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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

مهری بهزادپور

ادامه راه برای »سازمان نظام مهندسی« پس از گذر 23 ساله 
از زمان تاسیس خود با توجه به افزایش تعداد اعضای سازمان و 

ساختار درون سازمانی، ضرورتی انکارناپذیر است.
بدیهی است با توجه به تعریفی که از فعالیت های سازمان نظام 
مهندسی ساختمان شده، ظرفیت های مطلوبی برای اصاح آن 
ایجاد کرده که می تواند به نظم پذیری و شفافیت مالی سازمان 

کمک کند.
اما خبر ورود مجلس به طرح تغییر قانون نظام مهندسی 

ساختمان برای دومین بار پس از سال ۹2 با واکنش های قبل و 
بعد آن واقعَا به کجا می انجامد؟

حسن روحانی رئیس جمهور کشور، تغییر در خدمات مهندسی 
و تدوین شیوه نامه های نوین برای آن را ضروری می داند. 

احمد خرم رئیس فعلی سازمان، تغییر در قوانین نظام مهندسی 
ساختمان در شرایط کنونی را »شوک« می داند، و فرج اله رجبی 

عضو کمیسیون عمران نیز معتقد است عجله ای برای تغییر در 
قوانین نیست.

ارائه تعریف صحیحی از خصوصی و یا دولتی بودن این سازمان 
در اولین گام، تدوین ابزار و قانونی قوی برای حضور بازرسان در 
حوزه نظارت و گزارش مصوبات و تخلفات احتمالی هیات مدیره 

و در نتیجه شفافیت امور مالی، واگذاری اختیارات معقول به 
سازمان مهندسی ساختمان و واقعی سازی »خصوصی سازی« و 
... از جمله پارامترهایی است که در پروسه تغییر قوانین در قالب 

طرح و الیحه در کنار دیگر موارد باید به آن پرداخته شود.
تغییر نیافتن قوانین استخوان دار این سازمان که بسیاری از 
ارکان و وظایف کاری سازمان نظام مهندسی بر اساس آن 

تعریف و شکل یافته از دیگر مواردی به شمار می آید که خرم 
خواهان آن است.

حال باید دید پرونده خاک خورده تغییر فانون نظام مهندسی 
ساختمان این بار مورد اقبال نمایندگان مجلس در تب و تاب 

انتخابات واقع می شود یا خیر؟!

الزام در تغییر قوانین 
۲۳ ساله نظام مهندسی
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ت نیوز
سا
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میانگین هزینه خدمات 
مهندسی ساختمان ایران یک 

پنجم دنیا هست

 احمد خرم، رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور ، در راستای 

برگزاری همایش بزرگ مهندسین 
برق در استان بوشهر، میانگین هزینه 
خدمات مهندسی ساختمان در دنیا 

حدود 5 درصد دنیا ذکر کرد ،در حالی 
که در کشور ما این رقم از نیم درصد 

تجاوز نمی کند. 
وی در سخنان خود خواستار اصاح 

تعرفه خدمات مهندسی برق و کاهش 
مخاطرات وحوادث برق با ارتقای 

کیفی مراحل طراحی، نظارت و اجرای 
تاسیسات برقی شد.

اخبار داخلی

تخصیص یارانه به ساخت و 
سازهای دارای پروانه در 

بودجه ۹۹

مشاور مالی و مالیاتی سازمان نظام 
مهندسی استان یزد درخصوص 

یارانه درنظر گرفته شده برای ترغیب 
مالکین به اخذ پروانه ساختمانی 
گفت: در راستای افزایش ساخت 
و سازها مطابق با مقررات ملی 

ساختمان ، در بودجه سال ۹۹ معادل 
یک میلیارد و صد میلیون تومان 
یارانه در نظر گرفته شده است که 

نسبت به سال قبل 11 برابر افزایش 
دارد. برای تنظیم بودجه پیشنهادی 
برای سال آینده، بالغ بر 150 نفر- 

ساعت زمان صرف شد.

تاکید تعامل قوه قضاییه و 
نظام مهندسی در رسیدگی 

به پرونده های قضایی

وسای نظام مهندسی ساختمان 
خراسان رضوی و قوه قضاییه استان 
بر رسیدگی به پرونده های قضایی 

مرتبط با حضور کارشناسانی از 
سازمان نظام مهندسی جهت اظهار 

نظر نهایی قضایی تاکید کردند. 
محمود رفسنجانی افزود: در امر 
دادرسی رسیدگی به پرونده های 

قضایی و شبه قضایی دعاوی و امور 
کیفری تشخیص موضوع مرتبط 
به پرونده های فنی و تخصصی 

مستلزم اظهار نظر کارشناس خبره 
است.

چهره سال روسای نظام 
مهندسی ساختمان کشور 

کیست؟

انتخاب چهره سال در گروه روسای 
سازمان های نظام مهندسی 

ساختمان برای دومین سال متوالی از 
آن سازمان نظام مهندسی ساختمان 

گلستان شد. 
در این جشنواره  رای گیری از 
ساعت 12 پنجم بهمن ماه آغاز 

شد و تا ساعت 12 امروز دوازدهم 
بهمن  ماه ۹8 به کار خود ادامه 
داد  که در نهایت، 3۹» منتخب 

از بین دسته  های هشت گانه چهره 
سال )مدیریت شهری ،عمرانی و 
ساختمانی( با آرای مردمی انتخاب 

شدند.

تشکیل کمیتـه وام برای 
اولین بار در سازمان نظام 

مهندسی ساختمان

دبیر کمیته وام سازمان از تشکیل 
این کمیته در تیر ماه سال جاری 
خبر داد و گفت: با عنایت به منابع 

خوب سازمان و توجه ویژه به مسائل 
رفاهی مهندسین و اعضای سازمان، 
این کمیته برای اولین بار در سازمان 
ایجاد و تسهیات خوبی تاکنون ارائه 

شده است.
 در پی این مذاکرات ، تفاهم نامه 
ای منعقد گردید تا بنا به اعتبارات 
و امتیاز سازمان در این بانک ها، 

تسهیات خوبی به اعضای سازمان 
و مهندسین ارائه گردد.

اصالح قانون نظام مهندسی 
ساختمان در دستور کار 

مجلس

یکی از محورهای انتخابات چهره 
سال )مدیریت شهری، عمرانی و 

ساختمانی( در گروه روسای سازمان 
نظام مهندسی استان ها »آموزش 

مهندسان« است.
  در همین رابطه رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان مازندران 

و عضو شورای مرکزی سازمان نظام 
مهندسی گفت: متاسفانه امروزه نگاه 
کاسب کارانه ای که در زمینه تربیت 
نیروهای انسانی در حوزه های فنی 

و مهندسی در دانشگاه ها وجود دارد، 
جامعه را به سمت و سوی بسیار 

نامطلوبی هدایت کرده است.
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نیروگاه های کشور به ویژه در فصل 
زمستان سال جاری با توجه به افزایش 

مصرف گاز خانگی،  غالباَ مجبور به افزایش 
مصرف »مازوت« برای تولید انرژی و 
ممانعت از خاموشی در سطح کشور 

شدند، مساله ای که باعث آلودگی بیشتر 
هوا و در نهایت به تهدید به تعطیل شدن 
این نیروگاه ها منتهی شده است. چالشی 

که از ضرورت و توجه به هیچ یک از آن ها 
نمی توان غافل شد.

به گزارش خبرنگار تاسیسات نیوز، استفاده بهینه از 
تمام ظرفیت نیروگاه ها برای تولید انرژی و ممانعت 

از خاموشی در فصل سرد سال و برقراری آرامش 
و امنیت خاطر شهروندان کشورمان، دغدغه ای 
است که تا کنون مسئوالن به خوبی از پس آن 

برآمده اند. اما کمبود سوخت برای ادامه فعالیت 
نیروگاه های تولیدکننده انرژی بسیاری از آنها را 
مجبور به افزایش مصرف سوخت »مازوت« کرد.

آلودگی هوای نیروگاه شهید عباسپور 
حاصل افزایش مصرف مازوت

نیروگاه هایی مانند شهید عباسپور که همزمان 
با کاهش شدید دمای هوای کشور در زمستان 
سال جاری، مجبور به مصرف سوخت مازوت 

شد و متاسفانه متعاقب آن میزان آالیندگی هوا 
به حالت بحران و هشدار رسید. تعطیلی مدارس 

شهرستان های اطراف نیز حاصل همین مقطع 
بحرانی بود که به دنبال شکایت سازمان حفاظت 
از محیط زیست با هشدار و تذکر شفاهی استاندار 

مبنی بر تعطیلی نیروگاه در صورت باالتر رفتن 

الزام در مصرف سوخت مازوت یا دوری از آلودگی هوا

خبر  ویژه
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شاخص آلودگی منطقه از رقم 140 مواجه شد.
این درحالی است که نیروگاه برق شهید رجایی، 

سومین نیروگاه بزرگ کشور است که سهم مطلوبی 
از تامین برق کشور به ویژه در تهران  را عهده دار 

است.

بوی نامطبوع اراک هم از نیروگاه شازند به 
مشام خورد!

در بحرانی ترین روزهای هوای سرد سال که همه 
نیروگاه ها به حال آماده باش برای جلوگیری از 
خاموشی برق و گاز در سطح کشور بودند، بوی 

نامطبوعی به مشام اراکی ها رسید.
بویی که با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد 

که از برخی از مشعل های نیروگاه شازند بلند شده 
است.

رضا میرزایی، مدیرکل محیط زیست استان مرکزی 
البته میزان آالیندگی های منتشر شده را بسیار 

متفاوت از مواقع دیگر سرد سال نمی داند و گفته 
است:  علت بوی بد که از شب گذشته در سطح 

کانشهر اراک منتشر شده، صنایع مستقر در شازند 
بوده است.

به گفته وی  از ۹2 مشعل نیروگاه شازند، 10 
مشعل آن یعنی حدود 7 درصد سوخت نیروگاه 

شازند سوخت مازوت بوده که این میزان در حدی 
است که سیستم گرم شود.

وی تاکید کرده است که بستن لوله های مشعل 
سوخت مازوت و شیر مازوت در نیروگاه شازند 

باتوجه به دستورالعمل استاندار و دادستان در دست 
اقدام است ولی با این وجود ما به صورت دقیق 

مدیریت امور را با جدیت پیگیری می کنیم.

چه کنیم که نه تهدید آلودگی و نه تهدید 
قطعی برق داشته باشیم!

شاید این هم دغدغه ای باشد که همزمان با 
مسئوالن، ذهن مردم را نیز به خود واداشته است و 

در عین حال که نمی خواهند هوای آلوده را تنفس 
کنند،  تمایلی به در سرما سپری کردن زمستان 

سخت را نیز ندارند.

صرفه جویی را جدی بگیریم
در اولین قدم صرفه جویی در منابع انرژی به ویژه 
برق و گاز دو گزینه ای است که بعنوان نخستین 

راه حل به ذهن می رسد.
البته کاهش دمای شدید هوا در سال جاری نیز 

سهم عمده ای در ایجاد مشکل افزایش آالیندگی 
هوای نیروگاه های مذکور داشته است.

اما تعبیه فیلترهای مناسب برای نیروگاه ها نیز شاید 
راهکار بعدی باشد که می تواند از افزایش آالیندگی 

جلوگیری کند.
سرد بودن هوا در بسیاری از کشورها بسیار بیشتر 

از آنچه که در زمستان سال جاری با آن مواجه 
هستیم،  باشد بنابراین استفاده از تجربیات آنها 
می تواند ما را در مواجهه با مشکل یاری کند.
البته چند روزی است که شاخص آلودگی در 

شهرستان آبیک از 150 و 160 هم عبور کرده 
است و به باالترین میزان خود رسیده اما تا به امروز 

هیچ تصمیمی مبنی بر تعطیلی یا کاهش فعالیت 
نیروگاه شهید رجایی گرفته نشده است و مردم 

این شهرستان همچنان هوای آلوده را استنشاق 
می کنند.

چه کنیم که نه 
تهدید آلودگی و نه 
تهدید قطعی برق 

داشته باشیم!
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 انجمن پیشرو انرژی خورشیدی چین خواستار 
حمایت دولت از صنعت انرژی خورشیدی این کشور 
است چرا که اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری 

از شیوع ویروس کرونا، از سرگیری فعالیت های 
تولیدی این صنعت را با اختاالتی مواجه کرده است 
طوری که برای آغازی دوباره با ممنوعیت هایی روبرو 

می شوند.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز 
به نقل از بلومبرگ، لیو یانگ، معاون دبیر انجمن 

صنعت فتوولتاییک چین اعام کرد: این انجمن از 
سیاستگزاران می خواهد تا کاهش تعرفه برای خرید 

برق از نیروگاه های تجدیدپذیر را به تعویق بیاندازند. 
این گروه همچنین به دنبال اعطای یارانه یا وام های 
بدون بهره به تولیدکنندگان برق خورشیدی است تا 
از این طریق به کاهش فشار جریان نقدینگی آن ها 

کمک کند.
بر اساس این گزارش، این درخواست ها در حالی 

صورت می گیرد که بیش از ده ها استان چین 

تعطیات سال نو خود را به دلیل متوقف کردن روند 
گسترش ویروس کرونا که باعث مرگ صدها نفر 
و بیماری هزاران نفر شده است، تا ۹ فوریه تمدید 

کرده اند. از سوی دیگر، سرمایه گذاران در تاش 
هستند تا اثرات این اختال را کاهش دهند که 

کاهش فعالیت های ساخت و ساز یکی از اینها است.
لیو در گفتگوی تلفنی اعام کرد: این بیماری مسری 

که به طور ناگهانی شیوع پیدا کرد، مسیر توسعه 
صنعت انرژی خورشیدی را تحت الشعاع قرار داد. او 

ادامه داد: به احتمال زیاد، دولت کاهش تعرفه ها برای 
خرید برق از نیروگاه های خورشیدی را به تعویق 

خواهد انداخت، اما مشخص نیست این زمان )تعویق( 
چقدر طول خواهد کشید. 

اما چیزی که مشخص است این است که چین 
حمایت مالی خود از صنعت خورشیدی را دوباره از 
سر خواهد گرفت چرا که انرژی تجدیدپذیر از نظر 

اقتصادی قابلیت رقابت با منابع سنتی استخراج برق 
مانند زغال سنگ و گاز طبیعی را دارد.

تاثیر ویروس کرونا در صنعت انرژی خورشیدی چین
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پشت دیوار چه خبر است؟

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)

اگر برای شما هم پیش آمده که نشتی لوله در ساختمان رخ داده 
است، اما از مسیر رد شدن لوله آگاهی ندارید و به همین دلیل 

نمی توانید محل نشتی را دقیق تشخیص دهید، خبر خوب اینکه 
تکنولوژی به کمک شما آمده است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، گجتی طراحی شده که با 
اتصال به گوشی هوشمند تلفن همراه، امکان دیدن فضای مخفی 

داخل دیوار را میسر می سازد.
بر اساس این گزارش، این گجت که Walabot DIY نام دارد، 

این قابلیت را دارد که مصرف کننده با اتصال آن به تلفن هوشمند 
خود، مسیر لوله ها، سیم و یا هرچیز مشابه دیگر که داخل دیوارها 

وجود دارد را روی صفحه نمایش تلفن خود مشاهده کند.
 RF شایان ذکر است که این گجت با استفاده از سنسورهای

فضای داخل دیوار را به صورت سه بعدی روی صفحه نمایش 
تلفن ظاهر می کند و در مواقعی مانند نشتی لوله و غیره می تواند 

کمک رسان تاسیساتی ها باشد. 
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شرکت سامسونگ دستگاه تهویه مطبوع 
دیواری و بدون باد مزاحم جدید خود را 

 R32 معرفی کرده است که از مایع مبرد
استفاده می کند و از تکنولوژی هوش 

مصنوعی بهره می برد.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 

به نقل از کولینگ پست، این محصول جدید که 
برای نخستین بار در ماه نوامبر در نمایشگاه 201۹  

Interclima  در پاریس رونمایی شد، در 5 نسخه 
مختلف عرضه می شود که سه نسخه از آن دارای 
تکنولوژی سرمایش بدون باد مزاحم است و برای 

بهبود دمای آسایش داخلی و مصرف بهینه انرژی از 
تکنولوژی های جدید هوشمند استفاده می کند.

خاویر فیز، مدیر فروش سابق و مدیر بخش توسعه 
و ارتباط با مشتری واحد تهویه مطبوع سامسونگ 

الکترونیکز در این باره گفت: دستگاه تهویه مطبوع 
جدید سال 2020 سامسونگ با بهره مندی از 

تکنولوژی تقویت شده بدون باد مزاحم و اینورتر 
قدرتمند دیجیتال جدید، ضمن مصرف بهینه انرژی، 
تجربه لذت از هوای مطبوع داخلی را برای مشتریان 

فراهم می کند.
این گزارش حاکی است؛ شرکت سامسونگ 

تکنولوژی بدون باد مزاحم خود را برای دستگاه های 
تهویه مطبوع در سال 2017 معرفی کرد. این 

تکنولوژی با حفره های کوچکی که روی دستگاه 
تعبیه شده است، هوای تازه را به صورت یکدست و 

مایم در همه جا پخش می کند.
بر اساس این گزارش، سرمایش در این دستگاه ها 

بر سه حالت است: حالت اول خیلی سریع دمای 
هوا را کاهش می دهد؛ حالت دوم از یک ویژگی 

رطوبت زدایی بهره می برد و می تواند سطح رطوبت 
هوا را به بهینه ترین حالت تنظیم کند و سومین حالت 

شرایط مطلوب و دلخواه )دمای دلخواه( را حفظ 
می کند.

شایان ذکر است که این دستگاه های جدید 
 Samsung سامسونگ، با استفاده از نرم افزار

SmartThings قابلیت کنترل از راه دور را دارند. 
این دستگاه های جدید در انواع تک اسپلیت و چند 

اسپلیت وجود دارند و مدل های آن در طیف های 
مختلفی از 2 کیلووات تا 6٫8 کیلووات عرضه 

 SCOP و  SEER می شوند. بهترین آن ها مدل های
است که هر دو با برچسب انرژی +++A عرضه 

می شوند.

تهویه مطبوع جدید سامسونگ
 با الهام از تکنولوژی هوش مصنوعی

اخبار بین الملل
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خبر طرح تغییر قانون نظام مهندسی 
ساختمان این بار نیز در حالی می رود روی 
میز نمایندگان مجلس قرار گیرد که اغلب 

نمایندگان در مسیر مجلس و شورای 
نگهبان و یا حوزه های انتخابیه درگیر 

بررسی رد صالحیت ها و انتخابات دوره آتی 
مجلس هستند و رئیس فعلی سازمان نظام 

مهندسی نیز تغییر در حال حاضر را یک 
»شوک« می داند و در نهایت امید چندانی به 
اعمال تغییر و ورق خوردن برگه های پرونده 
خاک گرفته »قوانین نظام مهندسی« نیست.
سازمان نظام مهندسي ساختمان براساس 

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان 
مصوب سال 1374 به منظور تامین 

مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در 

انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف 
قانون مذکور تاسیس شد و نهایتاً  قانون 
نظام مهندسي و کنترل ساختمان در۲۲ 

اسفندماه 1374 با هدف تبیین یک 
تشکیالت منسجم مصوب و ابالغ شد.

الزام در تغییر قوانین ۲3 ساله نظام 
مهندسی ساختمان

ادامه راه برای »سازمان نظام مهندسی« پس از گذر 
23 ساله از زمان تاسیس خود با توجه به افزایش 

تعداد اعضای سازمان و ساختار درون سازمانی، 
ضرورتی انکارناپذیر است که کمیسیون عمران 

مجلس شورای اسامی نیز یک بار در سال ۹2 و بار 
دوم روزهای اخیر هر چند بدون خروجی و نتیجه 

مطلوب به آن پرداخته است. 

تحلیل هفته

الزام تغییر لباس تنگ قانون بر تن »نظام مهندسی ساختمان«
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تعریف سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان 
یک نهاد عمومي غیردولتي به منظور امکان ورود 

کلیه دستگاه هاي نظارتي و کنترلي در جهت نظارت 
بر عملکرد سازمان هاي مزبور، حضور نمایندگان 

سازمان نظام مهندسي ساختمان درکمیسیون 
ماده 100 شهرداري ها، ضرورت ایجاد دادسراي 

انتظامي در هر استان، شفاف سازی مالی، افزایش 
نظارت بازرسان، اصاح مجمع عمومي و تعریف 

واقعي شاغلین تمام وقت از جمله مواردی است که 
در راستای توسعه کمی و کیفی »ساختمان نظام 

مهندسی« باید به آن پرداخته شود.
بدیهی است با توجه به تعریفی که از فعالیت های 

سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است، 
ظرفیت های مطلوبی برای اصاح آن وجود دارد که 

شاید بتوان به فرآیند نظارت دقیق بازرسان، حاکمیت 
قانون بر این بزرگترین NGO کشوری، ممانعت 

از رسوخ امضاء فروشی بر بدنه سازمان و ... در این 
راستا اشاره کرد. 

لباس قوانین کهنه بر بدنه رشد یافته نظام 
مهندسی ساختمان اندازه نیست

بزرگ شدن بدنه سازمان نظام مهندسی تعاریف 
وظایف و مسئولیت های این نهاد را بر اساس آنچه 

که پیش از این برای آن تعریف شده بود برهم 
ریخت و بر این اساس تشتت آراء و اختاف نظرها 

را به مرحله سرگردانی و بی نظمی و اغتشاش در اجرا 
کشاند. 

تا جایی که در اردیبهشت ماه سال گذشته بنا به 
دستور  وزیر راه و شهرسازی وقت به ادارات کل راه 

و شهرسازی دریافت 5 درصد حق نظارت از سوی 
سازمان ممنوع شد و با مخالفت رئیس سازمان وقت 

به اختاف نظر بین اعضاء و ... کشیده و حتی به 
تعلیق و برکناری رئیس سازمان نظام مهندسی وقت 

استان تهران از سوی وزیر راه وقت منتهی شد.
اما اختافات در این حوزه که همراه با برخی 

گزارشات عملیات مالی غیرشفاف در این حوزه بود 
همگان را در اندیشه الزام جدی جهت تغییر در 

قوانین نظام مهندسی ساختمان واداشت. پروسه ای 

که چندین بار روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت 
ولی بنا به دالیل مختلف به سرانجامی نرسید.

این طرح که یک بار دیگر نیز در سال ۹2 در مجلس 
مطرح شد، این بار برای دومین بار در روزهای پایانی 

مجلس که بسیاری از نمایندگان برای ادامه کار با 
اعام رد صاحیت برای حضور در انتخابات دوره بعد 
و مجلس آینده، انگیزه آنچنانی ندارند، گمان نمی رود 

که به شکل جدی پیگیری و نهایی شود.

اولین گام/ نظام مهندسی ساختمان، 
خصوص یا دولتی؟!

اما مشکات گذشته در این سازمان که هر روز بر 
اعضاء حقیقی و حقوقی آن افزوده می شود و معلوم 
نیست که آیا نهادی دولتی یا به گفته رئیس فعلی 

سازمان بزرگترین NGO و سازمان خصوصی کشور؛  
نیز همراه با بزرگ شدن بدنه آن هر روز بزرگ تر 

می شود و همگان را به واکنش های مختلفی وا 
می دارد یا خیر؟

حسن روحانی رئیس جمهور کشور، تغییر در خدمات 
مهندسی را از پارامترهای مهمی می داند که به منظور 
اصاح در نتایج حاصله انجام شود و در این راستا باید 

شیوه نامه های نوینی برای آن تدوین شود. 
اما احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور که 
چندی پیش مراسم معارفه و تودیع وی با حضور فرج 
اله رجبی رئیس سابق با حرف و حدیث های بسیار در 
وزارت راه و شهرسازی برگزار شد معتقد است تغییر 

نظام مهندسی در زمان کنونی برای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان یک »شوک« است.

وی معتقد است که مسیری که پیش تر برای اصاح 
قانون طی شده، مسیر درستی نبوده و 

دو پیش نویسی که یکی در قالب طرح و دیگری 
در قالب الیحه ارایه شده و در دست بررسی است، 

تناقضات فراوانی دارد.
به گفته وی نیمه تعطیل بودن شورای مرکزی در 

شش ماه گذشته حضور این سازمان را نیز به حالت 
تعلیق درآورده و باید فرصتی برای اصاح و بررسی 

قوانین و چالش ها به آن داده شود تا با حضور 
نمایندگان تازه نفس و تثبیت شده مجلس آینده به 
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طور جدی به بررسی تناقضات قوانین و آیین نامه ها 
و بخشنامه و .... در این سازمان پرداخته و خروجی 

نهایی را اعام کرد. 
از سویی دیگر در بررسی های صورت گرفته قرار بر 
این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان پس 

از خروج از سایه وزارت راه و شهرسازی، این بار 
تحت نظارت سازمان مدیریت قرار گیرد. اما خرم 
رئیس فعلی سازمان با این طرح نیز مخالف است، 
چرا که رویکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را 
برنامه ریزی شده نمی داند و معتقد است که سازمان 
باید زیر نظر یک دستگاه اجرایی مانند وزارت راه و 

شهرسازی قرار داشته باشد. 

خصوصی سازی را در »سازمان نظام 
مهندسی ساختمان « واقعی کنید

خرم با تاکید بر اینکه هیچ چاره ای جز اعتمادسازی 
به بخش خصوصی وجود ندارد پیشنهاد می کند 
تا دولت پروژه های نیمه تمام و جدید را با توجیه 

اقتصادی و فنی طرح به بخش خصوصی 
برون سپاری کند و در راستای انجام اصاحات بخشی 

از موضوعات حاکمیتی مطابق با تعریفی که در دنیا 
در خصوص برون سپاری مرسوم است به بخش 

خصوصی واگذار شود.

قوانین استخوان دار نظام مهندسی را تغییر 
ندهید

خرم همچنین معتقد است برخی از قوانین نظام 
مهندسی و آیین نامه های اجرایی سازمان قوانینی 

استخوان دار و چارچوب دار هستند، بنابراین دستکاری 
کردن بیش از اندازه این قانون به نفع صنعت 

ساختمان کشور، به نفع سازمان نظام مهندسی و در 
نهایت به نفع دولت نیز نیست.

بنا به گفته خرم، باید اصاح قانون نظام مهندسی و 
آیین نامه به سمت خصوصی سازی واقعی  پیش برود 
و اختیارات بخش خصوصی افزایش پیدا کند و دولت 

محدودتر شود.
 

الگوبرداری از قوانین حوزه در کشورهای 
دیگر و انطباق با شرایط داخلی

بررسی قوانین نظام مهندسی ساختمان کشورهای 
دیگر و مقایسه آنها با یکدیگر و انطباق با شرایط 

کشورمان و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها و 
همچنین ارائه راه های اجرای مطلوب می تواند این 

سازمان را در نیل به اهداف از پیش تعیین شده یاری 
کند. 

راهبردهای اساسی دراین آیین نامه شامل افزایش 
کنترل غیر مستقیم، واقعی کردن خدمات و کاهش 



تحلیل هفته

امکان صوری گرایی )جایگزینی مسئولیت و تعهد به 
جای امضا و سهمیه، تدوین آیین کار، مستندسازی 

فرایندها و مکتوب سازی تعهدات( و کاهش 
هزینه های کنترل و ساخت وساز )حرفه ای کردن 
تمام خدمات، باالبردن کیفیت محصول، کاهش 
هزینه های بهره برداری و افزایش بازده هزینه ها( 

است.
لذا مهم ترین شاخصه های ماندگاری قوانین را 

می توان در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق 
شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط 

جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم 
مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتاجامع و مانع بودن آن 

دانست.
سخن آخر

به نظر می رسد بر اساس آنچه که اعضای کمیسیون 

عمران نیز به آن اشاره می کنند، عجله ای برای تغییر 
قانون نظام مهندسی ساختمان در شرایط کنونی 
ندارند. البته مهمترین تغییر نیز بر اساس تعریفی 

که از این سازمان وجود دارد و  باید انجام شود، در 
مرحله اول این است که؛  آیا این سازمان خصوصی 

است یا دولتی؟ و اینکه قوانینی که در حال حاضر 
در سازمان وجود دارد برای اجرا در نهادهای دولتی 
و خصوصی به شکل یکسان قابلیت اجرایی دارد یا 
خیر؟ و دامنه اختیارات سازمان در حوزه اجرا نیز در 

بخش های دولتی و خصوصی چقدر است؟
به نظر می رسد طرح تغییر قوانین نظام مهندسی 

ساختمان این بار نیز ره به جایی نبرد و شاید در دوره 
مجلس آتی، ضرورت تغییر در این سازمان به شکلی 

کامَا ملموس درک و اجرایی شود.
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در سال 1۹82 وقتی ریدلی اسکات، فیلم ساز 
بریتانیایی، شاهکارش را که فیلم علمی تخیلی 

»دونده روی تیغ«)Blade Runner( بود ساخت، 
دیدگاهی را از آینده به تصویر کشید که در سال 

201۹ منعکس بود؛ دیدگاهی از جامعه ای خیالی پر 
از ویژگی های منفی که دلخواه هیچ انسانی نیست و 
به آن »پادآرمان شهر« می گویند. این فیلم، شهری 
را نشان می دهد که از نظر تکنولوژی فوق پیشرفته 

است، اما تغییرات اقلیمی آن را ویران کرده است. 
فیلم با تصویر بسته ای از چشم قهرمان اصلی 

شروع می شود که ماموریت دارد گروهی از آدم های 
مصنوعی را تعقیب و شناسایی و با تهدیدشان مقابله 
کند. او نمی داند خودش هم توسط همان شرکتی که 
این آدم مصنوعی ها را ساخته، زیست مهندسی شده 

است. این فیلم تم های قدرتمندی از هویت شخصی، 
فناپذیری و خطرات تکنولوژی های بزرگ و پیشرفته 

را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به کاوش 
در دنیایی می پردازد که روی لبه تاریکی و ابهام 

وحشتناک حرکت می کند؛ جامعه ای که با اختاف 
و ابهام در مورد واقعیت و حقیقت، در مورد آنچه 

ساختگی و آنچه واقعی است، شکل گرفته است. آیا 
در این چشم انداز از سال 201۹، چیزهای آشنایی 

وجود داشت؟ 
شوق پادآرمان شهری یا بهترین سال تاریخ؟: طی 

چند سال گذشته، هر لحظه ای که به صورت آناین 
گذشته، نوعی شوق پادآرمان شهری ایجاد کرده 

است. اما آیا وضعیت موجود واقعا در تضاد با آرمان 
شهر است و آنقدر بد است؟ مت ریدلی روزنامه نگار 

می گوید: »ما در دوران بزرگ ترین پیشرفت های 
استانداردهای زندگی بشر در طول تاریخ زندگی 

می کنیم.« او در ادامه می نویسد که فقر شدید برای 
اولین بار به کمتر از 10 درصد کل جمعیت جهان 

چشم انداز ۲۰۲۰؛ عصر مدیران تیزهوش
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دیدگاه مدیریتی

کاهش یافته است. این رقم 60 سال پیش، 60 
درصد بود. نابرابری جهانی با سرعت گرفتن رشد 

اقتصادی آفریقا و آسیا کمتر شده است. مرگ ومیر 
نوزادان به کمترین رکوردهای خود رسیده، قحطی 
تقریبا ریشه کن شده و بیماری هایی مثل ماالریا و 
فلج اطفال در کمترین حد خود مشاهده می شوند.
اما وجه مشترک اخبار و نظرات سیاسی در سال 

201۹ توصیف جامعه ای بود که باعث می شود دنیای 
قهرمان فیلم مذکور باشکوه و قابل اطمینان به 

نظر برسد. در این سال، بیشتر روزها با اتفاق های 
بد سیاسی، خبرهای گرمایش زمین، رسوایی های 

اخاقی مدیران شرکت های بزرگ، فرارهای مالیاتی 
این شرکت ها و خبرهای جعلی در مورد واقعیت های 

تکنولوژی پیشرفته گذشت. در واقع، سال های 
نوجوانی قرن حاضر، خسته کننده و با احساسات بد 

همراه شده است.
اما چشم انداز ۲۰۲۰ چیست؟ شروع دهه 

جدید، چه چیزی برای دنیا و به ویژه رهبران 
کسب وکار دارد؟ ما همین االن هم انتظارات 

بزرگی از رهبران کسب وکار داریم که فقط مربوط 
به قابلیت های مدیریتی نیست، بلکه شخصیت 

مدیریتی آنها را هم دربرمی گیرد. این روزها همه جا 
پر است از مقاالتی که می گویند مدیران باید صادق 

و عادل باشند، عاقه شدید به تکنولوژی داشته 
باشند، هدفمند باشند و در ضمن تصمیم گیرنده هایی 

سختگیر همراه با چابکی و فروتنی و اعتبارآفرینی 
باشند. ویژگی دیگری که با توجه به اتفاقات دهه 

گذشته باید به این لیست اضافه کرد، این است که 
مدیران خوب در دهه 2020 باید تیزهوش باشند.

تیزهوشی مدیران یعنی چه؟: تیزهوشی 
به خودی خودی یک کلمه دوست داشتنی است. 

دیکشنری آکسفورد این کلمه را »ذکاوت و تیزی 
افکار، دیدگاه یا شنیدار« معنی کرده است. اما کاربرد 

این کلمه گسترده تر از این است و تیزی ادراک و 
قدرت باالی حس کردن، دقت و تشخیص خوب 
در پذیرش بصری و شنیداری را القا می کند. این 

مفهوم به طور گسترده تر یعنی مدیران باید در درک، 
تفسیر و توصیف دنیا برای دیگران، دقت و توجه 

بیشتری به خرج دهند. به این نکته توجه کنید که 
بر خاف دیگر ویژگی های مدیریتی، این ویژگی هم 

بر نحوه دریافت و هم بر نحوه انتشار تمرکز دارد. 
یعنی مدیران تیزهوش هم باید خوب بشنوند و هم 
باید بتوانند افکار و دیدگاه های خود را به خوبی با 
دیگران به اشتراک بگذارند.در دنیایی که در حال 

سرمایه گذاری در داده های بزرگ، هوش مصنوعی 
و تجزیه و تحلیل رفتار مشتری است، پرورش 
تیزهوشی مدیران منطق بیشتری پیدا می کند. 

تیزهوشی و معمای اعتمادآفرینی: در چنین فضایی، 
تشخیص آنچه واقعا ارزشمند است و آنچه بیشتر سر 
و صدای رسانه ای به نظر می آید، برای همه چالش 

ایجاد می کند؛ نه فقط برای مدیران مدرن. در دنیایی 
که داده های بزرگ تعیین کننده رفتارها هستند، 

خبرهای جعلی همه گیر می شوند، اعتمادآفرینی در 
قلب مسائل قرار می گیرد. آمارها نشان می دهد سطح 
اعتماد در همه موسسات و کسب وکارها در سطح دنیا 

طی سال های اخیر کاهش یافته است.
ریچل باتسمن )Rachel Botsman( در کتاب 

فوق العاده خود به نام »به چه کسی می توانید اعتماد 
کنید؟« نشان می دهد که یک نظام جهانی تازه در 
حال شکل گیری است که در آن مردم اعتماد خود 
را به موسسات و شرکت ها و مدیران آنها از دست 
داده اند و در عوض به عصر »توزیع اعتماد« روی 
آورده اند که در آن میلیون ها نفر خانه های خود را 

با غریبه ها به اشتراک می گذارند، ارزهای دیجیتال 
را به صورت اینترنتی تبادل می کنند یا یک بات 

سرگرم کننده را دنبال می کنند. ممکن است ما به 
پلت فرم های رسانه ای اعتماد نکنیم، اما نظریه ها و 
پیام های صوتی روی این پلت فرم ها را می پذیریم. 

رمزگشایی از این معما به تیزهوشی زیادی نیاز دارد.  
برای مدیرانی که تاش می کنند سازمان ها را از 

تغییرات سریع عبور دهند، تیزهوش بودن یک ابزار 
قدرت است. تصمیم گیری در مورد استراتژی های 

آینده، گزینه های بازاریابی، یا یک هدف جدید برای 
شرکت، به ماحظات دقیقی نیاز دارد، اما باید با 

راستی نمایی هدایت شود و با عقیده راسخ به دیگران 
منتقل شود.




