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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 گرامی سام و خدا قوت

ــدی  ــن درد جدی ــازی آن، واکس ــا و یکه ت ــاری کرون ــم بیم ــداد بی رح در بی

اســت کــه بر تــن رنجــور جامعــه مــا تاختــه اســت. ســازمان ها و ارگان های 

ــت  ــا خطــر، نوب ــه شــدید ب ــراد در مواجه ــرای اف ــد ب ــف در تاش ان مختل

ســریع تر واکســن بگیرنــد و از آنــان محافظــت کننــد. وزارت ارشــاد بــرای 

ــرورش  ــان و وزارت آموزش وپ ــرای کادر درم ــت ب ــگاران، وزارت بهداش خبرن

ــا  ــد ت ــفید ش ــه در س ــا ب ــم م ــا چش ــان ام ــن می ــان. در ای ــرای فرهنگی ب

خبــری از وزارت مســکن یــا ســازمان نظام مهندســی بــرای واکســینه کــردن 

مهندســان عضــو یــا الاقــل ناظــران بشــنویم.

البتــه از حــق نگذریــم کــه هــم شــورای مرکــزی ســازمان نظام مهندســی و 

هــم نظــام تهــران، بــه دنبــال خریــد واکســن بوده انــد و ایــن موضــوع را 

ــد؛ امــا در وضعیتــی کــه حتــی ســازمان های پول دارتــر  اعــام کــرده بودن

ــه  ــد چ ــرای خری ــاش ب ــد، ت ــه ای نبوده ان ــن گزین ــال چنی ــه دنب ــز ب نی

ــا  ــی ب ــه چانه زن ــرا گزین ــد چ ــرای خری ــاش ب ــار ت ــده ای دارد؟ در کن فای

ــرای واکســینه کــردن مهندســان فعــال نشــده اســت؟ مقامــات ب

نظام مهندســی بایــد از ســمت دیگــری نیــز بــه جریــان بنگــرد و آن تعطیلی 

کار ساخت وســاز در شــهرهای بســیار خطرنــاک اســت. ســخنی کــه هیچ گاه 

گفتــه نشــد و مــا هــم نشــنیدیم. لــزوم حضــور مهندســان ناظــر در صحنــه 

ــی از کشــورهای همســایه  ــا کارگران ــی ب ساخت وســاز، آن هــم در کارگاه های

ــاری را  ــف بیم ــویه های مختل ــی س ــه به راحت ــر ک ــهرهای دیگ ــا از ش و ی

ــی اشــاره ای  ــه متأســفانه حت ــاک اســت ک ــد بســیار خطرن منتقــل می کنن

بــه آن نشــده اســت.

بســیاری از اعضــای نظام مهندســی بــه رســیدن بــه نوبــت ســنی، واکســن 

ــده اند و  ــن کار نش ــه ای ــق ب ــوز موف ــیاری هن ــا بس ــد ام ــت کرده ان دریاف

ممکــن اســت نیروهایــی باســواد و ارزشــمند را به راحتــی از دســت بدهیــم.

آیا جان ما نیز برای سازمان مهم است؟

نظام مهندسی و واکسن

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/دستمزد لوله کشی آب خانگی 21
روش محاســبه دســتمزد لولــه کشــی آب خانگــی کلــی بــه ایــن صــورت اســت 
کــه مبلــغ اجــرت مجــری لولــه کــش را بــر اســاس متــراژ هــر واحــد مســکونی 

و بــه شــکل واحــدی اعــام مــی کننــد.

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/طراحی تاسیسات موزه ها و 
ساختمان های تاریخی)قسمت دوم( 9

ایــن مقالــه، بهتریــن روندهــا و توصیــه هــا در مــورد برنامــه ریــزی، طراحی 
ــدت  ــظ بلندم ــرای حف ــی را ب ــت محیط ــای زیس ــت ه ــرای سیاس و اج
ــد.  ــی کن ــه م ــه ارای ــه صرف ــرون ب ــیوه ای مق ــه ش ــی ب ــراث فرهنگ می

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

گزارش

صفحه 25

تعــاون  وزارت  هشــدار 
بــا  مســکن  خریــداران  بــه 
هــا ســلبریتی  تبلیغــات 

گزارش ویژه

صفحه 17

گزارش/گفتگو با مهندس روح اهلل واصف 13
در روز دوشــنبه مورخــه 11 مــرداد 1400، مصاحبــه زنــده ای در پیج اینســتاگرام 
ــوص  ــف در خص ــدس روح اهلل واص ــای مهن ــاب آق ــا جن ــوز ب ــات نی تاسیس
ــازمان  ــه س ــرل نقش ــد کنت ــه واح ــالی ب ــی ارس ــه های طراح ــات نقش الزام
ــت.  ــام گرف ــه ها انج ــت نقش ــال کفای ــاده 33 در قب ــر م ــئولیت ناظ و مس

گزارش/عجیب ترین روستای نیمه ایرانی 22
ــران  ــاط ای ــو اقصــی نق ــی رو ت ــی زیبای ــه روســتاهای خیل ــا ممکن ــه م هم
ــا، کمتــر کســی  ــی مطمئن دیــده باشــیم و بهشــون ســفر کــرده باشــیم، ول
ممکنــه بدونــه کــه تــو ۱۰۰ کیلومتــری غــرب تهــران، تــو شهرســتان آبیــک 

ــه روســتای عجیــب هســت. اســتان قزویــن، ی



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان روی میز مجلس
اصــاح قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان مجــدداً روی میــز کمیســیون عمــران 
قــرار گرفت.نشســت کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی روزهــای یــک شــنبه و 
ســه شــنبه )۱۷ و ۱۸ مــرداد مــاه( برگــزار می شــود.بر ایــن اســاس، ادامــه بررســی طــرح 
اصــاح قانــون حمایــت از بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده پیرامــون حــرم مطهــر 
ــک  ــتور کار روز ی ــه )س( دس ــرت معصوم ــر حض ــرم مطه ــا )ع( و ح ــام رض ــرت ام حض
شــنبه کمیســیون عمــران اســت.همچنین طــرح اصــاح قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 

ســاختمان روز ســه شــنبه در کمیســیون عمــران مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

تدوین طرح »ارزیابی عملکرد مجریان ذیصالح« سازمان نظام مهندسی
مســئول برنامــه ریــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد گفــت: در جلســات مشــترکی بــا کمیتــه منتخــب مجریــان 
طــرح »ارزیابــی عملکــرد مجریــان ذیصــاح« بــرای ایجــاد یــک سیســتم خــود کنترلــی، نهایــی و ارائــه شــد و پــس از بررســی و تاییــد 
هیئــت مدیــره، اجرایــی خواهــد شــد. مهنــدس زهــرا مشــکوه بــا اشــاره به تدویــن آییــن نامــه دســتورالعمل ارزیابــی عملکــرد مجریان 
ذیصــاح اظهــار کــرد: بنــا بــه نیــازی کــه از ســوی کمیتــه منتخــب مجریــان اعــام شــد طرحــی را تحــت عنــوان »ارزیابــی عملکــرد 
مجریــان ذیصــاح« تنظیــم و پیشــنهاد کردیــم.وی ادامــه داد: در ایــن طــرح عــاوه بــر بحــث کیفــی، در مــورد ســایر ابعــاد کار مجریان 
ذیصــاح از رضایــت کارفرمــا گرفتــه تــا حســن انجــام کار، نحــوه تنظیــم شناســنامه فنــی ســاختمان و مــواردی کــه جــزو وظایــف 
مجریــان اســت و بــه نوعــی ســازمان می توانــد آنهــا را بررســی کنــد، جمــع بنــدی نهایــی صــورت گرفت.مشــکوه بــا اشــاره به تقســیم 
بنــدی مجریــان ذیصــاح در ایــن طــرح پیشــنهادی بــه ۵ ســطح گفــت: بــا مشــخص کــردن یــک تیــم ارزیابــی شــامل چنــد نفــر از 

مجریــان ســازمان، پارامترهــای انــدازه گیــری، ســاز و کار محاســبه و ســطح بنــدی امتیــازات انجــام شــد.

»دمنده« تندیس حمایت از مصرف کننده توسط وزارت صنایع و معادن را دریافت کرد
شــرکت »دمنــده« تولیــد کننــده انــواع دســتگاه هــای تهویــه موفــق بــه دریافــت تندیــس حمایــت از مصــرف کننــده از وزارت 
صنایــع و معــادن شــد.دکتر تابــش، معــاون وزیرصمــت ضمــن بازدیــد از کارخانــه شــرکت دمنــده، ضمــن تقدیــر از محصــوالت 
بــا کیفیــت و قیمــت مناســب آن کــه قابــل دســترس و اســتفاده بــرای اقشــار مختلــف جامعــه مــی باشــد، »تندیــس حمایــت 
از مصــرف کننــده« را بــه احمــد بســتان چی»بنیــان گــذار شــرکت دمنــده« اهــداء کرد.ایــن گــزارش حاکــی اســت،  شــرکت 
دمنــده تولیــد کننــده انــواع فــن هــای خانگــی- صنعتــی و تاسیســاتی در کشــور اســت کــه تــا کنــون بــا تولیــد محصــوالت بــا 
کیفیــت و قیمــت مناســب موفــق شــده عــاوه بــر تخصیــص ســهم عمــده ای از بــازار، حضــور موفقــی نیــز در بــازار کشــورهای 

خــارج از ایــران نیــز داشــته باشــد.

قابل توجه مودیان محترم عضو سازمان نظام مهندسی
نکاتــی درخصــوص نحــوه درخواســت حضــور نماینــدگان ســازمان نظــام مهندســی در هیــات حــل اختــاف مالیاتــی جهــت 
ــه مــاده ۲۴۴ اصاحــی قانــون  ــا توجــه ب حمایــت از حقــوق اعضــا از طــرف ســازمان نظــام مهندســی تهــران اعــام شــد. ب
مالیات هــای مســتقیم و بــه منظــور ایجــاد بســتر الزم بــرای حضــور نمایندگان ســازمان نظــام مهندســی در جلســات هیات های 
حــل اختــاف مالیاتــی، مقتضــی اســت اشــخاصی که نســبت بــه برگ تشــخیص مالیــات معتــرض و درخواســت طــرح پرونده 
را در مرحلــه توافــق بــا رئیــس امــور مالیاتــی یــا هیات هــای حــل اختــاف مالیاتــی دارنــد، همزمــان بــا تســلیم اعتــراض بــه 
بــرگ تشــخیص مالیــات در مهلــت مقــرر، ''ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران'' را بــه عنــوان نماینــده انتخابــی 

موضــوع بنــد ۳ مــاده ۲۴۴ قانــون مالیات هــای مســتقیم بطــور مکتــوب اعــام نماینــد.
ــایر  ــن س ــودی از بی ــت م ــوع فعالی ــه ن ــه ب ــا توج ــری را ب ــدگان دیگ ــد نماین ــی می توان ــور مالیات ــورت ام ــن ص ــر ای در غی

ــد. ــه نمای ــور در جلس ــه حض ــوت ب ــاب و دع ــدگان انتخ نماین

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/
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-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7-3/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84/
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%AF%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
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/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
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اخبار داخلی

ضرورت تهیه سند جامع »فرهنگ مصرف آب«
خشکســالی جهانــی، بــه طــرز غیرقابــل بــاوری بــر رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی در سراســر جهــان ســایه افکنــده اســت بــه 
نحــوی کــه اختــاف نظرهــا در بــاره نحــوه تخصیــص آب رودخانــه هــای بــزرگ جهــان از خیلــی زمــان پیشــتر، آغــاز شــده و 
گفــت و گــو در ایــن بــاره در ســالهای اخیــر بــه نظــر خصمانــه تــر گردیــده اســت.افزایش دمــای دریــا، نوســانات شــدید آب و 
هــوا همــراه بــا ضعــف مدیریــت از جملــه عواملــی اســت کــه عــاوه بــر مهاجرتهــای ناخواســته در ســطح جهانــی، بــه بحــران و 
جنــگ هــای مســتقیم و غیرمســتقیم منتهــی شــده و خواهــد شــد.بنا بــه اظهــار نظــر کارشناســان، ''جنــگ آب در قــرن بیســت 
و یکــم مــی توانــد بــه شــکل واکنــش وحشــت زده و ضعــف مدیریــت در مواجهــه بــا ایــن مشــکل بیانجامــد و باعــِث آوارگــی 
ــف  ــه در حــوزه هــای مختل ــه ای اســت ک ــا مقول ــگ م ــرات جــوی شود.''»اســراف« در فرهن ــل تغیی ــه دلی ــراد ب بســیاری از اف
کاربــرد دارد و ایــن مســئله بــه ویــژه در بــاره آب کــه یــک منبــع ســرمایه ای نیــز محســوب مــی شــود بیــش از حــوزه هــای 
دیگــر قابــل اهمیــت و بررســی اســت.بد مصــرف کــردن و آالیندگــی آب عــاوه بــر اینکــه موجــب تخریــب محیــط زیســت مــی 
شــود، باعــِث خشکســالی و دگرگونــی هــای اقلیمــی مــی شــود کــه بــه معضاتــی چــون گرمایــش جهانــی و مشــکات پیــرو 
آن خواهــد شد.کارشناســان در ایــن خصــوص معتقدنــد کــه؛  تهیــه یــک ســند جامــع و خــوب در حــوزه آب، و فرهنگســازی در 
ایــن زمینــه بــا تعامــل نزدیــک بــا مســئوالن ذیربــط مــی توانــد باعــث هــم افزایــی هــر چــه بیشــتر در مقابلــه بــا مشــکل کــم 
آبــی شــود.بنا بــه گفتــه ایــن کارشناســان؛ ارتقــای ســواد آب و احســاس مســئولیت همگانــی بــه عنــوان چشــم انــدازی دیــده 

مــی شــود کــه نیــاز بــه رشــِد ســواد رســانه ای و فرهنگســازی در ایــن زمینــه دارد.

رای نمایندگان به اصالح طرح جهش تولید و تأمین مسکن
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــرای تامیــن نظــر شــورای نگهبــان با اصــاح مــوادی از طــرح دو فوریتــی جهــش تولید و 
تأمیــن مســکن موافقــت کردنــد.در نشســت علنــی روز یکشــنبه مجلــس شــورای اســامی نماینــدگان بــا پیشــنهادات اصاحی 

کمیســیون عمــران مجلــس بــرای اصــاح مــوادی از طــرح دو فوریتــی جهــش تولیــد و تامیــن مســکن موافقــت کردند.
بــر اســاس پیشــنهاد کمیســیون عمــران، بانک هــا و موسســات اعتبــاری در صــورت پرداخــت تســهیات موضــوع ایــن مــاده 
مجــاز بــه انتشــار اوراق رهنــی موضــوع مــاده ۱۴ قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن در چارچــوب مقــررات 
بانــک مرکــزی و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار هســتند.همچنین بــرای رصــد و نظــارت بــر بــازار مســکن، ثبــت تحقــق کلیــه 
معامــات، امــاک و مســتغات اعــم از خریــد، فــروش، پیش خریــد، پیش فــروش، رهــن و اجــاره مســکن بــرای متعاملیــن در 
بنگاه هــای مشــاوران امــاک در ســامانه ثبــت معامــات امــاک و مســتغات کشــور توســط بنگاه هــا و بــرای ســایر متعاملیــن 
ــون مالیات هــای مســتقیم  ــرر قان ــاده ۵۴ مک خــارج از بنگاه هــای در ســامانه معامــات امــاک کشــور موضــوع تبصــره ۳ م

توســط متعاملیــن و أخــذ شناســه)کد( رهگیــری بــدون اخــذ هزینــه الزامــی اســت.

برگــزاری ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی مســکن و ســاخت و ســاز در 
گینــه کوناکــری

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــتان ب ــه اس ــی وزارت خارج نمایندگ
ســاختمان اســتان یــزد از برگــزاری ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی مســکن و ســاخت و 
ســاز در گینــه کوناکــری خبــر داد.متــن کامــل ایــن نامــه بــه شــرح ذیــل است:ســومین 
نمایشــگاه بیــن المللــی زیرســاخت هــا، مســکن و ســاخت و ســاز )sihaco( از ۱۸ الــى 
۲۲ آبــان مــاه ۱۴۰۰ )تــا ۱۳ نوامبــر ۲۰۲۱( در گینــه کوناکــری برگــزار مــی گردد.موجــب امتنان 
خواهــد بــود چنانچــه موضــوع را بــه نحــو مقتضــی بــه مبــادی ذیربــط از جملــه فعــاالن 
اقتصــادی در بخشــهای زیرســاخت هــا بــرق، آب، جــاده، ریــل و...( صنایــع ســاختمانی 
ــذاران  ــرمایه گ ــان، س ــاران، مجری ــین و معم ــاختمانی ، مهندس ــح س ــین آالت،مصال ماش
بخــش مســکن و ســایر عاقمنــدان منعکــس و ایــن نمایندگــی را از نتیجــه مطلــع نماینــد.

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8/
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%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-45-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9/
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طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با رویت

 مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:18:00-21:00

مهندسی برودت پیشرفته
 مدت دوره: 15 ساعت
مدرس: دکتر انجرقلی

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی
 مدت دوره: 105 ساعت

مدرسان: مهندس واصف، مهندس انجرقلی، مهندس مرادیان، مهندس یونسی
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها و پنجشنبه ها
ساعت برگزاری:

دوشنبه ها: 17:30-20:30 پنج شنبه ها: 13:30 تا 16:30

طراحی سیستم های مدیریت دود
مدت دوره: 18 ساعت
اساتید: مهندس سفیدگر

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-17:00

ساختمان و تعمیر چیلرهای تراکمی 
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس خوب خصلت
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
مدت دوره: 80 ساعت

مدرسان: مهندس واصف، مهندس  انجرقلی، مهندس  علی محمد لو، مهندس  پنجی
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت برگزاری:
17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه مرداد 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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
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/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/
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%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
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%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
https://kaashaaneh.ir/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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
http://www.kaashaaneh.com


www.Tasisatnews.com 7هفته نامه شماره 346

یادداشت

درددلی در فرصِت روز خبرنگار!
صدیقه بهزادپور: تاثیر رسانه به عنوان رکن چهارم 

دموکراسی و مردم ساالری نقش مهمی در ارتقای 

سطح آگاهی عمومی و پیشبرد امور دارد که معموالً 

یا با دستمزد کم و یا بدون چشمداشت مالی و با 

روحیه خستگی ناپذیر »خبرنگاران« در تمام عرصه 

های اطاع رسانی امکانپذیر می شود.

این تفاوت در صنف خبرنگاری معموالً در مراکز 

دورتر از شهرهای بزرگتربیشتر نمود دارد. نگاه 

تجاری به شغل خبرنگاری از سوی مدیران و برخی 

خبرنگاران، البته گاهی، جایگاه این شغل را متزلزل 

کرده و گستره فعالیت آنها در عرصه آگاهی و 

اطاع رسانی را مخدوش می کند.

اما آنچه که بدیهی است؛ مدیران دستگاه های 

اجرایی باید بیش از دیگران نسبت به اهمیت این 

شغل در عرصه های مختلف واقف باشند، چرا که 

انعکاس صحیح اخبار از سوی خبرنگار، بعنوان پل 

ارتباطی بین مردم و مسئولین نقش موثری در 

انعکاس صحیح واقعیات جامعه ایفاء می کند .

از این رو »نگاه ابزاری« به خبرنگار برای آنچه که 

مسئوالن مدنظرشان است، نه برای این گروِه 

شغلی مطلوبیت دارد و نه قدرت اجرایی و عملیاتی 

مسئوالن را افزایش می دهد.استفاده های ابزاری 

از خبرنگاران در انعکاس برخی واقعیتهای کاذب 

و یا حتی واقعی در جهت نیل به مطامع مورد 

نظر در قوای سه گانه، البته نیز در در این راستا 

بررسی می شود، چرا که باز هم استفاده ابزاری از 

خبرنگار جهت نیل به اهدافی غیر از هدفهای مورد 

نظر جهت تعالی سازمانی و جامعه و به دور از 

هنجارهای متعارف بر اجتماع صورت می گیرد.

شنیدِن خبِر برخورد نامتعارف از سوی برخی 

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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یادداشت

مسئوالن در برخی از سازمان هاب با خبرنگاران،  به 

ویژه در شهرستانهای دور و نزدیک، حکایت از آن 

دارد که هنوز »اطاع رسانِی آزاد« برای بسیاری از 

مسئوالن جانیفتاده و معتقد به جریان آزاد در این 

مسیر نبوده و سعی در کانالیزه کردن انتشار اخبار 

در مسیر مورد نظر خود دارند.

کار رسانه ای واقع بینانه می تواند مردم را امیدوار 

کند اما اعتقاد نداشتن برخی مسئوالن به خبرنگار 

و رسانه موجب ناامیدی خواهد شد و وقتی 

خبرنگاری در جلسه حضور ندارد انگار مدیران 

دولتی مردم را محرم نمی دانند که آن ها با 

اظهارنظرها و تفکرات آن ها از طریق قاب رسانه ای 

آگاه شوند.احقاِق حق نشدِن بسیار از فعاالن در 

این عرصه در رسانه های مطبوع، نیز حکایت از 

سنگینی شرایط برای این قشر و یا سنگینی باِر 

مسئولیت برای خبرنگار در شرایط بحرانی اجتماعی 

و فرهنگی و همچنین البته شرایط دشوار اقتصادی 

دارد.شاخص هایی که شاید نیاز به متولی بسیار 

جدی تر در بستری رها از وابستگی ها حکایت می 

کند …

نبوِد بانک اطاعات خبرنگاران و  پایگاِه درون 

سازمانی با جدیت و متعهد یکی از معضاتی است 

که به راحتی خبرنگاران را در حوزه های مختلف و 

یا در تحریریه های مختلف حذف کرده، در صورتی 

که خبرنگار حرفه ای »سرمایه« یک رسانه محسوب 

می شود اما برخی از صاحبان رسانه و یا صاحبان 

صنف و حرف با سوءاستفاده از شرایط حاکم بر 

جامعه، به سوءاستفاده از این گروه روی آورده 

اند و رتبه و مرتبه واقعی خبرنگاران را فراموش 

یا پایمال می کنند.روز خبرنگار شاید تلنگری باشد 

برای یادآوری ارزِش واقعی این گروه که  در جایگاه 

های مختلف دیوار اطاع رسانی شفاف در صفهای 

طوالنی برای گرفتن »باج و رشوه« تحت هرعنوانی 

مانند کارِت هدیه و … را بشکنیم و البته با تشکیل 

انجمن های صنفی واقعی سعی در بازیابی جایگاه 

مطلوب این قشر را داشته باشیم.

در پایان شاید فقط این جمله بهترین و دلنشین 

ترین تسکین و تبریک برای همکاران عزیز در وادی 

اطاع رسانی این باشد که؛ “خبرنگار روزت مبارک”
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مقاله اشری

نمای ساختمان
نمــای ســاختمان واســطه تبــادل انــرژی حرارتــی و 

رطوبــت بیــن محیــط هــای داخــل و خــارج رو و 

زیرزمینــی اســت. بــاالی زمیــن، نمــای ســاختمان 

معمــوالً شــامل مجموعــه دیوارهــا، مجموعــه 

ضمایــم دیوارهــا ماننــد پنجــره و درهــا و مجموعــه 

بــام هاســت. زیــر زمیــن، نمــای ســاختمان شــامل 

مجموعــه هــای دیــوار پــی و مجموعــه هــای کــف 

در تمــاس بــا خــاک مــی شــود. 

ــوا،  ــال آب، ه ــا انتق ــی ی ــه جای ــطه جاب ــا واس نم

بخــار آب و انــرژی حرارتــی اســت. جریــان هایــی 

کــه بــدون واســطه نمــا ایجــاد مــی شــوند، ســبب 

بارهــای حرارتــی و رطوبتــی مــی شــوند کــه بایــد 

ــوند؛  ــع ش ــی رف ــای مکانیک ــتم ه ــط سیس توس

بارهــای بــدون واســطه پیامدهایــی بــرای راندمان 

انــرژی دارنــد. 

طراحی تاسیسات موزه ها و ساختمان های تاریخی
)قسمت دوم(

این مقاله، بهترین روندها و توصیه ها در مورد برنامه ریزی، طراحی و اجرای سیاست های زیست 
محیطی را برای حفظ بلندمدت میراث فرهنگی به شیوه ای مقرون به صرفه ارایه می کند. هدف این 
متن، ارایه یک روش جامع با توجه به انواع مجموعه ها، ساختمان ها و سیستم های کنترل زیست 
محیطی است که بتواند شرایط مناسب و پایدار را برای مجموعه های ویژه با پیشینه اقلیمی خاص 

آنها حفظ کند. هر استراتژی باید در مجموع یک بخش مکمل حفظ میراث فرهنگی را هم داشته باشد. 
این مقاله به تاسیسات موزه ها، گالری ها، ساختمان های تاریخی غیرمسکونی، کتابخانه های مرجع و 

بایگانی ها و نیز سازه های جدید و قدیمی می پردازد. 
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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الزامات عملکرد
ــرد  ــار کارک ــام چه ــرای انج ــه ب ــا ک ــرد نم  عملک

ــار آب و  ــوا، بخ ــد )اب، ه ــر و کارام ــی موث کنترل

ــی  ــه شــرایط داخل ــی( الزم اســت، ب ــرژی حرارت ان

ــدول  ــتگی دارد. ج ــی بس ــم خارج ــوب و اقلی مطل

11 انــواع کنتــرل آب و هــوای توصیــه شــده بــرای 

ــای  ــرد نم ــه هــا و شناســایی عملک حفــظ مجموع

ــا در زون  ــرل ه ــه آن کنت ــیدن ب ــرای رس الزم را ب

هــای اقلیمــی مختلــف فهرســت مــی کنــد. بــرای 

ترکیــب مشــخصی از نــوع کنتــرل و زون اقلیمــی، 

عملکــرد نمــای الزم بــرای هــر کارکــرد بــه صــورت 

کنتــرل شــده، متوســط یــا مناســب تعریــف مــی 

ــی هــای  ــی از ویژگ ــه های شــود. جــدول 12 نمون

ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــه های ــا مجموع ــا ی ــول نم معم

ــد.  ــی کن ــم م ــود، فراه ــی ش ــوط م ــوارد مرب م

جــدول 11 نیــز شــامل ماحظاتــی مــی شــود کــه 

ــای  ــب ه ــی ترکی ــرای برخ ــی و ب ــد در طراح بای

اقلیــم خارجــی و نــوع داخلــی کنتــرل لحــاظ شــود 

ــت  ــل رطوب ــا تحلی ــد آی ــی کن ــز مشــخص م و نی

ــا  ــود ی ــی ش ــه م ــت، توصی ــا الزم اس ــی نم گرمای

ــرل و زون  ــوع کنت ــف ن ــرای ترکیــب هــای مختل ب

اقلیــم مناســب اســت. تحلیــل رطوبــت گرمایــی با 

اســتفاده از مــدل ســازی گــذرای دینامیــک ترجیــح 

ــتاتیک-تعادلی  ــل اس ــا تحلی ــود؛ ام ــی ش داده م

ــی باشــد. ــوارد کاف ممکــن اســت در برخــی م

ماحظــات طراحــی. الزامــات محیــط داخــل 

بــرای ســاختمان هایــی کــه مجموعــه هــای 

تاریخــی در انهــا نگهــداری مــی شــود، مخصوصــًا 

ــر  ــت نســبی، معمــوالً ســختگیرانه ت از نظــر رطوب

از ســامت افــراد و آســایش حرارتــی اســت. 

بســته بــه اختــاف بیــن شــرایط داخــل و خــارج، 

ــا و  ــادی در دم ــای زی ــاوت ه ــت تف ــن اس ممک

بخــار رطوبــت در نمــای ســاختمان وجــود داشــته 

ــان هــای رطوبتــی، فشــار و حــرارت  باشــد. گرادی

حاصــل بیــن اقلیــم بیــرون و فضاهــای مجموعــه 

ــا دارد. ــرد نم ــرای عملک ــی ب ــا پیامدهای ه

مقاله اشری
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گفتگــوی زنــده بــا آقــای مهنــدس روح هللا واصــف در ارتبــاط بــا 
الزامات نقشــه های طراحی ارســالی به واحد کنترل نقشــه ســازمان 

و مســئولیت ناظــر مــاده 33 در قبــال کفایــت نقشــه ها

در ابتدای گفتگو مهندس واصف به دلیل حاشیه های 

الیوهای اینستاگرامی و سؤاالت دوستان، توضیحاتی 

ارائه دادند، ایشان این گونه فرمودند: به نظر من کسی 

منتقد است که تریبون داشته باشد، اینکه یک نفر 

تو خیابان رد شود و انتقاد کند این شخص صاحب 

تریبون نمیشه، کسی که انتقاد میکنه، باید مقاله 

بنویسه و منتشر کنه، حتی شده در صفحه اینستاگرام 

شخصی خودش. من اون انتقادهایی را میگم که شامل 

این قضیه است. مجله تاسیسات نیوز در سال 92 با 

مجوز وزارت ارشاد شروع بکار کرده، خیلی عاقه مند 

به فعالیت در حوزه صنفی است. به طور مثال آذر 

92 پنجمین هفته نامه تاسیسات نیوز منتشر شد که 

در آن هفته نامه در خصوص مدیریت نظام مهندسی 

که آقایان مهندس ترکان، زنگنه و هاشمی کاندیداها 

در روز دوشنبه مورخه 11 مرداد 1400، مصاحبه زنده ای در پیج اینستاگرام تاسیسات نیوز با جناب آقای 

مهندس روح اهلل واصف در خصوص الزامات نقشه های طراحی ارسالی به واحد کنترل نقشه سازمان و 

مسئولیت ناظر ماده 33 در قبال کفایت نقشه ها انجام گرفت. چکیده این گفت وگو را می خوانید.

@tasisatnews :آدرس پیج تأسیسات نیوز

مجری:  آقای مهندس ابوالفضل تفرشی

نگارنده : خانم مهندس نادره مرادی

قابل ذکر است جناب آقای مهندس واصف دارای مدرک کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه شریف، 

دارای پروانه اشتغال پایه یک در رشته تاسیسات مکانیکی، مدرس کاس های مهندسی در موسسه کاشانه، 

نظام مهندسی تهران و کردستان و بابل و مدیرعامل موسسه کاشانه، مدیرمسئول مجله تاسیسات نیوز و... 

می باشند.

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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بودند، سرمقاله ای نوشته ام، همچنین در فروردین 

95 در مورد دعوای شهرداری و نظام مهندسی مطلب 

دارم. همچنین در خصوص پایین بودن تعرفه طراحی 

و نظارت، انتخاب هیئت رئیسه، آموزش، لزوم بررسی 

کاندیداهای هیئت مدیره مقاله دارم، اینکه کسی که 

اآلن مجدد کاندید شده،4 سال پیش کاندید شده 

بوده چه قول هایی 

داده، آیا آن ها را انجام 

داده یا نه؟ در مورد 

مسئولیت مهندس 

ناظر گاز، وحدت 

رویه های طراحی، 

فساد داخل سازمان 

نیز مقاله دارم. یک نفر 

جایی گفته بود چطور 

تاسیسات نیوز، جدیدًا 

شروع به بحث صنفی 

کرده؟ من تعجب 

می کنم از دوستان 

که قباً تاسیسات نیوز را نگاه نمی کردند و نمی دیدند 

که ما در این موردها صحبت می کنیم، حاال بخاطر 

اینکه اینستاگرام یک بستر آماده برای اینکارها است، 

ما داریم ازش استفاده می کنیم وگرنه هفته نامه های 

ما همگی هست. یک نکته دیگه که الزم است بگم، 

اینکه در شب های گذشته انتقادهایی نسبت به برخی 

از افراد در درون سازمان شده، ما آماده هستیم که 

این عزیزانی که مسئولیتی داشتند یا جاهایی مرتبط 

بودند یا جاهایی کارهایی کردند، در نشستهای دونفره 

صحبت کنیم. البته به خاطر انتخابات هیئت مدیره، 

بعضی ها نمی توانند شرکت کنند چون نگران اند تصور 

تبلیغات پیش از موعد به وجود بیاید، به هرحال ما 

برایشان این حق را محفوظ می دانیم. همه می دانیم 

»حرمت مؤمن از خانه خدا باالتر است » و از طرفی 

»ترحم بر پلنگ تیزچنگال، ستمکاری بود بر گوسفندان« 

البته ما اینجا نه پلنگ تیزچنگال داریم نه گوسفند، در 

مثال مناقشه نیست. 

باید توجه داشته باشیم 

انتقادات جدی بر افراد 

وارد است و این افراد 

می توانند از خودشان 

دفاع کنند.

آقای مهندس با 
توجه به اینکه شما 

در کنترل نقشه 
سازمان هستید 

و رزومه خوبی در 
خصوص طراحی 

نقشه ها دارید، 
در خصوص نقشه های کنترل شده توسط 

سازمان چه مسئولیتی متوجه مهندس ناظر 
ماده 33 است؟

ماده 33 چیزی است که در قانون، مسئولیت ساخت و 

نظارت ساختمان ها را به نظام مهندسی سپرده است. در 

ماده 21 از آیین نامه اجرایی ماده سی وسه تعریف ناظر 

شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار 

نظارت، ناظر بر کنترل ساختمان است. درواقع بر اجرای 

صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صاحیت مندرج 

در پروانه اشتغال خود نظارت می کند. کلیه عملیات 
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اجرایی ساختمان مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی 

و کنترل ساختمان باید توسط ناظر انجام شود. پس 

ناظر چه می کند؟ نظارت بر اجرای صحیح عملیات 

ساختمانی.در ماده 22 ماده 33، ناظران مکلف اند بر 

عملیات اجرایی ساختمان که تحت نظارت آن ها احداث 

می گردد، ازلحاظ انطباق ساختمان که تحت نظارت 

آن ها احداث می گردد، ازلحاظ انطباق ساختمان با 

مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات 

فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابق 

عملیات اجرایی ساختمان با مدارک فوق گواهی نماید؛ 

یعنی ناظر چه می کند؟ نقشه ها و محاسباتی که بهش 

داده شده را نظارت می کند؛ بنابراین ناظر نباید وارد 

طراحی شود.اگر در ماده 33 برای نظارت رفتیم و نقشه 

دادند که ناقصه یا ایرادات داره، باید به کارفرما گفته 

بشه این نقشه قابلیت اجرایی نداره، لطفًا این نقشه 

را ببر پیش طراحی که نقشه را مهر کرده، بگو که این 

ایرادات را برات رفع کنه، من خودم شخصًا 20،30 مورد 

از اشتباهات اساسی مثل نبود سایز لوله، محل منبع 

آب، لوله کشی سرویس بهداشتی و... را می نویسم و به 

کارفرما میگم باید این موارد را تو نقشه ها رفع بشه که 

معموالً این موارد را که می برند طراح ها هزینه بیشتری 

می گیرند و نقشه اصاح می شود. 

بعضی وقت ها مالک ها می گویند که شمای ناظر این 

پول را بگیر و نقشه را درست کن که اصاً نباید قبول 

کرد چون مطابق نص صریح مقررات بین ناظر و مالک 

نباید رابطه مالی باشه؛ و اگر بهر دلیلی در پروژه اتفاقی 

بیفته اوالً در شأن مهندس نیست که حرف وحدیثی 

براش در بیاد و همچنین مالک اگر اتفاقی بیفته مالک 

میگه خودت گفتی، خودت کردی، همش ماجرا میشه 

یعنی شما از نقش حاکمیتی پروژه کنار میری، شما 

قاضی محل در پروژه هستید ولی این طوری وارد تیم 

آن ها می شوید. من به شخصه همیشه اعام می کنم که 

من در پایان باید نقشه مهرو امضاشده به نظام تحویل 

بدم، این کار دو حسن داره، یکی اینکه ما رو درگیر این 

کار نمی کنه، دوم طراح متوجه می شود که اگر نقشه 

بره با ایراد برمی گردد، پس از اول درست باید کار کنه. 

این باعث میشه کم کم طراح هایی که طراح نیستند از 

نظام خارج بشوند. در کام آخر با اتحاد می توانیم یک 

سری مسائل را با وحدت رویه حل کنیم.مسئله ایرادات 

نقشه در تهران رو به بهبوده، چون کنترل نقشه ها به 

سمت نظام مهندسی آمده و نقشه ها با هر متراژی 

وارد نظام مهندسی می شود و کنترل می شود و خیلی از 

ایرادات داره رفع میشه ولی به هرحال باید قبول کنیم 

که در نظام چند نفر هستند که کنترل می کنند البته 

بخشی نیز برون سپاری شده، اخیرًا آزمونی برگزار شد و 

تعدادی از مهندسان رشته های مختلف انتخاب شدند و 

نقشه ها به صورت برون سپاری دارن کنترل می شوند که 

اتفاقًا خودم هم دارم باهاشون همکاری می کنم. انشااهلل 

از این وضعیت نجات پیدا می کنیم.

با چه ایراداتی نقشه ها در کنترل نقشه 
سازمان نظام مهندسی مردود می شود؟

مواردی که یادمان می ره طراحی کنیم مثل هوای 

احتراق موتورخانه، دریچه های تأمین هوای وسایل 

گازسوز واحدهای درز هوابند. یا فواصل اسپرینکلرها 

اکثرًا اشتباهه، یا منبع آب را در زیر پله می گذارند که 

اشتباهه باید محل منبع اتاق داشته باشد. محل منبع 

باید چرخش هوا داشته باشد که اکثرًا دیده نمی شود. 

محل منبع آب و پمپ آتش نشانی باید اسپرینکلر 
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داشته باشد، سایز لوله ها باید مشخص باشد، فاضاب 

باید فول ونت باشد، حتمًا باید حداقل دو کف شوی 

آب باران در بام تعبیه و مستقیم وارد چاه آب باران 

هدایت بشه، اتاق منبع آب باید کف شوی داشته باشه، 

لوله فاضاب از باالی منبع عبور نکنه، اتاق منبع آب 

باید درب و قفل داشته باشه، قباً در اشری فقط فاکتور 

safety بود، اآلن security نیز اضافه شده یعنی 

امنیت منبع. یک موضوع خیلی مهم مسئله اتصاالت 

منبع است. بوشن گذاری های منبع دیده نمی شود. 

خروجی آب آشامیدنی و آتش نشانی، ونت منبع، 

فاصله لوله سرریز و پرکن، سایز سرریز، اگر انجام نشوند 

نقشه رد می شود.

محل مخزن، وظیفه ناظر مکانیک است یا 
معماری؟

تعیین محل مخزن دست مهندس طراح مکانیک با 

نظر طراح معماری است. ما یک سری الزامات محل 

مخزن در مبحث 16 داریم، یک سری الزامات در مبحث 

4. مسئله ای که هست ما کل مباحث مقررات ملی را 

باهم بررسی نمی کنیم. مهندس مکانیک باید ایده اش 

را به مهندس معمار بده، اگر مهندس معمار زیر راه پله 

بگذارد ما در کنترل نقشه ردش می کنیم. پس چون 

مهندس مکانیک یک سری اطاعات داره باید با 

مهندس معماری در میان بگذارد و یک کار هماهنگ 

طراحی بشود، این یک کار بین رشته ای است.

اگر مهندس ناظر مکانیک ایرادات نقشه ها 
را به ناظر هماهنگ کننده بدهد، کار درستی 

است؟
این کار خوبیه، چون مهندس هماهنگ کننده در ماده 

33 همه گزارش ها را باید بگیرد که اصوالً می گیرند. 

نقشه اگر اصاح شد باید در سیستم بارگذاری شود، 

مورد دیگر اینکه نقشه ازبیلت که در پایان کار مجری 

تهیه می کند، باید شبیه نقشه هایی باشد که روز اول 

به ما داده اند. اگر خیلی فرق داشته باشد، یعنی ما 

مسئولیتش را پذیرفته ایم. چرا ما باید مسئولیت چیزی 

را بپذیریم که پولش را نگرفته ایم؛ بنابراین نقشه ای که 

ایراد دارد اول باید اصاح شود، طراح تائید کند، سپس 

اجرا شود و ما نظارت کنیم.

صحبت از اسپرینکلر کردید، در بحث 
آتش نشانی وظیفه ناظر مکانیک چیست؟ 

باالخره ما دخالت کنیم یا نکنیم؟
سؤال خوبیه، در پیوست مبحث 3، یک سری از 

ساختمان ها را از حیطه ما خارج کردند. جناب آقای 

مهندس صالح در سازمان پیگیر این ماجراست؛ و تا 

یک حد خوبی جلو رفتند ولی باز جای پیگیری دارد. 

ما معموالً این کار را می کنیم، با کارفرما صورت جلسه 

می کنیم که با یک شرکت حقوقی برای اجرای سیستم 

آتش نشانی قرارداد ببند و اون شرکت مسئول تائید از 

شرکت آتش نشانی است، ما این قرارداد را از کارفرما 

می گیریم و جزء اسنادمان بار گزاری می کنیم یعنی 

می گوییم یک شرکتی اومده، داره کار آتش نشانی را 

اجرا می کنه و تأییدش از سازمان آتش نشانی را می 

گیره و بحث های آن با اون شرکته. در ضمن طبق 

بندهایی که در سؤال اول گفتم، وظیفه ناظر در حیطه 

مواردی است که در پشت پروانه قیدشده است. مگر 

آتش نشانی پشت پروانه ما قیدشده؟ خیر. پس این 

مسئله، مسئله ما نیست. بنظر من کارفرما یک شرکت 

حقوقی بگیره و اون مسئولیت هاش رو قبول کنه، البته 

این نظر من است.
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تاسیســات نیــوز: در مقالــه زیــر بــا انــواع اســتخر 
آشــنا خواهیــد شــد.

انواع استخر از نظر استقرار
الف: استخرهای روی زمین
ب: استخرهای باالی زمین
پ: استخرهای درون زمین

استخر های شنا برحسب شیوه تصفیه آب
)FILL - and - DRAW(الف : خزینه

)FLOW - TROUGH( ب : استخر با جریان آب گذرا
)RECIRCULATING(پ:استخر با جریان آب در گردش

انواع استخر از نظر استقرار
الف: استخرهای روی زمین

در ایــن اســتخرها کاســه اســتخر روی زمیــن قــرار 
مــی گیــرد و اتصــاالت مربــوط بــه آب و فاضــاب 
ــی  ــه م ــر گرفت ــت در نظ ــورت ثاب ــه ص ــرق ب و ب
شــود. ظرفیــت ایــن اســتخرها متوســط و عمــق 
آن کــم ، پیــش بینــی مــی شــود. ایــن اســتخرها 
مناســب فعالیــت هــای آموزشــی و تفریحــی 

اســت.
ــم  ــت عمــق ک ــه عل ــن اســتخرها ب شــیرجه در ای
ــتخرها  ــن اس ــد. در ای ــی باش ــر نم ــکان پذی ام
امــکان نمایــش زیــر آب بــرای برنامــه هــای 
ــت.  ــر اس ــکان پذی ــی ام ــنا و غواص ــی ش آموزش

ب: استخرهای باالی زمین
ــراز  ــر از ت ــتخر باالت ــه اس ــتخرها کاس ــن اس در ای
ــه  ــوط ب ــاالت مرب ــرد و اتص ــی گی ــرار م ــن ق زمی
ــا  ــت و ی ــه صــورت موق ــرق ب آب و فاضــاب و ب
ثابــت پیــش بینــی مــی شــود. ظرفیــت و عمــق 
ایــن اســتخرها کــم مــی باشــد. ایــن اســتخرها 
مناســب فعالیــت هــای آموزشــی و تفریحــی 
اســت. شــیرجه در ایــن اســتخرها بــه علــت عمق 
ــتخرها  ــن اس ــد. ای ــی باش ــر نم ــکان پذی ــم ام ک
ممکــن اســت بخشــی از سیســتم ســازه بنــا و یــا 
در مقیــاس کوچکتــر بــه صــورت بــار روی ســقف 
تلقــی شــود کــه در ایــن صــورت امــکان جابجایی 

پیــدا خواهــد کــرد.

گزارش ویژه

آشنایی با انواع استخر

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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گزارش ویژه
پ: استخرهای درون زمین

ــه طــور  در ایــن نــوع اســتخرها کاســه اســتخر ب
کامــل درون زمیــن قــرار مــی گیــرد و کلیــه 

ــه آب و ــوط ب ــاالت مرب اتص
فاضــاب و بــرق و تاسیســات جنبــی بــه صــورت 
ــن  ــود. ای ــی ش ــی م ــش بین ــی پی ــت و دائم ثاب
ــق  ــت و عم ــش ظرفی ــکان افزای ــا ام اســتخرها ب
ممکــن اســت بــرای کلیــه ورزشــهای آبــی و 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــابقات م مس
استخر های شنا برحسب شیوه تصفیه آب

)FIL- and-DRAW(الف : خزینه
ایــن اســتخر در واقــع چیــزی بیشــتر از یــک وان 
حمــام نیســت کــه ممکــن اســت بــه عنــوان یــک 
ــرد و  ــرار گی اســتخر خصوصــی مــورد اســتفاده ق
ــار اســتحمامی آن ســبک اســت. در حالیکــه در  ب
خزینــه هــای عمومــی بــا بار اســتحمامی ســنگین، 
ــت افزایــش  ــب بعل ــه طــور مرت ــد ب آب مــی بای
ــض  ــدگان، تعوی ــی ناشــی از اســتحمام کنن آلودگ

گــردد. در طراحــی اســتخرهایی از ایــن نــوع مــی 
بایــد بــه بــازاء هــر اســتحمام کننــده ۵۰۰ گالن آب 
بیــن تعویــض هــای کامــل اســتخر منظــور نمــود. 
در تاسیســات بــزرگ، انــدازه اســتخر بســیار بــزرگ 
مــی شــود، حجــم زیــادی از آب تلــف مــی گــردد 
ــدن  ــر ش ــدن و پ ــی ش ــل خال ــتخر در فواص و اس
مجــدد، بــرای مــدت طوالنــی خــارج از ســرویس 
اســت. بــه لحــاظ افزایــش مــداوم آلودگــی، الزم 
ــه  ــل از هــر دوره اســتفاده از اســتخر، ب اســت قب
آب مقــدار کافــی کلــر زده شــود تــا ضــد عفونــی 

ــورد  ــر م ــق کل ــزان دقی ــن می ــا تعیی ــردد. ام گ
ــد  ــی بای ــن رو م ــر ممکــن اســت و از ای ــاز غی نی
در اســتفاده از کلــر دســت بــاال را گرفــت. بدلیــل 
ــع  ــتخر)یا در واق ــوع اس ــن ن ــص، ای ــن نقای ای
خزینــه( نمــی بایــد بعنــوان یــک محــل اســتحمام 
عمومــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بطــور کلــی 
ــزرگ، ایــن طــرح  ــرای تاسیســات ب ــی ب ــرای کل ب

غیــر عملــی اســت.
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گزارش ویژه
)FLOW - TROUGH(ب : استخر با جریان آب گذرا

طراحــی ایــن نــوع اســتخر زمانــی ممکــن اســت 
ــر  ــا نه ــه ی ــی از یــک رودخان ــان آب کاف ــه جری ک
مجــاور، قابــل حصــول باشــد. امــا چنانچــه قــرار 
باشــد جریــان آب الزم از آب لولــه کشــی شــهر یــا 
ــع اســراف  ــا در واق ــاف ی ــردد، ات ــن گ چــاه تامی
زیــاد آب را مــی بایــد مد نظر قــرار داد. شــهرداریها 
ــتخری را  ــن اس ــرای چنی ــهر ب ــتفاده از آب ش اس
مجــاز نمــی داننــد. اگــر آب اســتخر از یــک نهــر 

تامیــن شــود، الزم اســت کیفیــت آن از نقطــه نظر 
امــکان آلودگــی بــه فاضــاب مــورد آزمایــش قرار 
گیــرد. در صــورت مشــاهده آلودگــی، بــه منظــور 
ــی از آب  ــای ناش ــترش بیماریه ــری از گس جلوگی
آلــوده، مــی بایــد بــا اســتفاده از مــاده ضدعفونی 
ــی  ــود. در طراح ــی نم ــروب زدای ــده، آب میک کنن
یــک اســتخر، کمتــر از ۵۰۰ گالــن در روز بــازاء هــر 
ــی  ــده خیل ــی نش ــد عفون ــم آب ض ــناگر، حج ش
ــتفاده  ــا اس ــی آب ب ــن آلودگ ــت. ای ــک اس کوچ
از مــواد ضــد عفونــی کننــده کاهــش مــی یابــد، 
ــاده ضــد  ــق م ــزان دقی ــاز هــم تعییــن می ــا ب ام

عفونــی کننــده مــورد نیــاز غیــر ممکــن اســت.
)RECIRCULATING(پ : استخر با جریان آب در گردش

امــروزه عمومــا ایــن سیســتم تصفیــه آب اســتخر 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن سیســتم تــا 
ــای  ــون بســیار پیشــرفته شــده اســت و پمپه کن
ســیرکوالتر، فیلترهــا، کلــرزن هــا و دیگــر وســایل 
ضــروری آن توســط کارخانجــات بســیاری تولیــد 
و عرضــه مــی شــوند. روش هــای موثــر و عملــی 
کنتــرل جهــت ابقــاء حداکثــر شــرایط بهداشــتی 
ــرات  ــر نف ــرای حداکث و تســهیات جــذاب شــنا ب
ــتم  ــن سیس ــه، در ای ــل هزین ــا حداق ــناگر وب ش
ــک کام  ــت در ی ــدده اس ــداول گردی ــداع و مت اب

ــن  ــن تری ــن و ایم ــادی تری ــتم اقتص ــن سیس ای
شــیوه تصفیــه آب اســتخر مــی باشــد.

ــردش، آب  ــان آب در گ ــا جری ــتخر ب ــک اس در ی
کثیــف و مســتعمل بــه طــور مرتــب بــا آب فیلتره 
ــوم  ــه مفه ــود ب ــن میش ــده جایگزی ــه ش و تصفی
کلمــه، تصفیــه آب اســتخر در نتیجــه رقیــق کــردن 
ــه از  ــی ک ــش از آب ــن بخ ــت. اولی ــداوم آن اس م
اســتخر بیــرون کشــیده مــی شــود را مــی تــوان 
ــه  ــت. ب ــر گرف ــف در نظ ــا کثی ــوان آب کام بعن
لحــاظ اختــاط دائمــی آب تمیــز ورودی و آب 
ــده در اســتخر هــر بخــش بعــدی  کثیــف باقیمان
ــبت  ــود از نس ــد ب ــب خواه ــونده مرک ــارج ش خ
کمتــری از آب کثیــف و مقــدار بیشــتری آب تمیــز.
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گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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نگاهی به بازار

دستمزد لوله کشی آب خانگی

روش محاسبه دستمزد لوله کشی آب خانگی کلی به این صورت است که مبلغ 
اجرت مجری لوله کش را بر اساس متراژ هر واحد مسکونی و به شکل واحدی اعام 

می کنند.
لوله کشی آب سرد و گرم با لوله های پنج الیه به روش کلکتوری و یا انشعابی در 

ساختمان های چند واحده، به شکلی که هر واحد بین ۵۰ الی ۱۰۰ متر متراژ داشته 
باشد، واحدی ۴ الی ۵ میلیون ناموت دستمزد دارد.

اما اگر متراژ هر واحد ساختمانی بین ۱۰۰ الی ۱۵۰ متر باشد، لوله کشی آب سرد و 
گرم کلکتوری و یا اتشعابی با لوله های ۵ الیه در این ساختمان، با استناد بر تعرفه 

سال ۱۴۰۰ واحدی ۵ الی ۷ میلیون ناموت هزینه اجرت خواهد داشت.

http://www.tasisatnews.com
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همــه مــا ممکنــه روســتاهای خیلــی زیبایــی رو تــو 

اقصــی نقــاط ایــران دیــده باشــیم و بهشــون ســفر 

کــرده باشــیم، ولــی مطمئنــا، کمتــر کســی ممکنــه 

ــو  ــران، ت ــرب ته ــری غ ــو ۱۰۰ کیلومت ــه ت ــه ک بدون

ــتای  ــه روس ــن، ی ــتان قزوی ــک اس ــتان آبی شهرس

ــب  ــی جال ــه خیل ــه قص ــه ی ــت، ک ــب هس عجی

داره، اونــم اینــه کــه اهالــی ایــن روســتا، بــه زبــون 

التیــن مــی نویســن و بــه رومانی)زرگــری( صحبت 

مــی کنــن، یعنــی زبــون مادریشــونه، ولــی در عیــن 

حــال بــه زبــون ترکــی هــم تســلط دارن. در واقــع 

مــی شــه گفــت هــم ایرانیــن، هــم اروپایــی.

ــری  ــر ظاه ــه از نظ ــن ک ــی مهربونی ــای خیل آدم

ــم  ــت ه ــی هاس ــبیه آریای ــم ش ــون، ه صورتاش

گادیاتورهــا و وایکینــگ هــا. قــد و قامتــای 

بلنــدی دارن، شغلشــون هــم مثــل خیلــی از 

روســتایی هــای دیگــه غالبا دامــداری و کشــاورزیه، 

دینشــون اســامه، مذهبشــون هــم شــیعه ســت. 

ــی  ــی خیل ــه ایران ــن روســتای روســتایی نیم در ای

ــا  ــافرا ب ــدای ورود از مس ــوازن و در ابت ــون ن مهم

یــه دوغ خنــک پذیرایــی مــی کنــن. بســیار عاشــق 

پیشــه و وفــادارن، یعنــی وقتــی زنــی تــو روســتای 

زرگــر شــوهرش رو از دســت مــی ده دیگــه هیــچ 

ــه ازدواج  ــردی ک ــا م ــه، ی ــی کن ــت ازدواج نم وق

کــرده هیچوقــت بــه همســرش خیانــت نمــی کنه، 

عجیب ترین روستای نیمه ایرانی
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ــی طــرد مــی شــه.  ــه از روســتای نیمــه ایران وگرن

ــه  ــه ک ــود داره این ــه وج ــی ک ــم و جالب ــه مبه نکت

ــه  ــق ب ــن متعل ــی دون ــق نم ــم دقی ــون ه خودش

کجــای جهــان هســتن و اصــا چــی شــده کــه ســر 

از ایــران در آوردن و شــدن یــه رومانــوی مســلمون 

ــای روســتا  ــه قدیمی ــزی ک ــا چی شــیعه ایرانی!!تنه

یادشــون میــاد اینــه کــه وقتــی جــوون بــودن یــه 

ــون  ــه زب ــه ب ــوده، ک ــون ب ــو روستاش ــردی ت پیرم

روســی همــه حســاب کتاباشــو انجــام مــی داده. 

ــه  ــی ب ــون روس ــه زب ــرگ اون دیگ ــد از م ــی بع ول

ــتای  ــی روس ــه و کل اهال ــی افت ــر م ــی ب ــور کل ط

زرگــر بــه زبــون رومانــی صحبــت مــی کنــن و بــه 

التیــن مــی نویســن.

ــکات  ــن ن ــب تری ــی : جال ــه ایران ــتایی نیم روس

ــر ــتای زرگ روس

ــا  ــر ی ــتای زرگ ــای روس ــه قدیمی ــزی ک ــا چی تنه

ــه  ــه ک ــاد این ــی یادشــون می ــه ایران روســتای نیم

وقتــی جــوون بــودن یــه پیرمــردی تو روستاشــون 

بــوده، کــه بــه زبــون روســی همه حســاب کتاباشــو 

ــه  ــرگ اون دیگ ــد از م ــی بع ــی داده. ول ــام م انج

ــر مــی افتــه و کل  ــی ب ــه طــور کل ــون روســی ب زب

ــی  ــت م ــی صحب ــون رومان ــه زب ــتا ب ــی روس اهال

ــه روز  ــه التیــن مــی نویســن.تا اینکــه ی ــن و ب کن

بچــه هــای تحصیلکــرده ایــن روســتا تصمیــم مــی 

گیــرن یــه کاری کنــن، تــا هــم وطنــای خودشــون 

ــا  ــد ت ــن، واســه همیــن، چن ــدا کن ــا پی ــو دنی رو ت

ــت منتشــر  ــو اینترن ــو ت ــون رومان ــه زب ــه رو ب کلم

مــی کنــن و از همــه مــردم جهــان مــی خــوان کــه 

هرکــس مــی تونــه ایــن کلمــه هــارو ترجمــه کنــه، 

یــا در واقــع زبــان رومانویــی بلــده، بــه ایــران بیاد. 

کارشــونم نتیجــه مــی ده و بعــد از گذشــت چنــد 

مــاه ۳ نفــر از فرانســه و انگلیــس بــه ایــران میــان 

و کلــی خوشــحال مــی شــن از اینکــه هــم وطــن 

هــای خودشــون رو تــو ایــران پیــدا کــرده بــودن. 

طبــق گفتــه اهالــی زرگــر، ایــن ۳ مســافر از خیریــن 

و تجــار بــزرگ کشــور خودشــون بــودن کــه یتیــم 

هــای زیــادی رو هــم تحــت حمایتشــون داشــتن، 

ــن  ــوده ای ــب ب ــون عجی ــه براش ــزی ک ــی چی ول

ــه  ــران چــرا مثــل بقی ــی هــای ای ــوده کــه رومان ب

هموطناشــون کــه حــدود ۱۸۰۰۰ نفــر میشــن، تــو 
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ــو نشســت ســالیانه  ــدارن و ت ــا تشــکیات ن اروپ

ترکیــه حضــور نــدارن، یــا اینکــه چــرا زبــان رومانی 

ــردن و  ــه ک ــی آمیخت ــی و فارس ــان ترک ــا زب رو ب

ــی  ــظ م ــا تلف ــو اروپ ــه ت ــکلی ک ــه ش ــش ب اصالت

ــه! شــه از دســت رفت

ــو هــا آواره  ــه طــور کلــی مــی شــه گفــت رومان ب

انــد و معلــوم نیســت از چــه ســرزمینی اومــدن و 

اصــا چــی شــده کــه تــو جهــان پراکنــده شــدن. 

ــادی  ــی آب ــو اهال ــرهنگ ت ــام س ــه ن ــخصی ب ش

ــو  ــه تاریخچــه رومان ــه، ب زرگــر هســت، کــه از بقی

ــچ کــس جــز  ــه هی ــره. اون مــی گ هــا مســلط ت

زرگــر هــا از زبــان رومانــی ســر در نمیــاره و حتــی 

ــم  ــراق ه ــران و ع ــگ ای ــو جن ــه ت ــن قضی از ای

اســتفاده مــی کــردن و بیســیم چیــا بــا ایــن زبــون 

ــزی  ــا چی ــا عراقی ــردن، ت ــت مــی ک ــا هــم صحب ب

متوجــه نشــن. در ضمــن مــی گــه کســی قطعــی 

نمیدونــه کــه رومانــی هــا از کجــا میــان ولــی یــه 

ــو  ــه، رومان ــا اینک ــی وجــود داره، مث افســانه های

هــا طایفــه ای هســتن کــه از مــرز هــای شــمالی 

ایــران وارد شــدن و کــم کــم یکجــا نشــین شــدن 

و مشــغول بــه دامپــروری. یــه عــده هــم مــی گــن 

اصالتــا ایرانــی انــد و از ســربازای شــجاع قزلبــاش 

ــه عــده هــم مــی  ــودن، ی ــاس صفــوی ب شــاه عب

ــی  ــر از رومان ــران و روم ۲۰۰ نف ــگ ای ــو جن ــن ت گ

هــا بــه دســت ســربازای ایرانــی اســیر مــی شــن 

ولــی چــون انــدام هــای قــوی و ورزیــده داشــتن 

پادشــاه ایــران مــی بخشتشــون و تــو یــه جایــی 

در قزویــن ســاکن مــی شــن. آخریــن افســانه هــم 

ــی  ــای کول ــران از بقای ــای ای ــی ه ــه رومان ــه ک این

هــای اروپــا هســتن، واســه همیــن روســتای 

ــا  ــی هســتن ی ــا اروپای ــن اصالت ــا نمیدون ــر ه زرگ

ایرانــی، ولــی بیشــتر ایــن روســتای نیمــه ایرانــی 

خودشــون رو ایرانــی مــی دونــن و خیلــی هــم بــه 

ــران عشــق مــی ورزن. ای
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وزارت تعــاون بــه خریــداران مســکن در خصــوص 

برخــی تعاونــی هــا و اتحادیــه هــای عمرانــی کــه 

بــا ادعــای داشــتن مجــوز از وزارت تعــاون و وزارت 

راه و شهرســازی یــا اعــام وابســتگی بــه نهادهــای 

ــان  ــام از متقاضی ــه ثبــت ن دولتــی و حکومتــی، ب

در ســایتی بــا عنــوان etot.co اقــدام کــرده و 

واحدهــای خــود را از طریــق تبلیغــات ســلبریتی ها 

در برخــی ســایتها یــا روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 

ــدار داد. ــد، هش ــی کنن ــروش م پیش ف

در اطاعیــه معاونــت تعــاون وزارت کار آمــده 

ــوزه  ــام در ح ــت ن ــت و ثب ــه فعالی ــت: هرگون اس

مســکن صرفــا بــا داشــتن مجــوز از مراجــع 

ــش  ــون پی ــاد قان ــه مف ــت هم ــاح و رعای ذیص

ــن  ــوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۲ و آیی ــاختمان مص ــروش س ف

نامــه اجرایــی آن مصــوب ۱۳۹۳.۰۳.۰۷ امــکان 

پذیــر خواهــد بــود، در غیــر ایــن صــورت تخلــف 

ــود. ــی ش ــوب م محس

بــر اســاس گــزارش معاونــت تعــاون وزارت کار، بــا 

توجــه بــه رصــد و بررســی هــای صــورت گرفتــه، 

مراجعــات مردمــی و گــزارش هــای رســیده ، 

مشــاهده شــده  اســت کــه برخــی تعاونــی هــا و 

اتحادیــه هــای عمرانــی، بــا ادعــای داشــتن مجــوز 

از وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی ، وزارت راه و 

شهرســازی یــا اعــام وابســتگی بــه ســایر نهادهای 

ــود را  ــروژه خ ــای پ ــی، واحده ــی و حکومت دولت

ــتفاده از  ــروژه ، اس ــل پ ــات در مح ــق تبلیغ از طری

تبلیغــات ســلبریتی هــا )افــراد مشــهور(، ســایتهای 

ــای  ــوار ، فض ــایت دی ــد س ــی مانن ــروش اینترنت ف

مجــازی و روزنامــه هــای کثیراالنتشــار پیــش 

ــد. فــروش مــی کنن

در ادامــه ایــن اطاعیــه هرگونــه اقــدام در زمینــه 

ســاخت و ســاز و پیــش فــروش واحدهــای 

هشدار وزارت تعاون به خریداران
 مسکن با تبلیغات سلبریتی ها
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مقــررات  و  قوانیــن  رعایــت  بــه  مســکونی 

ــوز از وزارت راه و  ــتن مج ــه داش ــه از جمل مربوط

ــش  ــون پی ــاد قان ــه مف ــت هم ــازی، رعای شهرس

ــن  ــوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۲ و آیی ــاختمان مص ــروش س ف

نامــه اجرایــی آن مصــوب ۱۳۹۳.۰۳.۰۷ و دریافــت 

مجــوز از وزارت راه و شهرســازی بــرای انتشــار 

آگهــی پیــش فــروش ســاختمان بــر اســاس مــاده 

ــه  ــاده ۱۹ آییــن نام ــروش و م ــش ف ــون پی ۲۱ قان

ــاده ۴  ــره م ــت تبص ــون و رعای ــن قان ــی ای اجرای

قانــون پیــش فــروش ســاختمان کــه اجــازه پیــش 

ــل ۳۰  ــه حداق ــاد شــده را  ب ــروش واحدهــای ی ف

ــدات  ــرجمع تعه ــام س ــرفت در انج ــد پیش درص

ــت. ــده اس ــتلزم ش ــرده مس ــوط ک من

بــه موجــب ایــن اطاعیــه بــا بررســی هــای صورت 

ــی  ــه تعاون ــی، اتحادی ــای میدان ــه و بازدیده گرفت

ــه تعاونی هــای  ــوه ســاز تهــران و اتحادی هــای انب

ــی  ــد قانون ــا فرآین ــه تنه ــران ، ن ــهر ته ــی ش عمران

ســاخت و ســاز و پیــش فــروش واحدهــا را رعایت 

ــای داشــتن مجــوز از وزارت  ــا ادع ــه ب ــرده، بلک نک

ــه پیــش فــروش  ــاه اجتماعــی ب تعــاون ، کار و رف

ســاختمان در قالــب طــرح ملــی مســکن اقســاطی 

ــان از  ــام از متقاضی ــت ن ــات و ثب ــق  تبلیغ از طری

طریــق ســایتی بــا عنــوان  http://etot.co  اقــدام 

کــرده اســت.

گزارش
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