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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

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

 

همکاران عزیز سام و خداقوت
در شــماره قبــل در خصــوص ویژگی هــای خــاص مهندســان عضــو ســازمان 
کاندیداهــای عضویــت در هیئت مدیــره  از  و  نظام مهندســی نوشــتیم 
ســازمان خواســتیم بــه ایــن خصوصیــات توجــه کننــد، امــا بــد نیســت کــه 
ــونای  ــم و پرس ــی کنی ــی هم صحبت ــازمان نظام مهندس ــود س ــورد خ در م
ــم  ــا بدانی ــد ت ــک کن ــاید کم ــی ها ش ــن بررس ــم. ای ــی کنی ــم بررس آن را ه
قــرار اســت بــرای اعتــای چــه جــور جامعــه حرفــه ای تــاش کنیــم و رای 

بدهیــم.
نظام مهندســی انســانی اســت در حــدود 25 تــا 30 ســاله کــه دوران جوانــی 
ــاء  ــاب اعض ــه انتخ ــه ب ــره ای دارد ک ــد. هیئت مدی ــی می کن ــود را ط خ
ــن  ــد. ای ــاب می کنن ــی را انتخ ــود رئیس ــان خ ــوند و از می ــاب می ش انتخ
ســازمان واســطه ای اســت میــان شــهرداری و جامعــه مهندســی تــا هرگونه 
ــازه هایی  ــد و س ــررات باش ــط و مق ــا ضواب ــق ب ــازی مطاب ــاخت و س س
ســاخته شــود کــه امنیــت جانــی و روانــی بــرای اســتفاده کنندگان آن هــا 
تأمیــن می شــود. لــذا در تمــام کشــور کار طراحــی، ســاخت و بهره بــرداری 
بایــد زیــر نظــر ایــن ســازمان انجــام شــود. طبیعــی اســت کــه بایــد امــور 
مختلــف بــه مهندســان حقیقــی و حقوقــی عضــو ارجــاع شــود تــا هــم از 
دانــش آن هــا اســتفاده شــود و هــم بــرای آن هــا کارآفرینــی صــورت گیــرد. 
هرکــس بــه فراخــور دانــش و تجربــه خــود بــه ســاخت بهتــر کمــک کنــد 

ــرد. ــی بب و درعین حــال از ایــن فعالیــت نفــع مال
ــه  ــی ک ــه دلیل ــن ســازمان ب ــن ســکه امــا روی دیگــری هــم دارد. در ای ای
ــک  ــی ی ــود و گاه ــام نمی ش ــت انج ــع کار درس ــد توزی ــس نمی دان هیچ ک
ــی  ــازمان بازرس ــن س ــد. در ای ــی را اداره می کن ــرکت حقوق ــا ش ــر ده ه نف
آتش نشــانی چنــان معطــل می مانــد تــا ســرانجام کل ایــن شــغل جدیــد 
از دســت مــی رود و در جــای دیگــری از آن بهره بــرداری می شــود. در ایــن 
ســازمان ممکــن اســت یــک نفــر به راحتــی جلســات گروهــی تخصصــی را 

ــه هیچ کــس هــم پاســخگو نباشــد. ــد و ب ــل کن ــا مدت هــا تعطی ت
ــز داده  ــر پ ــا نف ــوی ده ه ــاده ای از س ــر کار س ــام ه ــازمان انج ــن س در ای
می شــود و بــرای انجــام نشــدن وظیفــه ای ده هــا پاســخ وجــود 
ــن  ــی تأمی ــرایط رفاه ــو ش ــان عض ــرای مهندس ــازمان ب ــن س دارد. در ای
نمی شــود و فقــط راهپیمایــی گروهــی ترتیــب داده می شــود. یــک ناظــر 
هماهنگ کننــده می توانــد همــه مهندســان یــک گــروه نظــارت را دور بزنــد 

ــازمان. ــرس از س ــدون ت ــایرین و ب ــال س ــدد بی خی ــا ببن ــا کارفرم و ب
ــی  ــد ول ــن می کن ــی را تعیی ــارت و طراح ــای نظ ــازمان هزینه ه ــن س ای
ــی دم  ــرس دارد، از هــر اجحاف ــد می شــود و چــون ت ــر تائی ــی دیگ درجای

نمی زنــد و ســکوت می کنــد.
شــهرداری و آتش نشــانی و ده هــا ســازمان ریزودرشــت دیگــر می تواننــد 
بــرای نظام مهندســی تعییــن تکلیــف کننــد و از قضــا وزارت راه و مســکن 

و شهرســازی هــم حمایــت خاصــی نکنــد!
ــاک  ــی پ ــرخ و قلب ــی س ــرس و زبان ــری نت ــد س ــوان بای ــازمان ج ــن س ای
ــه چنیــن  ــرای رســیدن ب ــی داشــته باشــد. مــا هــم بایــد ب و دانشــی عال

ــم. ــر انتخــاب کنی ســازمانی مدی

پرسوناینظاممهندسی

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهیبهبازار/قیمت تعمیرات رادیاتور شوفاژ دیواری 21
تعمیــر شــوفاژ به عنــوان یکــی از پرطرفدارتریــن وســیله های گرمایشــی، یــک 
ــتی  ــر به درس ــه اگ ــی ک ــی رود. تخصص ــمار م ــه ش ــم ب ــیار مه ــص بس تخص
ــرد. ــاد ک ــی ی ــرای درآمدزای ــک راه ب ــوان ی ــوان از آن به عن ــود، می ت ــه ش آموخت

دورههایآموزشیآکادمیفنیمهندسیکاشانه 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.
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ــه اســت  ــه ســراغ او رفت ــار ب ــن ب رســانی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ای
تــا دربــاره موضوعــات داغ و چالشــی تعــارض منافــع، انتخابــات نظــام مهندســی 
ــر حناچــی هــم کام شــود. ــا دکت ــون نظــام مهندســی ســاختمان ب و اصــاح قان
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عبدی قهرودی
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دکتــر جمــال قناعــت، عضــو شــورای مرکــزی دوره  هشــتم و رئیــس 
کمیســیون حقوقــی، لوایــح، شــیوه  نامــه هــا و مــاده ۲۷ بــه مصاحبــه اخیــر 
مهنــدس علــی محمــد عبــدی قهــرودی، مدیــرکل دفتــر توســعه  مهندســی 
ــات  ــر انتخاب ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، رئیــس دســتگاه نظــارت ب
هیئــت مدیــره هــای ســازمان هــای نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــا 

ــان داد. ــش نش ــازی واکن ــری وزارت راه و شهرس ــگاه خب پای



ت نیوز
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

اعتراض میدانی مهندسان ساختمان مازندران و سکوت مسئوالن
شــماری از اعضــای ۱۲۰ شــرکت طــراح و نظــارت مهندســی ســاختمان مازنــدران امــروز شــنبه بــا تجمــع مقابــل ســاختمان اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان نارضایتــی خــود را نســبت بــه آنچــه کــه عملکــرد ضعیــف هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان نامیدنــد ، اعــام و تاکیــد کردنــد : در حالــی کــه پروانــه بســیاری از شــرکت هــای طــراح  و نظــارت دارای 
اعتبــار طبــق مقــررات قبلــی اســت ، امــا بــه دلیــل مســدود بــودن فایــل هــای اینترنتــی بــرای ثبــت طــرح هــای ســاخت و 
ســاز ، ایــن شــرکت هــا دچــار چالــش بــا کارفرمایــان خــود شــدند.تجمع کننــدگان گفتنــد کــه مشــکل مســدود بــودن ثبــت 
فایــل بــرای شــرکت هــای طــراح و نظــارت مهندســان ســاختمان مازنــدران  از خــرداد مــاده امســال شــروع شــده و هــر هفتــه  
وعــده بازگشــایی را مــی دهنــد ، امــا پــس از گذشــت حــدود ســه مــاه همچنــان ایــن شــرکت هــا بــا چالــش مواجــه هســتند.
نماینــده معترضــان شــرکت هــای طــراح و ناظــر مهندســی ســاختمان مازنــدران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا گفــت : هیــچ 
دلیلــی نــدارد تــا شــرکت هایــی کــه پروانــه اشــان دارای اعتبــار اســت ، ایــن چنیــن دچــار چالــش شــوند.مهندس ولــی بــا بیان 
ایــن کــه اگــر اصاحیــه ای از مقــررات وجــود دارد بایــد بــرای همــه اســتان هــای کشــور باشــد نــه ایــن کــه مســئوالن مازنــدران 
فایــل مربــوط بــه ایــن شــرکت هــا را مســدود کننــد، افــزود : هــر یــک از شــرکت هــای طــراح و نظــارت اســتان  ۲۰ تــا ۵۰ نفــر 
نیــروی انســانی شــاغل دارنــد کــه از طریــق قــرارداد  بــا کارفرمایــان درآمــد کســب مــی کننــد، امــا از ســه مــاه پیــش تاکنــون به 
دلیــل مســدود بــودن  نمــی توانیــم فرانیــد کار را  ادامــه بدهیــم و کارفرمایــان نیــز از پرداخــت مبلــغ قراردادهــا امتنــاع می کنند 
کــه البتــه بــه حــق اســت. روابــط عمومــی ســازمان نظــان مهندســی ســاختمان مازنــدران در پیگیــری اعــام کــرد کــه معترضان 
مقابــل ســاختمان اداره کل راه و شــهر ســازی اســتان تجمــع کردنــد و پاســخگویی بــه مشــکات مطــرح شــده رابطــی بــه آنهــا 

ندارد.رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان مازنــدران گفــت کــه فعــا تمایلــی بــرای ابــراز نظر نــدارد.
مدیــرکل راه و شــهر ســازی مازنــدران هــم بــا وجــود پیگیــری ۲ ســاعته و هماهنگــی بــا دفتــرش و طــرح موضــوع بــرای اظهــار 

نظــر ، تــا ســاعت مخابــره ایــن گــزاش حاضــر بــه گفــت و گــو بــا خبرنــگا مــا نشــد.

وزیر پروانه اشتغال به کار متخلفان نظام مهندسی را معلق کرد
وزیــر راه و شهرســازی، احــکام تعلیــق پروانــه اشــتغال بــه کار اعضــا و ارکان دوره هشــتم و هفتــم کــه کاندایــدای دوره نهــم هســتند و 
تعــارض منافــع را رعایــت نکردنــد را امضــاء کرد.بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن پروســه در حــال بررســی و تاییــد نهایــی اســت و بــرای 

اطــاع از اســامی ایــن افــراد بایــد منتظــر ابــاغ نهایــی از ســوی ایــن وزارتخانــه مانــد.
در صــورت ابــاغ ایــن احــکام در ســازمان هایــی کــه حــد نصــاب نخواهنــد داشــت، مدیریــت ســازمان هــا توســط ادارات کل و راه و 

شهرســازی انجــام خواهــد شــد.

نامه دکتر قناعت به مهندس قاسمی/ نکات مهم و کلیدی درباره تعارض منافع
دکتــر جمــال قناعــت، عضــو شــورای مرکــزی دوره هشــتم و رئیــس کمیســیون حقوقــی، لوایــح، شــیوه نامــه هــا و مــاده ۲۷ در 
نامــه ای بــه مهنــدس رســتم قاســمی، وزیــر راه و شهرســازی دربــاره موضــوع تعــارض منافــع را کــه موجــب ایجــاد چالش هــای 
فراوانــی در جریــان انتخابــات نهمیــن دوره  هیــات مدیــره ســازمان هــای نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ها شــده، نــکات 

کلیــدی و مهمــی مطــرح کــرده اســت.
برای دریافت متن کامل این نامه به سایت تاسیسات نیوز مراجعه کنید.

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85/
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وزارت راه و شهرسازی ادعای اتمام اعتبار مالی بانکها برای وام ودیعه مسکن را رد کرد
محمــود محمــودزاده،  دربــاره صورت هــای مالــی بانــک عامــل بخــش مســکن کــه اخیــراً از طریــق ســامانه کــدال منتشــر شــده 
اســت، گفــت: پیشــنهادهایی در خصــوص افزایــش ســرمایه ایــن بانــک در مجمــع عمومــی ســالیانه آن هفتــه گذشــته مطــرح 
شــد.وی افــزود: بانــک تخصصــی بخــش مســکن در حــال آمــاده کــردن خــود بــرای طــرح جدیــد ســاخت یــک میلیــون واحد 

مســکونی اســت؛ چــون طبیعتــاً بیشــترین بــار اجرایــی ایــن برنامــه، روی دوش بانــک عامــل بخــش مســکن خواهــد بــود.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در خصــوص منفــی شــدن صورت هــای مالــی ایــن بانــک گفــت: ایــن 
موضــوع دائمــی اســت و هــر ســال در مجامــع عمومــی ایــن اتفاقــات می افتــد؛ بیشــتر یــک بهانــه اســت بــرای گرفتــن مجــوز 
افزایــش ســرمایه.وی دربــاره وام ودیعــه مســکن نیــز گفــت: یکــی از دالیــل تمدیــد اعطــای وام ودیعــه مســکن، در نظــر گرفتن 
مســتأجرانی اســت کــه در نیمــه دوم ســال قــرارداد اجــاره مســکن دارنــد؛ لــذا تصویــب شــد کــه قراردادهــای نیمــه دوم ســال 
هــم مشــمول ایــن تســهیات می شــوند.محمودزاده یــادآور شــد: اگــر ایــن موضــوع در ســتاد ملــی کرونــا بــه تصویــب برســد، 
tem. آنهایــی کــه نیمــه دوم امســال قــرارداد اجــاره امضــا کننــد، می تواننــد در ســامانه تســهیات ودیعــه مســکن بــه آدرس

mrud.ir ثبــت نــام کننــد؛ در حــال حاضــر نیــز ایــن ســامانه قطــع نیســت و امــکان ثبــت نــام وجــود دارد.

اخبار داخلی

در واکنش به ردصالحیت های نظام مهندسی:کاش خونم را ریخته بودند نه آبرویم
مهنــدس علیرضــا قزوینــی پــور اکبــری، عضــو رشــته مکانیــک شــورای مرکــزی و عضــو هبــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان کرمــان همزمــان بــا آغــاز انتخابــات هیــات مدیــره ســازمان هــای نظــام مهندســی ســاختمان در سراســر 
کشــور، نوشــت: ای کاش خونــم را ریختــه بودیــد ولــی آبرویــم را نریختــه بودیــد. نمــی دانــم بــه کدامیــن گنــاه ایــن مجــازات 

حــق مــن شــد.
ــاره  ــر وزارت راه و شهرســازی درب ــه بخشــنامه اخی ــری را باتوجــه ب ــور اکب ــی پ وزارت راه و شهرســازی، مهنــدس علیرضــا قزوین

تعــارض منافــع، ردصاحیــت کــرده اســت.

اطالعیه نظام مهندسی ساختمان در باره تمدید،ارتقاء و درج صالحیت جدید پروانه
ــت  ــه ثب ــد در پروان ــاء و درج صاحیــت جدی ــد، ارتق ــاره تمدی ــه ای در ب ــران، اطاعی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ته

نمــوده انــد، صــادر کــرد.
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 مراجعــه 
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.

معاونت توسعه سرمایه مهندسی

https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%af%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%da%a9%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%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%85/
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طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، 
سونا و جکوزی

 مدت دوره: 6 ساعت
مدرس: مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
 شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

مهندسی دودکش
 مدت دوره: 6 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

پمپ حرفه ای
 مدت دوره: 12 ساعت

مدرس: مهندس کاویانی
روزهای برگزاری:

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

طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری 
فاضالب شهری

مدت دوره: 24 ساعت
مدرسان: مهندس کریمی پارچین

روزهای برگزاری:
شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه مهر 1400

آموزش

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با نرم افزار اتوکد
مدت دوره: 51 ساعت

مدرس: مهندس مرادیان،مهندس واصف،مهندس قرنفلی
روزهای برگزاری:

شنبه ها و سه 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%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/
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متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر رستم قاسمی

وزیر محترم راه وشهرسازی

با سام و احترام،

مطلــع شــدم امــروز در بیمارســتان بســتری بــوده و 

لــذا برای شــما و کلیــه   ی بیماران آرزوی ســامتی و 

تندرســتی را از خداونــد متعال خواهانم، متأســفانه 

در چنیــن وضعیتــی امضــای حکــم تعلیــق پروانــه 

ــوش  ــدس داری ــای مهن ــاب آق ــه  کار جن اشــتغال ب

رضایــی بــازرس محتــرم ســازمان نظــام مهندســی 

ــد  ــروار چن ســاختمان اســتان کرمانشــاه را امیرکبی

ســاعت قبــل از برگــزاری انتخابــات امضــا نمــوده و 

در فضــای مجــازی منتشــر و حــق فرصــت زمانــی 

ــد و  ــلب می نمائی ــان س ــاع را از ایش ــه دف هرگون

ایــن عمــل به منظــور انصــراف دیگــر اعضــای 

هیئــت مدیــره اقدامــی غیرحرفــه  ای اســت و آیــا 

ــا انصــراف کاندیداهــا، مشــکل  ــد ب فکــر مــی  کنی

تعــارض منافــع مرتفــع مــی  گــردد کــه اگــر 

ــد  ــمول بن ــد مش ــوری ندهن ــراف از کاندیدات انص

ــت  ــن درحالیس ــد و ای ــد ش ــاده ۲۳ خواهن ج م

ــل  ــرح ذی ــق ش ــع مطاب ــارض مناف ــل تع ــه اص ک

مدیریــت  تحــت  وزارت خانــه ی  سیســتم  در 

پاسخ مناظره دکتر قناعت در باره ردصالحیت های 
نظام مهندسی:»سکوت«

یادداشت

دکتر جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره  هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه  نامه ها و 

ماده ۲۷ به مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع تعارض منافع و ردصاحیت ها نامه 

نوشت.

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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ــر  ــه به نظ ــن نام ــا ای ــردد و ب ــام می گ ــما انج ش

می رســد نه تنهــا تــرک فعــل نمــوده ای بلکــه 

برخــاف توصیــه پیامبــر اکــرم )ص( عمــل نمــوده 

کــه می فرماینــد رطــب خــورده منــع رطــب چــون 

کنــد و بدتــر اینکــه حــق هرگونه دفــاع را از ایشــان 

ــی و  ــروی انقاب ــک نی ــن از ی ــوده و ای ــلب نم س

ســردار پاســدار بســیار بعیــد اســت  و البتــه شــاید 

بعدهــا ایــن را سرپوشــی بــرای عــدم تحقــق وعده 

گ هــای داده شــده، تلقــی نماینــد و به ناچــار 

ــه نــگارش ایــن  حســب وظیفــه قانونــی اقــدام ب

ــایر  ــد س ــم همانن ــی دان ــد م ــودم هرچن ــه نم نام

ــی، پاســخی دریافــت نخواهــم کــرد. ــات قبل مکاتب

 جناب آقای دکتر قاسمی

ســکوت معنــی دار جنــاب آقــای دکتــر محمــودزاده 

معــاون محترم مســکن و ســاختمان آن وزارت خانه 

درخصــوص عــدم پاســخ بــه دعــوت اینجانــب بــه 

مناظــره تلویزیونــی بــا موضوعیــت بحــث تعــارض 

ــت شفاف ســازی نشــان از ضعــف  ــه جه ــع ب مناف

عملکــرد و گــواه بــر تــرک فعــل ایشــان می باشــد 

کــه قضــاوت مربــوط بــه تخلفــات اداری ایشــان را 

بــه خــدای دادگــر می ســپارم چراکــه ره بــه جایــی 

نخواهــم بــرد.

ــا  ــوارد ب ــاره ای از م ــه پ ــما را ب ــه ش ــال توج ح

موضوعیــت تعــارض منافــع جلــب می نمایــم:

الــف( جنــاب آقــای دکتــر محمــودزاده طــی حکــم  

 ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ مــورخ  م  ۲۷۹۰۶/ش  شــماره  بــه 

به عنــوان عضــو شــورای انتظامــی ســازمان نظــام 

ــی و  ــان معرف ــتان اصفه ــاختمان اس ــی س مهندس

طــی نامــه بدون شــماره اســتعفای خــود را از تاریخ 

حســب  حــال  می نماینــد  اعــام   ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

ــت برخــورد  ــی خــود، انتظــار می رف ــه قانون وظیف

ــد! ــام می دادن ــود انج ــا خ ــدا ب ــی را ابت قانون

ــر  ــرودی مدی ــدس عبدی قه ــای مهن ــاب آق ب( جن

توســعه مهندســی آن وزارت خانــه هم ز  مــان رئیــس 

دســتگاه نظــارت کشــور کــه در آئین نامــه اجرایــی 

قانــون اشــاره ای بــه آن نشــده اســت و نیــز رئیس 

ــم  ــور( ه ــام مهندسی)کش ــی نظ ــورای انتظام ش

ــه در  ــردد ک ــرح می گ ــوال مط ــن س ــند، ای می باش

کجــای دنیــا دادســتان، قاضــی، مجــری و دســتگاه 

ــرادی  ــرای اف ــر تعییــن شــده و ب نظــارت یــک نف

ــی  ــارض منافع ــنامه تع ــما بخش ــر ش ــه از نظ ک

ــد،  ــت ننموده ان ــده را رعای ــی نش ــاغ قانون ــه اب ک

حکــم صــادر می گــردد و ایــن کار بیشــتر بــه دادگاه 

ــی  ــه درهرصــورت حکم ــی شــبیه هســت ک نظام

بــرای متهــم صــادر خواهــد شــد.

ج( بیــش از پنجــاه درصــد کارکنــان ادارات کل راه و 

شهرســازی کل کشــور علیرغــم ابــاغ نامــه  شــماره 

   ۲۸۴۰۶۳ مــورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ معاونــت توســعه و 

منابــع انســانی آن وزارت خانــه، کارکــرد داشــته اند 

و هیچگونــه تصمیمــی بــرای ایــن موضــوع اتخــاذ 

ــاده  ــق م ــی مطاب ــه نظارت نشــده و حســب وظیف

ــرل ســاختمان،  ــون نظــام مهندســی و کنت ۳۵ قان

ــران  ــف اداری مدی ــل و تخل ــرک فع ــن ت ــا ای آی

ــه نیســت. ســتادی آن وزارتخان

د( بــرای کارکنــان شــهرداری مطابــق برنامــه ی 

ششــم توســعه و نظریــه  حقوقــی معــاون حقوقــی 

ریاســت محتــرم جمهــوری و نظریــه اعامــی 

ــث  ــز مبح ــدی،   و نی ــر آخون ــای دکت ــط آق توس

دوم مقــررات ملــی ســاختمان  کــه وظیفــه کنتــرل 

ــت  ــده اس ــذار ش ــا واگ ــده آنه ــر عه ــاختمان ب س

یادداشت
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چــه کاری انجــام شــده اســت کــه در روز انتخابــات 

ــه  ــدام ب ــوید و اق ــوع می ش ــن موض ــه ای متوج

ــد؟ ــی می نمائی ــه غیرقانون ــن نام ــگارش چنی ن

ــماره   ــه  ش ــه دادنام ــی را ب ــه حضرت عال ھ ( توج

۳۲۷/۴۰۰-ک مــورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۰ کــه بامانــع بودن 

ــزد  ــک عضــو از ارکان ســازمان اســتان ی ــرد ی کارک

توســط شــورای انتظامــی نظام مهندســی )کشــور( 

ــه  ــرودی ک ــدس عبدی قه ــای مهن ــت آق ــه ریاس ب

همزمــان رئیــس دســتگاه نظــارت و مدیــر توســعه 

مهندســی آن وزارت خانــه نیــز بوده انــد جلــب 

ــازمان  ــن س ــای رک ــار دارم به ج ــم و انتظ می نمای

یعنــی شــورای انتظامــی حکــم صــادر ننمائیــد و به 

دســتورات قضایــی صــادره نیــز احتــرام بگذاریــد.

ــن  ــه قاتلی ــازد ب ــی  س ــان م ــر نش ــان خاط در پای

ــد،  ــی دهن ــاع م ــت دف ــم فرص ــکاران ه و جنایت

ــاده ۲۳  ــد ج م ــام بن ــه انج ــدام ب ــه اق ــذا هرگون ل

آئین نامــه اجرائــی قانــون نظــام مهندســی و 

ــات  ــه شــروع انتخاب کنتــرل ســاختمان، باتوجــه ب

اقدامــی  تبلیغــات،  پایانــی  فرصــت  گاهــًا  و 

غیراخاقــی و غیرانســانی اســت و پیگــرد قانونــی 

خواهــد داشــت کــه امیــدوارم بــه ایــن موضــوع 

ــید. ــته باش ــه داش توج

یادداشت



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 10هفته نامه شماره 353

مقاله اشری

هوایخارج
ــه در  ــور ک ــان ط ــارج )هم ــوای خ ــه ه ــرخ تهوی ن

ــح داده شــده( مــی  اســتاندارد 62/1 اشــری توضی

ــار نهــان  ــار کل باشــد. ب توانــد بخــش مهمــی از ب

)رطوبــت گیــری و روطبــت زنــی( و انــرژی مــورد 

اســتفاده بــرای حفــظ رطوبــت نســبی در محدوده 

ــه  ــت. ب ــم اس ــز مه ــده نی ــح داده ش ــای توضی ه

ــت هــوای داخــل  ــظ آســایش و کیفی منظــور حف

ــارچ و  ــد ق ــری از رش ــز جلوگی ــول و نی ــل قب قاب

ــه  ــب نگ ــر مناس ــد در مقادی ــت بای ــک، رطوب کپ

ــود.  ــته ش داش

برآوردبار
ــرای یــک استخرسرپوشــیده شــامل بهــره هــا  بارب

ــنایی،  ــرون، روش ــوای بی ــی از ه ــات حرارت و تلف

ــان  ــای نه ــت. باره ــه اس ــام و شیش ــا، ب دیواره

داخلــی معمــوالً از افــراد و تبخیــر اســت. بارهــای 

تبخیــر در اســتخرها و جکــوزی نســبت بــه ســایر 

ــد  ــی توانن ــتند و م ــه هس ــل توج ــار قاب ــزای ب اج

ــطح آب و  ــتخر، س ــای اس ــی ه ــه ویژگ ــته ب بس

کنــاره هــای مرطــوب، دمــای آب و میــزان فعالیــت 

ــند.  ــاوت باش ــتخر متف در اس

تبخیــر. نــرخ تبخیــر را مــی تــوان از معادلــه تجربی 

ــتخرها  ــرای اس ــه ب ــن معادل ــرد. ای ــرآورد ک )2( ب

ــر اســت و اجــازه  ــت فعالیــت عــادی معتب در حال

ســرریز آب و ســطح محــدود کنــاره هــای خیــس 

را مــی دهــد. کاربــری هــای دیگــر اســتخر ممکــن 

اســت کمابیــش تبخیــر داشــته باشــند. 

 )2(

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر
)قسمت چهارم(

استخرهایسرپوشیده،مکانهایچالشبرانگیزیهستند.درزمانطراحیسازهبراییکاستخر
شنا،بهمنظورکنترلمناسبجوداخلبرایآسایشوسالمتساکنینوحفظسازه،درککاملآنچه
درونسازهرخمیدهد،ضروریاست.برایمهندسانومعماران،کلیددرکاستخرهایسرپوشیده
ایناستکهاینکاربریازنوعنقطهشبنمباالست.نقطهشبنمزیادرویتمامیجوانباینسازه

تاثیرمیگذارد.
اینمقالهپیامدهایایننقطهشبنمباالتر،چگونگیمحاسبهبارهاوبهترینروندهایممکنبرای

بهترینرضایتوآسایشساکنینرابررسیمیکند.
مترجممهندسنیرهشمشیری

https://www.ashrae.org/
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که 

kg/s ،تبخیر آب = wp

m2 ،مساحت سطح استخر = A

Y = گرمــای نهــان الزم بــرای تبدیــل آب بــه بخــار 

kJ/kg ،در دمــای آب ســطحی

pw = فشــار بخــار اشــباع کــه در دمــای آب ســطح 

kPa ،ــده گرفته ش

Pa = فشــار اشــباع در نقطــه شــبنم هــوای اتــاق، 

kPa

m/s ،سرعت هوا روی سطح آب = V

واحدهــا بــرای ثابــت Pa·W/)m2 ،0.089( و بــرای 

ــتند.  ثابت Pa·W·s(/)m3( ،0.0782( هس

معادلــه )2( را مــی تــوان بــا ضــرب آن در فاکتــور 

فعالیــت Fa اصــاح کــرد تــا تخمیــن نــرخ تبخیــر 

براســاس ســطح فعالیــت پشــتیبانی شــده تغییــر 

کنــد. بــرای اعــداد Y حــدود kJ/kg 2400 و اعــداد 

V از 0.05 تــا m/s 0.15، معادلــه 2 را مــی تــوان بــه 

معادلــه زیــر کاهــش داد:

)3(

ــرای  ــد ب ــه بای ــی ک ــای فعالیت ــدول 1 فاکتوره ج

مناطقــی بــا ویژگــی هــای خــاص بــه کار رود و نــه 

ــد.  کل ســطح خیــس، فهرســت مــی کن

ــرآورد  ــه ب ــتخر ب ــط اس ــردن محی ــرل ک ــر کنت تاثی

صحیــح نــرخ تبخیر آب بســتگی دارد. بــه کار بردن 

فاکتورهــای فعالیــت درســت در تعیین نــرخ تبخیر 

آب بســیار مهــم اســت. تفــاوت در بیشــترین نــرخ 

تبخیــر بیــن اســتخرهای خصوصــی و اســتخرهای 

عمومــی مــی توانــد بیــش از 100 درصــد باشــد. 

شــرایط دمــا و رطوبــت نســبی واقعــی بایــد قبل از 

طراحــی تعییــن شــود. چگونگــی اســتفاده معمول 

ــوع و شــرایط طراحــی را تعییــن مــی  از محــل، ن

کنــد )جــدول 2(.

ــرژی از  ــظ ان ــور حف ــه منظ ــود ب ــی ش ــه م توصی

ــرما  ــرات س ــاب از اث ــر و اجتن ــر کمت ــق تبخی طری

روی شــناگران، دمــای هــوا در اســتخرهای عمومی 

ــر از دمــای  ــن باالت ــا 2 درجــه کلوی و ســازمانی 1 ت

آب نگــه داشــته شــود )امــا باالتــر از دمــای آســتانه 

آســایش 30 درجــه ســانتی گــراد نباشــد(. 

اســتخرهای قهرمانــی کــه میزبــان مســابقات 

ــد: 1(  ــزا دارن ــل کاری مج ــتند دو پروفای ــنا هس ش

مســابقات شــنا و 2( حضــور عــادی. توصیــه مــی 

ــود  ــازی ش ــدل س ــاً م ــورد کام ــر دو م ــود ه ش

ــه  ــود. اگرچ ــی ش ــش ارزیاب ــر بخ ــای ه ــا نیازه ت

مســابقات شــنا، فعالیــت مکــرر و غالــب نیســت، 

ــب  ــابقات اغل ــن مس ــود در ای ــای موج ــا باره ام

بســیار بیشــتر از شــرایط عــادی اســت. بــرای مدل 

ــی  ــه م ــنا، توصی ــابقه ش ــار مس ــت ب ــازی درس س

شــود طــراح تعــداد تماشــاچیان، تعــداد شــناگران 

روی ســکو و شــرایط کاری الزم در مســابقات را 

ــت  ــت رطوب ــد درخواس ــی توان ــور م ــد. اپرات بدان

ــه  ــد ک ــته باش ــد را داش ــینه 55 درص ــبی بیش نس

ــه  ــتمی ک ــار کل دارد. سیس ــی روی ب ــر مهم تاثی

بــرای بارهــای مســابقات طراحــی مــی شــود 

بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــرای بخــش هــای 

ــاری کار  قابــل توجهــی از ســال در حالــت میــان ب

ــری  ــل گال ــا و مح ــان فض ــه چیدم ــته ب ــد. بس کن
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ــک  ــردن ی ــم ک ــت فراه ــن اس ــاچیان، ممک تماش

ــک  ــا ی ــه ب ــرای آن منطق ــزا ب ــک مج ــم کوچ اقلی

ــد.  ــد باش ــزا مفی ــی مج ــتگاه اختصاص دس

ــای  ــازی ه ــایل و ب ــر وس ــی تبخی ــان بررس در زم

آبــی در پــارک هــای آبــی و تجهیــزات آنهــا بایــد 

دقــت ویــژه ای داشــت. بــه کار بــردن فاکتورهــای 

ــر در  ــرخ تبخی ــی ن ــان ارزیاب ــر در زم ــت باالت فعالی

ــبه  ــش از محاس ــک بخ ــا ی ــی تنه ــای آب ــارک ه پ

ایــن تبخیــر اســت. یــک طــراح حرفــه ای بایــد در 

زمــان تبخیــر در پــارک هــای آبــی و وســایل آن بــه 

تجربــه و قضــاوت حرفــه ای خــود تکیــه کنــد.  

توصیــه مــی شــود بــار رطوبــت گیــری کــه توســط 

هــر دســتگاه تولیــد مــی شــود، جداگانــه محاســبه 

شــود. بایــد بــا ســازندگان بــازی هــای ابــی تمــاس 

ــو  ــا الگ ــط ب ــخصات مرتب ــا مش ــود ت ــه ش گرفت

انــدازه الیــه آبــی کــه توســط هــر دســتگاه تولیــد 

ــه  ــار ب ــن ب ــد و تعیی ــت آب ــه دس ــود، ب ــی ش م

ــان محاســبه هــوای  درســتی انجــام شــود. در زم

تهویــه الزم بــرای فضــا و نیــز ســطح خیــس بــرای 

بــار تبخیــر، عــاوه بــر لبــه هــای خیــس، ســطح 

خیــس ایجادشــده توســط وســایل آبــی نیــز بایــد 

در نظــر گرفتــه شــود. بــه خاطــر ماهیــت متمرکــز 

بارهــا در ایــن وســایل، توصیــه مــی شــود نســبت 

ــوای  ــت و ه ــوای رف ــادی، ه ــتخرهای ع ــه اس ب

بیرونــی بیشــتری در ایــن وســایل اســتفاده شــود. 
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پیــروز حناچــی پیش تــر از ۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۷ معــاون 
فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران و از خــرداد تــا 
ــاری  ــازی و معم ــاون شهرس ــز مع ــان ۱۳۹۷ نی آب
ــه  ــی دانش آموخت ــود. حناچ ــران ب ــهرداری ته ش
ــران اســت. وی  ــاری از دانشــگاه ته ــری معم دکت
ــوان  ــه عن ــا ۱۳۷۴ ب ــال های ۱۳۷۲ ت ــه س در فاصل
زیبــا  هنر هــای  دانشــکده  رئیــس  قائم مقــام 
فعالیــت می کــرد و از ۱۳۷۸ تــا ۱۳۷۹ معاونــت 
را  تهــران  دانشــگاه  فرهنگــی  و  دانشــجویی 
ــال های  ــه س ــی در فاصل ــت. حناچ ــده داش برعه
۱۳۸۰ تــا ۱۳۸۴ معــاون شهرســازی و معمــاری وزیر 
مســکن و شهرســازی بــود و از ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۶ نیــز 
ــر  ــاری وزی ــاون شهرســازی و معم ــوان مع ــه عن ب

ــو  ــرد. حــال گفتگ ــت می ک راه و شهرســازی فعالی
ــد: ــروز حناچــی را در ادامــه بخوانی ــر پی ــا دکت ب

ــه اهــداف  ــرای اینکــه ب ــر حناچــی، ب ــاب دکت جن
ــد  ــع بای ــارض مناف ــوع تع ــیم، موض ــر برس مدنظ
ــا،  ــتگاه ه ــه دس ــری در کلی ــورت سراس ــه ص ب
ــول دارد؟ ــن را قب ــا ای ــاف و … اجــرا شــود؛ آی اصن

صنعــت ســاختمان یکــی از بخش هــای مهــم 
ــًا در شــرایط عــادی و نــه در  کشــور اســت. تقریب
شــرایط تحریــم، معــادل بودجــه عمرانــی کشــور و 
ــا بیشــتر از آن در حــوزه صنعــت ســاختمان در  ی

ــود. ــه می ش ــی هزین ــش خصوص بخ
بــه عبــارت دیگر، گــردش مالــی صنعت ســاختمان 
بیــش از ۵۰ هــزار میلیــارد در ســال اســت؛ جایــی 

گزارش ویژه

واکنش حناچی به اعمال قانون تعارض منافع 
از سوی وزیر

گفتگو با دکتر پیروز حناچی که تا همین چند وقت پیش شهردار تهران بود، می تواند جذاب، خواندنی 

و در عین حال، آموزنده باشد. پایگاه اطاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان این بار به سراغ او 

رفته است تا درباره موضوعات داغ و چالشی تعارض منافع، انتخابات نظام مهندسی و اصاح قانون نظام 

مهندسی ساختمان با دکتر حناچی هم کام شود.

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
ــًا  ــی دارد، طبیعت ــی بزرگ ــردش مال ــن گ ــه چنی ک
ســالم بودنــش و جلوگیــری از تعــارض منافــع در 

ــی اســت. ــا اهمیت آن، موضــوع ب
ــن  ــت، ای ــنامه ای داده اس ــر بخش ــر وزی ــس اگ پ
مانعــی نــدارد و خــوب اســت کــه در همــه جــای 
ــای  ــه ج ــه در هم ــی ک ــود. وقت ــرا ش ــور اج کش
کشــور اجــرا نشــده اســت، جا هــای مهم تــر 

ــت دارد. ــًا اولوی طبیعت
در مــورد اجــرای قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
نیازمنــد یــک  ســاختمان فکــر می کنــم کــه 
آســیب شناســی دقیــق هســتیم. اگــر بــه اهــداف 
قانــون نــگاه کنیــم و منصفانــه بخواهیــم برخــورد 
کنیــم، خــوب اســت کــه تحقیــق جامعــی داشــته 
ــازمان های  ــه س ــی ک ــم االن حرکت ــیم و ببینی باش
نظــام مهندســی ســاختمان در کشــور دارنــد، چــه 
ــی در  ــد. ظرفیت های ــداف دارن ــا آن اه ــبتی ب نس
ــد  ــا می توان ــن ظرفیت ه ــه ای ــت ک ــون اس قان
تولیــد رانــت و خــدای نکــرده بــه تبــع آن، تولیــد 

فســاد کنــد.
بــه اصــاح و بازنگــری قانــون نظــام مهندســی و 
ــدگاه  ــا دی ــد، لطف ــرل ســاختمان اشــاره کردی کنت

خــود را در ایــن بــاره بیــان کنیــد؟

بعــد از گذشــت چنــد دهــه، فرصتــی اســت کــه 
عملکــرد اجــرای قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
ســاختمان را بازنگــری کنیــم. بنــده احســاس 
مســیر  از  جا هــا  بعضــی  در  قانــون  می کنــم 

ــت. ــده اس ــارج ش ــودش خ خ
ایــن خــارج شــدن از مســیر اصلــی باعــث شــده 
اســت تبعــات بعــدی بــرای نظــام مهندســی 
ــد.  ــود آی ــه وج ــور ب ــاختمان در کش ــرل س و کنت
ــت  ــه ظرفی ــد ک ــادم می آی ــال، ی ــوان مث ــه عن ب
شــرکت های حقوقــی در قانــون را مــا بســیار 
ــاد  ــه هفت ــه ده ــر ب ــم و اگ ــده بودی ــدود دی مح
ــا  ــم مث ــر می کن ــد، فک ــه ۸۰ برگردی ــل ده و اوای
تعــداد این هــا از تعــداد انگشــت های دو دســت 

ــتگاه هایی  ــص دس ــم مخت ــد؛ آنه ــاوز نمی کن تج
ــنگین  ــاز های س ــاخت و س ــا س ــه عمدت ــت ک اس

ــتند. داش
مثــا فــرض کنیــد شــرکت ســرمایه گــذاری 
ــی  ــتضعفان، خیل ــاد مس ــا بنی ــا مث ــکن ی مس
ایــن بحــث بــاز نبــود و حتــی امضــا فروشــی بــه 
معنــای مضطلــع امضــا فروشــی هــم طبیعتــًا در 

ــت. ــت نداش ــا موضوعی ــا اساس ــن حوزه ه ای
در  حقوقــی  شــرکت های  تعــداد  االن  اینکــه 
ــت؟  ــه اس ــش یافت ــدر افزای ــور چق ــران و کش ته
ــه در  ــت و اینک ــوع اس ــک موض ــودش ی ــن خ ای
ایــن شــرکت ها، کســانی هســتند کــه کار را غیــر 
شــفاف و بــا حجــم بــاال می تواننــد بگیرنــد، ایــن 

ــت. ــری اس ــوع دیگ موض
ــه  ــی ک ــه آن نظارت ــم ک ــر می دانی ــا بهت ــه م هم
مــد نظــر قانــون گــذار بــوده، در ایــن شــرکت ها، 
ــق  ــد، تحق ــد مســئولیت بپذیرن ــه بای آنطــوری ک
پیــدا نمی کنــد و حــاال ایــن یــک طرفــش اســت 
کــه بحــث کیفــی اســت. بحــث کمــی هــم 
پول هایــی کــه بــرای ارائــه ایــن خدمــات رد 
ــع  ــی از موان ــه یک ــودش ب ــود، خ ــدل می ش و ب

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی ــدی و اصل ج
ــر در ایــن شــرایط،  ــه اگ ــن هســتم ک مــن مطمئ
ــا  ــس ی ــیر مجل ــی از مس ــام مهندس ــون نظ قان
دولــت بــه هــر دلیلــی عبــور کنــد، بــه طــور قطــع 
ــون  ــرد، چ ــد ک ــدی خواه ــر ج ــون تغیی ــن قان ای
ــود دور  ــی خ ــداف اصل ــد از اه ــر می رس ــه نظ ب

شــده اســت.
اگــر خــود مهندســین و ســازمان های نظــام 
ــوع  ــن موض ــه ای ــبت ب ــاختمان نس ــی س مهندس
حساســیت نشــان ندهنــد و ایــن قانــون را 
دیگــری  کســان  نکننــد،  اصــاح  خودشــان 
می آینــد و ایــن کار را می کننــد. برهمیــن اســاس، 
ممکــن اســت خیلــی از آنهــا، حرفــه ای نباشــند و 
ــف هــم نباشــند و موضــوع را هــم  از داخــل صن
نشناســند کــه ریشــه های قضیــه کجاســت؟ مــن 
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ــون نظــام مهندســی آن موقــع  ــم، قان فکــر می کن
کــه تصویــب شــد، در دولــت زیــاد چکــش کاری 
نشــد و در آخــر هــم بــرای اینکــه ایــن دعــوا حــل 
ــی  ــام فن ــه نظ ــد ک ــب ش ــاده ۴۰ تصوی ــود، م ش
ــه  ــرد و ب ــدا ک ــی ج ــام مهندس ــی را از نظ -اجرای
ــون  ــه قان ــل ب ــه تبدی ــرای اینک ــروف، ب ــول مع ق
شــود، یــک مســیر میانبــری را تــا مجلــس طــی 

کــرد.
معمــوال قوانینــی کــه بــه شــکل الیحــه از دولــت 
می خواهــد بیــرون بیایــد، در کمیســیون های 
و  می شــود  بحــث  دولــت  اصلــی  و  فرعــی 
ــه  ــد و ب ــی می کنن ــف کارشناس ــتگا های مختل دس
عبارتــی، چکــش می زننــد. کار ســختی اســت کــه 
ــی  ــی وقت ــد، ول ــت درآوردی ــک الیحــه را از دول ی
ــه  ــزرگ ب ــرون آمــد، دیگــر گاف هــای ب الیحــه بی
حداقــل می رســد و یــک اجماعــی هــم در دولــت 
ــه  ــن اینک ــی آورد، ضم ــود م ــرا به وج ــرای اج ب
معمــوال بعضــی از بند هــا را هــم بــه توافــق 
ــاون اول،  ــا مع ــت ی ــس دول ــه رئی ــند ک نمی رس
آن هــا را می برننــد و تعییــن تکلیــف می کننــد.
فکــر می کنــم، وقــت آن رســیده اســت کــه 
ــک  ــا ی ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــدون  ــراش و ب ــروف دلخ ــول مع ــه ق ــی ب جراح
اغمــاض، بــه خــودش نــگاه کنــد و نقــاط ضعف را 
بســنجد. در واقــع، شــاید از یــک عنصــر بــی طرف 
ــتفاده  ــوص اس ــن خص ــازمان در ای ــارج از س خ
کنــد، خیلــی بهتــر باشــد. بــه عنــوان مثــال، یکــی 
از دانشــگاه ها یــا یکــی از دســتگاه هایی کــه بــی 
طرفانــه ارزیابــی را انجــام می دهــد، کار را انجــام 
ــت  ــوع مثب ــا در مجم ــرد م ــا عملک ــه آی ــد ک ده
ــت عمــل  ــه مثب ــی را ک ــا منفــی؟ جا های اســت ی
کردیــم، تقویــت و جا هایــی را کــه منفــی اســت، 

ــم. اصــاح کنی
بــه عنــوان مثــال، بــه کــرات اگــر خدایــی نکــرده 
ــد،  ــاف می کنن ــان اجح ــه کارفرمای ــینی ب مهندس
ــی  ــریع، آن ــوع را س ــن موض ــره ای ــی باالخ مرجع

و تخصصــی پیگیــری و حیثیــت مهندســین را 
اعــاده و تاکیــد کنــد کــه اگــر کســی پــای خــودش 
را کــج گذاشــت و اجحــاف کــرد، بایــد بــا او 
ــی  ــن اتفاقات ــر چنی ــود. اگ ــه ای ش ــورد حرف برخ
نیفتــد، مطمئــن باشــید کــه باالخــره قانــون نظام 
ــود. ــل می ش ــودش تبدی ــد خ ــه ض ــی ب مهندس

ــون  ــن قان ــون ای ــم اکن ــه ه ــر اینک ــه دیگ نکت
شــده  دیگــر  فعالیت هــای  از  خیلــی  مبنــای 
ــه  ــی از جمل ــای مهندس ــی از حرفه ه ــت. خیل اس
ــن چارچــوب  مهندســی کشــاورزی و معــدن از ای
ــد  ــر می رس ــه نظ ــفانه ب ــد. متاس ــه ان ــو گرفت الگ
ایــن ویــروس بــه آن هــا هــم بــه نوعــی منتقــل 
شــده اســت و از افــرادی مثــل مهنــدس خــرم کــه 
در ســطوح بــاالی حاکمیــت کار کــرده انــد، دولــت 
را می شناســند، ظرفیــت کشــور را می شناســند 
تشــخیص  را  خــوب  قانــون  یــک  مراحــل  و 
ــاح در  ــن اص ــه ای ــی رود ک ــار م ــد، انتظ می دهن

ــرد. ــورت گی ــا ص دوره آن ه
ــکن  ــه وزارت مس ــی ک ــت، موقع ــادم هس ــن ی م
کــه  فــردی  اســتان ها،  از  یکــی  در  بــودم، 
می خواســت رئیــس نظــام مهندســی آن اســتان 
شــود، رقمــی بــاالی دو میلیــارد ســال ۹۱، ۹۳ 
هزینــه کــرد. کســی کــه مثــا دو میلیــارد در نظــام 
ــد  ــًا می خواه ــد، قاعدت ــه می کن ــی هزین مهندس
کــه بیشــتر از ایــن میــزان پــول در بیــاورد؛ ایــن 
زنــگ خطــر شــدیدی اســت کــه همــه مــا بایــد 

ــیم. ــاس باش ــه آن حس ــبت ب نس
یکــی از مشــکاتی کــه کشــور بــا آن مواجه اســت 
ــان خــودش را نشــان  و بــه شــکل اشــتغال جوان
داد، میــزان فــارغ التحصیــان در رشــته مهندســی 

اســت کــه کار بــه انــدازه شــان نیســت.
بــه عبــارت دیگــر، چــون برنامــه ریــزی شــده فارغ 
ــداد  ــد، تع ــده ان ــازار کار نیام ــه ب ــان ب التحصی
ــی بیشــتر از ظرفیتــی اســت کــه  ــروی کار خیل نی
در کشــور اســت. بــه هــر صــورت بــی برنامــه گــی 
نســبت بــه ایــن موضوعــات و نــرخ رشــد اولیــه 
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ســال های پــس انقــاب االن دارد خــودش را 
ــا  ــد؛ این ه ــان می ده ــف نش ــکال مختل ــه اش ب
موضوعاتــی هســتند کــه بایــد بــر روی آن هــا فکر 

ــری مناســب اندیشــیده شــود. و برایشــان تدبی
یعنــی یــک بررســی موشــکافانه در خصــوص 
عملکــرد ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــر  ــزان تاثی ــتان ها و می ــک اس ــه تفکی ــور ب کش
ــام  ــد انج ــاختمان ها بای ــن س ــی ای ــذاری کیف گ
البتــه نمی توانیــم بگوییــم همــه اش  شــود. 
ــودن و اجــرای مقــررات  منفــی اســت. باالخــره ب
ملــی بــه طــور نســبی از عــدم اجــرای آن بــه طــور 
ــن  ــی ای ــی موقع ــدی دارد، ول ــاوت ج ــع تف قط
تفــاوت خــودش را نشــان می دهــد کــه خدایــی 
ــه را  ــل زلزل ــه ســنگین مث ــک حادث ــا ی ــرده، م نک

ــم. ــب کنی تعقی
ــرم  ــم خاط ــه ب ــده در زلزل ــال، بن ــوان مث ــه عن ب
اســت کــه مــا بخش هــای آمــاده ســازی شــده ای 
داشــتیم کــه زمیــن را دادیــم بــه کســایی کــه فقیر 
بودنــد. بــه طــور طبیعــی خواســتیم کمــک کنیــم 
ــئوال  ــن س ــا ای ــم، ام ــن بدهی ــا زمی ــه آن ه و ب
ــر باشــد، چطــوری  ــه فقی ــی ک ــود، آدم مطــرح ب
ــال،  ــن ح ــازد؟ در عی ــاختمان بس ــد س می خواه
ــا  ــه م ــت ک ــز و درخواس ــا عج ــد ب ــده بودن آم
ــر  ــم. فک ــرا نکنی ــاختمان هایمان را اج ــکلت س اس
ــود.  ــه ب ــرای آن محل ــات ب ــوم تلف ــک س ــم ی کن
ــاخته  ــه س ــی ک ــاختمان های دولت ــن س همچنی
بودیــم، نشــان دادنــد کــه براســاس مقــررات ملی، 
ــد  ــع می ش ــراد دارد؛ آن مواق ــا ای ــی جا ه بخش
فهمیــد کــه وضعیــت چگونــه اســت، ولــی غیــر از 

ــود دارد. ــری وج ــای دیگ ــم روش ه آن ه
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــنهادم ب ــن پیش م
ســاختمان ایــن اســت کــه یــک ارگان بــی طــرف 
ــگاه های  ــی از دانش ــل یک ــی )مث ــی و کیف و علم
ــام  ــون نظ ــرای قان ــار اج ــد یکب ــوی( بیای ــی ق فن
ــرای  ــر اج ــاختمان و تاثی ــرل س ــی و کنت مهندس

ــد. ــی کن ــه بررس ــه جانب ــون را هم ــن قان ای

ــرد؛  ــن کار را ک ــورد ای ــل در دو م ــت قب ــه دول البت
ــس از  ــکو پ ــاختمان پاس ــورد س ــار در م ــک ب ی
آتــش ســوزی و یکــی هــم بعــد از ســیل گــرگان 
بــود کــه گزارش هــای مفصــل فنــی منتشــر شــد، 
ــد و  ــور می مان ــند در کش ــوان س ــه عن ــا ب این ه

ــود. ــوع می ش ــه آن رج ــا ب بعد ه
بــه نظــر مــن، ســازمان نظــام مهندســی وقتــش 
رســیده اســت کــه ایــن کار را انجــام دهد یــا خود 
وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان دســتگاه ناظــر، 
ــد  ــری کن ــگاه ها پیگی ــی از دانش ــن کار را از یک ای
ــات  ــز تحقیق ــل مرک ــر مث ــازمان های دیگ ــا س ی
ــروژه  ــک پ ــوان ی ــه عن ــکن ب ــاختمان و مس س
تحقیقاتــی تاثیــر اجــرای قانــون نظــام مهندســی 
و کنتــرل ســاختمان را مــورد بررســی قــرار دهــد و 
منصفانــه خــودش را نقــد کنــد کــه ایــن قانــون 
در کــدام قســمت ها، مثبــت عمــل کــرده اســت؟ 
مطمئنــا در بخــش اجــرای مقــررات ملــی بــه طــور 
نســبی مثبــت عمــل شــده اســت و وضعیت مــان 
بــا قبــل از زلزلــه رودبــار و منجیــل مطمئنــا فــرق 
دارد، ولــی در همــان بخــش ممکــن اســت 
ایراداتــی داشــته باشــیم و مطمئنــا ایراداتــی 

داریــم کــه ایــن ایــرادات بایــد رفــع شــود.
در مجمــوع آیــا فکــر نمی کنیــد اجــرای »بخشــی« 
موضــوع تعــارض منافــع، اجــرای سراســری آن را 

بــا بــن بســت مواجــه کنــد؟
در ظرفیت هــای قانــون، ایــن موضــوع دیــده 
شــده اســت، یعنــی در مــواردی کــه قانــون مبهــم 
اســت، راجــب بــه یــک موضــوع، وزیــر مســکن 
را  مــواردی  و  بدهــد  دســتورالعمل  می توانــد 
ــون  ــت در قان ــن ظرفی ــع، ای ــد. در واق اصــاح کن
دیــده شــده اســت، ولــی، چــون قانــون تعــارض 
منافــع در کشــور داریــم، طبیعتــًا زمینه هــای 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــد در آیی ــون بای ــی قان اجرای
بیایــد و بــه تصویــب هیــات وزیــران برســد. بــه 
نظــرم، ایــن کار را خیلــی محکم تــر می کنــد؛ 
بزنیــم،  را  حرف هــای  چنیــن  بخواهیــم  اگــر 
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چــون جنبــه حقوقــی دارد و محــروم کــردن 
ــل از  ــا قب ــه ت ــان ک ــوق طبیعی ش ــده ای از حق ع
آن هیــچ محدودیتــی وجــود نداشــته اســت. اگــر 
از روش هــای محکــم حقوقــی مثــل آییــن نامــه 
هیــات وزیــران اســتفاده کنیــم، بــه اســتناد اصــل 
۱۳۸ قانــون اساســی جــز اختیــارات دولــت و برای 
اجــرای بهتــر قانــون اســت، خــب این هــا خیلــی 
بهتــر اســت و مــن اشــاره هــم کــردم کــه معمــوالً 
ــت و  ــد در دول ــون می آی ــوارد، چ ــور م ــن ط ای
ــرات  ــه نظ ــر نقط ــر از نظ ــورد، دیگ ــش می خ چک
شــخصی هــم خــارج می شــود و وقتــی کــه 

ــری دارد. ــرادات کمت ــد، ای ــرون می آی بی
ایــن را در مقایســه یــا طرح هایــی کــه نماینــدگان 
ــد،  ــد ببینی ــم می توانی ــد ه ــس می دهن در مجل
مثــا ایــن پختگــی کــه در لوایــح دولــت بعــد از 
چکــش خــوردن عمدتــًا در بخش هــای زیربنایــی 
کــه یــا بــه کمیســیون لوایــح یــا بــه کمیســیون 
ــد و  ــش می خورن ــد و چک ــی می رون ــور زیربنای ام
ــت آن هــا  ــد کیفی ــد، مقایســه کنی ــرون می آین بی

ــوید. ــه می ش را متوج
ــع،  ــارض مناف ــورد تع ــد در م ــازه بدهی ــر اج اگ
مشــخصا مصداقــی ورود کنــم و نظــر جنابعالــی را 
بدانــم. آن چالشــی کــه االن ایجــاد شــده، اینکــه 
در آســتانه انتخابــات یــک وزارتخانــه آمــده و یک 
بخشــنامه صــادر کــرده و آن هــم فقــط بــرای یک 
صنــف اســت؛ اگــر تمایــل داریــد پاســخ بدهیــد؟
حــاال ایــن را مــن ترجیــح می دهــم ایــن طــوری 
ــر  ــه اگ ــه ام. البت ــی گفت ــن کل ــوم. م وارد آن نش
مبنایــی و زیــر بنایــی مــن جــای آقــای مهنــدس 
اســامی بــودم، ایــن کار را انجــام مــی دادم، ولــی 
آن را در آییــن نامــه اجرایــی تعــارض منافــع 
ــار  ــر ایــن اختی ــه وزی ــرار مــی دادم و در آنجــا ب ق
ــا در  را مــی دادم کــه ایــن کار را انجــام دهــد و ی

ــردم. ــاح می ک ــا، آن را اص ــان ج هم
ــه صــورت  ــات نظــام مهندســی ب ــزاری انتخاب برگ
الکترونیکــی در دســتور کار وزارت راه و شهرســازی 

ــاخت ها  ــه زیرس ــد ک ــا معتقدن ــت و خیلی ه اس
بــرای برگــزاری الکترونیکــی انتخابــات مهیــا 
خصــوص  ایــن  در  جنابعالــی  نظــر  نیســت؛ 

ــت؟ چیس
در مــورد انتخابــات الکترونیــک شــما بدانیــد کــه 
اولیــن انتخابات نظام مهندســی ســاختمان کشــور 
الکترونیکــی بــود. آن موقــع تعدادی از مهندســین 
ــد  عضــو گروه هــای سیاســی هــم در کشــور بودن
ــی  ــای مل ــت و گروه ه ــود داش ــیت وج و حساس
مذهبــی عمدتــًا زیــاد بودنــد و می خواســتیم کــه 

عادالنــه رفتــار کنیــم.
یــادم هســت کــه مــا آن موقــع، اولیــن انتخابــات 
را بــا کارت هایــی مثــل کنکــور،  الکترونیکــی 
ــور  ــا حض ــر ب ــش از ظه ــا پی ــم و ت ــزار کردی برگ
ناظریــن تمــام گروه هــا نتایــج اعــام شــد. یــک 
خاطــره ای هــم از آن دوره دارم کــه نفــر اول نظــام 
مهندســی کشــور کســی دیگــری بــود؛ حــاال اســم 
نمی خواهــم ببــرم. آن موقــع، آقــای غرضــی 
ــر  ــات نف ــی در انتخاب ــد، ول ــازمان ش ــس س رئی

ــود. ــرقی ب ــان ش ــردی از آذربایج اول، ف
مــا از نفــر اول خواهــش کردیــم کــه از حق مســلم 
ــی  ــای غرض ــه آق ــد، چراک ــاه بیایی ــان کوت خودش
قبــا وزیــر بــوده و می خواســتیم نظــام مهندســی 
در تــراز هیــات وزیــران نظــام مهندســی باشــد کــه 
ایشــان بزرگوارنــه ایــن موضــوع را پذیرفــت. آقای 
غرضــی فکــر کنــم دومیــن یــا ســومین نفــری بود 
کــه رای آورده بــود، ولــی حکــم ریاســت ســازمان 
بــه نــام ایشــان زده شــد. مــا در شــهرداری تهــران 
در انتخابــات شــورای عالــی محلــه یــک انتخــاب 
ــا ۵۰۰ هــزار  ــم ب کامــا الکترونیکــی را اجــرا کردی
ــا رای  ــت ت ــه از تشــخیص هوی ــر مشــارکت ک نف
دادن کامــا الکترونیکــی بــود و مــا همــان شــب 
ــم.  ــام کنی ــات را اع ــج انتخاب ــتیم نتای می توانس
ــاب  ــوع اجتن ــن موض ــا ای ــن، اص ــر م ــه نظ ب

ناپذیــر اســت و بایــد بــه ایــن ســمت رفــت.
ــه  ــات الکترونیکــی ک ــن انتخاب ــاوت ای ــد تف ببینی
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وزارتخانــه بیــان کــرده، بــا انتخابــات قبلــی ایــن 
اســت کــه از طریــق گوشــی تلفــن همــراه بــدون 
حضــور افــراد، یعنــی فــرد هرجــای ایــران اســت، 
بتوانــد در انتخابــات شــرکت کنــد. نگرانــی کــه از 
ایــن موضــوع وجــود دارد، اینکــه چــون تاکنــون 
ســابقه برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی با گوشــی 
هوشــمند وجــود نداشــته و حتــی در یــک اســتان 
هــم برگــزار نشــده اســت، االن بــرای حــدود ۵۰۰ 
هــزار نفــر ایــن انتخابــات بخواهــد برگــزار شــود؟ 
ــه  ــک هفت ــی ی ــت ط ــرار اس ــات ق ــه انتخاب گرچ
ــور  ــرای کل کش ــل ب ــی در اص ــود ول ــیم ش تقس

ایــن نگرانــی وجــود دارد.
حــاال ایــن بحــث، بحــث تکنیکــی اســت که شــما 
مطــرح می کنیــد. مــن بــا اصــل موضــوع کــه اگــر 
انتخابــات الکترونیــک شــود، بــه دو دلیــل کامــا 
ــه دلیــل اینکــه امــکان دخــل و  موافقــم؛ یکــی ب
تصــرف افــراد بــه حداقــل می رســد و دوم اینکــه 
ــش  ــی را افزای ــارکت عموم ــور و مش ــکان حض ام

می دهــد.
در ایــن میــان، یکــی از را ه هــای جلوگیــری از 
موضــوع تعــارض منافــع و مشــکاتی که ســازمان 
ــا آن مواجــه اســت، حضــور و  نظــام مهندســی ب
مشــارکت بــاالی مهندســین در انتخابــات اســت. 
ــاال، خدایــی نکــرده زد و  در حضــور و مشــارکت ب
بند هــای محلــی خیلــی نمی توانــد تاثیرگــذار 

باشــد.
ــت؛  ــور اس ــم همینط ــیون ه ــات سیاس در انتخاب
ــه مشــارکت باالســت، هــم آن کســانی  ــی ک وقت
کــه رای آوردِن بــا قــوت قلــب بیشــتری کار 
می کننــد و هــم ســامت موضــوع شــکی صــورت 

نمی گیــرد
ــی  ــای تکنیک ــد، بحث ه ــما گفتی ــه ش ــی ک نکات
ــل  ــی قاب ــای تکنیک ــد و بحث ه ــوع می باش موض
حــل اســت. مهــم ایــن اســت بــه گونــه ای عمــل 
ــل  ــرد. قاب ــه وجــدان عمومــی آن را بپذی شــود ک
ــه جــای دیگــری  ــردن نباشــد و کســی ب حــک ک

ــاظ  ــه لح ــویم ب ــن ش ــد. مطمئ ــد رای بده نتوان
ــرد اســت. حــاال اینکــه  احــراز هویــت، همــان ف
ــرد؟ کار  ــن کار را ک ــود ای ــور می ش ــی چط تکنیک

ــت. ــن آن اس ــل ف ــت اه دس
ــوری  ــا حض ــه م ــی ک ــد در انتخابات ــادم می آی ی
ــدس  ــای مهن ــع آق ــم، آن موق ــام داده بودی انج
ــک  ــود، نزدی ــهر ب ــورای ش ــس ش ــمی رئی هاش
ــک  ــود. نزدی ــی رای داده ب ــه جای ــه س در منطق
منزلــش و در مســیر هــم یــک جایــی آمــده بــود 
کــه مثــا چــک کنــد کــه سیســتم درســت عمــل 
می کنــد یــا نــه؟ آمــد کــه رای بدهــد، کارت 
ملــی خــود را گذاشــت، پیــام آمــد شــما قبــا رای 
ــع  ــان موق ــد. هم ــد رای بدهی ــد و نمی توانی دادی
هــم خیلــی ســر و صــدا کــرد. مــا هــم شــنیدیم 
شــورای نگهبــان یواشــکی آمــده بــود ایــن 

ــد. ــد کن ــات را رص انتخاب
امیدواریــم در کشــور انتخابــات الکترونیکــی بــرای 
همــه انتخابــات اتفــاق بیفتــد، امــا بــه هــر حــال 
ــات  ــد انتخاب ــی از فرآین ــات بخش ــت انتخاب امنی
ــی  ــرد، ول ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــه بای اســت ک

بایــد بــه محاســن آن هــم توجــه کنیــد.
بــه عبــارت دیگــر، محاســن آن ایــن خواهــد بــود 
ــه  ــود، چراک ــاال خواهــد ب ــًا مشــارکت ب ــه قطع ک
افــراد راحــت می تواننــد رای بدهنــد، ضمــن 
اینکــه در شــرایط کرونایــی، محدودیت هایــی 
بــرای امــکان حضــور فیزیکــی افــراد وجــود دارد. 
ــت الزم  ــه امنی ــم ک ــم کنی ــرایطی را فراه ــر ش اگ
بــرای انتخابــات به وجــود بیایــد، حتــی اگــر 
ــکالی دارد؟  ــه اش ــد، چ ــل باش ــا موبای ــم ب آن ه
ــل  ــات را روی موبای ــی خدم ــما االن خیل ــر ش مگ
ــنگین  ــال س ــال، انتق ــوان مث ــه عن ــد. ب نمی گیری
ــد. ــام نمی دهی ــل انج ــا موبای ــر ب ــی را مگ بانک

بنــده فکــر می کنــم اعضــای ســازمان نظــام 
ــزان  ــه می ــد ک ــر می دانن مهندســی خودشــان بهت
در  مهندســین  فعــال  مشــارکت  و  مشــارکت 
انتخابــات، چقــدر می توانــد روی کیفیــت کار اثــر 
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گزارش ویژه
بگــذارد. مــا دوره هایــی را داشــتیم کــه گروه هــای 
ــز  ــت متمرک ــک جمعی ــا ی ــاص ب ــی خ تخصص
ــهر  ــراف کانش ــن اط ــک همی ــهر های کوچ ــا ش ی
ــی  ــران، ول ــر از ته ــهر های کوچکت ــا ش ــران ی ته
ــد. ــر بگذارن ــتند تاثی ــدر می توانس ــکل، چق متش
مــا دوره هایــی داشــتیم کــه کل نظــام مهندســی 
ــک  ــع ی ــود، آن موق ــا ب ــت کرجی ه ــران، دس ته
اســتان بودنــد، چــرا؟ چــون آنجــا هــزار رای 
ــی  ــن دوره های ــت. همچنی ــود داش ــز وج متمرک
داشــتیم کــه بعضــی از گروه هــای تخصصــی مثــا 
ــان  ــارغ التحصی ــداد ف ــت تع ــه جه ــک ب مکانی
نســبت بــه بقیــه رشــته ها اقلیــت هســتند، 
ــی  ــد، خیل ــل می کردن ــز عم ــون متمرک ــی چ ول

ــتند. ــذاری داش تاثیرگ

ما آن موقع شوخی می کردیم با
ــد و  ــد و شــرکت کردن ــرکان کــه آمدن  مهنــدس ت
رای هــم آوردنــد. فکــر کنــم یــک دوره هــم رئیس 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 
ــح و  ــد؛ آدم صری ــان کن ــد رحمتش ــد. خداون بودن

ــدی داشــتند. ــد بلن ــق دی اف
در هــر صــورت، میزان مشــارکت بــاال در انتخابات، 
ــت،  ــول نیس ــه معم ــا را ک ــری کار ه ــوی یکس جل
می گیــرد. معمــول ایــن اســت کــه تمــام گروه هــا 
بــه صــورت متعــادل در انتخابــات شــرکت کننــد. 
البتــه عملکــرد ســازمان هــم بایــد جاذبــه برانگیــز 
باشــد بــرای اینکــه ایــن مشــارکت صــورت بگیــرد 
و افــراد حــس کننــد مشارکت شــان در انتخابــات، 
تغییــرات مثبتــی بــرای اعتــای نظــام مهندســی و 

کنتــرل ســاختمان کشــور بــه دنبــال دارد.
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bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

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

قیمت )ناموت) خدمت

۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ هواگیری شوفاژ

۳۰۰٫۰۰۰ آب بندی شوفاژ

۲۰۰٫۰۰۰ بازکردن شوفاژ

۲۰۰٫۰۰۰ تعویض شیر شوفاژ

۳۰۰٫۰۰۰ تعویض ترموستات

http://www.tasisatnews.com
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متن کامل این پاسخ به شرح ذیل است:

جنــاب آقــای مهنــدس علــی  محمــد عبــدی 

 قهــرودی

مدیــرکل محتــرم دفتــر توســعه  ی مهندســی 

شهرســازی و  راه  وزارت  ســاختمان 

ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــتگاه نظ ــرم دس ــس محت رئی

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــای س ــره  ه ــت مدی هیئ

ــور ــاختمان کش س

رئیــس محتــرم شــورای انتظامــی نظــام مهندســی 

ن ختما سا

با سام و احترام،

 در ســایت وزارت راه و شهرســازی بــه نقــل از شــما 

ــه الزم دانســتم  ــه چــاپ رســیده ک ــه  ای ب مصاحب

بــه جهــت شفاف ســازی مطالبــی را خدمتتــان 

عــرض نمایــم.

ــرم  ــاون محت ــودزاده مع ــر محم ــای دکت ــف( آق ال

مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی طــی 

نامــه شــماره ۴۰۰/ ۱۰۹۷۴صادره مــورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 

واکنش عضو شورای مرکزی نظام مهندسی به 
اظهارات اخیر عبدی قهرودی

گزارش

دکتر جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره  هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه  نامه ها و ماده 

۲۷ به مصاحبه اخیر مهندس علی محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه  مهندسی ساختمان وزارت راه 

و شهرسازی، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان 

کشور با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی واکنش نشان داد.

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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ــره  ــات مدی ــای هی ــات اعض ــه  ی انتخاب نظام نام

ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان اســتان بــه 

همــراه برنامــه  زمان بنــدی انتخابــات بــرای آگاهــی 

ــام  ــون نظ ــوب قان ــاد آن در چهارچ ــرای مف و اج

ــن نامه هــای  ــرل ســاختمان و آئی مهندســی و کنت

مربــوط را ابــاغ می نمایــد و در اباغیــه  اشــاره ای 

ــده  ــادره، نش ــی ص ــای احتمال ــنامه  ه ــه بخش ب

اســت هرچنــد بخشــنامه  هــای آن وزارت توســط 

ــح  ــال، تصحی ــت اداری ابط ــرم عدال ــوان محت دی

ــه  ــق نام ــادر و مطاب ــف آن ص ــتور توق ــا دس و ی

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــرم س ــس محت ــر رئی اخی

ســاختمان )شــورای مرکــزی( به شــماره ۴۱۲۵۲/س 

ن مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ و مکاتبــات رؤســای محتــرم 

قبلــی ) نامــه بــه شــماره  هــای ۱۱۷۴۱/ش م مــورخ 

۱۳/۰۳/۲۲ ۹۸ ، ۸۴۳۳/د/ش م و …(، ابــاغ قانونی 

نشــده و لــذا مســئولیت آن مطابــق بنــد ذ از 

ــون نظــام  مــاده ی ۱۱۶ آئیــن  نامــه  ی اجرایــی قان

ــره  ــت  مدی ــاختمان از هیئ ــرل س ــی و کنت مهندس

ــه متخلــف، ســاقط هســت. ــرم ن  هــای محت

ب( مطابــق بنــد ب از فصــل دوازدهــم نظــام  نامــه  

ی انتخابــات: تبلیــغ علیــه هریــک از نامزدهــا 

ــب کــذب  ــا انتشــار مطال ــت ی ــن و اهان ــا توهی ی

دربــاره نامزدهــا بــه هــر صــورت اعــم از ســخنرانی، 

ــای  ــبکه  ه ــا ش ــازی ی ــای مج ــا در فض ــته ی نوش

ــاده ۵  ــت، در م ــی اس ــف انتخابات ــی تخل اجتماع

ــره  ــت مدی ــات هیئ ــیوه نامه تبلیغ ــت ۵ ش پیوس

منضــم بــه نظام نامــه، اظهارنظــر علیــه کاندیداهــا 

تــا زمانــی کــه انصــراف نــداده یــا بــه هــر دلیلــی 

حــذف نشــده اند تخلــف محســوب می گــردد 

ــاده  ــد ج از م ــمول بن ــه آن مش ــه ب ــدم توج و ع

ــی  ــام مهندس ــون نظ ــی قان ــه اجرای ۲۳ آئین نام

ــتباه  ــه اش ــه ب ــردد ک ــاختمان می گ ــرل س و کنت

ــد. ــمول می نمائی ــا را مش ــره  ه ــت مدی هیئ

ج( صــرف نظــر از اینکــه اختیــار بنــد ج از مــاده  ی 

۲۳ آئیــن  نامــه  ی اجرایــی قانــون نظــام مهندســی 

و کنتــرل ســاختمان مطابــق قانــون نبــوده امــا بــه 

صراحــت بــه اباغیــه  هــای قانونــی اشــاره دارد و 

ــه دادنامــه ی شــماره ی ۴۰۰/۳۲۷- ــه ب ــا توجــه ب ب

ــورای  ــوی ش ــادره از س ــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ص ک م

ــای  ــا امض ــور( ب ــی )کش ــام مهندس ــی نظ انتظام

حضرت عالــی و شــرح فــوق، تاکنــون کارکــرد ارکان 

ــی  ــع قانون ــازمان من ــس س ــز رئی ــه  ج ــازمان ب س

نشــده اســت

ــهرت  ــن ش ــف – حس ــد ال ــل از بن ــره ذی د( تبص

ــئون  ــاق و ش ــت اخ ــغلی و رعای ــی و ش اجتماع

ــه   ــن  نام ــه ی آئی ــاده ۵۹ اصاحی ــی از م مهندس

ی اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 

ــول  ــی از اص ــات تخط ــر اثب ــد ب ــاختمان، تأکی س

ارائــه دلیــل معتبــر و دادن  مذکــور مســتلزم 

فرصــت مناســب بــه داوطلــب بــرای پاســخ بــه آن 

ــه  ــام  ک ــن ای ــدام در ای ــه اق ــذا هرگون ــد ل می باش

انتخابــات در مرحلــه برگــزاری اســت برخــاف آئین 

 نامــه  ی اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 

ســاختمان می باشــد و توصیــه  ی اکیــد می گــردد 

پروانــه ی  تعلیــق  درخصــوص  اطاع رســانی 

ــه و  ــد محرمان ــخص بای ــر ش ــه  کار ه ــتغال ی اش

فرصــت کافــی بــه داوطلــب بــرای دفــاع از خــود 

ــت. ــی اس الزام

ھ ( مطابــق تبصــره  ی ۲ از مــاده  ی ۱۳ قانــون 

ــرل ســاختمان اولیــن دوره    نظــام مهندســی و کنت

گزارش
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ی انتخابــات هیئــت مدیــره بــه  وســیله وزارت راه 

و شهرســازی برگــزار می شــود لــذا دخالــت آن 

ــون  ــات بعــدی برخــاف قان ــه در انتخاب وزارت خان

ــد. می باش

ــه در  ــور ن ــات کش ــر انتخاب ــارت ب ــتگاه نظ و( دس

ــون  ــی قان ــه  ی اجرای ــن  نام ــه در آئی ــون و ن قان

نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان بــه آن اشــاره 

 ای نشــده اســت و وجــود آن فــرا قانونــی اســت 

و نمی توانــد اختیــار انتخابــات را از اســتان ها 

ــد. ســاقط نمای

شــورای  مجلــس  ســوی  از  ناظــر  معرفــی  ز( 

ــدام  ــاس ک ــات براس ــد انتخاب ــر فرآین ــامی ب اس

ــون  مــاده ی قانونــی و آئیــن  نامــه  ی اجرایــی قان

ــه  ــوده ک ــاختمان ب ــرل س ــی و کنت ــام مهندس نظ

جنــاب آقــای دکتــر شــاکری قبــل از شــروع برگزاری 

انتخابــات، طــی نامــه تقدیر و تشــکر خــود را اعام 

می نماینــد و ایــن درحالیســت کــه اظهارنظــر 

ناظــر اصــوالً پــس از پایــان برگــزاری انتخابــات و 

ــد. ــد باش ــات بای ــت انتخاب ــان از صح اطمین

ح( تعلیــق پروانــه بــه  منظــور حــذف از عضویــت 

ــزی و در  ــورای مرک ــت ش ــره، عضوی ــت مدی هیئ

نهایــت بــه  منظــور حــذف از کاندیداتــوری بــدون 

مهلــت الزم بــر خــاف مفــاد آئیــن  نامــه  ی اجرایی 

قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان اســت 

و بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان  هــای نظــام 

مهندســی ســاختمان اســتان ها دارای شناســه 

ملــی مســتقل از وزارت راه و شهرســازی اســت لــذا 

تصمیــم وزیــر محتــرم تــا انجــام تغییــرات در اداره 

ثبــت شــرکت ها، قابلیــت اجــرا نخواهــد داشــت 

و همچنــان عضــو هیئــت مدیــره ســازمان اســتان 

ــد و  ــه تهدی ــن هم ــای ای ــه  ج ــود و ب ــم ب خواهی

تحقیــر در رســانه  هــا، محترمانــه بــا رعایــت 

ــود را  ــات خ ــاع، تصمیم ــرای دف ــی ب ــت کاف فرص

ــد. ــاغ خــورده بفرمائی اب

ط( انتظــار داریــم ابتــدا درخصــوص تعــارض 

منافــع خودتــان چاره اندیشــی و اقدامــات آن 

شــماره  ی ۲۸۴۰۶۳  نامــه ی  بــرای  وزارت خانــه 

مــورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ معاونــت توســعه و منابــع 

ــرد  ــت کارک ــه ممنوعی ــه را ک انســانی آن وزارت خان

کلیــه  ی کارکنــان ادارات کل راه و شهرســازی کل 

کشــور را خواســتار شــده را اعــام و ســپس بــرای 

ســایر دســتگاه  هــای دیگــر از جملــه ســازمان نظام 

ــی  ــاره  اندیش ــتان ها چ ــاختمان اس ــی س مهندس

نمائیــد، درغیراین صــورت آیــا مصــداق تــرک فعــل 

ــت؟ ــف اداری نیس ــا تخل ــوده وآی نب

در پایــان بــا توجه بــه شــناختی کــه از حضرت عالی 

ــاذ و  ــت اتخ ــم درس ــی رود تصمی ــار م دارم انتظ

حرمــت اعضــای هیئــت مدیــره  هــا را در اولویــت 

ــه  مراتــب  ــوی ب ــل معن ــار قت ــه آث ــرار داده چراک ق

از قتــل فیزیکــی بیشــتر و غیرقابــل جبران تــر 

می باشــد و اینکــه فراتــر از قانــون نظــام مهندســی 

ــی عمــل  ــن  نامــه اجرای ــرل ســاختمان و آئی و کنت

ــدًا  ــا ج ــه  ه ــه  مصاحب ــام این گون ــردد و از انج نگ

پرهیــز گــردد.

گزارش
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ایــن هفتــه که گذشــت، یــادآور دوران 8 ســاله بود. 

دورانــی کــه هرکســی می توانســت می رفــت، امــا 

یــا برمی گشــت و یــا حتــی جنــازه اش هــم دیگــر 

نوجوان هــای  از  کــه  دورانــی  می شــد.  نابــود 

ســیزده چهارده ســاله تــا هفتــاد هشتادســاله 

ــتند. در  ــن می گذاش ــا وط ــان ی ــیر ج ــه مس ــا ب پ

جان فشانی هایشــان  از  می شــود  ایــام  ایــن 

ــر،  ــد )23 نف ــم دی ــوان فیل ــت. می ت ــتر دانس بیش

ــاب  ــوان کت آژانــس شیشــه ای، اخراجی هــا(، می ت

خوانــد )گــردان قاطرچــی هــا، از کرخــه تــا رایــن( 

می تــوان مســتند دیــد و حتــی می تــوان بــه 

مــوزه رفــت.

ــود  ــران وج ــه در ای ــوزه ای ک ــه م ــن این هم در بی

ــاع  ــه دف ــه ب ــدس، مربوط ــاع مق ــوزه دف دارد، م

هشت ســاله دالوران مــا از ایــن خــاک اســت. 

ایــن مــوزه دربــاره دالوران، تجهیــزات، امکانــات و 

شــرایط و ده هــا نکتــه دیگــر راهنمایــی می کنــد. 

ــدس: ــاع مق ــوزه دف ــن م ــما و ای ــن ش ای

هفته دفاع مقدس: یک هفته رؤیایی
سفر به یکی از قشنگ ترین موزه های ایران

نویسنده:کسرا واصف
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ــدرن و خــاص طراحــی   ــه بســیار م ــوزه ک ــن م ای

شــده اســت در ســال ۱۳۹۱ افتتــاح شــد. در اواخــر 

ســال ۱۳۹۵ بــا اعمــال تغییراتــی در ســاختار 

ــاب  ــوزه انق ــه »م ــه ب ــن مجموع ــداف، ای و اه

اســامی و دفــاع مقــدس« تغییــر نــام داد.  ایــن 

ــزی را در  ــش، هرچی ــای متفاوت ــا تاالره ــوزه ب م

ــد. ــان می ده ــه نش ــگ ب جن

از کوچه هــای بــه نــام شــهیدان تــا شــهیدان بــزرگ 

ــای  ــران، از پناهگاه ه ــی چم ــهید مصطف ــل ش مث

ــن، از  ــدان می ــدن از روی می ــا رد ش ــدگان ت رزمن

ــوزاندن  ــا س ــهر ت ــده خرمش ــای بمباران ش کوچه ه

جاهــای اصلــی شــهر، از اســیران جنــگ تــا خــود 

جنــگ، از اســلحه های واقعــی تــا مین هــا و... 

ــع  ــدس جم ــاع مق ــوزه دف ــا در م ــه ی این ه هم

ــا و  ــوزه، تانک ه ــن م ــاغ ای ــی در ب ــده اند. حت ش

ــت  ــده اس ــی ساخته ش ــنگرهای واقع ــلحه و س اس

تا مخاطبان لذت کامل را از 

ــین های  ــک ها و ماش ــی، موش ــین های جنگ ماش

جیــپ ببرند.تاالرهــای باغ مــوزه دفــاع مقــدس بــه 

ــا تعطیــل می باشــند.  دلیــل شــیوع ویــروس کرون

ــوزه دو راه پیشــنهاد می شــود: ــدن م ــرای دی ب

1-صبــر کنیــم تــا ویــروس ملعــون کرونــا ریشــه کن 

شود.

2-بازدید آناین

خــب روش اول زمان بــر اســت امــا روش دوم 

بــه  ورود  بــا  اســت.  راحت تــر  و  امکان پذیــر 

ــاع  ــامی و دف ــاب اس ــی انق ــوزه مل ــایت م س

مقــدس بــه نشــانی: iranrhdm.ir و ورود بــه 

ــه  ــوزه ک ــای م ــر ج ــازی از ه ــد مج ــش بازدی بخ

ــواده  ــا خان ــد و ب ــدن کنی ــتید دی ــد هس عاقه من

ــوید. ــنا بش ــتر آش ــدس بیش ــاع مق ــا دف ب

آخر هفته مهندسی
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