی را از مهم تری ــه مهندس ــت جامع ــاف وق ــری از ات جلوگی

ــت. ــرده اس ــوان ک ــط عن ــزارش برخ ــال گ ــاخت های ارس زیرس

انتخاب دبیر کارگروه توســعه تعامالت کاری شــورای عالی راهبردی نظام 
مهندسى کشور

دکتــر ســیدمیکائیل محمــدى، دبیــر کارگــروه توســعه تعامــات کارى شــوراى عالــى راهبــردى 
ســازمان نظــام مهندســى ســاختمان کشــور شد.تاسیســات نیــوز: در جلســه اعضــاى کارگــروه 
توســعه تعامــات کارى شــوراى عالــى راهبــردى ســازمان بــا مجلــس شــوراى اســامى و بــا 
موافقــت تمــام اعضــاى شــوراى عالــى راهبــردى ســازمان نظــام مهندســى ســاختمان کشــور 
متشــکل از آقایــان مهنــدس خــرم و مهنــدس بیطــرف و دکتــر عبدالعلــى زاده و دکتــر نیک پور 
و دکتــر کریمــى و مهنــدس تبریــزى و مهنــدس جــوادى و مهنــدس تقــى زاده بــا اکثریــت آراى 
حاضریــن دکتــر ســیدمیکائیل محمــدى مدیریــت امــور مجلــس و پارلمانــى ســازمان نظــام 
مهندســى ســاختمان کشــوربه عنــوان دبیــر ایــن کارگــروه شــوراى عالــى راهبــردى ســازمان 

انتخــاب شــد.

فراخــوان نظــام مهندســی تهــران بــرای شــرکت درمســابقات اســتعداد یابــی 
ویــژه خواهــران

تاسیســات نیــوز:  باســام واحتــرام بــه اطــاع میرســاند بســیج مهندســین ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان تهــران  در نظــر دارد در دوره مســابقات اســتعداد یابــی ویــژه خواهــران 
ــال(   ــال(  و جوانان)۱۶تا۱۸س ــان)۱۴-۱۶ س ــنی نوجوان ــدازی در رده س ــته تیران ــیجی در رش بس
ــذا از  ــرکت نماید.ل ــوان ش ــی بان ــه ورزش ــدازی مجموع ــالن تیران ــخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ در س در تاری
ــام مشــخصات و  ــا جهــت ثبــت ن ــد ت ــدان دعــوت بعمــل مــی آی ــه من ــان و عاق متقاضی
ــر ارســال  ــه شــماره ۰۹۰۲۳۶۶۷۲۲۲ بــه صــورت زی ــا تاریــخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۰ ب اطاعــات خــود را ت

فرماینــد.
ــام و نــام خانوادگــی شــرکت کننــده۳-رده سنی۴-شــماره  ــام و نــام خانوادگــی عضــو۲- ن ۱-ن

تمــاس۵- عکــس کارت عضویــت یــا پروانــه
آدرس مجموعــه ورزشــی بانوان:اتوبــان بعثت،مســیر شــرق به غرب،بعــد از ۱۷ شهریور،نرســیده 

بــه پــل فداییان اســام
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کارگاه عملی نصب و تعمیر پکیج های 
حرارتی

 مدت دوره: 40 ساعت
مدرس: مهندس غالمی

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها 14:00-19:00

جمعه ها 9:00-14:00

طراحی سردخانه های مواد غذایی
 مدت دوره: 16 ساعت
مدرس: دکتر شاهدی

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

 مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
اسپلیت

مدت دوره: 24 ساعت
اساتید: مهندس نیک خصال، مهندس عزیزی

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 9:00-17:00

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، سونا 
و جکوزی

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس واصف

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات برقی با نرم افزار رویت

 مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-17:00

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
 مدت دوره: 70 ساعت

اساتید: مهندس واصف، انجرقلی، 
محمدعلی لو، پنجی

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-18:00

طراحی سیستم های بخار

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس رمضانی

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه تیر 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%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/
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اخبار خارجی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

تصفیــه آب بــا الهــام از درختــان 
جنگل هــای حــرا

محققــان با الهــام از روش انتقال آب شــور 
ــه  ــان جنگل هــای حــرا و تصفی ــه درخت ب
ــیدی  ــتم خورش ــک سیس ــا ی ــن آب ه ای
ــد. ــداع کرده ان ــه آب شــور اب ــد تصفی جدی
ــتفاده  ــوز، اس ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
از صفحــات و فناوری هــای خورشــیدی 
بــرای جــدا کــردن نمــک آب و حتــی 
برخــی امــاح آلــوده آن در ســال های 
ــوز  ــا هن ــت. ام ــده اس ــداول ش ــر مت اخی
هــم امــکان ارتقــای ایــن فنــاوری وجــود 
ــا تــک  دارد.مهندســان دانشــگاه ویرجینی
ــد  ــداع کرده ان ــی اب ــت مصنوع ــک درخ ی
کــه بــر مبنــای کارکــرد درخت هــای 
جنگل هــای حــرا تولیــد شــده و قــادر بــه 
تقلیــد دقیــق از رونــد طبیعــی انتقــال آب 
ــپس  ــت و س ــه های درخ ــه ریش ــور ب ش
انتقــال آب شــیرین بــه برگ هــای آن 
اســت. مبنــای ایــن روش گــرم شــدن آب 
ــپس  ــید و س ــور خورش ــط ن ــوده توس آل
تبخیــر آن در هــوا و تبدیــل آب تمیــز بــه 
ــقف  ــای دارای س ــار آب در محفظه ه بخ
شــیب دار و در نهایــت بازتولیــد آب تمیــز 
و جمــع آوری آن اســت.درخت مصنوعــی 
تولیدشــده توســط ویرجیناتــک قــادر بــه 
تقلیــد از سیســتم مویرگــی حرکــت آب در 
درون گیاهــان اســت کــه بــه آنهــا امــکان 
می دهــد تــا بــه طــور مؤثــر آب را از 
ــاخه ها  ــا و ش ــق تنه ه ــه ها و از طری ریش
و در نهایــت برگ هــای خــود بــاال کشــیده 
ــن  ــرون دهند.ای ــار آب بی ــب بخ و در قال
ــاه  ــد تعــرق مولکول هــای آب را از گی فراین
ــت  ــد و در نهای ــل می کن ــوا منتق ــه ه ب
دسترســی بــه آب تصفیــه شــده و تمیــز را 

ــد. ــن می کن ممک

۲۴ ساعته آب تولید کنید
بــه تازگــی محققــان بــرای مناطــق کــم 
آب کندانســورس ســاخته انــد کــه یــک 
ــرای برداشــت  راه حــل بــدون انــرژی ب
آب از جــو در ۲۴ ســاعت شــبانه روز بــه 
شــمار مــی آیــد. ب تــازه در بســیاری از 
بخــش هــای جهــان کمیــاب اســت و 
بایــد بــا هزینــه زیــاد بــه دســت آیــد. 
جوامــع نزدیــک اقیانــوس مــی تواننــد 
ــام  ــا انج ــد ام ــیرین کنن ــا را ش اب دری
ایــن کار انــرژی زیــادی الزم دارد. در 
مناطــق دور از ســاحل، تنهــا گزینــه، 
چگالیــده کــردن رطوبــت جــو از طریــق 
ــه  ــی اســت ک ــا فرایندهای ســرمایش ی
بــه ورودی انــرژی باالیــی نیــاز دارد یــا 
ــد  ــی کن ــتفاده م ــی اس ــاوری های از فن
ــن روز و شــب  ــای بی ــر دم ــه از تغیی ک
ــا  ــن حــال، ب ــا ای ــد. ب ــره مــی گیرن به
ــل  ــد فوی ــود، مانن ــای موج ــاوری ه فن
ــا  ــبنم، اب را تنه ــع آوری ش ــای جم ه
ــرد. ــوان در شــب اســتخراج ک مــی ت

زوریــخ   ETH موسســه  محققــان 
فنــاوری ابــداع کردنــد کــه بــرای اولیــن 
بــار بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد در طــول 
۲۴ ســاعت شــبانه روز، آب را بــدون 
ورودی انــرژی و با درخشــش خورشــید 
ــامل  ــیله ش ــن وس ــد. ای ــت کنن برداش
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه شیش ــک صفح ی
تابــش خورشــید را منعکــس و گرمــا را 
بــه جــو بــه فضــای خــارج پخــش می 
کنــد. در نتیجــه خــود ایــن وســیله تــا 
ــک  ــط خن ــای محی ــر دم ــه زی ۱۵ درج
مــی شــود. در یــک طــرف ایــن صفحه، 
بخــار اب ازهــوا بــه اب چگالیــده مــی 
ــوان در  ــی ت ــد را م ــن فرآین ــود. ای ش
ــق  ــه عای ــی ک زمســتان در پنجــره های

ــرد. ــاهده ک ــدند مش کاری ش

اخبار خارجی

راهکار دانشمندان ایرانی 
برای بهبود آسفالت جاده ها 

با کمک نانوذرات
ــا  ــی ب ــی و آلمان ــگران انگلیس پژوهش
همــکاری گشتاســپ چراغیــان و ســجاد 
کیانــی، دانشــمندان ایرانــی، ســعی 
دارنــد از نانــوذرات بــرای بهبود آســفالت 
جاده هــا و افزایــش دوام آنهــا اســتفاده 
کنند.گشتاســپ چراغیــان پژوهشــگر 
دانشــگاه فنی براونشــوایگ و پژوهشــگر 
ارشــد ایــن پــروژه گفــت: ایــن پژوهش، 
خــاء موجــود در فنــاوری مخلــوط 
ــد.  ــرف می کن ــرم را برط ــفالت نیمه گ آس
نانــوذرات ســیلیکای پیروژنیــک بــه 
عنــوان یــک مــاده مقــرون بــه صرفــه و 
غیرســمی، جایگزیــن ایده آلــی هســتند 
کــه می تواننــد بــر آســفالت محافــظ در 
ــرم،  ــفالت نیمه گ ــوط آس ــاوری مخل فن
تاثیــر بگذارند. ســجاد کیانی، پژوهشــگر 
دانشــگاه ســوانزی و از پژوهشــگران این 
ــه روزی  ــروژه گفــت: ممکــن اســت ک پ
بــا کاهــش میــزان انتشــارات مربــوط به 
ــوان از  ــرم، بت ــفالت نیمه گ ــوط آس مخل
ایــن نانــوذرات بــرای ســاخت آســفالت 
ــرد. ــتفاده ک ــر اس ــای ماندگارت و جاده ه
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مقاله اشری

   بارهای وسایل دارای هود و بدون هود
ــار  ــبات ب ــام محاس ــای انج ــش ه ــی از چال  یک

گرمایــش و ســرمایش بــرای یــک آشــپزخانه، 

تعییــن بهــره هــای حرارتــی فضــا از وســایل پخت 

و پــز اســت. بــا توجه بــه اینکه بســیاری از وســایل 

پخــت و پــز بــزرگ بــه منظــور حــذف دود، روغن و 

و گرمــا، هــود تخلیــه دارنــد، تعییــن بهــره حرارتی 

مــی توانــد چالــش برانگیز باشــد. همچنیــن ممکن 

اســت تعــداد زیــادی وســایل کوچــک تــر وجــود 

داشــته باشــد کــه هــود تخلیــه نداشــته باشــند و 

همــه گرمــای خــود را مســتقیم بــه فضا بفرســتند. 

از هندبــوک   18 در فصــل   5F تــا  5A جــداول

معمــول  تجهیــزات   ،2017 اشــری  مبانــی 

را  آشــپزخانه  بــه  منتشرشــده  گرمــای  و 

موجــود  هــای  داده  کننــد.  مــی  فهرســت 

ــروژه  ــی از پ ــوان بخش ــه عن ــداول ب ــن ج در ای

تحقیقاتــی RP-1362 اشــری بــه روز شــدند. جدول 

12 خاصــه مــی کنــد کــه از کــدام از یــک جــدول 

ــود.  ــتفاده ش ــی اس ــوع تجهیزات ــه ن ــرای چ ــا ب ه

بــرای بیشــتر وســایل، اعــداد بهــره حرارتــی 

ــاده کار  ــا آم ــا )idle( ی ــت درج ــدول در موقعی ج

ــاً  ــیله کام ــی وس ــد: یعن ــن ش )standby( تعیی

گــرم و در حالــت آمــاده پخــت خــود بــود )معمــوالً 

یــک وســیله 70 درصــد روز در حالــت آمــاده بــه کار 

اســت(. بــرای وســایلی کــه زیــر یــک هــود تخلیــه 

ــده  ــای منتشرش ــدار گرم ــوند، مق ــی ش ــب م نص

ــون  ــود، چ ــی ش ــت م ــی فهرس ــورت تابش ــه ص ب

ــاور  ــیاء مج ــدن اش ــرم ش ــبب گ ــا س ــن گرم ای

HVAC طراحی سیستم
همان طور که در قسمت های قبل گفته شد، یک هدف تهویه آشپزخانه، تامین محیطی راحت 

برای کارکنان است. مهندسانی که برای طراحی بارهای HVAC فضاهای متداول تر )مانند فضاهای 
اداری( استفاده می شوند ممکن است ندانند محیط آشپزخانه چه تفاوتی با این فضاها دارد: 

آشپزخانه ها نیازمند مقدار بسیار بیشتری هوای بیرون به عنوان هوای جبرانی هستند و بارهای داخلی 
بسیار بیشتری )از جمله بهره حرارتی تابش شده محسوس از وسایل زیر هود، بارهای نهان و محسوس 

از تجهیزات بدون هود از جمله ماشین های ظرفشویی و گاهی بارهای هوای بیرون( دارند. 
 مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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مــی شــود. بــرای وســایلی کــه زیــر هــود نیســتند، 

بــه خاطــر مصــرف انــرژی پاییــن یــا نبــود خروجی 

ــای  ــدار گرم ــش، مق ــر تاب ــاوه ب ــت، ع ــای پخ ه

ــود.  ــی ش ــت م ــم فهرس ــان ه ــوس و نه محس

ــن داده  ــتفاده از ای ــا اس ــش ب ــن چال ــزرگ تری ب

ــایل  ــرف وس ــور مص ــا فاکت ــوع ی ــن تن ــا، تعیی ه

ــیله  ــزان وس ــه می ــه چ ــی اینک ــش بین ــت. پی اس

ــه  ــاده ب ــت آم ــا موقعی ــت پخــت کامــل ی در حال

ــا یــک  کار اســت، ممکــن اســت ســخت باشــد. ب

ــام  ــپزخانه، تم ــروش آش ــا ف ــت ی ــر در ظرفی تغیی

ــن  ــود. تعیی ــط ش ــت غل ــن اس ــات ممک مفروض

بهــره حرارتــی درســت، کار پیچیــده ای اســت کــه 

نیــاز بــه ورودی از کل تیــم طراحــی آشــپزخانه دارد. 

بارهای هوای بیرون
ــای  ــت فض ــک موقعی ــه ی ــرون ب ــوای بی ــر ه اگ

خنثــی )یــا طراحــی فضــا( تهویــه نشــود، بارهــای 

ــل  ــوا حداق ــم ه ــن حج ــان از ای ــوس و نه محس

موجــود   HVAC روی سیســتم ای  انــدازه  تــا 

ــوط  ــادالت مرب ــدول 13 مع ــذارد. ج ــی گ ــر م تاثی

بــه ایــن موضــوع را از فصــل 18 هندبــوک مبانــی 

اشــری ســال 2017 خاصــه مــی کنــد. توصیــه مــی 

ــه  ــرون ب ــوای بی ــد ه ــل 50 درص ــار حداق ــود ب ش

آشــپزخانه آورده شــود تــا جایگزیــن هــوای تخلیــه 

مــورد اســتفاده در محاســبات بهــره حرارتــی شــود. 

ــی از روشــنایی، پوشــش  ــره هــای حرارت ــه به بقی

ــا روشــی کــه در فصــل 18  و افــراد را مــی تــوان ب

هندبــوک مبانــی اشــری ســال 2017 توضیــح داده 

شــده، محاســبه کــرد. 

نتایج تحقیقات اسایش حرارتی
ــک بررســی  ــی RP-1469 اشــری ی ــروژه تحقیقات پ

میدانــی وســیع روی آشــپزخانه هــای ایــاالت 

متحــده انجــام داد تــا مشــخص شــود مهندســان 

تــا چــه انــدازه از شــرایط آشــپزخانه طراحــی 

ــان شــرایط فضــا را در 105  ــد. محقق رضایــت دارن

آشــپزخانه در تابســتان پایــش کردنــد. شــکل 

ــا 32 دماهــای ســه منطقــه رســتوران  هــای 30 ت

)آشــپزخانه، تهیــه غــذا و ظرفشــویی( را بــه صورت 

ــی دهــد.  ــف نشــان م ــاالی ک ــاع ب ــی از ارتف تابع

بــا  دمــا  دریافتنــد  همکارانــش  و  اســتوپس 

ــود:  ــی ش ــر م ــف زیادت ــاالی ک ــاع ب ــش ارتف افزای

ــا 28 درجــه  اگرچــه دماهــای ســطح کــف از 24 ت

ســانتی گــراد هســتند، در ســطح ســر افــراد دمــا از 

30 تــا 37 درجــه تغییــر مــی کنــد. دماهــای باالتــر 

در ارتفــاع باالتــر مــی توانــد تــا حــدی بــه دلیــل 

بهــره حرارتــی تابشــی از وســایل زیــر هــود باشــد.

مقاله اشری
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گزارش

خرم: احصاء منابع جدید درآمدی برای 
نظام مهندسی

وی تصریــح کــرد: مــا بــه دنبــال افزایــش درآمــد 

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان هســتیم بــه 

طــوری کــه ۲ هــزار میلیــارد ناموت نقدینگــی داریــم 

ــع در  ــی از مناب ــش عظیم ــزان بخ ــن می ــه از ای ک

ــفانه در  ــا متأس ــده ام ــپرده گذاری ش ــا س بانک ه

ســال های گذشــته بــه دلیــل غفلــت و بی توجهــی 

حتــی ریالــی ســود از ایــن منابــع ذخیــره شــده در 

ــب ســازمان نشــده اســت. بانک هــا نصی

تعییــن کمیتــه ای بــرای احصــا منابــع جدیــد 

درآمــدی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

ــد  ــع جدی ــرای احصــاء مناب ــه ای ب از تعییــن کمیت

درآمــدی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خبــر 

ــا  ــوده ت ــر ایــن ب داد و گفــت: تمــام تــاش مــا ب

در کنــار فعالیــت صنــدوق مشــترک بتوانیــم دفتــر 

نظــارت بــر عملکــرد، آمــوزش و حتی پایــگاه خبری 

را راه انــدازی کنیــم و تــا شــش مــاه آینــده نظــام 

ــد. ــت می کن ــت دریاف ــوز فعالی ــی مج مهندس

ــت  ــر مدیری ــدازی دفت ــا راه ان ــرد: ب ــار ک خــرم اظه

ــه  ــه ب ــاختمان ک ــث ۲۲ س ــرای مبح ــران و اج بح

ــدازی  ــران راه ان ــتاد آن در ته ــوت س ــورت پایل ص

ــده در همــه اســتان ها ایــن  ــا دو مــاه آین شــده ت

دفتــر شــکل گرفتــه و اعضــای نظــام مهندســی در 

ســتادهای مدیریــت بحــران اســتان ها بــه عنــوان 

ــد کــرد. ــی مشــارکت خواهن عضــو اصل

ــر  ــود خاط ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ

نشــان کــرد: در مــدت باقی مانــده از عمــر مدیریتی 

هیئــت مدیــره در ۱۶ مــاه پیــش رو، تاشــمان بــر 

ایــن خواهــد بــود تــا بیشــترین منافــع را نصیــب 

ســازمان نظــام مهندســی کنیــم.

ــع  ــرای رف ــازی ب ــر راه و شهرس ــاعد وزی ــول مس ق

مشــکل محرومیــت اعضــای هیئــت مدیــره بــرای 

احمد خرم ، اظهار کرد: در سال های اخیر اموال سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت پراکنده 
مورد سوءاستفاده قرار می گرفت که سعی کردیم با شناسایی و تالش های حقوقی نسبت به احیای این 

دارایی ها و صدور اسناد رسمی به نفع این سازمان اقدامات قانونی را انجام دهیم.

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/
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رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

ــوان معضــل  ــه عن از کاربری فروشــی های شــهری ب

ــان  ــم مهندس ــت: امیدواری ــرد و گف ــاد ک ــدی ی ج

ــم  ــن محک ــررات و قوانی ــای مق ــد پ ــل جدی نس

بایســتند و در حفــظ منافــع مــردم و حقــوق 

ــد. ــاه نیاین ــزی کوت ــچ چی ــهروندان از هی ش

خــرم بــا بیــان اینکــه امــروزه همــه وظیفــه داریــم 

بــه دور از اغــراق و رفتارهــای غلوآمیــز بــه وظیفــه 

ــش  ــور نق ــرفت کش ــرده در پیش ــل ک ــود عم خ

اصلــی و اساســی خــود را ایفــا کنیــم، افــرود: 

ــاز و  ــاخت و س ــوزه س ــارم در ح ــل چه ــروز نس ام

بــا تجربــه ای گران ســنگ  صنعــت ســاختمان 

ــی  ــا دیدگاه ــرورت دارد ب ــد و ض ــدا کردن ورود پی

جهانــی و بــر مبنــای اســتانداردها هــم در مســائل 

ــه  ــی ب ــائل اجتماع ــم مس ــی و ه ــی و تخصص فن

ــی را  ــم تــا بهتریــن خروج ــت کنی ســمتی حرک

شــاهد باشــیم.وی بــه ویژگی هــای نســل های 

ــد از  ــه داد: بع ــرد و ادام ــاره ک ــارم اش ــا چه اول ت

انقــاب صنعتــی و اختراعــات و ابتــکارات انقــاب 

ــی و  ــی. ت ــی، آی. س ــوزه آی. ت ــوم در ح ــوج س م

تولیــد دانــش اتفــاق افتــاده و در مــوج چهــارم مــا 

ــا توســعه علــوم و فنــون و تولیــد اطاعــات بــه  ب

ــتیم. ــه رو هس ــه ای روب ــن و لحظ ــکل آنای ش

خــرم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر 

نشــان کــرد: روزانــه میلیاردهــا صفحــه اطاعــات 

در دنیــا رد و بــدل می شــود و دانــش بشــری 

هــر روز و هــر لحظــه چندیــن برابــر تحــول پیــدا 

می کنــد.

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

بــا اظهــار تأســف از اختاس هــا و رانت هــای 

میلیــاردی در ســال های اخیــر بیــان کــرد: در 

ــه  ــد ک ــی کردن ــله حکمران ــور ۳۹ سلس ــن کش ای

ــه نشــده  ــاس نهادین ــن حــد فســاد و اخت ــا ای ت

ــه  ــامت جامع ــا س ــرورت دارد در ارتق ــود و ض ب

ــرده  ــل ک ــتی عم ــه درس ــر ب ــت اندرکاران ام و دس

ــت و  ــق مملک ــه عش ــد ب ــق و ح ــاس ح ــر اس و ب

ــالم  ــادق و س ــود ص ــای کاری خ ــردم در حوزه ه م

ــم. ــل کنی عم
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ــاب  ــرودی خط ــدی قه ــد عب ــه علی محم  در نام
ــس  ــران کل راه و ســازی اســتان ها و رئی ــه مدی ب
ــده  ــتان آم ــات اس ــر انتخاب ــارت ب ــتگاه نظ دس

ــت؛ اس
ــان  ــام از دواطلب ــه ثبت ن ــه این ک ــت ب ــا عنای »  ب
نظــام  مدیــره ســازمان   در هیئــت  عضویــت 
ــام  ــال انج ــتان ها در ح ــاختمان اس ــی س مهندس
ــذا خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد  اســت ل
ــت  ــان وق ــا پای ــر ت ــت و حداکث ــد فوری ــه قی ب
هیئــت  اعضــای  همــه  کارکــرد  امــروز  اداری 
مدیــره/ بازرســان/ اعضــای شــورای انتظامــی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان آن اســتان در 

ســال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ســال جاری بــه 
ــود. ــال ش ــر ارس ــن دفت ــه ای ــک ب تفکی

قابــل ذکــر اســت بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، 
نظــارت جنابعالــی تــا کســب اطمینــان از وصــول 
مــورد  مرجــع  ایــن  بــه  موصــوف  اطالعــات 

ــت.« ــت اس درخواس
ــورای  ــس ش ــه رئی ــن نام ــنیم ای ــزارش تس ــه گ ب
انتظامــی نظــام مهندســی ســاختمان بــه مدیــران 
ــل  ــه دلی ــتان ها ب ــازی اس کل ادارات راه و شهرس
بنــد ۵ مــاده ۲ مکــرر  دســتورالعمل اجرایــی 
قانــون نظــام مهندســی  اجرایــی  آئین نامــه  
ــه  ــتورالعملی ک ــت. دس ــاختمان اس ــرل س و کنت

گزارش ویژه

هیئــت  اعضــای  گســترده  رد صالحیــت 
اســت؟ راه  نظــام مهندســی در  مدیــره 

رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان طی نامه ای به ادارات راه و شهرسازی استان ها 

خواستار ارائه کارکرد اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی شده است.

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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ــوری  ــان ام ــل همزم ــاب از تکف ــوع آن اجتن موض
اســت کــه زمینــه و موجبــات نمایندگــی یــا قبــول 
مناطــق تعــارض را فراهــم مــی آورد. جرئیــات ایــن 

دســتورالعمل بــه شــرح زیــر اســت؛
رعایــت  اداری  ســالمت  ارتقــای  جهــت  در   -۱
ــهروندی،  ــوق ش ــظ حق ــه ای و حف ــالق حرف اخ
مســتفاد از مــاده ۴ قانــون نظــام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان مصــوب ســال ۱۳۷۴، در اجــرای 
ــام  ــون نظ ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده ۱۲۳ آیی م
مهندســی و کنتــرل ســاختمان مصــوب ســال 
ــن  ــرر آیی ــاده ۲ مک ــد ۵ م ــه بن ــر ب ۱۳۷۵ و نظ
ــرر  ــه مق ــال ۱۳۹۴ ک ــی س ــور، اصالح ــه مذک نام
ــی( در  ــا حقوق ــی ی ــخاص )حقیق ــی دارد: »اش م
ارائــه خدمــات مهندســی ســاختمان بایــد از تکفــل 
همزمــان امــوری کــه زمینــه و موجبــات نمایندگی 
یــا قبــول منافــع متعــارض را فراهــم آورد اجتنــاب 
ــه کار در  ــتغال ب ــه اش ــدگان پروان ــد«، دارن نماین
ــدرج در  ــه من ــت گان ــته های هف ــک از رش ــر ی ه
قانــون مذکــور، اعــم از اصلــی یــا مرتبــط و در هــر 
پایــه کــه همزمــان در دســتگاه ها و نهادهــای 
ــتورالعمل  ــن دس ــت ای ــدول پیوس ــرده در ج نامب
تحــت هــر عنــوان »مســئولیت بررســی یــا تاییــد 
ــرل ســاختمان«  ــه کنت ــوط ب ــور مرب ــا ام نقشــه ی
ــه کار  ــه اشــتغال ب ــد از پروان ــد، نبای را عهــده دارن
ــود  ــه خ ــر پروان ــدرج در ظه ــای من در صالحیت ه
و امتیازهــای ناشــی از آن کــه مســئولیت های 

ــد. ــتفاده کنن ــد، اس ــه را دارن ــش گفت پی
۲- اشــخاص مشــمول ایــن دســتورالعمل بایــد از 
ــی  ــات مهندس ــرش خدم ــخ ۱/۲/۱۳۹۷ از پذی تاری
ــبت  ــد نس ــد و می توانن ــودداری نماین ــد خ جدی
ــه  ــش ب ــه کار خوی ــه اشــتغال ب ــع پروان ــه تودی ب
ســازمان نظــام مهندســی یــا کاردایــن ســاختمان 
اســتان محــل عضویــت خــود اقــدام نماینــد. در 
خصــوص خدمــات مهندســی ایــن اشــخاص قبــل 
ــاده ۲۳ آییــن  ــاد تبصــره ۲ م ــوق، مف ــخ ف از تاری
نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 

ســاختمان مصــوب ۱۳۷۵ جــاری اســت. هــر زمان 
ــد ۱ فــوق، در دســتگاه ها  کــه رابطــه مذکــور در بن
و نهادهــای منــدرج در جــدول پیوســت ایــن 
دســتگاه  مکتــوب  گواهــی  بــا  دســتورالعمل، 
ــات  ــه خدم ــردد، ارائ ــع گ ــوط قط ــاد مرب ــا نه ی
مهندســی مطابــق پروانــه اشــتغال بــه کار بالمانــع 
ــازمان های  ــای س ــت مدیره ه ــود. هیئ ــد ب خواه
نظــام مهندســی یــا کاردانــی ســاختمان اســتان ها 
ــت و  ــرای دریاف ــی الزم ب ــر اجرای ــد تدابی موظفن
نگهــداری از ایــن پروانه هــای اشــتغال بــه کار 
ــه کار و  ــتغال ب ــه اش ــد پروان ــاذ نمایند.تمدی اتخ

ــت. ــع اس ــه آن بالمان ــای پای ارتق
ــورای  ــان، ش ــره، بازرس ــت مدی ــای هیئ ۳- اعض
ــی  ــای تخص ــه گروه ه ــت رئیس ــی و هیئ انتظام
کاردانــی  یــا  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
در  تصــدی  پایــان  تــا  اســتان ها  ســاختمان 
تصــدی  بــه  صرفــا  می تواننــد  جــاری  دوره 
مســئولیت های فــوق ادامــه دهنــد. در انتخابــات 
و انتخــاب ارکان فــوق از دروه آتــی بــه بعــد رعایت 

ــت. ــی اس ــتورالعمل الزام ــن دس ــوع ای موض
۴- عــدم رعایــت مفــاد ایــن دســتورالعمل، تخلــف 
ــه  ــررات مربوط ــق مق ــوب و مطاب ــی محس انتظام
رفتــار خواهــد شــد. بــا ابــالغ ایــن دســتورالعمل 
ابالغیــه شــماره ۰۲/۱۰۰/۵۷۵۷۳ مــورخ ۵/۱۱/۱۳۹۶ 

ــود.« ــی می ش ملغ
ــر  ــات وزی ــن دســتورالعمل جــزو معــدود اقدام ای
ــر  ــه در دوره وزی ــت ک ــازی اس ــابق راه و شهرس س
ــا  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــو نشــده اســت. ب ــی لغ کنون
ــر  ــارت ب ــتگاه نظ ــس دس ــه رئی ــه نام ــه ب توج
ــد در  ــاختمان بای ــی س ــام مهندس ــات نظ انتخاب
اعضــای  گســترده  صالحیت هــای  رد  انتظــار 
ــام  ــازمان های نظ ــی س ــای کنون ــت مدیره ه هیئ
ــع بود.پــس از  ــل تعــارض مناف ــه دلی مهندســی ب
ــر ســابق راه و شهرســازی، اعضــای  اســتعفای وزی
هیــات مدیــره نظام مهندســی ســاختمان اســتانها 

ــدام ــرده و اق ــل نک ــنامه عم ــن بخش ــه ای ب
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ــن در  ــد. ای ــی کردن ــات مهندس ــام خدم ــه انج ب
حالــی اســت کــه وزارت راه و شهرســازی در دور نهم 
انتخابــات هیئــت مدیــره بــه دنبــال آن اســت کــه 
ــورت  ــه به ص ــه چ ــره ای را ک ــت مدی ــای هیئ اعض
ــه  ــال ۹۷ ب ــی  از س ــا حقوق ــی ی ــخص حقیق ش
ــارض را رعایــت  ــع متع ــن ســو بخشــنامه مناف ای
نکــرده انــد در انتخابــات آتــی رد صالحیــت کنــد.
اعضــای نظــام مهندســی ســاختمان سال هاســت 
ــای  ــازمان ها و اعض ــای س ــی روس ــه برخ ــه روی ب
ــود  ــوق خ ــن حق ــده گرفت ــره در نادی ــت مدی هیئ

ــی  ــارز بی عدالت ــرا مصــداق ب ــد و آن ــراض دارن اعت
می داننــد.

بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه برخــی تخلفــات، 
ــی  ــس از بررس ــتی پ ــازی بایس وزارت راه و شهرس
ــدام  ــه اق ــن رابط ــت در ای ــا قاطعی ــت ب صالحی
کــرده و انتظــار بخــش بزرگــی از جامعــه مهندســی 
کشــور را پــس از ســال ها بــرآورده کنــد. اقدامــی 
کــه قطعــا یکــی از خروجی هــای آن ارتقــا کیفیــت 

ســاخت و ســازهای کشــور خواهــد بــود.
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مهنــدس احمــد خــرم، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان نامــه جدیــدی بــه دکتــر محمــودزاده، 

معــاون امــور مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی دربــاره نحــوه برگــزاری انتخابــات هیــات مدیــره 

ســازمان هــای نظــام مهندســی اســتان هــا نوشــت.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمودزاده

معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

با سام و احترام؛

پیــرو نامــه شــماره ۳۹۴۲۰/ س ن مــورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در خصــوص برگــزاری انتخابــات نهمیــن دوره هیــات 

مدیــره ســازمان هــای نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هــا بــه اســتحضار مــی رســاند کــه موضــوع 

بــرای  خــرم  جدیــد  پیشــنهاد 
نحــوه برگــزاری انتخابــات نظــام 

ســی مهند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و 

شهرسازی، پیشنهاد جدیدی درباره نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان 
ها ارایه کرد.

گزارش
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برگــزاری انتخابــات بصــورت الکترونیکــی در جلســه ۲۷۰ مــورخ ۲۵ خردادمــاه امســال در شــورای مرکــزی 

مطــرح گردیــد و اعضــای حاضــر در جلســه بــه اتفــاق آرا و بــه دالیــل عدیــده از جملــه عــدم فراهــم بــودن 

زیرســاخت هــای الزم، احتمــال بــه وجــود آمــدن اختــال در فرآینــد رای گیــری، ایجــاد تاخیــر و تعویــق 

ــن  ــواد ۶۸، ۶۹ و ۷۰ آئی ــا م ــی ب ــزاری الکترونیک ــق روش برگ ــدم تطبی ــکان ع ــن ام ــات و همچنی انتخاب

نامــه اجــرای قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ، مخالفــت خــود را بــا ایــن نحــوه از برگــزاری 

انتخابــات اعــام کردنــد.

از طرفــی دیگــر ، قریــب بــه اتفــاق روســای محتــرم ســازمان هــای اســتان هــا نیــز بــه دالیــل متعــدد از 

جملــه مــوارد پیــش گفتــه، ضمــن اعــام نگرانــی بــا توجــه بــه ســوابق برگــزاری در دوره هــای پیشــین 

و عــدم تطبیــق مالکیــت شــماره تلفــن همــراه عضــو ســازمان، مخالفــت خــود را بــا برگــزاری انتخابــات 

بصــورت الکترونیکــی اعــام داشــته انــد.

لــذا نظــر بــه اینکــه تاکنــون تجربــه موفقــی بــرای برگــزاری انتخابــات بصــورت الکترونیکــی در بزرگتریــن 

ــد  ــدارد و ایــن موضــوع نیازمن ــر ۵۵۰ هــزار عضــو وجــود ن ــغ ب ــا داشــتن بال تشــکل حرفــه ای کشــور ب

ــان  ــدگان و انتخــاب شــوندگان اطمین ــات کنن ــرای انتخاب ــوده کــه در آن ب ایجــاد زیرســاخت هــای الزم ب

ــرای صیانــت از آرا فراهــم آورد. خاطــر را ب

 پیشــنهاد مــی گــردد برگــزاری انتخابــات بصــورت الکترونیکــی پیــش از آن در انتخابــات کوچکتــری ماننــد 

انتخابــات گــروه هــای تخصصــی و بصــورت پایلــوت انجــام گــردد تــا ضمــن ارزیابــی دقیــق آن و بررســی 

ــره ســازمان نظــام  ــد متعــال از دوره دهــم هیــات مدی ــاری خداون ــه ی فرصــت هــا و تهدیدهــا بتــوان ب

مهندســی ســاختمان اســتان هــا انتخابــات را بصــورت الکترونیکــی برگــزار کــرد.

قباً از حسن نظر جنابعالی از طرف اعضای سازمان کمال تشکر را دارم.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

گزارش
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