
نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران
سال هشتم - شماره 350 | هفته سوم شهریورماه 1400

سخن سردبیر:

کاسبان نقد
مقاله اشری : 

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر
)قسمت اول(

انتخابات نظام مهندسی و حلقه فراموش شده »تعارض منافع«



سردبیر: 
مهندس روح اله واصف

هیئت تحریریه: 
صدیقه بهزادپور، مهندس نیره شمشیری

و مهندس محمد سپهر اصفهانی
امور آگهی ها: 
فرزانه بختیاری

گرافیک: 
علی فرمهینی فراهانی

نشــانی: ســیدخندان، خیابان ارســباران، 
ــاختمان  ــاک 22 س ــتو، پ ــه پرس کوچ

کاشــانه
www.tasisatnews.com

تلفن: 02122843154
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

ــره اســتان  ــات هیئت مدی ــرای شــرکت در انتخاب ــراد ب نتیجــه تعییــن صاحیت هــای اف
ــف به آرامــی شــروع شــده اســت. در  ــراد و گروه هــای مختل ــران اعــام و تبلیغــات اف ته
میــان تبلیغــات زیرپوســتی کــه افــراد و گروه هــا بــه آن می پردازنــد عنصــر نقــد گذشــته 
بســیار پررنــگ اســت. این کــه مهندســان عضــو ســازمان منتقــد وضــع فعلــی باشــند و 
از ایــن اوضــاع آشــفته فعلــی در رنــج، بدیهــی اســت و اتفاقــًا الزم اســت کــه بــا خشــم 
ــرای حــل مشــکات  ــام ب ــه ســه ســال تم ــد ک ــد و ســؤال کنن ــی بنگرن ــه فعل ــه کارنام ب
ــا  ــت پدرخوانده ه ــا دس ــت؟ آی ــوده اس ــا الزم نب ــاح فرآینده ــاری و اص ــت ج ریزودرش
کوتــاه نشــده اســت؟ آیــا ســفره رنگیــن رانــت و زیاده خواهــی جمــع شــده اســت؟ و آیــا 

ــت؟ ــده اس ــر نش ــان کوچک ت ــفره مهندس س
در کنــار نقدهــای تــوده مهندســان کــه پرســش گــری و مطالبــه گــری را برمی تابــد، نقــد 
گروه هــا کمــی پرســش برانگیز اســت. ســه ســال تصمیمــات مختلــف گرفتــه  شــده اســت 
و صورت جلســات آن و نتایــج ایــن تصمیم هــا منتشــر و مشــاهده  شــده اســت. چگونــه 
اســت کــه امــروزه رگ هــا بیــرون زده اســت و اوضــاع ســیاه شــده اســت. ایــن گروه هــا 
ــویق  ــرای تش ــا ب ــاد آن ه ــه انتق ــد و نتیج ــا بوده ان ــون کج ــا تاکن ــخن گویان آن ه و س
بــه رأی دادن بــه چــه کســی یــا کســانی اســت؟ آیــا نمی توانســتند در ایــن ســه ســال 
فریــاد بزننــد و نقــد کننــد؟ چــرا اجــازه دادیــم کــه تصمیمــات اشــتباه به راحتــی گرفتــه 
ــار ارجــاع کار و نقــش شــرکت های حقوقــی متعــدد  شــود و اجــرا شــود؟ اوضــاع رقت ب
ــای  ــه در گروه ه ــرادی ک ــت؟ اف ــه اس ــب و یک لحظ ــه یک ش ــس آن نتیج ــازی در پ مج
ــه حضــور در  ــون داعی ــه داشــته اند و اکن ــف و منفعان ــردی بســیار ضعی تخصصــی کارک
هیئت مدیــره را دارنــد ناگهــان عضــو ســازمان شــده اند؟ کارکــرد ایــن افــراد اکنــون نیــز 
بررســی نمی شــود و صرفــًا بــه  کل پرداختــه می شــود. نقــد کلــی و کــور چــه کمکــی بــه 

ــد؟ ــر می کن ــم گی ــان تصمی جری
معــروف اســت کــه در اتحــاد جماهیــر شــوروی پــس از مــرگ اســتالین و روی کار آمــدن 
ــت  ــتالین تاخ ــه اس ــدت ب ــوروی به ش ــره ش ــود در کنگ ــخنرانی خ ــچف، وی در س خروش
ــا  ــران ب ــی از حاض ــخنرانی یک ــن س ــرد. در حی ــوم ک ــات وی را محک ــیاری از اقدام و بس
صــدای بلنــد پرســید آن موقــع کــه اســتالین ایــن جنایــات را می کــرد تــو کجــا بــودی؟ 
ــرار  ــه اش را تک ــار جمل ــه ب ــرف را زد؟ دو س ــن ح ــود ای ــی ب ــه کس ــت چ ــچف گف خروش
ــا باالخــره خروشــچف گفــت آن موقــع مــن  ــداد ت کــرد امــا آن مــرد از تــرس جوابــی ن
ــراد  ــن اف ــا ای ــن اســت آی ــون هســتی! حــال ســؤال ای ــو اکن ــه ت ــودم ک ــی ب همین جای

ــد؟ ــا بوده ان ــز در همین ج ــد نی منتق
ــا هیــچ کج راهــه ای طــی نشــود و ثروتــی کــه  نقــد بایــد همیشــگی و بی پــروا باشــد ت
حــق همــه اســت جابه جــا نشــود. افــراد بایــد پاســخگوی هــر عمــل خــود در هرلحظــه 
باشــند تــا خانــه ای ویــران نشــود کــه هزینــه بازســازی ایــن خانــه بیشــتر از تعمیــر آن 
ــا شــنوای نقــد دیگــران  ــن م ــزرگان دی ــی ب ــه حت ــان مقــدس اســت ک اســت. نقــد چن
ــوال  ــد خــوارج از م ــه نق ــی ک ــط اســت. چنان ــخ ضب ــان در تاری ــد و پاســخ های آن بوده ان
علــی )ع( در میــان مســجد کوفــه مایــه مباهــات اســت. ایــن عنصــر الزم و ارزنــده نبایــد 
دســتمایه کاســبی شــود. کســی کــه اکنــون بــه سیســتم می تــازد شــاید چیــزی در چنتــه 
ــا نقــد قصــد رأی انــدوزی دارد. در پــس هــر  نــدارد کــه از خــود خــرج کنــد و اکنــون ب
نقــدی بایــد راهــکاری باشــد؛ نــه شــعار یــا شــعر. رأی دهنــدگان بایــد ایــن راهکارهــا را 

دریابنــد.

کاسبان نقد

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/دستمزد و هزینه لوله کشی در سال ۱۴۰۰  26
در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا بــه قیمــت و دســتمزد عملیــات مختلــف لولــه 

کشــی مســکونی بپردازیــم.

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

10   مقاله اشری/طراحی تاسیسات مکانیکی استخر)قسمت اول(
برانگیــزی هســتند.  اســتخرهای سرپوشــیده، مــکان هــای چالــش 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــنا، ب ــتخر ش ــک اس ــرای ی ــازه ب ــی س ــان طراح در زم
مناســب جــو داخــل بــرای آســایش و ســامت ســاکنین و حفــظ 
ــت. ــروری اس ــد، ض ــی ده ــازه رخ م ــه درون س ــل آنچ ــازه، درک کام س

اخبار داخلی

صفحه 4

گزارش

صفحه 7

صفحه 27

مــردان  ورود  ممنوعیــت  از 
تــا ورود دراگــن!

گزارش ویژه

صفحه 19

گزارش/افشاگری پیرامون ارجاع کار در تهران و شهرستان های اطراف 12

بــرق،  رشــته  پایه یــک  ناظــر  فریدونــی  مهنــدس  آقــای  جنــاب 
و   ۲۷ مــاده  دادگســتری  رســمی  کارشــناس  دوره هــای  برگزارکننــده 
همچنیــن  و  مخابــرات  تحقیقــات  مرکــز  در  ایشــان  هســتند.   ۸۷
معمــاری  دوره هــای  در  نظام مهندســی  ســازمان  آمــوزش  مجــری 
تجربــی مبحــث ۷، لوله کشــی گاز مبحــث ۱۷ و آمادگــی آزمون هــای 
هســتند. فعالیــت  بــه  مشــغول  نظام مهندســی  حرفــه  بــه  ورود 

گزارش/صحت انتخابات نظام مهندسی پارادایم تعارض منافع 7
کشــاورزی،  ملل متحــد،  ســازمان  محیط زیســت  برنامــه  اســاس  بــر 
معمــاری، علــوم و آمــوزش، برخــی از بخش هایــی هســتند کــه بــه 
مهارت هــای ســبز جدیــدی نیــاز خواهنــد داشــت و طبــق برنامــه بازســازی 
ــال  ــوئیس در س ــاد داووس س ــی اقتص ــع جهان ــاس مجم ــان در اج جوان
۲۰۲۱، تقریبــا نیمــی از جوانــان احســاس می کننــد کــه مهارت هــای مناســبی 
ــرای  ــا ارزش را ب ــد شــغلی ب ــده بتوانن ــا ۱۰ ســال آین ــج ت ــه در پن ــد ک ندارن

ــد. ــان رقــم بزن آن



ت نیوز
سا

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

می باشند.

محتوای طرح »پالک ایمن« در پایتخت اعالم شد
مهــدی داوری، دربــاره طــرح »پــاک ایمــن« آتــش نشــانی تهــران کــه قــرار اســت در آینــده نزدیــک اجرایــی شــود، اظهــار کــرد: 
از حــدود دو مــاه آینــده طــرح پــاک ایمــن را اجــرا خواهیــم کــرد. در ایــن طــرح فقــط ســاختمان های مهــم را در نظــر نگرفتیــم 
و عمــوم جامعــه را مــد نظــر قــرار دادیــم.وی ادامــه داد: ایــن طــرح دربــاره آگاهــی و خــود اظهــاری شــهروندان دربــاره ایمنــی 

محلــه و خانــه ایســت کــه در آن زندگــی مــی کننــد.
داوری دربــاره شــرح ایــن طــرح و اقداماتــی کــه قــرار اســت طــی آن انجــام شــود، گفــت: قــرار اســت در ایــن طرح چک لیســتی 
از خطــرات و نــکات ایمنــی موجــود را بــه شــهروندان ارائــه کنیــم و جنبــه هایــی از محیــط را در قالــب ایــن چــک لیســت در 
اختیــار شــهروندان قــرار خواهیــم داد. قــرار اســت کــه شــهروندان ایــن چــک لیســت را بــه مــا اعــام کننــد و مــا در ازای ایــن 

خــود اظهــاری یــک توصیــه نامــه ایمنــی در خصــوص مســائل ایمنــی، بــه آن هــا ارائــه کنیــم.
مدیرعامــل آتــش نشــانی تهــران افــزود: ایــن طــرح در هــر محلــی کــه زندگــی کننــد، چــه در محلــه قدیمــی و چــه در محلــه 
جدیــد انجــام مــی شــود و شــهروندان می تواننــد پــس از رونمایــی از طــرح از طریــق ســایت''تهران من''بــه ایــن چــک لیســت 
ــد از طریــق همیــن  ــه بازدیــد آتــش نشــانی نیــز داشــته باشــد می توان دسترســی داشــته باشــند. اگــر شــهروندی تمایــل ب

ســامانه''تهران من''اقــدام کنــد تــا کارشناســان از محــل زندگــی آن هــا بازدیــد کننــد.

اطالعیه شانزدهم هیات اجرایی انتخابات
»نتایــج رســیدگی بــه صاحیــت داوطلبــان عضویــت در نهمیــن دوره هیــأت مدیــره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهران 

ــد« اعام ش
در اجــرای مــاده ۶۶ آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ، هیــات اجرایــی انتخابــات پــس از رســیدگی 
بــه صاحیــت دوطلبــان عضویــت در نهمیــن دوره هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران ،  نتیجــه را بــه 
دســتگاه نظــارت اســتان اعــام نمــود. در همیــن راســتا داوطلبانــی کــه طاحیــت ایشــان از نظــر ایــن هیــات احــراز نگردیــد، از طریــق 

تمــاس تلفنــی ، ارســال پیامــک و پســت الکترونیکــی اعامــی در زمــان ثبــت نــام در جریــان امــر قــرار گرفتنــد
داوطلبانــی کــه نســبت بــه نتایــج بررســی صاحیت ها اعتــراض دارنــد حداکثر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ 
فرصــت خواهنــد داشــت اعتــراض خــود را بــه همــراه مــدارک و مســتندات مربوطــه بــه اداره کل راه و شهرســازی )دســتگاه نظــارت ( 

اســتان واقــع در خیابــان شــهید ســپهبد قرنــی ، خیابــان شــهید کانتــری ، روبــروی ســفارت لبنــان ، پــاک ۸۰ تحویــل نمایند.

ساختمان های بلندمرتبه قدیمی/بمب خاموش پایتخت
عضــو کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل شــورای شــهر تهــران در واکنــش بــه گــزارش ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران 
ــم ســازمان  ــم و هیچــگاه ندیدی ــاالی ۴۰ ســال داری ــر ب ــا عم ــه ب ــران ســاختمان های بلندمرتب ــران گفــت: در ته شــهرداری ته
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــب کن ــت تخری ــوده و درخواس ــام نم ــاختمان ها را اع ــن س ــای ای ــخ انقض ــران تاری ــت بح مدیری

ــرده اســت. ــر ک ــار تغیی ــج ب ــا حــاال پن ــان تاســیس ســازمان نظــام مهندســی ت ــرزه از زم اســتاندارد های زمین ل
در هشــتمین جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر تهــران، رضــا کرمــی محمــدی مدیــرکل ســازمان پیشــگیری و مدیریــت 
ــد  ــام محم ــت االس ــرد و حج ــه ک ــازمان ارائ ــن س ــای ای ــم فعالیت ه ــوص اه ــود را در خص ــزارش خ ــران گ ــهر ته ــران ش بح
آقامیــری در واکنــش بــه گــزارش او گفــت: از ســال ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۸، حــدود ۱۱۰۵ زمین لــرزه بــه بزرگــی ۲/۵ ریشــتر داشــتیم کــه 
ــه  ــرزه ب ــا ۲۰۱۸، ۱۵ زمیــن  ل ــادی ت ــم، از ســال ۷۴۳ می ــاز گردی ــر ب ــه عقب ت ــر ب ــرزه در ســال می شــود. اگ ــن ل ــا ۹۹ زمی تقریب
ــی آن می شــود، ۱۲۷۵ ســال و هــر ۸۵ ســال رخ  ــه زمان ــه فاصل ــران داشــتیم ک ــری ته ــی ۶ ریشــتر در شــعاع ۱۵۰ کیلومت بزرگ
می دهــد و آخریــن زمیــن  لــرزه ۶ ریشــتری در ســال ۲۰۰۴ نزدیــک تهــران رخ داد و بایــد تقریبــا در ســال ۲۰۹۰ منتظــر زمیــن 
ــرزه بــه بزرگــی ۷/۵ ریشــتر بــه بــاال داشــتیم کــه اگــر  ــرزه ۶ ریشــتری باشــم. امــا از ســال ۷۴۳ میــادی تــا ۲۰۱۸، ۸ زمین ل ر ل
تقســیم کنیــم، دوره بازگشــت آن ۱۵۹ ســال می شــود و آخریــن زمیــن لــرزه ۷/۵ ریشــتری در ســال ۱۸۳۰ بــوده بــه فاصلــه صــد 

ــا ۲۰۲۰ می شــود ۱۹۰ ســال کــه یعنــی ۳۰ ســال هــم در وقــت اضافــه هســتیم. کیلومتــری فیروزکــوه و دماونــد. از ۱۸۳۰ ت
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فراخوان بازیکنان برتر فوتبال عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
تیــم فوتبــال آقایــان ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان تهــران جهــت شــرکت در مســابقات فوتبــال حــرف و مشــاغل اســتان 
ــات انتخابــی در روز  ــه عمــل مــی آورد جهــت هماهنگــی و انجــام تمرین ــد عضــو ســازمان دعــوت ب ــان توانمن تهــران از بازیکن

ــد. سه شــنبه مــورخ  ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ ســاعت ۲۱:۳۰ در مجموعــه ورزشــی درفشــی فــر حضــور یابن
 آدرس مجموعه ورزشی:خیابان آیت اهلل کاشانی، خیابان بهمن نژاد

شرایط متقاضیان:همراه داشتن کارت عضویت برای متقاضیان الزامی میباشد.
متقاضیــان مــی بایســت از ســال ۹۴ تاکنــون در هیچکــدام از ســطوح لیــگ هــای فوتبــال و فوتســال کشــور حضــور حرفــه ای 

نداشــته باشــند.

اطالعیه در باره تایید صالحیت نشده های انتخابات نظام مهندسی
ســازمان نظــام مهندســی تهــرا ن طــی اطاعیــه ای اعــام کــرد؛ بررســی صاحیت هــای انتخابــات هیأت مدیــره ســازمان پایــان 

یافــت؛ داوطلبــان تاییــد نشــده می تواننــد بــرای اعتــراض بــه هیــأت اجرایــی مراجعــه کننــد.
ــران  ــره نظام مهندســی ســاختمان اســتان ته ــد بررســی صاحیت هــای نامزدهــای عضویــت در نهمیــن دوره هیأت مدی  فراین

بــا اعــام محرمانــه بــه داوطلبــان پایــان یافــت.
ایــن بررســی ها توســط هیــأت اجرایــی انتخابــات و بــا بررســی مســتندات مختلــف در رابطــه بــا نامزدهــا و اســتعام از مراجــع 

چهارگانــه انجــام شــده و به صــورت محرمانــه بــه اطــاع هریــک از نامزدهــا رســیده اســت.
بــر اســاس اطاعیــه هیــأت محتــرم اجرایــی انتخابــات داوطلبــان ردصاحیت شــده تــا روز چهارشــنبه فرصــت دارنــد نســبت 

بــه مراجعــه بــه هیــأت اجرایــی و اطــاع از دالیــل و طــرح شــکایت اقــدام کننــد.
ــازه زمانــی ۲ تــا ۹ مهرمــاه  انتخابــات ســازمان های نظام مهندســی اســتان تهــران براســاس اباغیــه وزارت راه وشهرســازی در ب

ــزار خواهــد شــد. ســال جاری برگ

»تعارض منافع« اصل نیست فرع است!
ــوع  ــه موض ــع« را ن ــارض مناف ــی، »ع ــد غرض ــید محم ــدس س مهن
اصلــی بلکــه موضوعــی فرعــی خوانــد و گفــت: تعــارض در تشــکیات 
فنــی مربــوط بــه عمــق داشــتن امکانــات اســت؛ بــرای اینکــه رضایــت 

ــد. ــت بیاوری ــک را به دس ــب مل صاح
ــد،  ــه کن ــری ارائ ــات بهت ــد خدم ــی بتوان ــر هرکس ــت: اگ وی اظهارداش
ــر  ــع« دیگ ــارض مناف ــوع »تع ــی موض ــت ول ــردم هس ــر م ــاج س او ت
موضوعــی، فرعــی اســت.مهندس غرضــی در ادامــه دربــاره گفتــه هــای 
خــود توضیــح بیشــتری داد و گفــت: بایــد در فــن بــه عمــق فــن نــگاه 
کــرد نــه بــه فرعیــات فــن. برهمیــن اســاس، اگــر کســی بتوانــد رضایت 
۱۰۰ ســاله صاحــب ملــک را به دســت آورد، او جایــش در بهشــت اســت.

بــه گــزارش رســانه هــا، مهمتریــن رویــداد پیــش روی ســازمان نظــام 
ــره  ــات مدی ــات نهمیــن دوره هی ــزاری انتخاب مهندســی ســاختمان، برگ
ســازمان های نظام مهندســی ســاختمان سراســر کشــور اســت. از ســوی 
دیگــر، بــا توجــه بــه اینکــه ابــاغ بخشــنامه اخیــر »تعــارض منافــع« 
ــن  ــده، ای ــات گردی ــا انتخاب ــادف ب ــازی مص ــط وزارت راه و شهرس توس
ــه  ــی ب ــای انتخابات ــرای کاندیدا ه ــش ب ــاد چال ــه ایج ــر ب ــدام منج اق

ــژه اعضــای فعلــی دوره هشــتم شــده اســت. وی
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https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7/
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%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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اصول طراحی تاسیسات مکانیک
 مدت دوره: 105 ساعت

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

روزهای برگزاری:
دوشنبه و پنج شنبه ها

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

مهندسی دودکش
 مدت دوره: 6 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

ساختمان، تعمیر و عیب یابی 
چیلرهای جذبی

 مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس علی محمدلو

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

طراحی پایپینگ
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس صدرا واصف
روزهای برگزاری:

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

طراحی سه بعدی تاسیسات برقی
 با نرم افزار رویت

مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
پنج شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-14:00

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت
مدرسان: مهندس انجرقلی

روزهای برگزاری:
یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه شهریور 1400

آموزش

پمپ حرفه ای
مدت دوره: 12 ساعت
مدرس: مهندس کاویانی

روزهای برگزاری:
شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، 
سونا و جکوزی

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

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%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%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
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/
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در همیــن حــال، مهنــدس فــرج اهلل رجبــی، رئیــس 

ســابق ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان گفــت: 

گمــان نمی کنــم کــه اساســا در موضــوع »تعــارض 

منافــع« اختــاف نظــری بیــن هیــچ کــس در حوزه 

مهندســی و حتــی در حوزه هــای دیگــر باشــد.

ــد،  ــل را پذیرفتن ــن اص ــه ای ــح داد: هم وی توضی

کســانی کــه در حــوزه مســئولیتی هســتند، قطعــا 

ــه  ــند، چراک ــته باش ــی داش ــارض منافع ــد تع نبای

ــد  ــه دارن ــری ک ــف دیگ ــا وظای ــان ب ــت آن موقعی

ــد در  ــد، نبای ــه دارن ــری ک ــئولیت های دیگ ــا مس ی

ــد. ــارض باش تع

رئیــس ســابق ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

بــا بیــان اینکــه موضــوع تعــارض منافــع در 

ــاغل  ــه مش ــطوح در هم ــه س ــی در هم ــه مل عرص

ــا  ــی حتم ــه مهندس ــه حرف ــا از جمل و موقعیت ه

مــورد توجــه اســت، خاطرنشــان کــرد: فکــر 

ــته  ــرادی داش ــرا ای ــل ماج ــی در اص ــم کس نمی کن

باشــد؛ منتهــا بزرگتریــن و حســاس ترین نکتــه 

صحت انتخابات نظام مهندسی پارادایم تعارض منافع

گزارش

مهمترین رویداد پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره 

سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه اباغ بخشنامه 

اخیر »تعارض منافع« توسط وزارت راه و شهرسازی مصادف با انتخابات گردیده، این اقدام منجر به ایجاد 

چالش برای کاندیدا های انتخاباتی به ویژه اعضای فعلی دوره هشتم 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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ایــن اســت کــه مصــداق و معیــار چنیــن مطلبــی 

چیســت؟

ــرار  ــدت اص ــه ش ــده ب ــت: بن ــی گف ــدس رجب مهن

ــه  ــم ک ــادآوری کن ــم ی ــکاران مهندس ــه هم دارم ب

در ایــن موضــوع هــم بایــد حتمــا مــا بــه قانــون، 

آئیــن نامه هــای مصــوب و مجموعــه مقــررات 

ــای ورود  ــد باشــیم، ضمــن اینکــه مبن ــی پایبن فعل

ــا  ــد این ه ــع بای ــارض مناف ــوع تع ــه موض ــا ب م

ــم  ــخصی و امثاله ــه ورود ش ــون هرگون ــد، چ باش

بــه ایــن موضــوع باعــث می شــود مــا بــه 

ــه  ــت ک ــن اس ــه ممک ــویم ک ــی وارد ش عرصه های

ــدا  ــه ابت ــه ک ــه آن، از آنچ ــرده نتیج ــدای ناک خ

ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــر باش ــم، منفی ت ــع داری توق

بایــد جامعــه مهندســی اصــرار کنــد، آنچــه کــه در 

ــد  ــرد، مانن ــورت می گی ــع ص ــارض مناف ــوزه تع ح

همــه بحث هــای دیگــر بایــد بــا اتــکا بــه قانــون، 

آئیــن نامه هــای اجرایــی و مقــررات موضوعــه 

ــخصی و  ــا ی ش ــه ه ــه عرص ــا از ورود ب ــد ت باش

ــابق  ــود.رئیس س ــری ش ــخصی جلوگی ــایق ش س

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان یــادآور شــد: 

اصــا چالــش مــا بــا وزیــر اســبق راه و شهرســازی 

ــام  ــوزه نظ ــان در ح ــرا ایش ــه چ ــود ک ــن ب ــر ای ب

مهندســی ســاختمان نــگاه شــخصی دارد در حالــی 

ــون و آئیــن نامــه اجرایــی، تکلیــف همــه  کــه قان

را روشــن کــرده اســت، بنابرایــن بنــده اصــرارم بــر 

ایــن اســت کــه حتمــا کســی بــا موضــوع تعــارض 

منافــع و برخــورد قانونــی بــا ایــن موضــوع 

مشــکلی نــدارد و قبــول دارد، امــا مبنــا و مصادیــق 

گزارش
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آن بایــد بــر مبنــای قانــون، آئیــن نامه هــای 

اجرایــی و مقــررات موضوعــه باشــد.

ــم از  ــز کنی ــی پرهی ــد خیل ــرد: بای ــح ک  وی تصری

اقداماتــی کــه ممکــن اســت ایــن اقدامــات، حتــی 

حصــول بــه موضــوع برخــورد بــا تعــارض منافــع 

را بــه تعویــق بیندازد.مهنــدس رجبــی متذکــر شــد: 

ایــن مطلــب را بنــده بــه دوســتان عزیــزی کــه در 

وزارت راه وشهرســازی هســتند، می گویــم کــه اگــر 

مــا از ایــن چهارچوب هــا و مقررات هــا خــارج 

شــویم و بــه نــگاه شــخصی برســیم، حتــی ممکــن 

ــه  ــع ب ــارض مناف ــا تع ــورد ب ــوع برخ ــت موض اس

تعویــق بیفتــد.در ادامــه از رئیــس ســابق ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان ســئوال شــد نظــر بــه 

اعــام مقامــات مســئول در وزارت راه و شهرســازی 

صــورت  بــه  انتخابــات  برگــزاری  بــر  مبنــی 

ــابقه  ــه س ــم ک ــدام مه ــن اق ــا ای ــی، آی الکترونیک

ــود  ــش وج ــازمان و اعضای ــرای س ــه آن ب و تجرب

نــدارد، بــا اســتقبال اعضــا مواجــه خواهــد شــد؟ 

ــا هــر  ــه وی در پاســخ گفــت: در هــر صــورت ب ک

ــم  ــر می کن ــده فک ــری، بن ــوه رای گی ــیوه و نح ش

کــه مبنــا را اول صحــت برگــزاری انتخابــات و دوم 

ــی  ــه مهندس ــش در جامع ــان و آرام ــاد اطمین ایج

ــرار دهیــم. ــد ق بای

ــاره  ــری درب ــم گی ــه تصمی ــه اینک ــا اشــاره ب  وی ب

ــاط  ــی ارتب ــد ب ــات نمی توان نحــوه برگــزاری انتخاب

بــا آمادگی هــای وزارت راه وشهرســازی در ایــن 

باشــد،  آن  ســاخت های  زیــر  تامیــن  و  بــاره 

ــر ســاخت ها و  ــاره زی ــن ب ــر در ای اظهارداشــت: اگ

ــا اســت، مشــکلی  ــات آمــاده و شــرایط مهی امکان

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــده نمی ش ــرا دی در ماج

ــن کار  ــم ای ــر می کنی ــم فک ــا ه ــرایط م ــن ش در ای

می توانــد انجــام شــود، ولــی اگــر زیــر ســاخت ها 

ــم  ــر کنی ــد صب ــا بای ــوب عق ــت، خ ــاده نیس آم

ــی  ــای جزئ ــد و مبن ــاق بیفت ــب اتف ــن مطل ــا ای ت

ــد. ــته باش ــد داش نمی توان

گزارش
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مقاله اشری

ــای  ــان و اپراتوره ــان، طراح ــیاری از کارفرمای بس

تاسیســات بــر ایــن بــاور غلــط هســتند کــه وقتــی 

بــوی کلــر دردسرســاز اســت یــا مشــکات تشــکیل 

ــا  ــتم HVAC ب ــک سیس ــود دارد، ی ــس وج کندان

ــد.  ــز کن ــد هــوا را تمی طراحــی مناســب مــی توان

ــیمیایی، گاز  ــواد ش ــر م ــت. اگ ــت نیس ــن درس ای

ــد  ــیمی آب( بای ــکل )ش ــع مش ــد، منب ــاطع کنن س

مرتفــع شــود. اگــر نمــای ســاختمان درســت 

ــاختمان  ــایش س ــکات فرس ــود مش ــی نش طراح

ــتم  ــد. سیس ــی آی ــش م ــس پی ــکیل کندان و تش

HVAC مــی توانــد روی ایــن مســایل تاثیــر مثبت 

یــا منفــی داشــته باشــد، امــا آنهــا را حــل نخواهــد 

کــرد. سیســتم HVAC و سیســتم تصفیــه اب برای 

موفقیــت ســازه حیاتــی اســت. ایــن سیســتم هــا 

همــه بایــد بــا هــم کار کننــد تــا بهتریــن کیفیــت 

آب و هــوای داخــل را فراهــم ســازند. اگــر یکــی از 

ایــن سیســتم هــا بــه هرطریــق بــا مشــکل مواجــه 

شــود، سیســتم دیگــر تحــت تاثیــر قــرار مــی گیرد 

و نمــی توانــد مشــکات ناشــی از کمبودهــای 

ــد.  سیســتم دیگــر را اصــاح کن

تیــم طراحــی و کارفرمــا بایــد در درجه اول ســامت 

ــر  ــن ام ــد وای ــر بگیرن ــاکنین را در نظ ــی س و ایمن

ــک  ــرای ی ــه ب ــاص بودج ــتلزم اختص ــود مس خ

ــت.  ــب اس ــه آب مناس ــتم HVAC و تصفی سیس

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر
)قسمت اول(

استخرهای سرپوشیده، مکان های چالش برانگیزی هستند. در زمان طراحی سازه برای یک استخر 
شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سالمت ساکنین و حفظ سازه، درک کامل آنچه 
درون سازه رخ می دهد، ضروری است. برای مهندسان و معماران، کلید درک استخرهای سرپوشیده 
این است که این کاربری از نوع نقطه شبنم باالست. نقطه شبنم زیاد روی تمامی جوانب این سازه 

تاثیر می گذارد. 
این مقاله پیامدهای این نقطه شبنم باالتر، چگونگی محاسبه بارها و بهترین روندهای ممکن برای 

بهترین رضایت و آسایش ساکنین را بررسی می کند. 

https://www.ashrae.org/
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مخاطــرات تاثیــر مســتقیم روی جنبــه هــای ســازه 

ــس و  ــیل کندان ــوا، تکش ــد ه ــت ب ــد. کیفی دارن

ــای  ــه ه ــش هزین ــا افزای ــاختمان ب ــایش س فرس

ــادی  ــه اقتص ــداری روی جنب ــرداری و نگه ــره ب به

تاثیــر منفــی دارد. اگرچــه بیشــتر سیســتم هــای 

ــی  ــد در هــر محــل جغرافیای ــی توانن مکانیکــی م

اســتفاده شــوند، بعضــی از سیســتم هــا یــا ترکیبی 

ــه کار  ــر از بقی ــد بهت ــی توانن ــای م ــاوری ه از فن

ــد.  کنن

1.اجزای طراحی
کنترل محیطی

ــرای آســایش،  ماننــد بیشــتر فضاهــای داخلــی، ب

ــا  ــن 40 ت ــت بی ــد رطوب ــک اســتخر شــنا نیازمن ی

60 درصــد در تمامــی طــول ســال، مصــرف انــرژی 

ــا  ــای ســاختمان اســت. ب منطقــی و حفاظــت نم

ایــن وجــود، دماهــای فضــا معمــوالً در اســتخر 5 

تــا 8 درجــه کلویــن گــرم تــر از یــک فضــای معمول 

اســت و ایــن مســاله نقطــه شــبنم را بــاال مــی برد. 

بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن هزینــه هــای بهره 

بــرداری، توصیــه مــی شــود مقــدار رطوبــت مجــاز 

در تابســتان باالتــر رود و فقــط تــاش شــود مقدار 

رطوبــت پاییــن تــر از زمســتان نگــه داشــته شــود. 

طــراح بایــد کنتــرل رطوبــت، کنتــرل فشــار اتــاق، 

الزامــات تهویــه بــرای کیفیــت هــوا )هــوای داخــل 

ــیمی  ــال، ش ــی کان ــوا، طراح ــع ه ــارج(، توزی و خ

ــته  ــر داش ــد نظ ــر را م ــرخ تبخی ــتخر و ن آب اس

باشــد. اگــر هریــک از ایــن مســایل نادیــده گرفتــه 

شــود، یــک سیســتم کنتــرل رطوبــت بــه تنهایــی 

نتایــج رضایــت بخشــی نخواهــد داشــت. )بــرای 

اطاعــات طراحــی و کاربــرد رطوبــت گیرهــا، فصــل 

ــزات  ــا و تجهی ــتم ه ــری - سیس ــوک اش 25 هندب

ســال 2016 را ببینیــد(. 

کنترل کیفیت هوا
مــوارد حیاتــی زیــادی روی کیفیــت هــوای داخــل 

ــد  ــی بای ــم طراح ــذارد. تی ــی گ ــر م ــتخر تاثی اس

بــا همــه مشــاغل مرتبــط بــا اســتخر کار کنــد تــا 

ــتم  ــک سیس ــی ی ــود طراح ــل ش ــان حاص اطمین

ــن  ــن را تامی ــوای ممک ــت ه ــن کیفی ــل بهتری کام

مــی کنــد. کنتــرل و کاهــش کلــر، تخلیــه خروجــی 

منبــع، ضدعفونــی ثانویــه، مــاوراء بنفــش و ســایر 

ــرای  ــی ب ــیار مهم ــای بس ــه ه ــا جنب ــاوری ه فن

 HVAC کاهــش یــا حــذف کلــر هســتند. سیســتم

بایــد در جــای الزم هــوا را تامیــن کنــد. یــک اتــاق 

ــته  ــوا نداش ــش ه ــه چرخ ــده ک ــدی ش ــه بن الی

ــود.  باشــد، مســاله ســاز خواهــد ب

مقاله اشری
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افشاگری پیرامون ارجاع کار در تهران و شهرستان های اطراف

مجری: سام خدمت همه همکاران امیدوارم در صحت 

و سامت باشید.

شفافیت در ارجاع کار یک موضوع خیلی مهمی که 

دغدغه همه همکاران در ۷ رشته نظام مهندسی است.

جناب آقای مهندس فریدونی می خواهند موضوعاتی را 

در خصوص شفافیت اجرای کار با ما در میان بگذارند و 

یک نکته این که تأسیسات نیوز در هیچ یک از جبهه ها 

نیست و هدف فقط شفافیت یکسری از موضوعات ها 

هست و قرار نیست از شخص یا اشخاصی طرفداری 

بکنیم یا اینکه خدای نکرده به شخص یا اشخاصی 

سوءظن ایجاد کنیم بر همین اساس اگر شخصی یا 

مسئولی بخواهند صحبتی داشته باشند میتونیم برنامه 

الیو یا مناظره براشون هماهنگ کنیم.

مجری: می دانیم که ارجاع کار یک مبحث چالش برانگیز 

و پراهمیت برای ناظران است، فرموده بودید که 

مطالب بسیار مهمی در این زمینه است که می خواهید 

همکاران بدانند.

فریدونی: ارجاع کار در تهران و شهرستان های 

استان تهران از تیرماه سال ۹۲ دوره ششم با تاش 

هیئت مدیره و سرپرستی مهندس حیدریون در سازمان 

نظام مهندسی و تیمی که ایشان تشکیل دادند، از صفر 

شروع شد. متأسفانه به علت مشکات نرم افزاری و 

فشاری که با تجمع و اعتراضات در راهروهای طبقه 

سوم اتفاق افتاد، از همان ابتدا به سیستم ایشان 

هجمه هایی وارد شد و ایشان نیز برای نگهداری 

سیستم و راضی نگه داشتن مقامات و دالالن و 

شهرداری ها تن به کارهایی داد من جمله کارمند نمودن 

همسر یکی از مسئولین انفورماتیک شهرداری شهر 

گفتگو با: آقای مهندس منوچهر فریدونی

مجری: آقای مهندس ابوالفضل تفرشی

نگارنده: خانم مهندس نادره مرادی

جناب آقای مهندس فریدونی ناظر پایه یک رشته برق، برگزارکننده دوره های کارشناس رسمی دادگستری 

ماده ۲۷ و ۸۷ هستند. ایشان در مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین مجری آموزش سازمان نظام مهندسی 

در دوره های معماری تجربی مبحث ۷، لوله کشی گاز مبحث ۱۷ و آمادگی آزمون های ورود به حرفه 

نظام مهندسی مشغول به فعالیت هستند.

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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تهران که عماً ایشان رابط با شهرداری بود. پاشنه آشیل 

سیستم ایشان در ورودی اکسل از سامانه شهرداری 

بود که همین امر موجب شد حرف هایی بسیاری به 

وجود آید و دالالن بتواند ایرادات و مشکات سیستم 

را شناسایی کرده و مسیر ارجاع را به انحراف بکشانند. 

آن ها با کنترل ورودی سیستم و با آنالیز و تحلیل 

فرایند ثبت ارجاع 

کار، روش های دور 

زدن را فراگرفتند و 

فرآیند سازی کارهای 

خاص شروع شد. برای 

دریافت کارهای خاص 

این صیادی باعث شد 

گروه هایی که با تشکیل 

شرکت ها و قرار دادن 

آن ها در صف ارجاع 

کار به منافع بادآورده 

زیادی رسیدند و برای 

خود تشکیات مافیا 

تشکیل دادند و با شبکه سازی در سازمان برای کنترل 

بخش های مختلف سازمان دست به فعالیت شدند. 

این افراد خودشان یا در شرکت ها پروانه ندارند و یا 

عضو هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و به نوعی با 

اجاره پروانه دیگر مهندسان، شرکت ها را می گردانند 

و هدایت می کنند. کار به آنجا رسید که آن ها حتی 

برای کارهای اعضای حقیقی نقشه کشیدند و با اجاره 

کردن پروانه های مهندسان به بهانه حقوقی کارهای 

حقیقی را گرفتند و از طریق خود سرپرستی به جای 

مهندسان حقیقی حتی وجوه را دریافت می کردند 

که با آمدن کارتابل مهندسان و پرداخت به حساب 

آن ها تا حد بسیار زیادی از این موارد کم شده است. 

سیستم ارجاع کار از همان ابتدا ابزاری برای امتیاز 

گیری و امتیازدهی به افراد خاص شد و برای حمایت 

و هدایت و مانع تراشی از پیگیری تخلفات که همه 

داستانش را می دانند مثاً وقتی که به آقایان فشار 

می آوردند آن ها هم در 

مجامع بلند می شدند 

و فشار می آوردند 

تا کارهای خاص را 

می گرفتند تا مجامع 

دوباره از حالت قفل 

باز می شود و تصویب 

صورت وضعیت ها و 

تراز بودجه ها انجام 

می گرفت. در حال 

حاضر مشکل اصلی 

سیستم ارجاع کار 

یکپارچه نبودن آن 

است. در کل استان شبکه مافیا با تسری کارش در 

استان و بعضًا در سایر استان ها از این خأل بهره برده 

و از نیاوران تا شهر قدس کارهای خاص را می گیرند 

و حتی الزم شود کارمندی را برای آن می سوزانند، یک 

کارمند به خاطر این که با او همکاری شود، خاف می کند 

و اگر هم متوجه شوند حاضر به اخراج از سازمان 

می شوند که نمونه اش را در دوره  آقای سعیدیان همه 

شنیدیم. آن ها بانفوذ در سازمان، مالکان و سازندگان را 

شناسایی کرده و کارشان را می گیرند؛ اگر هم مخالفت 

شود با مانع تراشی توسط عواملشان آن ها را بر خط 
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می کنند، براشون بازرسی های بی مورد می فرستند به 

کارهاشون گیر می دهند و یا در کنترل نقشه ها انقدر 

ایرادهای بنی اسرائیل از کارشان می گیرند که طرف دیگه 

راضی میشه که این کار را از طریق همین آقایان انجام 

بدهد، دعواها و مواردی ازاین دست بسیار پیش آمده 

است. مثاً خواسته با ناظر انتخابی خاصی انجام بده 

و بعد اون طرف را به بهانه مختلفی اذیت کردند و 

آخرسر مالک را توجیه کردند که اگر تو می خواهی این 

کار توسط سازمان انجام بشه باید به سراغ این شرکت 

خاص بروی وگرنه شما نمیتونی این کار را با همین 

روال نتیجه بگیری. این سیستم موجود در سازمان فاقد 

استاندارد های محافظت در برابر نفوذ بوده و به راحتی 

توسط عوامل ظرفیت ها پر و خالی می شود و در موارد 

خاص که بخواهند کار خاصی را بگیرند در سیستم 

صف ها جابجا می شود آن دوره ناظران بیان می کردند 

شب که می خوابیم فردا صبح که بلند می شویم می بینیم 

به جای این که توی صف ها نوبتمان به جلوآمده باشد، 

یا درجا زدیم یا عقب گرد داشتیم.

بحث هایی که در سازمان خیلی زیاده و باید راه حلی 

داشته باشد، به نظر من یکی از راه حل ها این است 

که سیستم کنترل ارجاع کار توسط سازمان یا توسط 

نهاد دیگری اداره بشه مثاً سرور در اختیار شورای 

مرکزی یا وزارت خانه قرار بدهند و مدیریت ارجاع 

در سازمان باشه، صف افراد حقیقی از افراد حقوقی 

جداسازی شود و شبکه و مدیریت و مسئولیتشان با 

دو سیستم جداگانه انجام شود، اگر ما بتوانیم این 

کار را انجام بدیم این مشکات به راحتی حل می شود؛ 

چون ارجاع کار، کار بدی نبوده کار خیلی خوبی بوده که 

یکی از آرزوهای اعضای هیئت مدیره های سال های اول، 

دوم، سوم، چهارم و پنجم بوده و آن ها می خواستند 

با سیستم ارجاع کار مانع دخالت ها و نفوذ مالک 

بر سر کارهایی که ناظر می خواهد انجام بده باشند، 

یعنی ناظر مجبور نباشه باسلیقه مالک تغییراتی تو 

نقشه و کار اجرایی انجام دهد؛ ولی عماً این ها کار 

ارجاع را به حاشیه بردند و بعضًا خودش تبدیل شده 

به منفعت و کاسبی جدید برای افرادی که قباً هم 

به زور می توانستند یه کار را بگیرند، االن صاحب چند 

شرکت شدند و این شرکت های صوری را در سطح 

استان پخش کردند و به راحتی به منافع بادآورده زیادی 

می رسند و هرروز هم حریص تر و ضریب نفوذشان در 

سازمان بیشتر و بیشتر می شود.

بنده گزیده ای از تاریخچه سیستم ارجاع را گفتم اینکه 

از آرزوهای اولیه بود، افراد می گفتند ما ناظر فان پروژه 

شدیم، ولی مالک می آید در کار نظارت دخالت می کند و 

همچنین برای اینکه بتوانند ارتباط مالی ناظر را با مالک 

قطع کنند، سیستم ارجاع را به وجود آوردند تا من 

ناظر بدون اینکه نیاز مالی داشته باشم، هر فرآیندی را 

که باید چک و کنترل کنم به راحتی انجام بدهم؛ و پولم 

را جداگانه از شبکه بر اساس پیشرفت پروژه دریافت 

می کنم و تا آن زمان که این کار بر اساس مقررات 

انجام نشود، من هم اجازه جلو رفتن پروژه را به مالک 

نمی دهم. متأسفانه به دلیل نبودن نظارت ها، این 

فرآیندها به انحراف کشیده شد، االن سازمان به یک 

سدی تبدیل شده که در این سد تمام پروژه ها جمع آوری 

و گردآوری می شود، افراد خاصی با ارتباط گرفتن 

میان از این مسیر برای خودشان ماهیگیری می کنند و 

پروژه های خاص را انتخاب می کنند.

 یکی از سؤاالت من اینکه که معموالً در یک سازمان 
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دولتی یا شبه دولتی یا سازمان های بزرگ، پروژه های 

باالی ۱۰۰۰۰ متر، نظارت هاشون از طریق مناقصه با 

افراد خاص برگزار می کنند و اعام می کنند مثاً فان 

شرکت ها اسناد مناقصه را بگیرند و هرکسی که کمترین 

قیمت را می دهد. چطور میشه این رو در سازمان توجیه 

کرد و هیچ کس هم پاسخ نداد، نمونه سؤاالتم در 

شبکه های تلگرامی اعام کردم، مثل پروژه بانک سامان، 

پروژه همراه اول در محدوده همت، پروژه گلستان و 

پروژه پتروپارس که تو همون یک ناحیه نزدیک به 

یک میلیون مترمربع کار هست اینا چه جوری میشه 

اگر فرآیند مناقصه است که این شرکت ها در فرآیند 

اون مناقصه برنده می شوند، پس صف ارجاع کار چه 

معنایی داره و این ها را باید سازمان جداسازی کنه، 

همین طوری که در اداره دارایی یک مجموعه فرآیند 

کنترل افراد حقیقی را انجام می دهد، برای شرکت های 

حقوقی یک مجموعه جدا فرآیند بررسی مالیاتی را 

انجام می دهد، برای بررسی شرکت های خیلی بزرگ 

و از یک سطحی باالتر را یک فرآیند دیگری را در 

نظر گرفته اند. سیستم ارجاع کار هم باید همین طور 

جداسازی بشه و اگر نشود ما نمی توانیم اعضا اون 

سیستمی که از اول بهشون قول دادیم را راضی کنیم.

مجری: برای حل کردن این موضوع به صورت ریشه ای 

باید در چه مسیری حرکت کرد؟ روند اصاح باید به چه 

صورت باشد؟

با توجه به اینکه سیستم ارجاع در تهران و شهرستان ها 

جداگانه هست؟

فریدونی: اول ازهمه این است که سیستم نظارت افراد 

حقیقی از افراد حقوقی جدا بشه. وقتی نظارت از 

افراد حقیقی و حقوقی جدا بشه فرآیند یکپارچه سازی 

راحت تر صورت می گیرد چون اطاعات شخصی افراد 

در یک مجموعه قرار داده می شود که یک دیتابیس 

است. باید سامانه ارجاع حقوقی جدا شود مثاً در شهر 

قدس چند سال یک بار یک کار ۷۰ هزار متری به وجود 

می آید این کارهای از یک متراژ باالتر حتمًا باید سیستم 

جداگانه داشته باشه و حتمًا کنترل شوند مشکلی که 

االن به وجود آمده اینکه این پروژه ها وقتی وارد کنترل 

نقشه فاز یک می شوند، بافاصله باندهایی تشکیل 

میشه و برای گرفتن پروژه، شرکت سازی می کنند؛ 

اگر ظرفیت دارند که هیچ، اگر ظرفیت ندارند، شرکت 

جدیدی را ایجاد می کنند. اگر فرآیند سیستم ارجاع 

حقیقی از حقوقی جدا شود، بهتر می توانند فرآیندهای 

کنترلی را پیاده کنند. این طوری شرکت ها شناخته شده 

می شوند. االن یکی از مشکات همینه، مثاً شرکتی 

پروژه باالی ۲۰۰ هزار متر ۳۰۰ هزار متر داره انجام 

می دهد که قاعدتًا باید مثاً پشت پروانه اش ۱۵، ۱۶ 

نفر تا ۳۰ نفر داشته باشه ولی میری می بینی فقط 

یک نفر مهندس پشت شرکت هست و میری دفتر 

این شرکت می بینی یک دفتر ۵۰ متری ۶۰ متری و با 

دو منشي یک آبدارچی نشسته اند و نهایتًا یه دونه 

گاوصندوقی دارند که پروانه های حقیقی و مدارک 

افراد را گرفته و در آنجا نگهداری می کند. یک داستان 

بود که تعریف می کردند که یک شرکت هایی بود در 

محدوده سیدخندان، دفاتری توی یک ساختمان بود 

که وقتی وارد میشی هر میز برای یک شرکت خاص 

یا مجموعه خاصی هست. مثاً این میز مجری، این 

میز مهندس حقیقی و این نیز مهندسان حقوقی است، 

یک نفر نشسته با شما هماهنگ می کنه؛ پوز رو در 

میاره از مالک پول رو می گیرد و برگ سبز رو برای مالک 
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صادر می کند و اگر الزم بشه زنگ میزنه به عنوان مثاً 

به یک ناظر که بیا مجموعه ما را سرکار بازدید کن که 

من جمله خونه ای که من خودم خریداری کرده بودم، 

به همین روش بود، مهندسی که به عنوان مهندس برق 

اومد اینجا رو بررسی کنه، پرسیدیم رشته اش عمران 

بود، گفت به من چند نکته را گفتند که میری اونجا بگو 

اینو می خوام تست بکنم و اینا روباید چک کنم و این 

میشه تأییدیه کار برق شما.

مجری: یک طرف ارجاع کار شهرداری هست. برای 

حذف آن راهکاری دارید؟

شهرداری را که نمی شود حذف کرد. مشکل اصلی 

سیستم شهرداری این است که خروجی شهرداری که 

درواقع ورودی سازمان نظام مهندسی هست در قالب 

اکسل می باشد. ایرادی بوده که از ابتدا اون افرادی که 

می خواستند سیستم ارجاع را به هم بریزند تا براش 

فرآیند کنترلی نداشته باشه وقتی داده ها به صورت 

اکسل وارد میشه نمی توانید به سیستم رتبه بندی 

وصلش بکنید که به بیان دیگه نمی توان اولین 

پرونده ای که در دفتر خدمات الکترونیک ثبت می شود 

را به نفر اول صف ارجاع که مجاز به کار گرفتن می باشد 

وصل کرد. وقتی ورودی اکسل هست یک نفری که اون 

پشت نشسته میگه این کار ردیف ۱۶ را به نفر ۱۰ ارجاع 

میده و می تونه ترتیب ها را جابجا ارجاع بده تا اون 

پروژه خاص خودش که مثاً تو ردیف ۱۰ هستش برسه 

به هفتمین یا ششمین نفر یا شرکت خاص، یعنی از 

بیرون درخواست شده که این کار به فان فرد یا شرکت 

رسیده شود.

مجری: یک سری تخلفات ارجاع گاز قبل از سال ۹۴ 

بوده شما اطاعاتی دارید؟

بله. داستان گاز ارجاع گاز اون موقع قدیمی بود، وقتی 

ارجاع گاز در سازمان شروع شد آقای دکتر صدیق 

بود که آن زمان توافقنامه بین سازمان و اداره گاز 

نوشته شد، مشکل اداره گاز این نبود که بخواهند کار 

را ارجاع دهند، بلکه مواردی از فوتی ها، انفجارها، 

آتش سوزی هایی بود که از سال ۵۷ که تهران گازکشی 

رو شروع کرد اتفاق افتاد. چون آن زمان همه کارها 

توسط پیمانکارها انجام می شد. وقتی بر اساس 

حوادثی که اتفاق می افتاد در دادگاه ها اداره گاز محکوم 

می شد، ارجاع گاز را به سازمان داد که یک فرآیند 

کنترلی بیشتر انجام شود. وقتی به تدریج که کار جلو 

رفت فرآیندها زیاد شد و کار کم شد سوءاستفاده ها 

شروع شد، چون ارجاع دستی بود. یک سری افراد در 

دفاتر هولوگرام ها و برگه ها و مهرها رو جمع می کردند، 

قبل سال ۹۴ یکی از تخلفات رو توسط حراست سازمان 

پیگیری کردند به مجری گازی رسیدند که خودش 

راننده شخصی یکی از آقایان هیئت مدیره بود، وقتی او 

را سر بزنگاه گرفتند، گفت که مثاً یک خانمی مهرش 

رو به من داده و منم چک هایی به ایشان داده ام و این 

تخلفات به صورت ساختاری و ارتباطی ادامه پیدا می 

کنه، هیچ کدام از اون افراد نه محکوم شدند و نه تنبیه 

شدند و متأسفانه در هیئت مدیره آن دوره که آقای دکتر 

غفرانی بودند اعام کردند که ما میریم تمام پروژه هایی 

که به این شیوه تائید شده، بازدید خواهیم کرد و وارد 

سیکل بازدید می شویم ولی انجام نشد، یادمه یکسری 

از پروژه ها رو خانم مهندس جنابی و آقای مهندس 

دولتخواه انجام دادند، ولی مابقی پروژه ها رسیدگی 

نشد. سیستم ارجاع کنونی گاز به مراتب فرآیند بهتری 

داره چون فقط به افراد حقیقی ارجاع میشه، قابلیت 



www.Tasisatnews.com 17هفته نامه شماره 350

گزارش
کنترل بهتری داره تنها مشکلی که من شنیدم سیستم 

اپراتوری و نظارت هست، یعنی اگر این افراد و سیستم 

رو به درستی رصد کنند مانع تخلفات و دلخوری ها 

می شوند.

مجری: یک کار ۲۰۰ هزارمتری بوده که به هیئت مدیره 

قبلی داده شده، شما اطاعی دارید؟

فریدونی: کار ازین دست زیاد بوده، ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار 

مترو…. یادمه یک داستانی سر بیمارستان برکت بود، 

ما شرکت مجری داشتیم و داریم که البته االن فعال 

نیست، طرف به من زنگ زده بود بیا متری ۱۵۰۰ تومن 

برگ مجری بذار، فرآیندش رو پیگیری کردیم دیدیم این 

پروژه شب عید در دوره آقای مهندس بیطرف، آقایون 

شبانه به سازمان آمدند به بهانه اینکه می خواهیم سه 

چهار شرکت به مالک معرفی کنیم تا از بین اونها یکی را 

انتخاب کنه، عماً با اون فردی که قباً رفته بود قرارداد 

بسته بود واگذار کردند، پشت بند این داستان چند تا 

کار دیگه در شب عید به شرکت های خاص ارجاع شد، 

بعد عید حدود ۶ و ۷ فروردین ماه از طرف شهرداری 

به یک سری از افراد و شرکت ها تماس گرفته شد 

که بیایید هرکاری رو خواستید ثبت کنید، یکسری ها 

ریختند و این کار ها رو کردند که آقای مهندس بیطرف 

مجبور شد مرخصی اش را لغو کنه و در ۱۱ فروردین یک 

جلسه ای بگذاره و نامه هشداری بزنه که هرکسی که 

رفته در این فاصله کار گرفته تخلف کردند و باید همه 

آن ها به شورای انتظامی بروند که خودش داستانی 

شد، یکسری کارها ثبت شده بود جابجا شد، یکسری 

افراد رفتند شورای انتظامی، یکسری توانستند تبرئه 

بگیرند، یکسری هم مجبور شدند کارهایی که گرفته 

بودند را واگذار کنند. کارهای ازین دست زیاده، مشکل 

اصلی این نیست که ما بیایم گذشته را شخم بزنیم، 

مشکل اصلی این است که ما برای آینده باید طرحی 

را قرار بدیم که مانع این تخلفات شود، سیستم ها و 

نظارت ها بروز شود، فرآیندها دقیق تر و قابل کنترل تر 

شود، االن هرکس می آید میره از قبلی آتوهایی می گیرد 

و با برما کردن آتو و با تهدید کردن آن ها سعی می کند 

امتیازات بیشتری بگیره و خودش تخلفات بزرگ تری 

می کند، مثاً می گفت تو فان پروژه رو به فان شرکت 

دادی، یا االن به من کار بهتری می دی یا من تو رو لو 

می دم و باعث شد این داستان و چرخه تخلف ادامه 

پیدا کرد. یکسری افراد آلوده هستند مثل ویروس، 

بجای اینکه این افراد از بقیه جداسازی و واکسینه 

بشن؛ این افراد در سامانه ارجاع چرخیدن و همه را 

آلوده تر کردند، قباً طرف می گشت کار ۵ هزار متر و ۱۰ 

هزار متر بگیره االن با ۲۰۰ هزار متر هم قانع نیست، 

میگرده تخلف می کنه تا کار سوم بگیره حتی اگر یکی 

از هیئت مدیره یا عضوی متوجه بشه، می آید اونو با 

عواملی که تو سازمان داره تخریب می کند یا در دوره 

سال بعد اجازه نمی ده که ایشان سمتی در هیئت مدیره 

سازمان بگیره، مواردی ازاین دست رو دوستان زیاد 

می دونند، ما در این دوره از سازمان باید یک سدی 

یا یک فیلتری در این کار بگذاریم تا با واکسن کردن، 

فیلتر کردن و با محدود کردنشان، بتونیم این فرآیندها 

را اصاح کنیم وگرنه اگر بخواهیم در گذشته بچرخیم 

هرروز یک داستان مثل آقای خاوری خواهیم داشت که 

یک زمانی برای خودش مسئول منکرات و رئیس بسیج 

بانک ملی بود ولی االن در کانادا عکساشو می گیرند 

با اختاس سه هزارمیلیاردی. همه این ها به انتخاب 

درست برمی گردد.
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مجری: پس االن موضوعی که مهمه اینکه همه در 

انتخابات شرکت کنند، خیلی ها میگویند رای بدیم 

که چی بشه، یک عده دیگه مثل این ها بیایند دوباره 

همان کارها را بکنند، در صورتیکه دوستان باید بیایند 

با اتحاد و هوشمندانه رأی بدهند و سرنوشت خوبی را 

رقم بزنیم تا دوره بعد اتفاق های خیلی بهتری بیوفته.

فریدونی: یادمه زمانی که نظام مهندسی تشکیل شده 

بود یک دفتر ۷۰ متری تو ساختمان مجری در خ شیراز 

شمالی داشت، وقتی می خواستند جلساتشان را برگزار 

کنند باید از سازمان مجری اجازه می گرفتند سالن 

اجتماعاتشان جلسه برگزار کنند، همه اونا تو فکر این 

بودند که کیفیت ساخت وساز و عمر ساختمان را باال 

ببرند. مرحوم قالیبافان می گفت که بتن مخلوطی از آب 

و سیمان هست و چیزی که اونو تبدیل به بتن می کند 

شعور و دانش مهندسی هست که اینارو ترکیب می کنه 

و تبدیل به جسم سختی می کنه که می تونه سایه بان 

افرادی باشه که در آن سالیان زیادی رشد و نمو و 

زندگی کنند بدون دغدغه اینکه بایای طبیعی مانند 

زلزله بتونه اونو تخریب کنه. ما همه این ها رو از قبل 

دیدیم ولی متأسفانه نتوانستیم درس بگیریم. سازمان 

ما روزی که تشکیل شده بود و داشت کار می کرد 

افراد زیر پله ای بودند که یادمه برادرم نقشه هایی رو 

که می کشیدند می گفتند باید اینا رو ببریم دونه ای ۷، 

۸ تومن مهر کنند تا شهرداری اونا رو قبول کنه. اینا 

وقت می گذاشتند کار طراحی و محاسباتش رو انجام 

می دادند، اون آقا که رابط با شهرداری بود این کار را 

انجام می داد. به تدریج آقای مهندس غرضی سیستم 

سهمیه بندی را راه انداخت تا طرف بتونه این کار را در 

یک دوره زمانی انجام و بازرسی و کنترل کند.
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ــگاه اطــاع رســانی ســازمان  ــا پای او در گفتگــو ب
در  کــرد:  تاکیــد  نظــام مهندســی ســاختمان 
ــری  ــا مشــارکت حداکث ــات ب ــه انتخاب ــی ک صورت
ــرآورد نتایــج آرا انتخــاب  همــراه شــود،  قطعــا ب
افــراد دلســوز و خوشــنام در بین جامعه مهندســی 

ــود. خواهــد ب
در حاشــیه ایــن گفتگــو، دربــاره بخشــنامه اخیــر 
ســازی  شــهر  و  راه  وزارت  منافــع«  »تعــارض 
ــه  ــات جامع ــا ابهام ــیدیم ت ــئواالتی پرس ــم س ه
ــو را  ــن گفتگ ــال ای ــود. ح ــرف ش ــی برط مهندس

ــد: بخوانی

هیــات  انتخابــات  عبــدی،  مهنــدس  جنــاب 
مهندســی  نظــام  ســازمان های  مدیره هــای 
ســاختمان سراســر کشــور در مهرمــاه برگــزار 
ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــد ب ــا بفرمائی ــود. لطف می ش
ــت؟ ــده اس ــام ش ــی انج ــه اقدامات ــات چ انتخاب

ــت  ــا از اردیبهش ــات را م ــزاری انتخاب ــد برگ فرآین
مــاه امســال شــروع کردیــم و بــه نحــوی برنامــه 
ــی  ــازه زمان ــک ب ــم در ی ــه بتوانی ــم ک ــزی کردی ری
مشــخص - تــا شــهریور مــاه - فرآینــد انتخابــات را 
بــه ســرانجام برســانیم. در واقع، به دلیــل برآوردی 
ــه  ــی ک ــه خاطــر تغییــر و تحوالت ــه داشــتیم، ب ک

گزارش ویژه

انتخابات نظام مهندسی و 
حلقه فراموش شده »تعارض منافع«

انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در مهرماه برگزار می شود. 

به همین بهانه، به سراغ مهندس عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و 

شهرسازی که رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان کلیه 

استان ها است، رفتیم تا از چند و چون برگزاری این انتخابات بپرسیم.

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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ممکــن اســت، در حیــن برگــزاری آن بــازه زمانــی 
انتخابــات پیــش بیایــد، تــاش بــر ایــن بــود کــه 
قبــل از ایــن تغییــر و تحوالتــی کــه در پیــش بــود 
ــه  ــات را ب ــم انتخاب ــت، بتوانی ــارش می رف و انتظ

ســرانجام برســانیم.
ــون  ــی کان ــورای عال ــت ش ــود، ریاس ــن وج ــا ای ب
کارشناســان رســمی درخواســتی از وزیــر وقــت راه 
و شهرســازی داشــت مبنــی بــر اینکــه انتخابــات 
هیــات مدیــره  ســازمان های نظــام مهندســی 
بــه دلیــل برگــزاری انتخابــات شــورای عالــی 
کارشناســان دادگســتری در مردادمــاه، بــه تعویــق 
بیفتــد. او در ایــن درخواســت یــادآور شــده بــود 
کــه بســیاری از کارشناســان مــا عضــو نظــام 
ــات  ــد در انتخاب ــتند و می خواهن ــی هس مهندس
نظــام مهندســی شــرکت کننــد و هم زمانــی ایــن 
ــکان  ــه ام ــود ک ــث ش ــاید باع ــات ش دو انتخاب

ــرد. ــرار گی ــعاع ق ــت ش ــان تح حضورش
ــن  ــا ای ــامی ب ــدس اس ــاس، مهن ــن اس برهمی
درخواســت موافقــت کردنــد و مــا برنامــه زمــان 
ــر  ــم در اواخ ــا بتوانی ــم ت ــر دادی ــدی را تغیی بن

ــم. ــزار کنی ــات را برگ ــاه انتخاب ــهریور م ش
ــم  ــاد و آن ه ــی افت ــاق دوم ــان، اتف ــن می در ای
ــوط  ــای مرب ــت ه ــدد و محدودی ــات متع تعطی
ــه  ــود کــه ب ــا ب ــه شــرایط شــیوع بیمــاری کرون ب
کشــور تحمیــل شــد و ایــن موضــوع و همچنیــن 
ابهاماتــی کــه در اجــرای دســتور العمل هــای 
اباغــی وزارت راه و شهرســازی پیــش آمــده بــود، 
ــاه  ــه مهرم ــات را ب ــزاری قطعــی انتخاب ــان برگ زم
انداخــت و ایــن برنامــه هــم اکنــون گام بــه گام 

ــت. ــال اجراس در ح
امــروز کــه مــن خدمت شــما هســتم، زمــان اعام 
ــاس  ــت. براس ــد ه ها اس ــت ش ــج رد صاحی نتای
قانــون، افــرادی کــه احــراز صاحیــت نمی شــوند، 
ســه روز مهلــت دارنــد کــه اعتــراض خــود را بــه 
ــه  ــن اینک ــد، ضم ــام کنن ــارت اع ــای نظ هیات ه
ــه  ــارت وظیف ــتگاه نظ ــم دس ــه ه ــک هفت ــا ی ت

رســیدگی بــه ایــن شــکایت را دارد. انشــااهلل بعــد 
ــراز  ــی اح ــامی نهای ــدت، اس ــن م ــت ای از گذش
صاحیــت شــدگان انتخابــات نهمیــن دوره هیــات 
مدیره هــای ســازمان نظــام مهندســی توســط 
هیات هــای اجرایــی، آگهــی و اعــام مــی شــود و 
پــس از آن وارد فضــای تبلیغــات انتخاباتــی بــرای 
ــد. ــم ش ــتان ها خواهی ــی اس ــا در تمام کاندیدا ه
مطلــب مهــم دیگــر اینکــه چــون برخــی از 
ــر  ــا تاخی ــا ب ــتگا ه ه ــی از دس ــتعامات از برخ اس
ــه  ــرای اینک ــر ب ــن خاط ــه همی ــد، ب ــل ش واص
ــه  ــم، ب ــت کنی ــم مدیری ــدی را بتوانی ــات بع تبع
هیات هــای اجرایــی اجــازه دادیــم کــه بــا لحــاظ 
ســقف زمانــی تعییــن شــده، بــدون اینکــه ســقف 
ــا  ــد، ب ــش باش ــر امکان ــورد، اگ ــم بخ ــی به زمان
رعایــت حــدود زمانــی کــه در آییــن نامــه اجرایــی 
پیــش بینــی شــده، اعــام نتایــج را تــا چنــد روز 
ــتعامات را  ــواب اس ــد ج ــا بتوانن ــد ت ــا کنن جابج

ــرده باشــند. ــال ک هــم اعم
مدیره هــای  هیــات  انتخابــات  حالــی  در 
ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان سراســر 
کشــور را در پیــش رو داریــم کــه بخشــنامه اخیــر 
ــارض  ــاره موضــوع تع وزارت راه و شهرســازی درب
ــاره  ــی درب ــه مهندس ــات جامع ــر ابهام ــع، ب مناف
موضــوع »ردصاحیت هــا« افــزوده اســت. لطفــا 

ــد؟ ــح دهی ــاره توضی ــن ب در ای
ــابق راه و  ــر س ــامی، وزی ــدس اس ــنامه مهن بخش
شهرســازی در ایــن خصــوص هیــچ بحــث خــاص 
و جدیــدی نیســت. در تاریــخ ۲۷ اســفندماه 
ــر  ــازی )دکت ــت راه و شهرس ــر وق ــال ۱۳۹۶ وزی س
آخونــدی( بخشــنامه ای تحــت عنــوان بخشــنامه 
»تعــارض منافــع« صــادر کــرد. در ایــن بخشــنامه، 
چهارچــوب و نحــوه فعالیــت اعضــای هیــات  
مدیــره و ارکان ســازمان ها در آن لحــاظ شــده 
بــود. همزمــان بــه خاطــر مســائلی کــه در 
ــن  ــاغ ای ــم اب ــی رغ ــد، عل ــش آم ــان پی آن زم
موضــوع و طــرح موضــوع و اطــاع همــه اعضــا 
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از آن، بخشــنامه مــورد اعتــراض برخــی از اعضــا 
قــرار گرفــت و موضــوع در دیــوان عدالــت اداری 

مطــرح شــد.
بدیــن ترتیــب عــدم ورود وزارت راه و شهرســازی 
بــه نظــارت بــر اجــرای ایــن بخشــنامه بیشــتر بــه 
ــن بخشــنامه  ــه ای ــوده ک خاطــر ایــن موضــوع ب
ــت  ــده و درخواس ــرح ش ــت مط ــوان عدال در دی

ــود. ابطــال آن را در حــال رســیدگی ب
فــرض بــر ایــن بــود کــه ممکــن اســت علــی رغــم 
ــاید  ــت، ش ــه داش ــه وزارتخان ــی ک ــه دفاعیات هم
ــد  ــورد تایی ــی م ــر دلیل ــه ه ــنامه ب ــن بخش ای
دیــوان قــرار نگیــرد و نقــض شــود؛ در آن صــورت 
اگــر بعدهــا مشــخص می شــد کــه این بخشــنامه 
مــورد تاییــد دیــوان عدالــت اداری نیســت و مثا 
بخشــنامه ابطــال مــی شــد، خیلــی از مســائل بهم 
ــت. ــت می رف ــوب کاری از دس ــورد و چهارچ می خ
ــوان  ــا دی ــم ت ــر ماندی ــر، منتظ ــن خاط ــه همی ب
بعــد از رســیدگی های خــودش در هیــات عمومــی 
در ایــن بــاره رای صــادر کنــد. بــا رای یکــم تیرمــاه 
ســال جــاری  کــه در خصــوص بخشــنامه ۲۷ 
اســفندماه ســال ۹۶ وزیــر وقــت راه و شهرســازی 
ــد و  ــور تایی ــنامه مذک ــا بخش ــد، عم ــادر ش ص
تثبیــب شــد، یعنــی دیــوان در ایــن رای بــه 
صراحــت اعــام کــرد کــه آن بخشــنامه مغایرتــی 

ــت. ــرا اس ــدارد و الزم االج ــون ن ــا قان ب
ــدی،  ــد از دو ســال و ان ــا بع ــن اســاس، م برهمی
گزارشــی از میــزان رعایــت آن بخشــنامه توســط 
ــازی  ــا از ادارات کل راه و شهرس ــره  ه ــات مدی هی
اســتان ها خواســتیم. در همیــن حــال، اســتان ها 
ــورد  ــدی م ــی ج ــه خیل ــن قضی ــد ای ــخ دادن پاس
ــی  ــه برخ ــوی ک ــه نح ــرد ب ــرار نمی گی ــه ق توج
اعضــای هیــات مدیــره از اســتان ها فــارغ از 
الزاماتــی کــه در آن بخشــنامه بــرای اعضــا شــده 
ــه  ــی ب ــات مهندس ــه خدم ــه ارائ ــبت ب ــود، نس ب
ــن  ــد. بدی ــرده بودن ــدام ک ــف اق ــای مختل انح
ــا  ــن قضای ــط ای ــد فق ــنامه جدی ــب در بخش ترتی

بــه صــورت مکتــوب و دســته بنــدی اعــام شــد 
کــه اگــر کســی در ســال ۹۷ و در موقــع ثبــت نــام 
شــرکت در انتخابــات دوره هشــتم تعهــد داده کــه 
وارد حــوزه تعــارض منافــع نشــود و امــروز شــده 

ــده ای نیســت. ــن دیگــر بحــث پیچی اســت، ای
همــان طــور کــه مــی دانیــد دیــوان عدالــت اداری 
رای موقــت بــه تعلیــق بخشــنامه اخیــر وزارت راه 
ــه چــه زمانــی  و شهرســازی داده اســت. وزارتخان

از ایــن موضــوع مطلــع شــد؟
ببینیــد دســتور توقــف وقتــی اوایــل هفتــه پیــش 
بــه وزارتخانــه ابــاغ شــد، در ابتــدا مــا دفاعیات و 
توضیحــات خودمــان را بــه دیــوان ارائــه و در چند 
ــه  ــر نتیج ــه زودت ــم ک ــری کردی ــم پیگی ــت ه نوب
ــر موضــوع  ــان، اگ ــن می ــم. در ای ــوان را بگیری دی
ــن بخشــنامه را  ــا ای ــرار صــادر شــود، م نقــض ق
در مرحلــه تجدیــد نظــر خواهــی اعضــا در هیــات 

نظــارت، اعمــال خواهیــم کــرد.
مطلــب دوم اینکــه بــه هــر حــال وزارتخانــه بــرای 
ابــاغ بخشــنامه تعــارض منافــع و پیگیــری رفــع 
ــق   ــرای آن مطاب ــرای اج ــده ب ــاد ش ــع ایج موان
موازیــن قانونــی، قطعــا انگیزه پیگیــری کار را دارد. 
ــاه ســال جاری  ــدای تیرم ــه ابت آن بخشــنامه ای ک
وزیــر وقــت راه و شهرســازی )مهنــدس اســامی( 
تدابیــری  یــک  آن  داخــل  در  کردنــد،  صــادر 
ــری  ــود کــه مشــکات بعــدی کمت ــده شــده ب دی
داشــته باشــد؛ از جملــه اینکــه جنــاب آقــای 
ــن  ــاده ۲۳ آیی ــتناد م ــه اس ــتند ب ــر می توانس وزی
نامــه اجرایــی قانــون، پروانــه اعضــای متخلــف را 
ــوم اینکــه  ــه مفه ــه ب ــق پروان ــد. تعلی ــق کنن تعلی
ــد  ــر نمی توان ــازمان دیگ ــره س ــات مدی ــو هی عض
ــع،  ــود و در واق ــات ش ــد انتخاب ــی وارد فراین حت
اصــا نمی توانــد جــزو هیــات مدیــره باشــد 
ــتیم،  ــال آن داش ــرای اعم ــری ب ــک تدبی ــی ی ول
اینکــه مثــا یــک اســتان ۶۰ درصــد اعضــای 
ــه در  ــق شــوند ک ــره ســازمانش تعلی ــات مدی هی
آن صــورت، آن ســازمان اســتان، دیگــر رســمیت 
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ــر  نداشــت و سرپرســتی وزارت راه و شهرســازی ب
آن ســازمان مطــرح می شــد تــا انتخابــات برگــزار 

و هیــات مدیــره جدیــد مشــخص شــوند.
ــود  ــن نب ــه ای ــای وزارتخان ــاس، بن ــن اس برهمی
کــه باعــث ایجــاد خلــل در امــور ســازمان شــود، 
بدیــن ترتیــب بــا یــک یــا چنــد مرحلــه تخفیــف، 
ــی،  ــه کس ــه پروان ــد ک ــرح ش ــیر مط ــن تفس ای
حتــی المقــدور معلــق نشــود ولــی عضــو هیــأت 
ــی  ــه رعایــت بخشــنامه هــای قانون ــره ای ک مدی
وزارت راه و شهرســازی را نکــرده اســت، صاحیــت 

ــات را نداشــته باشــد. شــرکت در انتخاب
ــا مســئولین دیــوان عدالــت  مــا در جلســاتمان ب
ــد بررســی  ــه هــر چن ــم ک اداری هــم اعــام کردی
ــات اعضــای  ــه تخلف شــورای انتظامــی نســبت ب
ــتان از  ــای اس ــازمان ه ــای س ــره ه ــات مدی هی
نظــر شــکلی الزم اســت ولــی در ایــن مــورد 
خــاص از نظــر ماهیتــی، موضــوع عــدم رعایــت 
تعــارض منافــع، حداقــل خیلــی پیچیــده نیســت. 
بــه عنــوان مثــال، اگــر قــرار بــوده عضــو هیــات 
مدیــره ای کار حرفــه ای بــه واســطه پروانــه 
اشــتغال بــه کار نکنــد و بــرای ایــن موضــوع هــم 
ــود  ــد خ ــل، تعه ــن در عم ــت لیک ــد داده اس تعه
ــه  ــوزه ای ک ــه ای در ح ــات حرف ــه خدم ــا ارائ ب
ــت،  ــان اس ــود ایش ــا خ ــش ب ــئولیت نظارت مس
ــزار  ــا ۱۰ ه ــا ۳۰ ی ــا ۲۰ ی ــو ب ــرده، ول ــض ک نق
مترمربــع، دیگــر چــه ایــرادی مــی تــوان بــه ایــن 

ــت. ــوع گرف موض
ــات  ــم کــه اثب روی ایــن حســاب، عــرض مــی کن
ــیار  ــع بس ــارض مناف ــت تع ــدم رعای ــف ع تخل
ــود  ــی ش ــی م ــه راحت ــرا ب ــت، زی ــده نیس پیچی
ــن  ــه ای ــق پروان ــاده ۲۳، تعلی ــال م ــق اعم از طری
ــر  ــا اگ ــی واقع ــورت داد ول ــراد را ص ــداد از اف تع
ایــن کار مــی شــد، تبعاتــی داشــت کــه بــه همین 
خاطــر، وزارتخانــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــه 
صــورت مســالمت آمیــز، قضیــه را حــل کنیــم کــه 
ــن  ــمول ای ــا مش ــر قب ــی اگ ــای انتخابات نامزده

ــدا  ــده کاندی ــات آین ــد، در انتخاب ــوده ان ــث ب بح
ــم  ــوند و رای ه ــد ش ــر کاندی ــون اگ ــوند، چ نش
بیاورنــد، لیکــن مثــا یــک مــاه یــا دو مــاه بعــد از 
آن، بــا رای صــادره از شــورای انتظامــی از هیــات 

ــد شــد. ــره ســازمان اســتان خــارج خواهن مدی
ــی در  ــر حت ــای وزی ــنامه آق ــورت بخش ــر ص در ه
ــتور  ــرار دس ــدور ق ــاظ ص ــا لح ــی و ب ــع فعل وض
ــه بخــش انتهایــی آن،  موقــت صــادره نســبت ب
ســایر مــوارد آن الزم االجراســت و هیات هــای 
ــه  ــاد اباغی ــق مف ــتند طب ــف هس ــی مکل اجرای
مذکــور )فعــآً بــدون لحــاظ بخــش انتهایــی آن( 
و آییــن نامــه اجرایــی قانــون، کارشــان را پیــش 

ــد. ــاغ کنن ــج را اب ــد و نتای ببرن
ــات پیــش رو بخشــنامه  ــه هــر حــال در انتخاب ب
اخیــر وزارت راه و شهرســازی مــاک عمــل نخواهد 

شــد؟
ــد،  ــی باش ــر زمان ــوان ه ــی دی ــد رای نهای ببینی
قطعــا بــه انتخابــات پیــش روی نظــام مهندســی 
ــت شــد ه ها  ــرا اســامی رد صاحی نمــی رســد، زی
ــن  ــود. برهمی ــام ش ــد اع ــده بای ــای آین در روزه
ــم منتظــر رای قطعــی  اســاس، فعــا زمــان نداری

ــم. ــی بمانی ــت اداری باق ــوان عدال دی
ــی  ــات عموم ــر شــکایت در هی ــه اگ ــح آنک توضی
رســیدگی شــود، زمــان بــر خواهــد بود و زمــان آن 
شــاید یــک مــاه و بیشــتر طــول بکشــد. باتوجــه 
بــه دســتور موقــت دیــوان کــه صــادر شــده، مــا 
الیحــه دفاعیــه دادیــم و اگــر آن هــم بخواهــد لغو 
شــود، دیگــر مــا فرصــت زیــادی نداریــم، چــرا کــه 
تــا چنــد روز آینــده بایــد اســامی نامزدهــای تأیید 

صاحیــت شــد ه  اعــام شــود.
ــن  ــی وارد ای ــر خیل ــا دیگ ــاب، م ــن حس روی ای
بحــث نمی شــویم. البتــه دســتور موقــت دیــوان 
ســرجای خــودش اســت و مــا مکلــف بــه تبعیــت 
از تصمیمــات مقامــات قضایــی هســتیم، قســمت 
دوم هــم رســیدگی بــه ماهیــت موضــوع در 
دیــوان عدالــت اداری اســت کــه آن هــم ســرجای 
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ــی  ــا االن نم ــد و م ــد ش ــام خواه ــودش انج خ

ــم. ــام کنی ــخصی را اع ــان مش ــم زم توانی
در  مهندســی  جامعــه  پرشــور  حضــور  بــرای 
انتخابــات چــه توصیــه هــا و پیشــنهاداتی داریــد؟
ــه، آگاه  ــه فرهیخت ــک جامع ــی ی ــه مهندس جامع
ــوال  ــا معم ــه عرصه ه ــت و در هم ــرو اس و پیش
عناصــر مهندســی، عناصــر پیشــرو فعــال جامعــه 
را تشــکیل مــی دهنــد. انتظــار، توقــع و برداشــت 
مــا ایــن اســت کــه ایــن جامعــه بــه حــد کافــی 
- بــا توجــه بــه ســابقه حداقــل ۸ دوره انتخابــات 
ــه  ــیده ک ــوغ رس ــن بل ــه ای ــی - ب ــام مهندس نظ
ــرون  ــکات و ب ــع مش ــد راه رف ــته باش ــاور داش ب
ــر  ــطوح درگی ــام س ــه در تم ــکاتی ک ــت از مش رف
آن هســتند، مشــارکت فعــال در انتخابــات اســت.
قطعــا پشــتوانه رای بــاالی مهندســان بــرای 
ــه  ــوی چان ــزار ق ــدرت و اب ــک ق ــان، ی منتخبانش
زنــی یــا پیگیــری مطالبــات ایجــاد مــی کنــد کــه 
ــا  ــره ه ــات مدی ــای هی ــتوانه، اعض ــن پش ــا ای ب
بتواننــد در مراجــع رســمی در دولــت، مجلــس و 
ــایر  ــازی و س ــیون ها، در وزارت راه و شهرس کمیس
ــی  ــه خوب ــا را ب ــات اعض ــط، مطالب ــع ذیرب مراج

ــد. ــری کنن ــرح و پیگی ط
اعضــا هرچــه بیشــتر در ایــن انتخابــات مشــارکت 
داشــته باشــند، اوال کــه بحــث حضــور پرشورشــان 
ــت در ســابقه  ــه خــودی خــود یــک نقطــه مثب ب
کاری ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ایجــاد 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــا برداشــت  م ــد. واقع مــی کن
ــی  ــورت الکترونیک ــه ص ــات ب ــد انتخاب ــر فرآین اگ
برگــزار شــود، درصــد مشــارکت در انتخابــات 
ــی  ــن در حال ــود، ای ــد ب ــد خواه ــاالی ۵۰ درص ب
اســت کــه در دو دوره قبلــی هیــچ وقــت درصــد 
مشــارکت بــه نزدیــک ایــن درصــد هــم نرســیده 
ــل اصــرار  ــن اســاس، یکــی از دالی اســت. برهمی
وزارتخانــه بــرای الکترونیکــی شــدن برگــزاری 
ــار همــه  انتخابــات، همیــن بحــث بــود کــه درکن
جنبــه هــای مفیــد و قابــل توجــه از جملــه کاهش 

ــرود. ــاال ب ــه هــا و …، درصــد مشــارکت ب هزین
ــا  ــا از اعض ــار م ــش و انتظ ــان، خواه ــن می در ای
ــن  ــه بهتری ــات ب ــن انتخاب ــه در ای ــن اســت ک ای
ــرکت  ــارکت ش ــد مش ــن درص ــا باالتری ــوه و ب نح
ــای  ــی را مبن ــت کل ــک سیاس ــع، ی ــد. درواق کنن
کارمــان قــرار دادیــم کــه خروجــی یــک انتخابــات 
پرشــور، هیــچ وقــت نمــی توانــد انتخــاب بــدی 
باشــد. بــه عبــارت دیگــر، اگــر انتخابــات پــر شــور 
ــد  ــی خواه ــت و خوب ــه مثب ــا نتیج ــد، قطع باش

داد.
ــارکت  ــا مش ــات ب ــه انتخاب ــی ک ــی در صورت یعن
ــج  ــرآورد نتای ــا ب ــود، قطع ــراه ش ــری هم حداکث
آرا، انتخــاب افــراد دلســوز و خــوش نــام در بیــن 
ــه  ــن اینک ــود، ضم ــد ب ــی خواه ــه مهندس جامع
حضــور یــک هیــات مدیــره مقتــدر بــا پشــتوانه 
ــکات در  ــل مش ــرای ح ــد ب ــی توان ــاال، م آرای ب
دســتگاه های دولتــی، شــهرداری ها و امثالهــم 

ــد. ــر باش ــیار موث بس
ــه  ــه جامع ــت ک ــن اس ــا ای ــش م ــس خواه پ
ــا  ــتر اعض ــناخت بیش ــزه و ش ــا انگی ــی ب مهندس
در ایــن انتخابــات شــرکت کننــد. در عیــن حــال، 
امیــدوارم بتوانیــم بــا برگــزاری انتخابــات پرشــور، 
ــل  ــی حاص ــه مهندس ــرای جامع ــی ب ــج خوب نتای

ــود. ش
در پایــان چــه پیامــی بــه اعضــای نظام مهندســی 

دارید؟
ــم  ــه بتوانی ــد ک ــک کنی ــم کم ــما ه ــااهلل ش انش
از نقطــه نظــرات اعضــا در حــوزه عملکــردی 
مجموعــه مطلــع باشــیم و هــم اینکــه توضیحاتــی 
ــا  ــوش اعض ــه گ ــم ب ــیم، بتوانی ــته باش ــر داش اگ
برســانیم. در عیــن حــال، بنــده بــه واســطه 
مســئولیت و وظیفــه ای کــه دارم، آمــاده هســتم 
ــه ســئواالت و ابهامــات مطــرح از ســوی اعضــا  ب
ــاع  ــه اط ــاد دارم ک ــرا اعتق ــم، زی ــخگو باش پاس
ــد  ــه اعضــا مــی توان رســانی خــوب و مناســب ب
ــش  ــم کاه ــا را ه ــره م ــای روزم ــی از کار ه بخش
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گزارش ویژه
دهد.

در عیــن حــال، انتظــار بیشــتری از هیــات مدیــره 
ــی  ــام مهندس ــای نظ ــازمان ه ــی س ــای فعل ه
فضــای  ایجــاد  در  بایــد  اینکــه  آن  و  داریــم 
ــال  ــورت فع ــتان ها به ص ــه اس ــی در هم انتخابات
ــن دوره  ــًا در ای ــند. بعض ــته باش ــور داش ــر حض ت
شــاهد آن هســتیم کــه اقلیتــی از هیــات مدیــره 
ــتان ها  ــی اس ــام مهندس ــازمان های نظ ــی س برخ
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــری ک ــات اخی ــطه اتفاق به واس
ــد،  ــی نمی دانن ــود را قطع ــت خ ــد صاحی و تایی
ــه  ــوی در زمین ــه نح ــه ب ــتند ک ــال آن هس به دنب

ایجــاد فضــای پرشــور انتخابــات، کــم کاری و یــا 
ــرد  ــد عملک ــر چن ــد؛ ه ــدازی کنن ــنگ ان ــی س حت
نبــوده و  از چشــم  ایــن تعــداد معــدود دور 
نخواهــد بــود و بــه وقــت مقتضــی، برخــورد الزم 
ــت.  ــد گرف ــورت خواه ــراد ص ــه اف ــن گون ــا ای ب
ــان و  ــه ش ــه ب ــت توج ــم اس ــه مه ــن، آن چ لیک
جایــگاه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه 
ــور  ــه ای در کش ــه حرف ــن جامع ــوان بزرگتری عن
ــد تــک تــک اعضــا در ارتقــای آن  اســت کــه بای
بــه دور از حــب و بغــض و لحــاظ منافــع شــخصی 

ــند. ــا باش ــی، کوش و گروه
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) دستمزد و هزینه لوله کشی

۲۵۰۰۰ ناموت به ازای هر مترطول  لوله کشی فاضاب چسبی همراه با ونت دوبل
اجرا در زیر سقف کاذب

۲۰۰۰۰ ناموت به ازای هر مترطول  لوله کشی فاضاب چسبی به سیستم سنتی اجرا
در کف

۲۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ ناموت به ازای هر مترطول اجرای لوله کشی فاضاب بوش فیت

۱۸۰۰۰ ناموت به ازای هر عدد  بست کاری لوله های فاضاب با بست های گابی
و غیره

 ۳۵۰۰۰ ناموت به ازای هر مترمربع از
زیربنای واحد لوله کشی آب سرد و گرم و فاضاب

۲۸۰۰۰ ناموت به ازای هر عدد نبشی کشی و ساپورت بندی با جوشکاری
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دو فیلــم، در مجمــوع 180 دقیقــه تماشــای دو 

فیلــم کــه تماشــاگران را میخکــوب و خنــدان مــی 

ــش  ــندگان و کارگردانان ــه نویس ــم ک ــد. دو فیل کن

ــه  ــام آشــنا هســتند، نویســندگانی ب ــرای شــما ن ب

نــام هــای پیمــان قاســم خانــی و مانــی حقیقــی 

)براســاس داســتان واقعــی( و کارگردانانــی بــه نــام 

ــی حقیقــی. ــد جــوان و مان هــای رامب

احتمــاالً در آخــر ایــن دو فیلــم برعکــس بقیــه فیلم 

هــا پشــیمون نمــی شــوید. البتــه هــردو کارگــردان 

و نویســنده فیلمهایــی دارنــد کــه بــد تــر از وقــت 

تلــف کردنــه، مثــل ســوغات فرنــگ، پنجــاه کیلــو 

آلبالــو، خــوب بــد جلــف 2: ارتــش ســری و...؛ ولــی 

ــه کارهــای  ــد نداشــتند بلک ــط کارهــای ب ــا فق آنه

خیلــی خوبــی هــم داشــتند مثــل پســر آدم دختــر 

حــوا، خــوب بــد جلــف، طبقــه حســاث و...

از خــوب و بــد بگذریــم بــه دو کار مــی رســیم. کار 

اول در ســال 1389 و کار دوم در ســال 1393 ســاخته 

شــده اســت. کار اول طنــز و کار دوم تاریخــی/

ــر  ــال 98% خب ــا احتم ــه ب ــی ک ــت، ماجرای واقعی

ــتید. نداش

ــن جشــنواره فجــر و  ــم اول در بیســت و نهمی فیل

ــر  ــنواره فج ــن جش ــی و چهارمی ــم دوم در س فیل

حضــور داشــتند. در ادامــه بــا بقیــه جزئیــات 

بیشــتر آشــنا مــی شــویم ولــی اول برویــم ســراغ 

ــوع ــان ممن ــم: ورود آقای ــن فیل اولی

کارگردانــی  بــه  فیلمــی  ممنــوع  آقایــان  ورود 

ــرتیپی و  ــی س ــی عل ــه کنندگ ــوان و تهی ــد ج رامب

ــال  ــاخته س ــی س ــم خان ــان قاس ــندگی پیم نویس

1389 اســت. ایــن فیلــم ســومین کار رامبــد جــوان 

ــد  ــتی، منتق ــعود فراس ــد مس ــورد تایی ــت و م اس

نــام آشــنای ســینما اســت. داســتان فیلــم دربــاره 

ــه ورود  ــه اســت ک ــتان دختران ــک دبیرس ــر ی مدی

از ممنوعیت ورود مردان تا ورود دراگن!
نویسنده:کسرا واصف

آخر هفته مهندسی

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/
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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ــاال  ــرده و ح ــوع ک ــه اش ممن ــه مدرس ــان را ب آقای

ــر شــیمی  ــک دبی ــد ی نیازمن

اســت ولــی هیــچ دبیــر 

و  نیســت  زنــی  شــیمی 

مجبــور بــه گرفتــن یــک 

ــود و ... ــی ش ــرد م ــر م دبی

ویشــکا  عطــاران،  رضــا 

رهنمــا،  بهــاره  آســایش، 

مانــی  پســیانی،  ســتاره 

ــی،  ــگاه آهنگران ــی، پ حقیق

فامــک  حمیــدی،  زهــره 

ــم  ــن فیل ــدی و... در ای جنی

بــه ایفــای نقــش پرداختنــد.

ایــن فیلــم بــا حضــور در 

ــنواره  ــن جش ــت و نهمی بیس

بهتریــن  کاندیــد  فجــر 

برنــده  و  متــن  موســیقی 

بهتریــن بازیگــر نقــش اصلــی 

ــد. ــایش( ش ــکا آس زن )ویش

فیلــم دوم یــک فیلــم تاریخی 

داســتان  یــک  براســاس 

ــه  ــی ب ــت، فیلم ــی اس واقع

ــود! ــی ش ــا وارد م ــام اژده ن

شــود!  مــی  وارد  اژدهــا 

نویســندگی،  بــه  فیلمــی 

ــی  ــی و کارگردان ــه کنندگ تهی

مانــی حقیقــی ســاخته ســال 

1393 و هشــتمین کار مانــی حقیقــی اســت. ایــن 

ــم روایتگــر ســه جــوان در ســال 1343 اســت.  فیل

ــدی  ــر جدی ــای امی ــازی زیب ــا ب ــی ب کاراگاه حفیظ

بــرای گــزارش دادن بــه ســاواک بــه تحقیــق 

تبعیــدی  زندانــی  دربــاره 

ــل از  ــه 10 روز قب ــی رود ک م

پایــان تبعیــد خــودش را دار 

زده و کاراگاه بــه دنبــال راز 

ــه  ــی ب ــه زندان ــتانی ک قبرس

آن جــا تبعیــد شــده بــود تــا 

ــرد. ــن راز بب ــه ای ــی ب پ

احســان  جدیــدی،  امیــر 

غنــی  همایــون  گــودرزی، 

کیانــا  قــاح،  نــادر  زاده، 

تجمــل، علــی باقــری، لیلــی 

گلســتان، مانــی حقیقــی، 

ــو  ــک بازج ــا و ی ــی مصف عل

ایــن  در  واقعــی!  ســاواک 

نقــش  ایفــای  بــه  فیلــم 

پرداختنــد.

ایــن فیلــم بــا حضــور در 

ــنواره  ــن جش ــی و چهارمی س

بهتریــن  کاندیــدای  فجــر 

فیلمبرداری، بهترین موســیقی 

متــن، بهتریــن چهره بــرداری، 

بهتریــن طراحــی صحنــه و 

ــن  ــدای بهتری ــاس و کاندی لب

ــم از  فیل

نگاه تماشاگران شد.

حــرف آخــر: ســعی کنیــم 

ــم  ــم، موســیقی گــوش بدهی ــم ببینی همیشــه فیل

ــم. ــل بدهی ــان را صیق ــا روحم ــم ت ــاب بخوانی و کت

آخر هفته مهندسی
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