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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

 
یکــی از اصطاحــات مهــم در بازاریابــی یافتــن پرســونای مشــتری اســت. 
متخصصــان بــازار در نخســتین قــدم از شــما می پرســند بــه چــه کســی 
ــدارد. گام نخســت شــناخت  ــی ن ــا کاال تفاوت ــد بفروشــید؟ خدمــات ی می خواهی
ــم  ــا می خواهی ــه م ــد ک ــرض کنی ــال ف ــت. ح ــتری شماس ــات مش ــق روحی دقی
ــای  ــد وارد هیئت مدیره ه ــه می خواه ــه بی صبران ــی ک ــای محترم ــه کاندیداه ب
آن هــم  خدمــات  شــیفته  به شــدت  و  شــوند  نظام مهندســی  ســازمان های 
ــرم  ــای محت ــونای اعض ــانیم و پرس ــب برس ــی تقل ــتند کم ــه هس ــوع صادقان از ن

دربیاوریــم. را  نظام مهندســی 
ــگاهی  ــه و دانش ــات عالی ــا تحصی ــتند ب ــرادی هس ــی اف ــای نظام مهندس اعض
در رشــته های مهندســی کــه بســیاری از ایــن رشــته ها در رده ســخت ترین 
رشــته های ورودی دانشــگاهی و بعــد ســخت ترین رشــته های دانشــگاهی 
ــل  ــر اه ــان اگ ــن مهندس ــتند. ای ــی هس ــد و فارغ التحصیل ــدن واح ــرای گذران ب
حســاب وکتاب باشــند ســعی می کننــد کســب درآمــد از نظام مهندســی را در 
ــا رشــته  ردیــف دوم درآمــدی خــود قــرار دهنــد و در درجــه اول، کاری مرتبــط ب

ــد نظــام را آب باریکــه خــود داشــته باشــند. ــا درآم ــد ت خــود بیابن
ــه  ــد و وقتی ک ــای اداری را ندارن ــه رفت وآمده ــدان حوصل ــا چن ــیاری از آن ه  بس
بــرای کاری بســیار ســاده ماننــد تحویــل مــدارک ارتقــاء پایــه بایــد چنــد ســاعت 
ــقوط  ــود س ــر خ ــازمان را در نظ ــی ارزش س ــوند به راحت ــل ش ــازمان معط در س
ــر کاری  ــرای ه ــد ب ــه بای ــد ک ــی می بینن ــک نانوای ــف ی ــد و آن را در ردی می دهن
در صــف بــه ایســتند. پــس بــرای چنیــن ســازمانی ارزش قائــل نخواهنــد شــد.
ــه  ــی کاس و مطالع ــدد کل ــه م ــکلی را ب ــیار مش ــون بس ــو آزم ــان عض مهندس
ــد.  ــت ببرن ــن عضوی ــی از ای ــد نفع ــون می خواهن ــد و اکن ــر گذارده ان ــت س پش
پــس می بیننــد کــه بــه دلیــل بی عرضگــی و یــا ســودجویی چنــد تصمیــم گیــر 
ــتاخ تر و  ــرروز گس ــه ه ــد بی عرض ــن چن ــر همی ــه خاط ــه ب ــی ک ــدرت مافیای و ق
ــد کار  ــد قی ــود و بای ــال می ش ــی پایم ــان به راحت ــود حقش ــر می ش خطرناک ت
حرفــه ای را بزننــد و پروانــه خــود را بــه شــرکتی بدهنــد و بعــدازآن ســالی چنــد 
بدونــد تــا بــا خفــت پروانــه خــود را پــس بگیرنــد. برخــی از باحوصله ترهــا هــم 

ــد. ــدن می رون ــا ش ــمت مافی ــه س ب
ــا  ــه ب ــمی هایی ک ــن نورچش ــوق ای ــه حق ــد ک ــه می دانن ــان دارای پروان مهندس
رانــت برخــی، کارمنــد نظــام شــده اند از نظارت هــا و بازرســی ها و خــاک 
ــی،  ــار حداقل ــک انتظ ــس در ی ــود. پ ــت می ش ــا پرداخ ــای آن ه کارگاه خوردن ه
می خواهنــد قــدر آن هــا شــناخته شــود و توهیــن نشــوند. در روز مهنــدس بــرای 
آن هــا برنامــه پیــاده روی دور دریاچــه ترتیــب داده نشــود و بایــت ایــن خدمــت 

بــزرگ بــر آن هــا منــت نهــاده نشــود!
ــه چرخــه ای ســخت ترین  ــه هســتند ک ــه جامع ــراد فرهیخت مهندســان عضــو اف
بخــش اقتصــاد و درعین حــال مهم تریــن آن را می چرخاننــد یعنــی بخــش 
ــدر  ــاش خــود ق ــون در نظــام اجتماعــی در حــد ت ــا آن هــا اکن ساخت وســاز. آی
می بیننــد یــا هرکســی کــه خوش لبــاس اســت را بــرای تمســخر مهنــدس صــدا 
می زننــد؟ آیــا در وانفســای کرونــا، مهندســان بیمارســتان و درمانــگاه نســاختند و 
آن هــا را نگهــداری نکردنــد؟ ایــن ســازمان آن هــا بــرای بزرگداشــت آن هــا و ارتقــاء 

جایــگاه اجتماعــی آن هــا در اذهــان عمومــی چــه کــرده اســت؟
کمی فکر کنید و بدانید که به اشخاص خاصی باید خدمات بدهید.

پرسونای ما

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت اجرای موتورخانه تاسیسات در سال ۱۴۰۰ 18
در ایــن بخــش قصــد داریــم تمــام هزینــه هــای اجــرای موتورخانــه تاسیســات 

در ســاختمان را در قالــب جــدول بــه شــما معرفــی کنیــم.

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 دوم(
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 19

فیلــم  ســه  تماشــای  لــذت 
کمــدی و  تاریخــی  درام، 

گزارش ویژه

صفحه 13

واکسیناسیون مهندسان چگونه به سرانجام رسید؟ 12

واکسیناســیون اعضای ســازمان صرفا با درخواست ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشــور و ســپس بــا دســتور دکتــر رئیســی، معــاون وزیــر بهداشــت به نتیجه رســید.
بــه اطــاع اعضــای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان مــی رســاند، بــا پیگیــری 
ــون و موافقــت وزارت  ــه از ســوی ســازمان از تیرمــاه تاکن هــای مکــرر صــورت گرفت
بهداشــت در شــهریورماه، ســرانجام واکسیناســیون اعضای ســازمان  به نتیجه رســید.

گزارش/فراموشی اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی امضای 
تعهدنامه عدم تعارض منافع

13

درحالــی داوطلبــان عضویــت در هیئــت مدیــره ســازمان های نظــام 
ــه  ــد ک ــع را امضــا کرده ان ــت عــدم تعــارض مناف مهندســی تعهدنامــه رعای
ــزی  ــای تامل برانگی ــش ه ــات واکن ــتانه انتخاب ــا در آس ــن اعض ــی از ای برخ

ــته اند. ــر داش ــنامه وزی ــه بخش ب
وزیــر راه وشهرســازی ۱۶ شــهریور ۱۴۰۰ بــا ابــاغ بخشــنامه ای بــه شــرح زیــر 
بــه ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها دســتور تشــدید نظــارت بــر اجــرای 

بخشــنامه تعــارض منافــع را صــادر کــرد؛



ت نیوز
سا

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

می باشند.

درخواست تمدید ، ارتقاء پروانه
قابل توجه کلیه اعضاء نظام مهندسی ساختمان که درخواست صدور پروانه ثبت نموده اند

      بدینوســیله بــه اســتحضار اعضــاء محتــرم ســازمان کــه درخواســت تمدیــد و یــا ارتقــاء پروانــه خــود را در ســامانه ثبــت 
نمــوده انــد، مــی رســاند کــه چنانچــه پیــام اعــام زمــان مراجعــه بــرای شــما  ارســال گردیــد ،  بــدون در نظــر گرفتــن  زمــان 
اعامــی در پیــام مذکــور ،  از زمــان دریافــت پیــام می توانیــد بــه دفاتــر پیشــخوان منتخــب جهــت احــراز هویــت و تحویــل 

مــدارک مراجعــه فرماییــد.
الزم به ذکر است زمان مراجعه درج شده در پیام صرفا جهت احراز هویت و تحویل مدارک در سازمان می باشد.

بازدید خرم از پایگاه اختصاصی واکسیناسیون
ریاســت و مدیــران ســازمان و دبیــران اجرایــى شــوراى مرکــزی از پایــگاه تجمیعــی و اختصاصــی مرکــز واکسیناســیون اعضــا و کارکنــان 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بازدیــد کردند.مهنــدس احمــد خــرم بــه همــراه اعضــای هیــات رییســه شــورای مرکــزی و 
تعــدادی مدیــران ســازمان از پایــگاه تجمیعــی و اختصاصــی واکسیناســیون اعضا و کارکنان ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور 
بازدیــد و از فرآینــد برگــزاری آن بــرای اجــرای طــرح در روزهــای آتــی اطــاع یافتند.مهنــدس خــرم، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان در حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت: بــه زودى محدودیــت هــاى واکسیناســیون برطــرف شــده و کلیــه اعضــا و خانــواده هــای 
محتــرم مهندســان واکســینه مــی شــوند.وی از تیــم اجرایــی ایجــاد پایگاه واکسیناســیون که ظــرف کمتــر از ۲۴ ســاعت، پایــگاه را آماده 
و تجهیــز کردنــد، سپاســگزاری کــرد و ایــن حرکــت را شایســته تشــویق و پــاداش دانســت.در همیــن حــال، واکسیناســیون اعضــای 
ســازمان بــا تاکیــد ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور و ســپس بــا دســتور دکتــر رئیســی، معــاون وزیــر بهداشــت بــه نتیجه 
رســید.توضیح آنکــه پیگیریهــای مکرر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از وزارت بهداشت بــرای واکسیناســیون مهندســان باالخــره 
نتیجــه داد و ایــن وزارتخانــه در تاریــخ ســه شــنبه شــانزدهم شــهریور مــاه در نامــه ای بــه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان، موافقت 

خــود را بــا ایــن درخواســت اعــام کــرد.

شهرداری واگذاری ملک را ممنوع کرد
شــهردار تهــران در نامــه ای خطــاب بــه معاونــان، مشــاوران، شــهرداران مناطــق ۲۲ گانــه نوشــت: هرگونــه واگــذاری امــاک، 

اراضــی و امــوال غیــر منقــول شــهرداری تــا اطــاع ثانــوی ممنــوع اســت.
علیرضــا زاکانــی، شــهردار تهــران در نامــه ای خطــاب بــه معاونــان، مشــاوران، شــهرداران مناطــق ۲۲ گانــه، مدیــران کل ســتادی 
ــه اهمیــت و حساســیت تصمیمــات متخــذه  ــران عامــل ســازمان هــا و شــرکت هــای تابعــه نوشــت:»نظر ب و روســا و مدی
در هیئــت مدیــره ســازمان هــا و شــرکت هــای وابســته بــه شــهرداری تهــران در راســتای بهبــود عملکــرد واحدهــای مذکــور 
ضــروری اســت هرگونــه عــزل و نصــب و جابجایــی اعضــای هیئــت مدیــره هــای یادشــده و مدیــران عامــل بــا تاییــد اینجانب 
صــورت پذیرد.همچنیــن بــه منظــور ســاماندهی  واگــذاری حــق بهــره بــرداری امــاک اراضــی و امــوال غیــر منقــول شــهرداری 
ــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  ــه واگــذاری ب ــا اطــاع ثانــوی از هرگون تهــران و ایجــاد وحــدت رویــه در ایــن خصــوص؛ ت

مشــمول بنــد ۶ مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری خــودداری گــردد.«
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اخبار داخلی

قانون نظام مهندسی خالءهای فسادآور زیادی دارد
ــی ســنگینی در ســازمان مهندســی کشــور  ــه موجــب فســاد خیل ــم ک ــی داری ــک خــأ قانون ــون نظــام مهندســی ی ــا در قان م
شــده اســت کــه ایــن معضــل مــورد توجــه جامعــه مهندســین قــرار گرفــت و مــا بــا همــکاری خــود وزارت شهرســازی و نظــام 
مهندســی و بقیــه هــای ارگانهــای مرتبــط داریــم بــا ایــن اصاحــات را انجــام مــی  دهیماقبــال شــاکری گفــت : دربــاره تغییــر 
قانــون نظــام مهندســی کشــور و بررســی آن در مجلــس، در حــال بررســی اســت کــه االن شــروع کردیــم درکمیســیون فصــل بــه 
فصــل پیــش مــی رویــم، ایــن قانــون چندیــن مــاه اســت کــه در مرکــز پژوهش هــای مجلــس و کمیســیون بــا حضــور عوامــل 
مختلفــی کــه بــه ایــن موضــوع ارتبــاط دارنــد در مجلــس بررســی و نهایــی شــده و االن در صحــن کمیســیون در حــال بررســی 
بنــد بنــد آن و نهایــی شــدن اســت.وی افزود:ایــن تغییــر یکــی از اتفــاق هــای بزرگــی اســت کــه در کشــور رخ می دهــد ، مــا در 
قانــون نظــام مهندســی یــک خــأ قانونــی داریــم کــه موجــب فســاد خیلــی ســنگینی در ســازمان مهندســی کشــور شــده اســت 
کــه ایــن معضــل مــورد توجــه جامعــه مهندســین قــرار گرفــت، و در صددیــم تــا بــا همــکاری بــا وزارت راه و شهرســازی و نظــام 

مهندســی و بقیــه هــای ارگانهــای مرتبــط، ایــن اصاحــات را نهایــی کنیــم.

نظام مهندسی شهریار ارجاع کار غیربومی نداشته است
نشســت هم اندیشــی اعضــای شــورای شــهر شــهریار بــا مســؤلین دفتــر نمایندگــی ســازمان در ایــن شــهر روز گذشــته برگــزار 
شــد.در ایــن مراســم طرفیــن ضمــن بررســی راهکارهــای توســعه صنعــت ســاختمان، بــر ضــرورت تســهیل  گری امــورات مــردم 
و اعضــای ســازمان تأکیــد و تصریــح شــد.اعضای شــورای شــهر شــهریار در ایــن نشســت از اتفاقــات پیش آمــده در ماه هــای 

اخیــر بــرای تســهیل امــورات ســازندگان ســاختمان و پاســخگویی بــه ارباب رجــوع ابــراز رضایــت کردنــد.
مهنــدس مســعود کریمــی سرپرســت دفتــر نمایندگــی شــهریار نیــز ضمــن تقدیــر و تشــکر از اعضــای شــورای شــهر، خواســتار 
ــا  ــرای جلــب هرچــه بیشــتر رضایــت اعضــا شــد. مهنــدس کریمــی در ایــن نشســت ب همکاری هــای گســترده فی مابیــن ب
اشــاره بــه جابجایــی محــل دفتــر نمایندگــی ســازمان بــه خیابــان ولیعصــر شــهریار نزدیــک شــهرداری، ایــن اقــدام را گامــی 
اساســی جهــت افزایــش رضایت منــدی مراجعیــن دانست.سرپرســت دفتــر نمایندگــی ســازمان در شــهریار هم چنیــن بــا تأکیــد 
بــر اینکــه در دوران جدیــد بــه هیــچ مهنــدس یــا شــرکت حقوقــی غیربومــی کار ارجــاع نشــده، افــزود: همیــن ســخت گیری ها 

می توانــد موجبــات ارتقــای رضایــت اعضــا را فراهــم کنــد.

تولید آمونیاک از فاضالب
مهندســان دانشــگاه ایلــی نویــز در شــیکاگو یــک واکنــش الکتروشــیمیایی بــا کمــک نــور خورشــید ابــداع کــرده انــد کــه نــه 
تنهــا از فاضــاب بــرای تولیــد دومیــن مــاده شــیمیایی پرمصــرف دنیــا یعنــی امونیــاک اســتفاده مــی کنــد بلکــه بــه راندمــان 
تبدیــل  انــرژی مــی رســد کــه ۱۰ برابــر باالتــر از هــر فنــاوری قابــل مقایســه دیگــری اســت.این فنــاوری توانایــی بالقــوه فراوانــی 
بــرای تولیــد کــود دارد و مــی توانــد تاثیــر زیــادی روی بخــش هــای کشــاورزی و ارنــژی در کشــورهای پیشــرفته و در حــال 
توســعه و کاهــش گازهــای گلخانــه ای ســوخت هــای فســیلی داشــته باشــد.آمونیاک ترکیبــی از یــک اتــم نیتــروژن و ســه اتــم 
هیــدروژن اســت کــه ترکیبــی کلیــدی در کودهــا و بســیاری از محصــوالت صنعتــی ماننــد پاســتیک هــا و داروهــا بــه شــمار 
مــی آیــد. روش هــای کنونــی آمونیــاک را از نیتــروژن تولیــد مــی کننــد کــه نیــاز بــه مقادیــر فراوانــی گرمــای حاصل از ســوخت 
هــای فســیلی بــرای شکســتن گیوندهــای قــوی بیــن اتــم هــای نیتــروژن دارد. ایــن فرآینــد صدســاله مقــدار قابــل توجهــی 

انتشــارات گازهــای گلخانــه ای را تولیــد مــی کنــد کــه علــت اصلــی تغییــرات اقلیمــی محســوب مــی شــود.
بــه تازگــی محققــان روش جدیــدی ابــداع کــرده انــد کــه از نیترات-یکــی از رایــج تریــن آالینــده هــای آب هــای زیرزمینی-بــرای 
تامیــن نیتــروژن و نــور خورشــید بــرای تامیــن بــرق واکنــش اســتفاده مــی کنــد. سیســتم تقریبــاً ۱۰۰ آمونیــاک بــدون واکنــش 
هــای جانبــی گاز هیــدروژن تولیــد مــی کنــد. واکنــش نیــاز بــه هیــچ ســوخت فســیلی نــدارد و هیــچ دی اکســید کربــن یــا گاز 
گلخانــه ای دیگــری تولیــد نمــی کنــد و اســتفاده از انــرژی خورشــیدی آن راندمــان تولیــد بــرق ۱۱ درصــد دارد کــه ۱۰ برابــر بهتــر 

از هــر سیســتم پیشــرفته دیگــری اســت. 
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https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8/
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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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ــا  ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی

ــن  ــای ای ــیون اعض ــه واکسیناس ــه برنام ــاره ب اش

ــت  ــتاد مدیری ــدای کار، س ــت: در ابت ــازمان، گف س

ــرای  ــی ب ــکیل و صندوق ــتان ها تش ــران در اس بح

ــو  ــه عض ــا ک ــدگان از کرون ــیب دی ــه آس ــک ب کم

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان هســتند، 

ــتی  ــای بهداش ــام پروتکل ه ــد و تم ــیس ش تاس

ــد. ــرا درآمدن ــه اج ــن دوران ب ــم در ای ه

وی اظهارداشــت: بیــش از دو مــاه قبل درخواســت 

ــا  ــت مجــوز واردات واکســن کرون ــه دول ــم ک کردی

ــن  ــا ای ــد ت ــی بده ــام مهندس ــازمان نظ ــه س را ب

ــار  ــد و در اختی ــن وارد کن ــد واکس ــازمان بتوان س

ــرار دهــد. وزارت بهداشــت ق

مهنــدس خــرم توضیــح داد: در ایــن بــاره در ابتــدا 

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران 

ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــی س ــرد ول ــدام ک اق

ــه  ــدیم ک ــر ش ــه باخب ــی داد. در ادام ــواب منف ج

بــرای واردات واکســن کرونــا، بعضــی از ســازمان ها 

واکسیناسیون مهندسان چگونه به سرانجام رسید؟

گزارش

واکسیناسیون اعضای سازمان صرفا با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سپس با دستور 

دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت به نتیجه رسید.

به اطاع اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می رساند، با پیگیری های مکرر صورت گرفته از سوی 

سازمان از تیرماه تاکنون و موافقت وزارت بهداشت در شهریورماه، سرانجام واکسیناسیون اعضای سازمان  

به نتیجه رسید.

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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ــا  ــی، تقاض ــاق بازرگان ــل ات ــی مث ــای مدن و نهاد ه

ــت  ــا آن درخواســت ها هــم مخالف ــی ب ــد ول کردن

شــد.

ــا پیگیری هــای  ــن حــال اظهارداشــت: ب وی در عی

بــی وقفــه، باالخــره موفــق شــدیم بــا دکتــر نمکــی، 

وزیــر وقــت بهداشــت دیــدار کنیــم و بنــده مســئله 

را مطــرح کــردم.

مهندســی ســاختمان  نظــام  رئیــس ســازمان 

ــم  ــا کردی ــت تقاض ــر بهداش ــرد: از وزی ــح ک تصری

کــه باالخــره بخــش عمــده ای از جامعــه مهندســی 

کشــور در معــرض خطــر و شــرایط »فــورس ماژور« 

هســتند بــه نحــوی کــه در کارگاه کار می کننــد و بــا 

ــال  ــد و احتم ــروکار دارن ــری س ــای کارگ مجموعه ه

ــت.  ــی باالس ــا، خیل ــه کرون ــان ب ــدن آن ــا ش مبت

ــت  ــان در اولوی ــه مهندس ــاس، جامع ــن اس برهمی

ــد. ــرار گیرن ــا ق تزریــق واکســن کرون

دکتــر نمکــی، ایــن مطلــب را مبنــا قــرار دادنــد و 

گفتنــد مــا مــی توانیــم بــه کســانی کــه پرریســک 

هســتند، اولویــت تزریــق واکســن کرونــا بدهیــم. 

ــان  ــت مهندس ــد لیس ــق ش ــت اول تواف در اولوی

پرریســک تهیــه شــود، ضمــن اینکــه قــرار شــد بــه 

ــم، دســتور  ــه کردی محــض اینکــه مــا لیســت ارای

تزریــق واکســن بــه صــورت رایــگان داده شــود.

ــاختمان در  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی

ــخ  ــال پاس ــه دنب ــتا، ب ــن راس ــت: در ای ــه گف ادام

ــراد  ــد، اف ــته ش ــتان ها نوش ــه اس ــه ب ــه ای ک نام

ــه  ــراد پروان ــه دار و پرریســک و همچنیــن اف پروان

دار و کــم ریســک در دو نوبــت، ســریع لیست شــان 

ــاده شــد. آم

ــه  ــاری نام ــهریورماه ج ــم ش ــخ یک ــپس در تاری س

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــرف س ای از ط

بهداشــت  وزارت  ســامانه  روی  بــر   و  تنظیــم 

ــد. ــذاری ش بارگ

در ایــن راســتا، نماینــدگان ســازمان در تاریخ ســوم 

ــدس  ــخ مهن ــاق پاس ــه اتف ــاری ب ــهریورماه ج ش

خــرم بــه وزارت بهداشــت مراجعــه کردنــد. در پــی 

ــر  ــد، دکت ــام ش ــه انج ــرری ک ــای مک ــری ه پیگی

رئیســی، معــاون وزیــر بهداشــت و ســخنگوی 

ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــه صــورت شــفاهی 

موافقــت کــرد کــه ۳۰ هــزار دوز واکســن در اختیــار 

ــرد. ــرار گی اعضــای نظــام مهندســی ق

ــدگان ســازمان  ــن دســتور، نماین  دو روز بعــد از ای

بــه وزارت بهداشــت مراجعــه و دســتور کتبــی دکتر 

ــازمان  ــای س ــیون اعض ــاره واکسیناس ــی درب رئیس

نظــام مهندســی ســاختمان را اخــذ کردنــد.

ــاون  ــی مع ــتور کتب ــذ دس ــس از اخ ــه پ در ادام

ــری هــای مکــرری از طــرف  ــر بهداشــت، پیگی وزی

نماینــدگان ســازمان انجــام و در نهایــت ایــن 

ــه وزارت  ــوی ک ــه نح ــید ب ــه رس ــه نتیج ــه ب برنام

ــوم  ــای عل ــگاه ه ــه دانش ــه ای ب ــت در نام بهداش

پزشــکی سراســر کشــور، واکسیناســیون مهندســان 

نظــام  ســازمان  اعامــی  لیســت  براســاس  را 

ــت. ــاز دانس ــاختمان مج ــی س مهندس

توضیــح آنکــه نماینــدگان ســازمان بــرای پیگیــری 

ــام  ــازمان نظ ــای س ــیون اعض ــه واکسیناس پروس

ــد و  ــه کردن ــه وزارت بهداشــت مراجع مهندســی ب

ــاون  ــژاد، مع ــوروزی ن ــر ن ــا دکت ــه ب ــی ک ــا رایزن ب

ــورت  ــت ص ــر وزارت بهداش ــای واگی ــاری ه بیم

ــا و  ــر گوی ــه امضــای دکت گرفــت، نامــه ای را کــه ب

پــاراف دکتــر رئیســی رســیده بــود، خدمــت دکتــر 

گزارش
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ــل  ــت فای ــان درخواس ــه و ایش ــژاد ارای ــوروزی ن ن

ــد. ــان را کردن ــامی مهندس ــت اس ــه فهرس زمین

برهمیــن اســاس، فایــل مــورد نظــر آمــاده و بــرای 

وزارتخانــه ارســال شــد. پــس از ارســال فایــل بــه 

ــت  ــل فهرس ــژاد، فای ــوروزی ن ــر ن ــه، دکت وزارتخان

اعضــا را تاییــد کــرد و در نهایــت بــه امضــای دکتــر 

ــا  گویــا رســید و در تاریــخ ۱۶ شــهریورماه جــاری ب

شــماره نامــه ای کــه در نامــه لحــاظ گردیــد، بــرای 

ــک  ــتانها ی ــه اس ــد ک ــرر ش ــال و مق ــازمان ارس س

نماینــده بــه علــوم پزشــکی اســتان خــود معرفــی 

کننــد.

ــورت  ــه ص ــدان ب ــتان هم ــان، از اس ــن می در ای

پایلــوت پیگیــری شــد تــا اطمینــان حاصــل 

ــبختانه  ــود. خوش ــی ش ــام م ــه کار انج ــود ک ش

واکسیناســیون اعضــای ایــن اســتان کــه پیگیــری 

ــا  ــود، ب ــده ب ــه مان ــی نتیج ــا ب ــی. آنه ــای قبل ه

ــد. ــام ش ــت انج ــتور وزارت بهداش دس

در حــال حاضر در بعضی از اســتانها واکسیناســیون 

ــج ســایر  ــه تدری ــاز شــده و ب اعضــای ســازمان آغ

ــد  ــام خواهن ــیون را انج ــم واکسیناس ــتانها ه اس

داد. در ایــن میــان، بایــد توجــه داشــت کــه 

بــا  صرفــا  ســازمان  اعضــای  واکسیناســیون 

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــت س درخواس

کشــور و ســپس بــا دســتور دکتــر رئیســی، معــاون 

ــت. ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــت ب ــر بهداش وزی

همچنیــن بایــد اشــاره کــرد کــه نماینــدگان 

ســازمان در ایــن مــدت بــرای بــه نتیجــه رســیدن 

واکسیناســیون اعضــا حــدود ۱۸ مرتبــه بــه وزارت 

بهداشــت  مراجعــه کردنــد بــه طــوری کــه حــدود 

ــرزاده،  ــای باق ــی و آق ــای زمان ــه آق ــار ب ــا ۱۶ ب ۱۵ ت

رئیــس دفتــر دکتــر رئیســی مراجعــه و یــا بــا خــود 

ایشــان و بــا آقــای دکتــر گویــا، بــه کــررات تمــاس 

داشــتند تــا اینکــه نتیجــه خیلــی خوبــی حاصــل و 

واکسیناســیون اعضــا ســازمان آغــاز شــد.

گزارش



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 10هفته نامه شماره 351

مقاله اشری

کنترل رطوبت
افــراد در صــورت خیــس بــودن بــه رطوبــت 

ــرمایش  ــر س ــک تاثی ــد و ی ــاس ترن ــبی حس نس

ــاس  ــود احس ــت خ ــطح پوس ــری را روی س تبخی

ــارج از  ــبی خ ــت نس ــانات رطوب ــد. نوس ــی کنن م

ــود.  ــی ش ــه نم ــد توصی ــا 60 درص ــدوده 50 ت مح

ــد  ــی توان ــد م ــر از 60 درص ــدار باالت ــر پای مقادی

ــوای  ــت ه ــده کیفی ــش دهن ــل کاه ــبب عوام س

داخــل شــود. مقادیــر رطوبــت نســبی کمتــر از 50 

درصــد، بــه میــزان قابــل توجهــی مصــرف انــرژی 

ســاختمان را افزایــش مــی دهــد. بــرای شــناگران، 

رطوبــت نســبی 50 تــا 60 درصــد، تبخیــر و افــت 

ــد و  ــی کن ــدود م ــدن را مح ــه از ب ــرارت مربوط ح

راحــت اســت. رطوبــت نســبی باالتــر مــی توانــد 

ــارچ و  ــد. ق ــرب باش ــاختمان مخ ــزای س ــرای اج ب

کپــک مــی توانــد بــه پوشــش ســقف، دیوارهــا و 

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر
)قسمت دوم(

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. 
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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کــف حملــه کنــد و تشــکیل کندانــس مــی توانــد 

بســیاری از مصالــح ســاختمانی را از بیــن ببــرد. در 

ــه خاطــر خوردگــی  ــام ب بدتریــن شــرایط، ســازه ب

ــن  ــازه از بی ــده روی س ــس ش ــی از آب کندان ناش

ــی رود.  م

ســه روش بــرای کنتــرل رطوبت بــرای اســتخرهای 

ــراردادن،  سرپوشــیده وجــود دارد: تحــت فشــار ق

ــای  ــه ه ــه گزین ــه. هم ــک و تهوی ــل آب خن کوی

خوبــی هســتند امــا بایــد بــه دقت بررســی شــوند 

تــا مشــخص شــود کــدام یــک گزینــه بهتــری برای 

اســتفاده در تمــام طــول ســال اســت. جغرافیــا و 

انتظــارات کارفرمــا تاثیــر زیــادی روی ایــن مســاله 

کــه آیــا تهویــه تنهــا روش مــورد توجــه اســت یــا 

نــه، مــی گــذارد. تهویــه همــراه بــا یــک کمپرســور 

یــا کویــل آب خنــک نیــز گاهــی مــد نظــر اســت. 

ــار  ــت فش ــای تح ــت گیره ــات رطوب ــرای جزیی ب

موجــود، فصــل 25 هندبــوک سیســتم هــا و 

ــد.  ــزات HVAC اشــری را ببینی تجهی

کنترل دما
رابطــه بیــن دمــا و رطوبــت، تبخیــر از ســطح آب 

اســتخر و نقطــه شــبنم چگالــش فضــا را تعییــن 

مــی کنــد. بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن تبخیــر 

ــد  ــوا بای ــای ه ــرداری، دم ــره ب ــه هــای به و هزین

در گــرم تریــن میــزان ممکــن نگــه داشــته شــود، 

ــا  ــای آب ی ــد دم ــه در ح ــت ک ــن اس ــده آل ای ای

ــوالً  ــه معم ــد ک ــر C db °30باش ــر و حداکث باالت

باالتریــن دمــا بــرای آســایش انســان اســت. همــه 

ســطوح در فضــا بایــد باالتــر از نقطــه شــبنم فضــا 

باشــد تــا مانــع از تشــکیل کندانــس و در نتیجــه 

آســیب بــه ســاختمان و رشــد قــارچ و کپــک شــود. 

جا به جایی بخار
نقطــه شــبنم طراحــی داخــل اســتخر معمــوالً از 16 

تــا 20 درجــه ســانتی گــراد بــرای شــرایط محیطــی 

ــا 20 درجــه ســانتی گــراد و رطوبــت نســبی  28 ت

ــت  ــه، رطوب ــت. در مقایس ــد اس ــا 60 درص 50 ت

ــی  ــتان م ــول در زمس ــای معم ــک فض ــبی ی نس

ــبنم 7  ــه ش ــه و نقط ــد در 21 درج ــد 40 درص توان

ــراد باشــد.  درجــه ســانتی گ

در تابســتان نقطــه شــبنم 16 تــا 20 درجــه ســانتی 

گــراد یــک نگرانــی چگالشــی نیســت. فشــار بخــار 

ــد کمــی بیشــتر از داخــل باشــد  ــرون مــی توان بی

ــور  ــاختمان عب ــای س ــان نم ــار از می ــر بخ ــا اگ ام

کنــد، بــرای تشــکیل کندانــس بســیار گــرم اســت. 

مســاله جــدی در زمســتان اســت کــه فشــار بخــار 

ــرای  ــت و ب ــرون اس ــتر از بی ــیار بیش ــل بس داخ

تــاش بــرای تعدیــل فشــار حرکــت از داخــل بــه 

ــار  ــور بخ ــکان عب ــر ام ــد. اگ ــی ده ــرون رخ م بی

ــه  ــای نقط ــه دم ــد، ب ــم باش ــوار فراه ــان دی از می

شــبنم یــا زیــر آن مــی رســد. چگالــش یــا انجمــاد 
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ــت  ــازه تح ــی س ــود و یکپارچگ ــی ش ــل م حاص

ــرد.  ــرار مــی گی ــر منفــی ق تاثی

تحت فشار قراردادن ساختمان
تــوازن بیــن هــوای تهویــه و هــوای تخلیــه بایــد 

همیشــه کنتــرل شــود. فشــار فضــای اتــاق اســتخر 

بایــد همیشــه منفــی نگــه داشــته شــود تــا مانــع 

ــه ســایر بخــش هــای  ــو ب ــت و ب ــال رطوب از انتق

ســاختمان شــود. یک اســتخر سرپوشــیده با فشــار 

مثبــت مــی توانــد بــا هدایــت هــوای بــا رطوبــت 

باال به پوشــش ســاختمان، ســبب تشــدید آســیب 

بــه ســاختمان شــود. توجــه کنیــد کــه در زمســتان، 

ــرون را  ــه بی ــار ب ــال بخ ــاد انتق ــی زی ــار منف فش

کاهــش نمــی دهــد و روی آن اثــری نــدارد. 

هوای تهویه
ــدار  ــل مق ــزان حداق ــه می ــد ب ــه بای ــوای تهوی ه

توصیــه شــده در اســتاندارد 62.1 اشــری محاســبه 

شــود. تاثیــر فراتررفتــن از ایــن مقادیــر بایــد 

بررســی شــود تــا هــر رطوبــت اضافــی ورودی بــه 

فضــا و اثــرات روی تبخیــر بیشــتر، آســایش افــراد 

ــران شــود.  ــرداری فضــا جب ــره ب ــه هــای به و هزین

هوای تخلیه
هــوای تخلیــه بایــد همیشــه در مقادیــری بیشــتر 

ــظ  ــی حف ــار منف ــا فش ــد ت ــه باش ــوای تهوی از ه

ــتر از  ــد بیش ــه بای ــه تخلی ــداری ک ــا مق ــود ام ش

ــتگی  ــاختمان بس ــدی س ــه هوابن ــد ب ــه باش تهوی

روی  مثبــت  تاثیــر  اســتراتژیک  تخلیــه  دارد. 

کیفیــت هــوای داخــل دارد. هــوای تخلیــه پاییــن 

در ســطح اســتخر اب یــا نزدیکــی آن بایــد بررســی 

شــود تــا بــه تخلیــه کلرآمیــن هــا از فضــا کمــک 

کنــد. ایــن هــوای تخلیــه غنــی از انــرژی اســت و 

ــه  ــا ب ــه مــی شــود ت ــا بســیار توصی ــی گرم بازیاب

ــد.  ــی کمــک کن ــه هــای عملیات کاهــش هزین

محل تجهیزات مکانیکی 
ــی  ــی و مکانیک ــزات برق ــای تجهی ــاق ه ــل ات مح

روی درجــه روش کاهــش صــدای الزم تاثیــر مــی 

ــذارد.  گ
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ــوان  ــی دی ــت عموم ــادره هیئ ــه رای ص ــر ب » نظ
عدالــت اداری در زمینــه دســتورالعمل اجرایــی این 
ــا موضــوع اجتنــاب از  وزارتخانــه بــه شــماره … ب
ــات  ــه و موجب ــه زمین ــوری ک ــان ام ــل همزم تکف
ــم  ــع را فراه ــارض مناف ــول تع ــا قب ــی ی نمایندگ
مــی آورد )موســوم بــه بخشــنامه تعــارض منافــع 
موضــوع بنــد ۵ مــاده ۲ مکــرر آیین نامــه اجرایــی 
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 
اصاحــی ۱۳۹۴ هیئــت وزیــران( بــه اطــاع 
مذکــور  رای  کــه حســب  آنجــا  از  می رســاند 

ــن  ــا قوانی ــر ب ــاره مغای ــورد اش ــتورالعمل م دس
نبــوده و قابــل ابطــال تشــخیص داده نشــده لــذا 
ــد و  ــتورالعمل تایی ــرای دس ــب اج ــه مرات ــا ب بن
ــه  ــه ب ــا توج ــتا ب ــن راس ــردد. در ای ــتوار می گ اس
ــوان  ــعبه ۱۲ دی ــادره از ش ــماره …. ص ــه ش دادنام
ــر توقــف عملیــات اجــرای  عدالــت اداری مبنــی ب
قســمت پایانــی بخشــنامه شــماره … ضمــن 
ــوع  ــماره … )موض ــه ش ــاد اباغی ــر مف ــد ب تاکی
اعــام عناویــن برخــی از مصادیــق تخلفــات 
ــه منظــور ایجــاد وحــدت  حرفــه ای و انتظامــی ب

گزارش ویژه

فراموشی اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی 
امضای تعهدنامه عدم تعارض منافع

درحالی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی تعهدنامه رعایت عدم تعارض منافع 

را امضا کرده اند که برخی از این اعضا در آستانه انتخابات واکنش های تامل برانگیزی به بخشنامه وزیر 

داشته اند.

وزیر راه وشهرسازی ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ با اباغ بخشنامه ای به شرح زیر به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها 

دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد؛

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
ــه  ــبت ب ــت نس ــف اس ــه( آن اداره کل موظ روی
اجــرای کامــل ســایر مفــاد بخشــنامه پیــش گفتــه 

ــا قیــد فوریــت اقــدام الزم را معمــول نمایــد ب
شــایان ذکــر اســت اداره کل موظــف اســت 
ــرع  ــه را در اس ــورت گرفت ــات ص ــات اقدام گزارش
وقــت بــه معاونــت مســکن و ســاختمان ارســال 
ــد  ــز مکلفن ــتان نی ــارت اس ــتگاه نظ ــرده و دس ک

نظام نامــه بــه  عنایــت  بــا  ا  ر تــب  مرا

 رفتــار حرفــه ای اخاقــی در مهندســی ســاختمان 
اباغــی بــه شــماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۲۸۸ نهم اردیبهشــت 
۱۳۹۵ و ســایر مفــاد قانــون موصــوف و آیین نامــه 
اجرایــی ان در بررســی صاحیت هــای نامزدهــای 
هیئــت مدیــره ســازمان های نظــام مهندســی 

اســتان ها مــد نظــر قــرار دهنــد.«
ظهــر همــان روز ســایت شــورای مرکــزی ســازمان 
ــه انتشــار نظــر برخــی  ــدام ب نظــام مهندســی اق
روســای ســازمان های اســتانی کــرد. در ایــن 
راســتا رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان ایــام بــا بیــان اینکــه نمــی توانــم نظــام 
ــه وزارت راه و  ــر مجموع ــد زی ــی را در ح مهندس
ــئوالن  ــه مس ــاب ب ــم، خط ــور کنی ــازی تص شهرس
ایــن وزارتخانــه گفــت: لطفــا بگذاریــد مهندســان 
خودشــان بــرای مســائل خودشــان تصمیــم 

ــد. بگیرن
ــش  ــه در پی ــاره ب ــا اش ــکرى ب ــکر عس على عس
ــازمان های  ــره س ــات مدی ــات هی ــودن انتخاب ب

ــور،  ــر کش ــاختمان در سراس ــی س ــام مهندس نظ
ــپردن  ــت س ــات در حقیق ــزاری انتخاب ــت: برگ گف
ــده  ــراد برگزی ــه اف ــت ســازمان ها ب امــکان مدیری
آن نهــاد یــا ســازمان اســت، لــذا وقتــی کــه بــرای 
انجــام کارهــای یــک انتخابــات چهار مــاه وقت در 
قانــون پیــش بینــی شــده اســت، در خــال ایــن 
ــا دســتورالعملی از  ــار مــاه هیــچ بخشــنامه ی چه
ســوی هــر شــخصی کــه ابــاغ مــی شــود، فاقــد 

ــت. ــی اس ــح و اصول ــق  صحی منط
ــرای  ــه ب ــم ک ــا می دانی ــه م ــرد: هم ــد ک وی تاکی
موضــوع تعــارض منافــع بــه طــور اخــص و تمــام 
ــاز  ــم نی ــور اع ــه ط ــازمان ب ــا س ــط  ب ــور مرتب ام
بــه مطالعــه از ســوی یــک مشــاور کــه تخصــص 
الزم در ایــن خصــوص داشــته باشــد  اســت، لــذا 
ــه در  ــا را ک ــار کردن ه ــه رفت ــن عجوالن ــور ای چط
 NGO ــن ــزرگ تری ــه ب ــی ب ــن کج ــت ده حقیق

ــم. کشــور اســت، بپذیری
رئیــس  ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــام اف ــتان ای اس
ــرات و  ــدد نظ ــان و تع ــداد مهندس ــزون تع روزاف
آرا، مســاله تعــارض منافــع موضوعــی نیســت کــه 
صرفــا بــا ابــاغ بخشــنامه هایــی از ســوی وزرای 
وقــت اعمــال شــود، بلکــه ایــن موضــوع نیازمنــد 
تشــکیل یــک تیــم متشــکل از متخصصان کســب 
ــه،  ــئوالن مربوط ــان و مس ــده مهندس و کار، نماین
ــکل  ــت ش ــاله و درنهای ــاد مس ــه ابع ــی هم بررس
ــون اســت کــه پــس از آن همــه  گیــری یــک قان

ــون شــدند. ــه رعایــت قان ــف ب مکل
ــی  ــه احترام ــا هم ــده ب ــرد: بن ــان ک ــکری بی عس
ــد وزارت  راه و  ــق و توانمن ــران الی ــرای مدی ــه ب ک
ــازمان  ــم س ــی توان ــتم، نم ــل هس ــازی قائ شهرس
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــر مجموع ــد زی ــود را در ح خ
تصــور کنــم، لــذا مطلــب مــن ایــن اســت بگذارید 
مهندســان ســازمان، خودشــان بــرای مســائل 
خودشــان تصمیــم بگیرنــد؛ چــه در مــورد تعــارض 
ــه  منافــع و چــه ســایر امــور و دوســتان وزارتخان
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گزارش ویژه
مــی تواننــد نقشــی کــه قانــون برایشــان پیــش 

بینــی کــرده ) نظــارت( ایفــا کننــد.
منتظر ساخت وساز های بی کیفیت باشید

ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان  رئیــس 
اســتان یــزد بــا ایــن ادعــا کــه بــا اجــرای 
بخشــنامه تعــارض منافــع بایــد منتظــر ســاخت 
اســت:  گفتــه  بــود،  بی کیفیــت  ســازهای  و 
ــی  ــه از نظام مهندس ــه باتجرب ــذف بدن ــات ح تبع
ــاز های  ــب ساخت وس ــه زودی در قال ــاختمان ب س

بی کیفیــت نمایــان خواهــد شــد.
علــی اصغــر زحمتکــش بــا بیــان ” بــا توجــه بــه 
ــارض  ــون تع ــن قان ــده در مت ــرح ش ــوارد مط م
منافــع، برداشــت وزیــر راه و شهرســازی صحیــح 
ایــن  قانــون  از  افــزود:  نمی رســد،  نظــر  بــه 
موضــوع برنمی آیــد کــه فــردی کــه عضــو هیــات 
مدیــره اســت، نمی توانــد فعالیــت حرفــه ای 

ــد. ــام ده انج
وی دربــاره مفــاد نظام نامــه انتخابــات در خصوص 
گفــت:  هیئت مدیــره  در  عضویــت  الزامــات 
براســاس ایــن نظام نامــه، فــردی کــه تمایــل بــه 
شــرکت در انتخابــات هیات مدیــره دارد، بایــد 
دارای توانایــی فنــی و فعالیــت حرفــه ای پــس از 
اخــذ پروانــه اشــتغال بــه کار پایــه یــک را داشــته 

باشــند.
بــه گفتــه وی، بــا برداشــتی کــه وزیــر راه و 
شهرســازی داشــته اند، عمــاً امــکان شــرکت 
اعضــای  از  هیچکــدام  بــرای  انتخابــات  در 
ــرایط  ــی از ش ــت و یک ــدور نیس ــره مق هیئت مدی
ــلب  ــا س ــرای آن ه ــره ب ــات مدی ــور در هی حض
می شــود.از طرفــی عضــو هیــات مدیــره کــه 
ــاً  ــد، عم ــته باش ــه ای داش ــت حرف ــد فعالی نتوان
برنامه ریــزی صحیــح در خصــوص  نمی توانــد 
ــه ای اعضــای ســازمان داشــته  فعالیت هــای حرف

ــد. باش
وی تصریــح کــرد: کنــار گذاشــتن اعضــای کنونــی 
نظام مهندســی  ســازمان های  هیات مدیــره 

ســاختمان اســتان ها از انتخابــات نظام مهندســی، 
موجــب حــذف بدنــه باتجربــه و حرفــه ای در زمینٔه 
تصمیم گیــری و تصمیــم ســازی حــوزه ســاختمان 
شــده و تبعــات آن را در ســال های نه چنــدان دور 
ــان  ــت نمای ــاز های بی کیفی ــب ساخت وس در قال

خواهــد شــد.
ــر  ــال وزی ــاه امس ــل تیرم ــا، اوای ــزارش صم ــه گ ب
ــه  ــنامه ای ب ــی بخش ــازی ط ــابق راه و شهرس س
شــرح زیــر بــا یــادآوری امضــای تعهدنامــه 
رعایــت عــدم تعــارض منافــع از ســوی داوطلبــان 
ــام  ــازمان های نظ ــره س ــت مدی ــت در هیئ عضوی
مهندســی تاکیــد کــرد: داوطلبــان انتخابــات 
ــرد  ــه کارک ــاف تعهدنام ــه برخ ــره ک ــت مدی هیئ

می شــوند. صاحیــت  رد  داشــته اند، 
»  در جهــت ارتقــای ســامت اداری و بــر اســاس 
ــار ناشــی از مــاده ۱۲۳ آییــن نامــه اجرایــی  اختی
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 
مصــوب ســال ۱۳۷۵ اعــام مــی شــود بــه دلیــل 
اینکــه تمــام داوطلبــان عضویــت در هیئــت مدیره 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هــا 
در زمــان ثبــت نــام بــرای انتخابــات دوره فعلــی 
ــارض  ــدم تع ــت ع ــه رعای ــد ب ــت تعه ــه صراح ب
منافــع را تقبــل و امضــا کرده انــد، لــذا طبــق 
ــار  ــه رفت ــاد نظامنام ــوف و مف ــه موص ــد نام تعه
حرفــه ای اخاقــی در نظــام مهندســی اباغــی بــه 
شــماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۲۸۸ مــورخ ۹ تیــر ۱۳۹۵ توســط 
ــخ ۲۵  ــه در تاری ــازی ک ــت راه و شهرس ــر وق وزی
ــر  ــور منتش ــمی کش ــه رس ــرداد ۱۴۰۰ در روزنام خ
شــده اســت، هــر یــک از اعضــای هیئــت مدیــره 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هــا 
کــه در دوره تصــدی علیرغــم وظایــف هیئــت 
مدیــره آن ســازمان منــدرج در بندهــای ۵ و 
۸ مــاده ۱۵ قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
ســاختمان و بندهــای ۵ و ۸ مــاده ۷۳ آیین نامــه 
اجرایــی قانــون موصــوف و بــر خــاف تعهــد نامــه 
و نظــام نامــه فــوق االشــاره هــر نــوع ارجــاع کار 
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از طریــق ســازمان اســتان از کارشناســی موضــوع 
ــد و  ــته ان ــه داش ــرل نقش ــارت کنت ــاده ۲۷ نظ م
همچنیــن مســئولین ارجــاع خدمــات در ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان از جملــه 
ریاســت ســازمان مذکــور مرتکــب تخلــف حرفــه 
ــت و  ــد فوری ــه قی ــت ب ــی بایس ــد م ــده ان ای ش
ــدت  ــرف م ــر ظ ــی حداکث ــورد قانون ــرای برخ ب
یــک هفتــه بــه مراجــع انتظامــی موضــوع مــاده 
ــون نظــام مهندســی  ۱۰۱ آییــن نامــه اجرایــی قان
ــرای  ــال ۹۴ ب ــی س ــاختمان اصاح ــرل س و کنت

ــور  ــی شــوند شــورای مذک ــی معرف برخــورد قانون
ــور  ــات مذک ــه تخلف ــت ب ــارج از نوب ــد خ موظفن

ــد. ــیدگی کنن رس
ــل  ــه دالی ــخاص ب ــن اش ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــت  ــی جه ــرای داوطلب ــرایط ب ــز ش ــوف حائ موص
عضویــت در هیئــت مدیــره ســازمان نظــام 
ــت  ــتند و هیئ ــتان نیس ــاختمان اس ــی س مهندس
اجرایــی و دســتگاه نظــارت موظفنــد ایــن موضوع 
را در زمــان احــراز صاحیــت افــراد لحــاظ کننــد.«

bostanchi.com
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گزارش ویژه
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) دستمزد و هزینه لوله کشی

حدودًا ۶۰۰ هزار ناموت  نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی با
دمپر موتور برقی و تابلو برق تا ظرفیت ۲ میلیون

حدودًا ۶۰۰ هزار ناموت
 نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی با

دمپر موتور برقی دوگانه سوز

حدودًا ۴۵۰ هزار ناموت قیمت ساخت کلکتور نصب به دیگ

حدودًا ۲۵۰ هزار ناموت قیمت نصب هر انشعاب کلکتور

۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار ناموت نصب و راه اندازی دیگ بخار سونا

۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار ناموت نصب و راه اندازی پمپ سیرکوالتور خطی

http://www.tasisatnews.com
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ایــن هفتــه ســوم شــهریور مــاه را میشــه بــا ســه 

ــه در  ــی ک ــرد. ســه فیلم ــام ک ــم خــوب تم ــا فیل ت

ایــن 5 ســال اخیــر اکــران شــده انــد و مخاطــب را 

بــه ســینما کشــانده و یــک تجربــه عالــی در ســینما 

ــتر  ــم بیش ــم باه ــت. بری ــم زده اس ــان رغ را برایش

بــا ایــن ســه فیلــم آشــنا شــویم و لــذت تماشــای 

یــک فیلــم خــوب در آخــر هفتــه را تجربــه کنیــم: 

مصــادره

مهران احمدی

1397

رضــا عطــاران، هومــن ســیدی، میرطاهــر مظلومی، 

هــادی کاظمــی، بابک حمیدیــان و...

4.8/10 :IMDb

فیلــم مصــادره نخســتین کار مهــران احمــدی  

وبــه نویســندگی علــی فرقانــی اســت. ایــن فیلــم 

ــر  ــنواره فج ــمین جش ــی و شش ــور در س ــا حض ب

کاندیــدای بهتریــن نقــش اصلــی مــرد و بهتریــن 

طراحــی پوســتر شــد و داســتان یــک مامــور خرید 

ــادره  ــک مص ــه ی ــد ک ــی کن ــت م ــاواک را روای س

ــد... ــی کن ــد م ــی اش را تهدی زندگ

ــود آن را  ــی ش ــه م ــه توصی ــدی درام ک ــک کم ی

بــا خانــواده تماشــا کنیــد تــا لــذت تماشــای یــک 

ــد.  ــه کنی ــه تجرب ــر هفت ــم خــوب را در آخ فیل

لذت تماشای سه فیلم درام، تاریخی و کمدی
نویسنده:کسرا واصف

آخر هفته مهندسی
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خروج

ابراهیم حاتمی کیا

1398

ــر  ــا، جهانگی ــی ه ــه آ پناه ــان، پانت ــرز قریبی فرام

الماســی، ســام قریبیــان، کامبیــز دیربــاز، محمدرضا 

شــریفی نیــا، محمــد فیلــی، مهــدی فقیــه، آتــش 

تقــی پــور و...

5.1/10 :IMDb

فیلــم خــروج بــه نویســندگی و کارگردانــی ابراهیــم 

حاتمــی کیــا ســاخته 1398 و جدیدتریــن اثــر 

حاتمــی کیــا اســت کــه چنــد تراکتــور ســوار بــرای 

ــان  ــت هایش ــور و درخواس ــس جمه ــدن رئی دی

مجبــور بــه ســفر ســختی مــی شــوند. ایــن فیلــم 

ــم  ــا حضــور در ســی و هشــتمین جشــنواره فیل ب

ــن  ــردازی و بهتری ــره پ ــن چه ــده بهتری ــر برن فج

ــن  ــدای بهتری ــری و کاندی ــژه بص ــای وی ــوه ه جل

بازیگــر نقــش اصلــی مــرد، بهتریــن صدابــرداری و 

ــد.  ــاس ش ــی لب ــن طراح ــذاری و بهتری صداگ

نفس

نرگس آبیار

1395

ــور  ــه آ پناهــی هــا، ســاره ن ــران احمــدی، پانت مه

موســوی، ســیامک صفــری، گاره عباســی، محمــد 

رضــا شــیرخانلو، شــبنم مقدمــی و...

7.5/10 :IMDb

فیلــم نفــس بــه نویســندگی و کارگردانــی نرگــس 

ــاس  ــه براس ــت ک ــال 1395 اس ــاخته س ــار س آبی

رمانــی بــه نویســندگی نرگــس آبیــار بــه نــام نفس 

ســاخته شــده اســت. ایــن فیلــم بــا حضور در ســی 

و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر برنــده بهتریــن 

ــزه  ــدای 4 جای ــی زن و کاندی نقــش مکمــل و اصل

دیگــر شــد. داســتان ایــن فیلــم دربــاره یــک دختــر 

ــگ  ــه در دوران جن ــت ک ــش اس ــه و رویاهای بچ

روایــت مــی شــود. اگــر مــی خواهیــد آخــر هفتــه 

خــود را بــا یــک درام زیبــا تمــام کنیــد، ایــن فیلــم 

بــه شــما توصیــه مــی شــود.

آخر هفته مهندسی
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