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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. 

روح اله واصف

همکاران گرامی سام و سال نو مبارک
در این چند روز باقیمانده تا ماقات با سال جدید در برزخی هستیم میان آخرین 
نفس های سال 98 و آشنایی با دوستی تازه نفس که اتفاقًا قرار است آخرین سال 

قرن حاضر باشد و همراه با وی از یک قرن به قرنی دیگر سفر کنیم. 
سال 98 تجربه درخشانی بود از این حقیقت که چقدر درایت، مهندسی، 

دیپلماسی، پزشکی و دانش می تواند از بروز فاجعه ها جلوگیری کند. سالی که از 
سیل و خشم طبیعت شروع شد و به یک بیماری همه گیر خاتمه خواهد یافت؛ 
البته اگر خاتمه یابد! بودن در این سال و گذشتن از آن خود خاطره ای خاص 

برای همه ما است. سال 98 اما برای عده ای سال شادی بوده است یعنی خاص 
از منظری دیگر. عده ای ازدواج کرده اند و عده ای متولد شده اند و عده ای یک 

شغل عالی پیدا کرده اند. هر سکه ای به هر حال دو رو دارد! 
برای همه کسانی که سال 98 را گذرانده اند این سال می توانست شادتر، 

دل انگیزتر و با استرس کمتر باشد. این سال می توانست که نشد ولی سال 99 
می تواند. با پیش بینی اقتصاددانان که سال 99 دارای رشد اقتصادی خواهد بود، 

البته از حدود 7- به صفر، می توان امیدوار بود که سال بعد به هر حال دارای 
رونق اقتصادی است، اما سبد خانوار همچنان کوچک و ضعیف است. 

آنچه که مایه نگرانی و شاید افسردگی مردم ماست نگرانی از ساختن دوباره 
خرابی هاست. خرابی هایی که رخ داد چه با اشتباهات انسان ها و چه با خشم 

طبیعت. آیا می توان دوباره ساخت؟ مانند اول و بهتر از آن؟ پرفسور آرتورپوپ 
ایران شناس بزرگ غربی که سال های زیادی را با فرهنگ ایران و در ایران 

گذراند و به تنهایی نقش بزرگی در شناخت ایران برای تمام جهان ایفا کرد، در 
سخنرانی جالبی در کنگره هنر و باستان شناسی ایران در دهه پنجاه می گوید: 

مطلبی که واقعًا چنانکه باید تاکنون درک نشده این است که همه احساس 
می کنیم ایران فناناپذیر است. علت این پدیده که در تاریخ جهان نظیری ندارد 

چیست؟ آیا یک نیروی ایمان حیات بخش این قسمت از خاک را بقیه سرزمین ها 
متمایز ساخته است؟

او اشاره می کند که پس از حمله مغول، دوباره بناهایی بی نظیر و باشکوه ساخته 
شد و دوباره ایرانی شگفت خلق شد. دلیل این نوشدن و آن نیروی ایمان 

حیات  بخش را، نیروی عشق و هنر می داند: چه بسا همین عشق و عاقه جامع 
و بیکران به زیبایی و جمال، اصل تجدید دائمی نیروی حیاتی شگفت آور ایران 

بوده و به آن حیات جاویدان بخشیده است.
به نظر می رسد برای ساخت آخرین سال قرن حاضر باید به زیبایی و هنر 

بپردازیم و با این روش قرن جدیدی را آغاز کنیم. روشی که مدتی است آن را 
فراموش کرده ایم. 

تا سال جدید!

سال پار
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ت نیوز
سا

تاسی

ویروس کرونا امکان انتقال 
از فاضالب ندارد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت 
نیرو گفت: ویروس کرونا نه از راه 
آب و نه از طریق فاضاب امکانی 

برای انتفال ندارد.
: بررسی های دقیقی بر روی امکان 
انتقال ویروس کرونا از راه فاضاب 

انجام شد و مشخص ساخت که 
فاضابراهی برای انتقال ویروس 

نیست.
وی پیرامون مشکل تخلیه فاضاب 
شهر امیدیه در استان خوزستان هم 
گفت: حدود 20 درصد شهر، مربوط 

به مناطق مسکونی شرکت نفت 
است که دارای شبکه  بوده و در  
منطقه نزدیک شهر دفع می شود.

اخبار داخلی

حضور پررنگ نظام مهندسی 
در جبهه مقابله با کرونا

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان گلستان مبلغ پانصد میلیون 
ریال برای کمک به بخش درمانی 
استان جهت مقابله با ویروس کرونا 

اختصاص داد. 
ابراهیم پور ضمن تاکید بر اینکه 
عبور از این وضعیت تاش و 

عزم همگانی را می طلبد، خاطر 
نشان کرده است که سازمان نظام 
مهندسی ساختمان گلستان از هر 

اقدامی در این جهت دریغ نمی کند 
و آمادگی خود را برای همکاری با 

مراکز پزشکی اعام می دارد.

ساخت وساز مطابق با 
مقررات ملی در برخورد با 

بحران کرونا
به گفته احمد خرم بیماری کرونا در 
حال حاضر به عنوان یک بحران در 
کشور مطرح است و سازمان نظام 
مهندسی ساختمان نیز با مشارکت 
در مدیریت بحران سعی در کاهش 
ابعاد خسارت های ناشی از آن داشته 

است.
ما در سازمان نظام مهندسی 

ساختمان با درک به موقع ابعاد 
مشکل آفرین این بیماری اقدامات 
شایسته در جهت مقابله با آن و 
حفظ ایمنی همکاران، اعضا و 

ذینفعان حوزه فعالیت سازمان انجام 
داده و مسئولیت خود را به انجام 

رسانده ایم.

ماموران گاز تا اطالع  ثانوی 
به منازل مراجعه نمی کنند

 مدیرعامل شرکت گاز استان تهران 
گفت: قرائت کنتورهای خانگی و 
تجاری گاز با هدف جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا، تا اطاع ثانوی 
انجام نمی شود.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، دارابی اظهار کرد: برای 
رفاه حال مردم استان تهران، 

کنتورخوان های این شرکت تا اطاع 
ثانوی به در منازل مردم برای قرائت 

کنتور و محاسبه مقدار مصرف 
مراجعه نخواهند کرد.

دولت تصمیمی برای افزایش 
تعرفه برق ندارد

سخنگوی صنعت برق با اشاره به 
اینکه تعرفه های برق در سال جدید 
همانند تعرفه های سال 98 خواهد 

بود، گفت: دولت هیچ تصمیمی برای 
افزایش قیمت برق نگرفته است.

، مصطفی رجبی مشهدی در پاسخ به 
این سؤال که آیا دولت برای تعرفه 
برق در سال آینده تصمیم جدیدی 

گرفته است، گفت: بعداز موضوع بنزین 
قرار بر این شد تا برای هر گونه تغییر 
و تحول قیمتی در تعرفه برق دولت 

مجدداً برای آن تصمیم جدیدی بگیرد. 
هرچند که امسال دولت مصوب کرده 
بود که سال 99 نیز  برق 7 درصد 

افزایش داشته باشد.

راهنمای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونادر کارگاه های 

ساختمانی
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

تهران دستورالعمل رفتار در 
کارگاه های ساختمانی را جهت مقابله 

با ویرس کرونا منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز،  سازمان نظام مهندسی تهران، 
همزمان با شیوع ویروس کرونا، 
و ضرورت توجه به کنترل هر چه 
بیشتر آن در سطح جامعه اقدام به 
انتشار فایلی جهت اطاع رسانی 
در مقابل ویروس کرونا در کارگاه 
های ساختمانی و محل های اجرای 

پروژه های عمرانی کرده است.
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تاسی
پیام نوروزی
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باز هم سالی دگر گذشت و سالی دیگر در پیش رو

در این سال نو
یادمان باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداریم، 

حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند!
یادمان باشد که دیگران را دوست بداریم آنگونه که 

هستند، نه آنگونه که می خواهیم باشند!
یادمان باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران 

ننگریم؛ که ما اگر خود، با خویشتن خویش آشتی 
نکنیم، هیچ کس نمی تواند ما را با خود آشتی دهد!

یادمان باشد که خودمان با خودمان، مهربان باشیم؛ 
زیرا شخصی که مهربان نیست، نمی تواند با دیگران 

مهربان باشد.
برایتان در آغازین روز سال نو و در این فرصت نو، 

شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن، آرزومندم.
بهار فرصت دوباره نگریستن به دیروز و امروز است. 

بهار یعنی بهتر زیستن و بهتر نگریستن؛ یعنی بهتر از 
همه دیروزها، سبزی و طراوت را تاوت کردن. وقتی 
نگاه بهار بر دیوار دل و جانمان می تابد، از تدبیرکننده 

شب و روز و بی همتای هستی بخش، دگرگونی، تحول 
و بهترین حال ها را در لحظات تحویل سال با تمام 

وجودمان تمنا می کنیم.
پس بیاییم دل های مان را نزدیک و دست های مان را 

به یکدیگر بدهیم و در سال جدید با یاری هم، منظری 
زیبا و زندگی ای خاطره انگیز خلق کنیم. بهار طبیعت، 
از راه می رسد و صحنه جهان، آئینه تمام نمای قدرت 

خداوندی می گردد، با خوبی ها و بدی ها، هر آنچه 
که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد و برگ 

دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد.

مینو سادات میرکاظم 
مدیر عامل شرکت وگ ایران )بی همتا(
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آرزوی نوروزی رئیس انجمن جایگاه های سوخت خصوصی کشور:

رئیس انجمن جایگاه های سوخت رفع کرونا و 
دومنظور شدن کارت های بانکی با کاربری کارت 
سوخت را آرزوی دست یافتنی خود در آستانه سال 

جدید ذکر کرد.
ناصر رئیسی فر در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات 

نیوز، درباره اینکه چه آرزویی در آستانه سال 99 برای 
خود و هموطنانش دارد گفت: آرزوی سامتی و رفع 

بای کرونا آرزویی است که هر ایرانی هم اکنون 
به آن می اندیشد و تحقق این آرزو نیز با رعایت 

دستورالعمل های ستاد مبارزه با کرونا و ماندن در خانه 
دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه مطمئنَا موفق به شکست کرونا 
خواهیم شد گفت:  امیدوارم این بحران با کمترین 

میزان تلفات در جهان و همچنین ایران پشت سر 
گذاشته شود.

رئیسی فر در ادامه یادآور شد: بهترین آرزوی من در 
راستای انجام وظایف کاری و حیطه شغل خودم 

این است که انشاهلل با تعامل مسئوالن امکان 
نصب دستگاه های پرداخت بر روی دستگاه های 

سوخت گیری در جایگاه ها به زودی فراهم شود تا 
عاوه بر مکانیزه شدن پروسه سوخت گیری امکان 

دوری از آلودگی، تبادل نقدینگی و ... فراهم آید.
به گفته وی انجام این کار تا پیش از سال 99 

نیز حتی فراهم است و این می تواند بهترین هدیه 
نوروزی به مردم ایران با توجه به تاکید مسئوالن بر 

پیشگیری از کرونا باشد.

رفع کرونا و دو منظوره شدن کارت های بانکی 
با کاربری کارت سوخت

ناصر رییسی فر
رییس انجمن جایگاه های سوخت خصوصی
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 مهری بهزادپور: بازرس انجمن صنفی مهندسان 
صنعت ساختمان کشور گفت: سرمایه گذاران قدر در 
حوزه ساخت و ساز و مهندسان فعال در این زمینه 
تنها شاهدان نیمه فعال بازار یخ زده مسکن تا نیمه 

دوم سال آینده خواهند بود.
علیرضا سرحدی بازرس انجمن صنفی مهندسان 
صنعت ساختمان کشور در گفت و گو با خبرنگار 

تاسیسات نیوز درباره پیش بینی خود از بازار مسکن 
در سال 99 گفت: سرمایه گذاری در بازار مسکن 
با توجه به مشکل شیوع کرونا رشته بسیاری از 

سرمایه گذاران خرد و کان در کشور را پنبه کرد و 
رکود و سکوت بازار مسکن را فرا گرفت. 

وی ضمن اشاره به اینکه با توجه به کسادی بازار 
برای بسیاری از مردم در حال حاضر، رفع نیازهای 
اولیه، اولویت نخست آنها است گفت: بازار مسکن 

در سطح خرد همواره با حضور مردم و سرمایه گذاران 
کوچک تر در کشور عملیاتی می شد و آنها با حضور 

در مراکز خرید و فروش اماک سفارش خرید ملک 
مورد نظر خود را می دادند. اما با شیوع کرونا حضور 

فیزیکی مردم در این مراکز کاهش یافت و به نوعی 
بازار خرید و فروش ملک یخ زد.

به گفته سرحدی تنها سرمایه گذاران قدر در 
بازار کنونی ساخت و ساز مسکن دوام آورده اند و 
همچنان در عرصه ساخت و ساز باقی می مانند و 
نوسانات ناشی از کرونا بر آن ها تاثیر چندانی وارد 

نکرده است. 
بازار مسکن راه خود را بدون حمایت های 

دولتی خواهد یافت
بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان 
کشور در باره اینکه آیا در نظر گرفتن پارامترهای 
تشویقی بعد از گذر از بحران کرونا می تواند بازار 

ساخت و ساز و حضور مهندسان ناظر در این عرصه 
را رونق بخشد یا خیر گفت: مسکن با مازاد عرضه 
در حال حاضر مواجه است و خانه های خالی بیشتر 
از تقاضای فعلی است و مسلمَا دولت در این زمینه 

اقدامی به عمل نخواهد آورد.
به گفته وی زمانی که مشکل شیوع ویروس کرونا 

حل شود، بازار مسکن مجدداَ بر جایگاه قبلی خود و 
مشکات پیشین خود باز می گردد و مهندسان نیز از 

این قاعده مستثنی نخواهند بود.
سرحدی با بیان اینکه بازار مسکن همواره راه خود 
را از بین مشکات فراوان باز کرده و در آینده نیز 

سرمایه گذاران قدر تنها فعاالن عرصه مسکن در 
دوران پساکرونا خواهند بود
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این امر محقق خواهد شد گفت: سنگینی سایه کرونا 
بر سر بازار مسکن تا اوایل نیمه دوم سال آینده بر 

کشور گسترده خواهد بود.
شاید کرونا قاعده پیشین بازار مسکن را 

برهم زند
وی تصریح کرد: البته امکان دارد کرونا، قاعده 

منظم بازار مسکن را برهم زند و میزان تقاضای 
بازار در خرداد ماه را بر خاف قانون همیشگی 

افزایش دهد و در این صورت قیمت مسکن افزایش 
خواهد یافت. 

بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان 
کشور در ادامه نابسامانی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز 
و ... را از جمله شاخص هایی ذکر کرد که می تواند 

بازار مسکن را در سال آینده دچار نوسان سازد و 
شاید نفس بازار مسکن را به شماره اندازد.

سرحدی تاکید کرد: کاهش یا افزایش قیمت نفت 
در پی شیوع کرونا از جمله عوامل دیگری به شمار 
می آید که در سال آینده ضربه مهلکی به اقتصاد 

کشور و بازار مسکن وارد می کند و در مجموع 
ساخت و ساز را محدود خواهد ساخت.

بازرس انجمن مهندسان صنعت ساختمان کشور 
گفت: تلخی بازار یخ زده مسکن فعلی و بی رونقی 

اقتصاد مهندسان ساختمان  و فعاالن ساخت و ساز 
را خبر حذف کرونا شیرین خواهد کرد.

علیرضا سرحدی بازرس انجمن مهندسان صنعت 
ساختمان کشور در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات 

نیوز آرزوی عیدانه خود را سامتی مردم، مرگ 
کرونا و سامت و رونق بازار اقتصادی کشور ذکر 
کرد و گفت: بازار مسکن و ساخت و ساز همیشه 

در ماه های قبل از سال جدید رونق و رنگ و بویی 
خاص می یافت و این روند تا پیش از شیوع کرونا 
هم قابل مشاهده بود. آژانس های اماک همگی 
سفارش های خرید و فروش خود را از مشتریان 

شناخته شده ثبت می کردند و به دنبال موردهای 
خاص برای مشتریان خود بودند.

اما ورود کرونا تمام مهره های چیده شده در این 
عرصه را جابجا کرد و حتی حضور مشتریان در 

آژانس های اماک را حذف کرد.
سرحدی رونق کار مهندسان ساختمان در این حوزه 
را نیز منوط به رونق بازار ساخت و ساز دانست که 

متاسفانه امروز رونقی ندارد.
به گفته وی این کسادی در حال حاضر همه اقتصاد 
را در بر گرفته است، اما خبر بهبودی و حذف کرونا 
از کشور خبر خوشی خواهد بود که تلخی بازار را به 

کام همه مردم شیرین خواهند کرد و دوباره سعی 
خواهند کرد تا بر مشکات موجود فائق آیند.

وی در باره اینکه بهترین خبر خوشی که مایل است 
در سال جدید بشنود گفت: مسلمَا سامتی و رهایی 
کشور و جهان از ویروس کرونا بهترین خبر است و 
بازار مسکن، حتی بازار یخ زده فعلی مسلمَا همچون 

گذشته راه خود را از بین هزاران مشکات صدور 
جواز و .... باز خواهد یافت.

بازرس انجمن مهندسان صنعت ساختمان کشور 
همچنین آرزو کرد مهندسان جامعه نیز با رونق 

ساخت و ساز به تبع حذف کرونا از کشور فرصت 
حضور در بازار پر شور کشور را بازیابند.

حذف کرونا تلخی بازار یخ زده مسکن در سال نو را 
به کام مهندسان ساختمان شیرین خواهد کرد

گفتگوی ویژه
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رئیس سابق نظام مهندسی معدن گفت: اعمال 
سیاست های خودتحریمی و قوانین دست و پاگیر در 
مقایسه با کرونا و تحریم های خارجی موانع بیشتری 

برای رشد صنعت معدن کشور به شمار می آیند.
نادعلی اسماعیلی رئیس سابق نظام مهندسی معدن 
در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات نیوز با اعام این 

خبر گفت: اقتصاد ایران در بخش معدن و مهندسی و 
تجهیزات معدن بسیار قوی تر از این هست که مقهور 
سیاست های تحریمی کنونی شود و این امر را نه تنها 
در مرحله شعار بلکه بارها به مرحله عمل رسانده ایم. 

وی که هم اکنون نیز عضو هیات مدیره شرکت 
ملی مس کشور نیز هست افزود : بیش از 80 درصد 

کارخانه ذوب خاتون آباد توسط مهندسان ایران انجام 
شده است و خوشبختانه به هیچ وجه در مقوله دانش 

و استفاده از تکنولوژی روز کمبود نداریم.
اسماعیلی درباره تحریم های فعلی و تاثیر آن 

در پیشبرد برنامه های از پیش تعیین شده کشور 
گفت: صنعت معدن و تجهیزات کشور با استفاده 

از مهندسی معکوس تمامی اهداف اعمال کنندگان 
سیاست های تحریمی را نقش برآب کرده است و 

ایران در بخش معدن در حال حاضر از جایگاه خوبی 
برخوردار است.

در صورت حذف موانع صادراتی و وارداتی، تحریم و 
کرونا به »معدن« تاثیرگذار نیستند

رئیس سابق نظام مهندسی معدن کشور در ادامه با 
تاکید بر اینکه تحریم های داخلی مانعی بر سر راه 
مهندسان معدن نیست گفت: متاسفانه تحریم های 

داخلی و قوانین دست و پاگیر داخلی نقش منفی 
بیشتری از تحریم های خارجی در پیشبرد اهداف و 

برنامه ریزی ها در حوزه معدن ایفاء می کند. 
وی ضمن اشاره به موانع صادراتی و وارداتی 

تجهیزات و محصوالت معدنی گفت: یاری به موقع 

رئیس سابق نظام مهندسی معدن:
کرونا و تحریم می گذرند/ سیاست های خودتحریمی را حذف کنیم

گفتگوی ویژه
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دولت و حذف قوانین دست و پاگیر که در حال 
حاضر نیز کم نیستند، باید حل شوند تا بتوانیم با 

دور زدن سیاست های تحریمی حضوری مستحکم و 
قوی در عرصه داخلی نیز داشته باشیم.

تراز مهندسی معدن با اتکاء به نیروهای داخلی 
همواره مطلوب بوده است

اسماعیلی یادآور شد: فعالیت های معدنی کشور در 
حوزه های مختلف با اتکاء به نیروها و مهندسی 

معدن همواره از تراز مطلوبی برخوردار بوده است و 
این روند البته ادامه خواهد داشت. 

به گفته عضو هیات مدیره شرکت ملی مس ایران، 
ویروس کرونا نیز قادر به کند کردن روند تولید 

معدنکاران نبوده است و این بخش با رعایت موازین 
بهداشتی همچنان در مسیر رو به رشد در حال 

حرکت است.
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد سایه سنگین 

ویروس کرونا به زودی از سر هموطنان کشورمان و 
همنوعان در سطح جهانی رخت بربندد و سایه امن 

و آرامش مجدداَ بر سر مردم گسترانیده شود.
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رئیس سابق نظام مهندسی معدن گفت: عیدانه 
سامتی دور از کرونا و رونق اقتصادی را با وجود 

تحریم در آغوش خواهیم گرفت.
نادعلی اسماعیلی رئیس سابق نظام مهندسی 
معدن در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات نیوز 

بهترین آرزوی خود را در آستانه سال نو سامتی 
مردم و کمک مردم در زمینه انجام قرنطینه 

خانگی در این ایام تا انشاهلل تحقق ریشه کنی 
ویروس کرونا از کشور ذکر کرد.

زنجیره کرونا را انجام دستورالعمل های مبارزه با 
کرونا پاره خواهیم کرد

عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن، ضمن 
آرزوی سامتی برای همه مردم یادآور شد:  تا 

کنون با همدلی و هماهنگی مشکات مختلفی 

را پشت سر گذاشته ایم و حتمَا زنجیره شیوع 
کرونا در کشور را با انجام دستورالعمل های 

صادرشده در این زمینه پاره خواهیم کرد.
نادعلی اسماعیلی در ادامه یادآور شد: مسلمَا 

کرونا از جامعه رخت بر می بندد، اما آنگاه است 
که ما مجدداَ بر جایگاه سابق خود با مشکات 
پیشین باید دست و پنجه نرم کنیم و امیدواریم 

که اصاح قوانین دست و پا گیر باعث شود چرخ 
تولید و رونق اقتصاد کشور با سرعتی بیش از 

پیش به گردش درآید تا به ازاء قرنطینه کنونی، 
شیرینی عیدانه پیشرفت اقتصادی را مدتی کوتاه 

پس از نوروز طبیعت در آغوش گیریم.

عیدانه سالمتی و رونق اقتصادی را همزمان در 
آغوش خواهیم گرفت

گفتگوی ویژه
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سرانجام در رقابتی تنگاتنگ میان 
احمد خرم، سیاستمدار کهنه کار و وزیر 

بدشانس دولت اصاحات از نظام تهران، 
عباس وثیق نیا از نظام مهندسی قزوین 
و بهمن مومنی مقدم از نظام مهندسی 

تهران، این خرم بود که با باالترین رای 
به رییس جمهور معرفی شد و ردای 

ریاست یکی از مهمترین سازمان های 
مهندسی کشور را بر تن کرد. 

هرچند که این عضو بلندپایه دولت 
اصاحات پس از سقوط هواپیما 

استیضاح شد و سکان وزارت راه را به 
دیگری سپرد، اما همچنان چهره ای 
مهم و صاحب نظر ماند تا آنجا که با 

حدود 70 سال سن و مبارزه با بیماری، 
باز هم اعتماد سایرین را کسب کرد و 

تیتر یک اخبار نظام مهندسی ایران شد. 
البته شاید بهتر از فرج اله رجبی رییس 

قبلی سازمان که تاش جنجالی وی 
برای عکس گرفتن با فدریکاموگرینی در 

مجلس برای همیشه در تیتر یک اخبار 

خواهد ماند.
خرم در حالی به ریاست سازمان رسید 
که تعرفه های سازمان، چندان منطقی 

نیست، امکانات رفاهری مهندسان 
ساختمان تقریبا صفر است و حتی 

امکاناتی مانند بیمه تکمیلی چنان گران 
است که چندان رغبتی به استفاده از 

آن نیست و مبالغ عظیمی در صندوق 
سازمان بدون هیچ استفاده خاصی برای 

نسلی که آن را ایجاد کرده اند مانده 
است. باید منتظر ماند و دید او که در 
اسفند سال 97 بیکاری مهندسان را 

مساله مهم امروز ما دانسته بود حال در 
قامت رییس بخشی از این مهندسان 

برای این مشکل فکری خواهد داشت؟ 
برای عقب ماندگی در زمینه صنعتی سازی 

ساختمان که خود بر آن تاخته بود چه 
خواهد کرد و از همه مهم تر، آیا در دوران 

گذار سیاسی کشور از اصاح طلبان 
به محافظه کاران، خواهد توانست این 

کرسی مهم را نگاه دارد یا خیر!

روح اله واصف

سـال پـرش یـا سـقوط
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کرونا حریف کاشانه نشد 
آنالین ادامه می دهیم 

عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. این جمله ای 
است که حتمًا شنیده اید. شاید خیلی در مواقعی 
نبوده ایم یا برایمان پیش نیامده که معنای این 

جمله را به صورت ملموس درک کنیم. اما ویروس 
کرونا آمد تا حقیقت این بیت شعر را عینیت 

بخشیم. آکادمی فنی و مهندسی کاشانه، جزء آن 
دسته از کسب و کارهایی بود که توانست از تهدید 

فرصت بسازد و این شعر را شعار خود کند. 
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، کرونا 
بسیاری از کسب و کارها را مغلوب خود کرد، 

کاشانه هم از این قاعده مستثنی نبود، اما 
تکنولوژی در اغلب اوقات در نقش فرشته نجات 

ظاهر می شود و کاشانه هم سوار بر بال این فرشته 
توانست با برگزاری کاس های آناین، همچون 

سدی مقاوم مقابل تعطیلی دوره های آموزشی 
بایستد. 

بر اساس این گزارش، یکی از دوره های آموزشی 
که به صورت آناین برگزار شد و موجبات رضایت 
دانش پژوهان را فراهم کرد، کاس طراحی استخر 

آناین بود که دانش پژوهانی از شهرهای خرم آباد، 
یزد، تهران، ارومیه، کرمان و ... را جذب خود کرد.
این گزارش حاکی است، دوره برگزار شده که به 

صورت حضوری در 16 ساعت تکمیل می شد، 
در حالت آناین، برای آسوده  خاطر کردن 

دانش پژوهان از یادگیری، بدون هزینه اضافه، با 
20 ساعت در 5 جلسه 4 ساعته برگزار شد.

به گفته دانش پژوهان، برگزاری کاس های 
آناین، تجربه بسیاری خوبی بود، چرا که به گفته 

آنها هزینه ای برای ایاب و ذهاب و همچنین صرف 
زمان برای رفت و آمد نیز نداشتند و همین مساله 

باعث جذابیت این سبک از کاس ها شده است.
الزم به ذکر است که در کاس های آناین، صدا 
و تصویر به دانش پژوهان ارایه می شود و جزوات 

کاس ها نیز برای آنها پست خواهد شد. نکته 
جالب اینکه این دانش پژوهان برای سایر دوره های 
آموزشی آناین که قرار است در سال آینده برگزار 

شود، اظهار تمایل به ثبت نام کردند. 

خبر روز
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سال 98 با وقوع سیل در اکثر استان های کشور و 
چالش های پیش روی آن برای بسیاری از هموطنان 
ما آغاز شد و متاسفانه سلسله حوادث تلخ در بسیاری 

از حوزه ها اقتصاد و جامعه و فرهنگ و .... ما را در 
سال گذشته درگیر خود کرد و مانند وزنه ای بر وزنه 

پیشین تحریم افزوده شد.
سازمان نظام مهندسی نیز از دایره چالش های موجود 

در امان نماند و گاهی خود محور چالش و گاهی 
یاری رسان چالش های رخ داده در کشور بود.

تغییر قوانین نظام مهندسی،  چالش های 
هشتمین دوره انتخابات رئیس سازمان 

نظام مهندسی ساختمان کشور
سازمان نظام مهندسی کشور در تعاملی نزدیک با 

دیگر سازمان های کشور چون؛ شهرداری، آتشنشانی، 
 NGO اداره ملی استاندارد و ... به عنوان بزرگترین

کشور و سازمان تاثیرگذار، در ارتباطی تنگاتنگ با 
سازمان های دولتی است که این خود نیز به عنوان 

چالشی به شماره می آید که نه قوانین نوشته و 
نانوشته سازمان های خصوصی را را شامل می شود و 

نه قوانین دولتی را در حوزه اجرا بر می تابد.
عدم شفافیت این سازمان در حوزه امور مالی،  نبود 

نظارت و  بازرسی در پروژه ها، تعامات سردرگم 
درون سازمانی، اعتراضات به نحوه انتخابات رئیس 

سازمان و ... از جمله مسائلی است که قدمتی به 
کهنگی همان قوانین 23 ساله نظام مهندسی دارد و 

گویی هیچ تغییری هم در آن رخ نخواهد داد.
معضاتی که مهندس غرضی پایه گذار سازمان نظام 
مهندسی نیز تا کنون از آن شاکی است و سازه های 

ساخته شده را با کیفیت نمی داند و این معضل را 
ناشی از عدم نظارت بهینه و مطلوب جامعه مهندسی 

کشور می داند. 

با نظام مهندسی در گذر از پل لرزان 98 به 99

گزارشی از اتفاقات نظام مهندسی در سالی که گذشت
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مشکات درون سازمانی نظام مهندسی از زبان مدیر 
سابق این سازمان، رجبی نیز در حوزه نبود شفافیت 

مالی در نظام مهندسی ساختمان سخن تازه ای 
نیست. 

احمد خرم، رییس جدید سازمان نظام مهندسی کشور 
نیز در باره تخلف مالی با چک های امضا شده توسط 
وی می گوید: در مورد تخلف مالی اخیر بنده چک ها 
را امضا کردم، اما سارقان پس از امضای چک، اسناد 

تایید شده را تغییر و اسناد مالی دیگری جایگزین 
آن کردند اما توانستیم 93 درصد پول سرقت شده را 

برگردانیم.
اما بحث مسائل مالی در سازمان نظام مهندسی 

باعث شد که صف آرایی شود و عده ای به منافع خود 
فکر کنند. در این میان عده ای هم به ارائه خدمات 

به جامعه مهندسی می پرداختند، اما عده ای هم شعار 
خدمت می دادند و هم به فکر مسائل مالی بودند.

اما این شکایات از سوی روسای سازمان نسبت به 
چالش ها با مخاطبان نامعلوم!!،  ره به جایی نبرده و 

نمی برد..... 
اعتراض بسیاری از اعضا درون و خارج از سازمان 
نسبت به آخرین دوره انتخابات نظام مهندسی که 
به انتخاب احمد خرم انجامید نیز با وجود اعتراض 

توکلی به عنوان رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت 
و عدالت  به آن مبنی بر دستکاری لیست منتخبین و 
درخواست توقف معارفه رسمی خرم به سمت ریاست 

سازمان نیز با بی توجهی مسئوالن مواجه گشت.
اما در مجموع سازمان نظام مهندسی ساختمان، 

به عنوان بازویی یاری رسان در حوزه ساخت و ساز 
و جامعه مهندسی از توانمندی های مطلوبی برای 

احداث ساختمان های ایمن و پروژه های عمرانی با 
بهره گیری از پتانسیل های نظارتی برخوردار است. 
در این راستا انتظار می رود که سازمان های مرتبط 
برای پیاده سازی مباحث مقررات ملی ساختمان در 
ساخت و سازها با سازمان نظام مهندسی ساختمان 

همکاری کنند و  صرف هزینه برای خدمات مهندسی 
اقدامی بیهوده نیست و البته این پروسه در گروه 
وجود نظارت شفاف و دقیق و بازرسی دقیق در 

پروژه های عمرانی و ساختمانی و .... و امور مالی 
سازمان محقق می شود. 

برگه های ورق خورده سازمان نظام مهندسی در 
سال گذشته بیانگر تاش نظام مهندسی کشور در 

زمینه های مختلف است که در ذیل به چند مورد آن 
در سال پرچالش گذشته اشاره می کنیم.

ممنوعیت دریافت 5 درصد حق نظارت از 
سوی سازمان

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.

تشکیل کمیته وام برای اولین بار در 
سازمان نظام مهندسی

 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.

حضور موفق نظام مهندسی در انجام 
مسئولیت های اجتماعی در پی وقوع حوادث 

طبیعی و غیر طبیعی 
حادثه خیز بودن و به ویژه وقوع زلزله های متعدد 
در کشورمان، اهمیت نقش و حضور پررنگ نظام 

مهندسی کشور و الزام رعایت مقررات ملی ساختمان 
را مهندسان را صدچندان می سازد و این مهم تاکنون 

با نظارت در استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت، 
تقویت نظارت در ساخت و سازها، در رابطه با نصب 
هشداردهنده ها، سنسورهای حرارتی و دودی و نیز 

سیستم اعام و اطفای حریق، قابل مشاهده است و 
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موجبات کاهش خسارات و تلفات جانی در حوادث 
مختلف شده است. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین به هنگام 
وقوع حوادث طبیعی با اعام فراخوان و ارسال 

کمک های نقدی و غیرنقدی و خدمات تحت پوشش 
خود به شهرهای حادثه دیده چون سیل سیستان 
و بلوچستان و ... در راستای انجام مسئولیت های 

اجتماعی به خوبی ایفای نفش کرده است.

انتخاب احمد خرم به عنوان رئیس جدید 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

برگزار  مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان با 
حضور 32 نفر عضو شورای مرکزی سازمان، مراسم 
تودیع و معارفه فرج اهلل رجبی و احمد خرم رؤسای 
جدید و قبلی این سازمان با حضور محمد اسامی 

وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

اعتراض شرکت کنندگان آزمون ورود 
به حرفه مهندسی و نظارت همزمان با 

برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای 
سازمان

همزمان با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رؤسای 
سابق و جدید سازمان نظام مهندسی کشور با حضور 

وزیر راه، گروهی از مهندسان به آزمون ورود به حرفه 
مهندسی و نظارت بر ساختمان مقابل وزارت راه و 

شهرسازی تجمع کردند.

الزام در تغییر قوانین نظام مهندسی 
قوانین 23 ساله نظام مهندسی ساختمان و برخی 

گزارشات عملیات مالی غیرشفاف در این حوزه، 
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.
گزینه تغییر قوانین کهنه نظام مهندسی این بار 

همزمان با انتخاب خرم به ریاست سازمان مطرح شد 
که واکنش های زیادی به همراه داشت. 

به نظر می رسد بر اساس آنچه که اعضای کمیسیون 
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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؟
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.

اصالحات در شیوه نامه برگزاری آزمون نظام 
مهندسی ساختمان

25 دی ماه سال 98 نیز وزارت راه و شهرسازی 
اعام کرد؛ در نظر است با همکاری شورای مرکزی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان چهارمین آزمون 
کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی 

ساختمان در سال آینده برگزار شود و با تدوین این 
شیوه نامه و در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی 

و اباغ آن این امکان را خواهد داشت تا آزمون را 
برگزار کند.

تغییر پرداخت دستمزد مهندسان ناظر/ گام 
اول در اصالح ساختار نظام مهندسی

حامد مانی فر با اعام اینکه به دنبال اصاح ساختار 
نظام مهندسی هستیم، گفته است: در حال حاضر 
نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر 

را در اولویت کار می دانیم. موضوع، روش پرداخت 
دستمزدها نیست بلکه باید مشخص شود که با این 

پرداخت ها چگونه برخورد کنیم. پیشنهاد ما این است 
که تمام این پرداخت ها باید در حساب های واسط 

واریز شود و به برداشت و واریزی های آن بتوانیم 
نظارت داشته باشیم. این پرداخت ها باید در حسابی 
نگهداری شود تا پایان ساخت و ساز و مرحله صدور 
پایان کار این مبالغ باید مدیریت شوند تا به تدریج 

بتوان آن را آزاد کرد.

تعرفه خدمات مهندسی سال 99 ابالغ شد
در آخرین ماه سال 98 تعرفه نظام مهندسی سال 

آینده نیز اباغ شد. در اجرای بند شماره 2-17 ماده 
17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به منظور 

تعدیل قیمت خدمات مهندسی سال 99، هزینه 
ساخت و ساز هر متر مربع بنا که مبنای محاسبات 
حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان قرار خواهد 

گرفت. افزایش خدمات شامل سایر خدمات مهندسی 
ازجمله نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک و بازرسی 

لوله کشی گاز نیز می شود.

و سرانجام »کرونا« و مدیریت بحران 
مطلوب سازمان نظام مهندسی ساختمان

ورود مهمان ناخوانده »کرونا« به کشور، سازمان نظام 
مهندسی ساختمان را نیز همچون دیگر سازمان ها و 

نهادهای خصوصی و دولتی به اتخاذ تدابیر مناسب در 
این موقعیت واداشت که در نهایت به توسعه خدمات 
الکترونیکی در قالب سامانه های تیکتینگ، راه اندازی 

سامانه پیامکی، پیغامگیری تلفنی و پیگیری 
غیرحضوری و .... در مراکز استان انجامید. 

البته در این میان در اختیار گذاشتن امکانات و 
زیرساخت های این سازمان به ستاد مقابله با کرونا 

نیز از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان واکنشی 
مناسب بود که تمامی مراکز نظام مهندسی در 

استان ها به خوبی از عهده انجام آن برآمدند.
تعطیلی سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور 
نیز در راستای اجرای همگانی طرح قرنطینه خانگی 
آخرین اقدامی بود که سازمان نظام مهندسی انجام 
داده است تا امیدوارانه شکوفایی گل امید و مرگ 
ویروس کرونا را در بهار طبیعت به جشن بنشینیم.

یادداشت  ویژه
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از دست رفتن موقتی آسایش در اتاق هایی که 
با رادیاتورهای پنلی گرم می شوند، به علت افت 

پیش بینی نشده در دمای آب رفت به واسطه جرم 
حرارتی باالی صفحه کف رخ می دهد که گرما را 
با نرخ بسیار باالتری نسبت به نرخ خروجی حالت 
پایدار آن می بلعد. این وقتی رخ می دهد که تنظیم 

ترموستات زیرزمین افزایش می یابد. هرچه کف 
خنک تر باشد، توانایی آن برای »دزدیدن« گرما از 

بقیه سیستم بیشتر است. این سبب می شود دمای آب 
در کل سیستم افت کند – یک موقعیت گذرا که در 
نتیجه تاش سیستم برای برقراری تعادل حرارتی 

بین نرخ های ورودی و خروجی گرما اتفاق می افتد. 
راه حل، استفاده از یک کنترلر روی شیر اختاط 
موتوری سه طرفه است که می تواند آنچه کنترلر 
»دمای برگشت« دیگ تلقی می کند، حس کند. 
بیشتر کنترلرهای شیرهای اختاط موتوری این 

توانایی را دارند. هدف، محافظت از دیگ معمول 
در برابر تشکیل گندانس مداوم گاز، مخصوصًا در 
سیستم هایی با انتشاردهندگان گرمای دماپایین و 

جرم باالست. 
وقتی کنترلر حس می کند »دمای برگشت دیگ« در 

حال پایین آمدن زیر حداقل عدد تنظیم شده، مثل 

شکل 1

پاسخ چالش هفته گذشته

سرگرمی تاسیساتی
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130 درجه فارنهایت است، بخش گرم شیر اختاط، 
ورودی آب گرم خود را کم می کند. حذف، جلوگیری 

از افت بیشتر »دمای ورودی دیگ« است )مثل جایی 
که تشکیل گاز دودکش مداوم رخ می دهد(.

پس چرا »دمای برگشت دیگ« در این مطلب 
آمده؟ چون در این کاربری این چیزی نیست که 
حس می شود. هیچ نیازی به محافظت از دیگ 

برقی در برابر تشکیل کندانس گاز دودکش نیست. 
خوشبختانه، همین الجیم کنترل می تواند برای 
کاهش ورودی آب گرم ششیر اختاط موتوری 
استفاده شود تا دمای آب سیستم برای خروجی 

حرارتی مناسب در رادیاتورهای پنلی باال بماند. فقط 
سنسور »دمای برگشت دیگ« را طبق شکل 2 نصب 

کنید و کنترلر شیر اختاط را برای حداقل دمایی 
که اجازه خروجی گرمای کافی از رادیاتورهای پنلی 

می دهد، تنظیم کنید. 

مسایل دیگر برای سیستم شکل 1 شامل این موارد 
است:

1. هیچ مخزن انبساطی در سیستم وجود ندارد
2. هیچ شیر کاهنده فشاری نیست

3. هیچ راهی برای پرکردن ساده سیستم با محلول 
ضد یخ یا خروج کردن از هوا وجود ندارد

4. هیچ جداکننده هوای مرکزی وجود ندارد
5. سیرکوالتور سرعت متغیری برای سیستم 

فرعی رادیاتور پنلی مناسب است چون شیرهای 
ترموستاتیک باز، بسته و تنظیم می شوند. در واقع 

هیچ نیازی به سیرکوالتور سرعت متغیر در سیستم 
ثانویه پنل تابشی نیست چون هیچ شیر مدار مجزایی 

وجود ندارد.
6. آب خنک از چندراهه تابشی نباید به مدار ثانویه 

دیگ برگردد. 

شکل 2

سرگرمی تاسیساتی
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فرج اهلل رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس، 
بی توجهی به رشد کیفی در حوزه ساخت و ساز را 
اهانت به سرمایه های ملی دانست و البته نباید از 

توجه به ظرفیت های مغفول در نظام مهندسی غافل 
شد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، فرج اهلل 
رجبی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران 

درگفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: 
شفافیت عملکرد نظام مهندسی یکی از شاخص هایی 

به شمار می آید که مورد مطالبه همه اعم از 
مسئوالن، جامعه مهندسی و مردم است و پرداخت ها 

حتی در قالب پاداش نیز باید به اطاع مراجع 
ذیصاح رسانده شود.

وی تصریح کرد: با توجه به چالش های موجود در 
صدد هستیم که ابزاری را تعریف کنیم که نظارت 

بر عملکرد قاعده مندتر صورت گیرد تا پروسه 
شفاف سازی نیز قابلیت اجرایی مطلوب تری داشت 

باشد. 
ارتباط تامین مسکن با حوزه نظام مهندسی غیر قابل 

انکار است
رجبی در ادامه با بیان اینکه تولید مسکن یکی از 
نیازهای اصلی مردم است که ارتباط مستقیمی با 

نظام مهندسی دارد افزود: در این ماجرا وزارت راه 
و شهرسازی، وزارت کشور، انبوه سازان، شهرداری، 

مراکز پژوهشی ، نظام مهندسی و همه کسانیکه در 
این حوزه صاحب نظر هستند طرح هایی را ارائه داده 
اند و البته هنوز هم پذیرای طرح های جدید در این 
زمینه هستیم. به عنوان مثال شائبه موجود در باره 

اینکه سازمان مدیریت باید در نظام فنی جای گیرد و 
... نیز قابل طرح و بررسی در کمیسیون است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری از 

ظرفیت های موجود در نظام مهندسی مغفول مانده 
است گفت: امیدوارم در بررسی های آتی طیف وسیعی 

از ظرفیت ها مورد توجه صاحبنظران قرار گیرد. 
انکار رشد کیفی ساخت و ساز اهانت به سرمایه های 

ملی است
رجبی با تاکید بر اینکه طی 20 سال گذشته ارتقا 
کیفی مطلوبی در ساخت و نظارت رخ داده است 
گفت: بی توجهی به این روند رشد اهانت به این 
سرمایه ملی است، چرا که در طراحی،  محاسبه 

و اجرا رشد کیفی مطلوبی رخ داده است، اما این 
روند باید ادامه یابد و سازمان های تاثیرگذار نیز به 

عنوان سرمایه های اصلی مورد توجه قرار گیرند و با 
بی مباالتی آن ها را آسیب پذیر نسازیم.

رجبی در گفتگو با تاسیسات نیوز مطرح کرد:
بی توجهی به رشد کیفی ساخت و ساز اهانت به سرمایه ملی است
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یک کیلو سیب از نظر اقتصاددانان دو وجه دارد: 
یک وجه واقعی که یک کیلو سیب خوردنی و 
لذت ناشی از آن است و یک وجه اسمی که 

می تواند پانزده هزار تومان با یک دالر یا شش 
لیر باشد. امراض اقتصاد کشور را می توان در این 

دو وجه طبقه بندی کرد. در ادامه سه مرض اصلی 
اقتصاد را بر می شماریم و سپس وضعیت اقتصاد 

را در سال آینده تحلیل می کنیم.
در وجه واقعی اقتصاد، مریضی اول این است 

که چون قیمت های نسبی بهینه نیستند، فعاالن 
اقتصادی عالم بر هزینه فرصت های واقعی خود 

نیستند. در نتیجه فعالیت اقتصادی به تولید ارزش 
افزوده و افزایش رفاه جامعه منجر نمی شود. 

مریضی دوم ناشی از تجارت خارجی محدود است 
که باعث شده فعاالن اقتصادی عالم بر مزیت 

نسبی خود نسبت به بنگاه های خارجی نباشند. 
ناآگاهی بر مزیت نسبی، بیش از پیش رفاه 

جامعه را کاهش می دهد. در وجه اسمی اقتصاد، 
با رشد مزمن 27 درصدی نقدیننگی مواجهیم 
که در دوره روسای جمهور مختلف و روسای 

بانک مرکزی مختلف، نسبتا یکسان بوده است. 
این رشد نقدینگی به کاهش پیوسته ارزش ریال 
یا همان تورم، منجر می شود. در ادامه، این سه 

مرض را بررسی می کنیم، تا بعد به ارزیابی سال 
99 بپردازیم.

قیمت چیزها نسبت به هم، مهم ترین سیگنال 
اقتصاد به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. 

در اقتصاد ما، قیمت های نسبی به دالیل مختلفی 
بهینه نیستند. دلیل اول مداخات دولت در 

تعیین قیمت است که ظاهرا به منظور حمایت 

اقتصاد برای همه
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از مصرف کنندگان صورت می گیرد. اما اوال به 
شکل گیری آربیتراژ قیمتی بین بازار دولتی و بازار 
سیاه منجر می شود که فسادآور است و ثانیا باعث 
فعالیت مخرب تولیدکنندگان می شوند. به عنوان 

مثال، دالر 4200 تومانی رانت توزیع کرد و یارانه 
انرژی به فعالیت های انرژی بر رونق داد. 

دلیل دوم غیربهینه بودن قیمت  ها نسبی، اهمیت 
امضاهای طایی و البی های سیاسی در بازار 
است. این امر به رواج ارتشا در دولت و رواج 

کارچاق کنی در مجلس منجر شده است. عدم 
مقابله با تعارض منافع، با مختل کردن تخصیص 

منابع، قیمت های نسبی را مختل کرده است. 
دلیل سوم، انحصاراتی است که به کاهش 

عرضه کاال و خدمات منجر می شود. برخی از 
این انحصارات ناشی از محدودیت های قانونی 
است، مثل دفاتر اسناد رسمی و برخی ناشی از 

محدودیت های صنفی است، مثل داروخانه ها.
دلیل چهارم، دخالت دولت در انبارداری بنگاه های 

خصوصی است که به اسم مبارزه با احتکار و به 
منظور مقابله با افزایش قیمت ها صورت می گیرد. 
درک یک تاجر از میزان تقاضای جامعه در آینده 
بیشتر از درک دولت است. متناسب با آن درک، 

تاجر میزانی محصول در انبار نگه می دارد و 
برای تولید یا واردات بیشتر در آینده برنامه ریزی 

می کند. وقتی دولت مکررا به انبارها هجوم 
می برد، امنیت از بین می رود. در نبود امنیت، 

تامین نیازهای بازار در آینده مختل می شود که از 
قضا به افزایش قیمت ها نیز منجر می شود. دالیل 
دیگری چون نظام مالیاتی، سازوکار اولویت بندی 
برای مصارف بودجه و بنگاه های خصولتی را نیز 

می توان برای برهم خوردن قیمت های نسبی 
برشمرد. 

مشکل دوم وجه واقعی اقتصاد، محدودیت تجارت 
خارجی است. تجارت خارجی است. تجارت 

خارجی به تخصصی شدن تولید منجر می شود. 

روند بلندمدت تخصصی شدن تولید در طول 
هزاران سال تمدن  سازی بشر، منشا افزایش رفاه 
اقتصادی بوده است. در حالی که انسان غارنشین 

همه نیازهای خود را برآورده می کرد. انسان 
روستایی محصوالت معدودتری تولید و برای 

جبران نیازهایش تجارت می کرد. تخصصی شدن 
تولید، باعث شد انسان روستایی مرفه تر از انسان 

غارنشین باشد. با شکل گیری راه ها و افزایش 
امنیت، تجارت رایج تر شد تا تولید باز تخصصی تر 

شود. تولید تخصصی تر به رفاه بیشتر منجر شد.
برای تداوم روند تخصصی شدن تولید، تسهیل 

تجارت بین کشورها الزم است. تشکیل سازمان 
تجارت جهانی، ایجاد اتحادیه پولی اروپا و 

مذاکرات تجاری بین کشورها، همه به منظور 
تسهیل تجارت، تخصصی کردن تولید و افزایش 
رفاه است. سیاست خارجی ما در ترویج تجارت 
خارجی ناموفق بوده است. اما سهم عدم توفیق 

سیاست خارجی از کاهش رفاه جامعه همواره 
محل بحث بوده است. اگر تجارت خارجی برقرار 
می بود، چه میزان مشکات اقتصاید کشور رفع 

می شد؟ 
اگر سایر مشکات وجه واقعی اقتصاد برقرار 

باشند، رفع موانع در تجارت خارجی کشور، تنها 
به افزایش صادرات نفت، افزایش دخالت دولتی و 

توزیع یک رفاه کوتاه مدت منجر می شود. اگر سایر 
مشکات بخش واقعی اقتصاد رفع بشوند، اما 

تجارت خارجی کماکان بسته باشد، نهایتا می توان 
چند سال رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی را 

کسب کرد. رشد اقتصادی همانند چین، یعنی رشد 
باالی اقتصادی هفت درصد برای سالیان متمادی، 

فقط در صورت بهینه سازی قیمت های نسبی و 
اصاح ریشه ای سیاست  خارجی به جهت برقراری 

تجارت خارجی کم هزینه با دنیا، میسر می شود. 
در وجه اسمی اقتصاد، کشور همواره با رشد مزمن 

نقدینگی و کاهش متناسب ارزش ریال مواجه 

اقتصاد برای همه
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بوده است، پدیده ای که بهاسم تورم شناخته 
می شود. رشد نقدینگی دو ریشه دارد: یکی 

پانزی بودن نظام بانکی و دیگری پولی سازی 
کسری بودجه. در این دهه ها هیچ دولتی موفق 

نشده سرعت رشد نقدینگی را به طور پایدار، 
حتی یک درصد کاهش دهد. از این رو، با 

سرکوب نرخ ارز، تثبیت قیمت حامل های انرژی 
و افزایش نرخ سود سپرده ها، تاش کرده اند 
تا تورم را مخفی کنند. اما این اقدامات فقط 

تورم را عقب  می انداخت تا بعد از چند سال، سد 
نقدینگی شکسته و قیمت ها به سطح تعادلی 

خود بجهند. فرق بین جهش قیمت و افزایش 
تدریجی قیمت، مثل فرق بین پریدن از پنجره 
یک ساختمان و استفاده از پله است. یکی به 
صدمات جدی منجر می شود ولی دیگری نه.
سال 98 به پایان رسید. مهم ترین مولفه  های 

موثر بر اقتصاد سال 99 کدام اند؟ سال 99 چهار 
ویژگی مهم دارد: 1: آغاز کار مجلس جدید. 

2: آخرین سال ریاست جمهوری. 3: انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا. 4: ویروس کووید 19
مقابله با تعارض منافع و کاهش انحصارات از 
شعارهای نامزدهای منتخب مجلس یازدهم 

بود. به رغم اینکه اصاح نظام مالیاتی و کاهش 
تورم نیز بین شعارها بود، اما از سیاست های 

پیشنهادی برنمی آید که در این دو عرصه موفق 
باشند. حذف مداخات قیمتی با بسط تجارت 
خارجی هم اساسا در برنامه نامزدهای پیروز 

نداشت. پس در بهترین حالت نقش مثبت 
مجلس به مقابله با تعارض منافع و کاهش 

انحصارات محدود خواهد بود. اما از نمایندگانی 
که حاضر به شفاف کردن گردش مالی خود تا 
پیش از مراسم تحلیف نشدند، مقابله با تعارض 

منافع و کاهش انحصارات بعید است. دولت 
یازدهم از نظر سیاستگذاری اقتصادی منفعل 
و فرصت سوز بود. دولت دوازدهم هم انفعال 
بیشتری بروز داد، که تبلور آن دالر 19 هزار 

تومانی بود و تبلور دیگر گازوئیل 300 تومانی 
است. طرح افزایش قیمت بنزین نیز از چنان 
سیاست ارتباطی ضعیفی برخوردار بود که به 

حوادث آبان 98 منجر شد، که دولت را منفعل تر 
هم کرد. از این رو در سال 99 نباید انتظار 

سیاستگذاری از سوی دولت داشته باشیم، چه 
در وجه واقعی و چه در وجه اسمی اقتصاد. 

13 آبان 99 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
است. از شواهد بر می آید که این انتخابات 

بین ترامپ و سندرز برگزار خواهد شد. از آنجا 
که هیچ کدام میانه رو نیستید، با یک انتخابات 
دوقطبی و غیرقابل پیش بینی مواجه هستیم. 

پیش از انتخابات، ممکن است ترامپ در راستای 
تبلیغات انتخاباتی، فشار مضاعفی بر ایران وارد 
و تاش کند تا یک ایران ضعیف را به مذاکره 

بکشاند. اگر ترامپ پیروز انتخابات شود، افق 
تاریکی پیش روی تجارت خارجی کشور قرار 

می گیرد. حتی در صورت پیروزی سندرز هم، با 
توجه به فهرست بلند اولویت های داخلی اش، 

نباید انتظار گشایش سریعی در تجارت خارجی 
داشت. پیش بینی اثر کووید 19 دشوار است. 

اگر با گرم شدن هوا سرعت سرایتش کند شود، 
می توان امیدوار بود که از اواخر اردیبهشت 

شرایط کشور به دوران پیش از اپیدمی بازگردد. 
اما اگر این اپیدمی به طول بیانجامد، هم به 

کاهش تولید و هم کاهش مصرف منجر خواهد 
شد، که این یعنی رکود اقتصادی. 

جمع بندی: با تداوم سه مرض اصلی اقتصاد، با 
فرض فروکش سریع کووید 19، در نیمه اول 
سال 99 با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و 

تورم 25 درصدای مواجه خواهیم بود. اگر کووید 
19 فروکش نکند، نیمه اول سال 99 یک رکورد 
تورمی شبیه سال 98 خواهیم داشت. نیمه دوم 
سال متاثر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا خواهد بود. 
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ترجمه: سعید سعیدی / منبع: کولینگ پست
کروناویروس برگزاری نمایشگاه 2020 تهویه مطبوع، 

 ARBS تبرید و خدمات ساختمان استرالیا که به
معروف است را با تعویق مواجه کرد. این نمایشگاه 

قرار بود در ماه می در شهر ملبورن برگزار شود. 
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز 

به نقل از کولینگ پست، پیش بینی می شود این 
نمایشگاه که هر دو سال یکبار برگزار می شود میزبان 

بیش از 10 هزار بازدیدکننده از سراسر جهان باشد. 
بر اساس این گزارش، هنوز تاریخی برای برگزاری 
مجدد این نمایشگاه اعام نشده است، اما به گفته 

مدیران هماهنگی این نمایشگاه، بعد از اتمام کرونا، 
زمان قطعی برگزاری نمایشگاه در سال 2020 فورا 

اعام خواهد شد.

مدیر هماهنگی نمایشگاه در خصوص لغو 
نمایشگاه می گوید: از آنجایی که این نمایشگاه با 
حضور بازدیدکنندگان، غرفه داران، تامین کنندگان 

و پیمانکاران میزبان تعدادی بالغ بر  12 هزار 
نفر خواهد بود، نگرانی برای سامت و ایمنی 

شرکت کنندگان چالشی بود که ما را بر آن داشت تا 
برگزاری این نمایشگاه را به تاریخ دیگری موکول 

کنیم.
شایان ذکر است که این تنها نمایشگاهی نیست که 
به دلیل کرونا، برگزاری آن به تعویق افتاده است و 
از زمان وقوع کرونا نمایشگاه های زیادی در عرصه 

تاسیسات لغو شده اند که از آن دست می توان به 
نمایشگاه های تهویه و تبرید چین، ژاپن و ایتالیا نیز 

اشاره کرد. 

کرونا نمایشگاه تهویه و تبرید استرالیا را هم هدف قرار داد

اخبار بین الملل



ت نیوز
سا

تاسی
مدیریت برای همه

www.tasisatnews.comهفته نامه شماره 282 

اعتماد به نفس، برقراری ارتباط، خودمدیریتی، 
کار تیمی و حل مساله پنج مهارت برتر در 

زندگی هستند که کارفرماها به این مهارت ها 
عاقه زیادی دارند، بنابراین کسب این مهارت ها 

می توانند زندگی شما را متحول کنند و شما با 
هر عاقه ای و در هر زمینه کاری می توانید این 

مهارت ها را کسب کنید. این مهارت ها به شما در 
یافتن شغلی مناسب و انجام آن شغل به بهترین 

شکل کمک خواهند کرد. در ادامه با مهارت 
»خودمدیریتی« )Self management( که 
به معنای تصمیم  گیری درباره کارهایی است که 

قرار است انجام دهید و مهارتی است که شما 
را برای زندگی و کار آماده می کند بیشتر آشنا 

می شویم.
به نظر می  رسد خودمدیریتی این معنا را بدهد که 
خودتان باید رئیس خودتان باشید اما در حقیقت 

این مفهوم به معنای راه اندازی کسب وکار خودتان 
نیست. در حقیقت خودمدیریتی به این معناست 
که شما باید مسوولیت کارهای خود را بپذیرید 

و آنها را به بهترین نحو ممکن انجام دهید. این 

مهارت باعث می شود شما بتوانید فعالیت های 
خود را سازماندهی کنید و ایده هایی را که برای 

هر پروژه دارید، ارائه دهید. در واقع خودمدیریتی 
درباره مدیریت خودتان است، نه مدیریت یک تیم 

یا شرکت.
 سه مهارت کلیدی برای خودمدیریتی

1- ابتکار عمل: عبارت است از توانایی انجام 
کارها بدون اینکه به شما گفته شود دقیقا چه 

کاری را باید انجام دهید. می توانید با فکر کردن 
درباره خود و تصمیم گیری های سریع و درست در 

مواقع لزوم، این مهارت را در خود تقویت کنید. 
برای تقویت این مهارت باید از فکر خود استفاده 

کنید و برای رسیدن به خواسته هایتان، انگیزه 
داشته باشید. برای ابتکار عمل باید به خودتان 

ایمان داشته باشید. در واقع برای اینکه مشکات 
خود را حل کنید و از بحران خارج شوید باید 

انگیزه داشته باشید و سرسخت باشید.
2- سازمان یافتگی: در صورتی که در زندگی و 

کار خود سازمان یافته عمل کنید، می توانید زمان 
را مدیریت کنید و کارهایی را که باید انجام 

خودمدیریتی، مهارتی اساسی درمدیریت موفق و اثربخش
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دهید برنامه ریزی کنید. تنها در این صورت است 
که شما متوجه می شوید مهم ترین کار کدام 

است، انجام چه کاری اولویت دارد و چه کاری 
بیشترین زمان را به خود اختصاص خواهد داد. 

سازمان یافتگی همچنین به شما کمک می کند تا 
همیشه آماده باشید و ابزارهایی را که ممکن است 

به آنها احتیاج داشته باشید سریع پیدا کنید.3- 
پاسخگویی: پاسخگویی )accountability( و 
مسوولیت پذیری )responsibility( در ظاهر 

مفهوم یکسانی دارند اما در حقیقت این دو به یک 
معنا نیستند. ممکن است مسوولیت انجام کاری 

به شما واگذار شود و شما هنگام انجام آن مرتکب 
خطایی شوید. می توانید دنبال شخص دیگری 

باشید که او را مقصر جلوه دهید و مسوولیت را از 
سر خود باز کنید یا ممکن است تصمیم بگیرید 
بیشتر تاش کنید، اشتباه خود را جبران کنید و 

به دنبال نتیجه مطلوب تری باشید. اگر با خود فکر 
می کنید که این ویژگی را دارید، باید مسوولیت 
کارهایی را که بر عهده گرفته اید قبول کنید و 

تاش کنید کار خود را به بهترین نحو انجام دهید 
تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید. شما باید 

برای اینکه توانسته اید وظیفه خود را به خوبی 
انجام دهید به خود افتخار کنید و اگر اشتباهی رخ 
داد مسوولیت آن را بپذیرید و در مقابل آن جوابگو 

باشید.
چرا ابتکار عمل در خودمدیریتی مهم است؟ 
کارفرمایان اغلب به کارمندانی عاقه دارند 

که بتوانند مشکات را خودشان حل کنند و به 
راحتی با مسائل برخورد کنند. برای کارفرمایان 
مهم است که شما بتوانید خودتان فکر کنید و 
مشکات را حل کنید. ابتکار عمل خصوصا در 

مصاحبه های شغلی به شما کمک شایانی خواهد 
کرد. ابتکار عمل یکی از مهارت های ضروری در 
زندگی است. ابتکار عمل همان چیزی است که 

باعث می شود شما پس از مشاجره ای که با دوست 
خود داشته اید، تصمیم بگیرید برای رفع کدورت ها 

با او تماس بگیرید یا تصمیم بگیرید فعالیت هایی 
را به طور داوطلبانه انجام دهید.چرا مهارت های 

سازمانی در خودمدیریتی مهم هستند؟ این 
مهارت ها از مدیریت زمان تا اولویت بندی کارها 

و حتی برای داشتن یک میز مرتب به شما کمک 
می کنند. سازمان یافتگی به شما کمک خواهد کرد 
تا زندگی خود را بهتر مدیریت و مهارت های الزم 
برای به دست آوردن شغل را در خود تقویت کنید.
یک فرد سازمان یافته دقیقا می داند می خواهد چه 

کاری را در چه زمانی انجام دهد. چنین افرادی 
لیستی از کارهای خود تهیه می کنند، تقویم و 

دفترچه یادداشت روزانه دارند و قادرند خودشان 
را در تمام جنبه های کار و زندگی مدیریت کنند. 
سازماندهی باعث می شود شما حرفه ای به نظر 
برسید و کارهای خود را به نحو موثرتری انجام 

دهید. مثا به شما اطمینان می دهد که ناهار 
خود را فراموش نکنید و همچنین مانع از این 
می شود که به جلسات مهم کاری دیر برسید. 

برای کارفرمایان داشتن مهارت های سازمانی قوی 
واقعا مهم است زیرا کارفرمایان می دانند فردی با 
این مهارت ها بسیار کارآمد است و همچنین قادر 

خواهد بود تحوالت شگرفی در سازمان ایجاد 
کند. سازمان یافتگی همچنین نشان دهنده میزان 

اهمیت شما به شغلتان است. انجام به موقع کارها 
در هر روز و توجه به انجام درست آنها برای 

کارفرمایان اهمیت زیادی دارد.چرا پاسخگویی 
در خودمدیریتی مهم است؟ مدیران دوست دارند 
کارکنانی مثبت اندیش و تاشگر داشته باشند که 

بتوانند مسوولیت کارها را به آنها واگذار کنند و 
بدانند آنها برای انجام کارها از تمام توان خود 

استفاده می کنند. اگر شما این ویژگی را دارید و 
عضو یک تیم ورزشی هستید، هم تیمی های شما 

اطمینان دارند که می توانند کارها را به شما واگذار 
و به شما تکیه کنند.




