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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

از هر حادثه و اتفاق بدی گاهی می توان درس ها و عبرت های خوبی گرفت. 
شیوع بیماری های عفونی و غیرعفونی از سال های دور در همه جهان رخ می داد 
و ویروس کووید 1۹ آخرین مورد بیماری فراگیر در عصر تکنولوژی های نوین در 
سطح جهانی است که عاوه بر در معرض خطر گرفتن سامت جامعه جهانی به 

اقتصاد کشورها نیز لطمات فراوانی وارده کرده است.
ارائه راهکارهایی برای تامین سامت بیشتر مردم و پاره کردن زنجیره شیوع 

سریع و گسترده این بیماری از جمله پارامترهایی است که ایران نیز به طور جدی 
به آن پرداخته و تمام سازمان های حقوقی و حقیقی نیز به دنبال عملیاتی کردن 

آن هستند.
با توجه به سرعت شیوع و گستردگی انتقال بیماری کرونا در ایران، در حال 

حاضر تنها »قرنطینه خانگی« به عنوان تنها و شاید آخرین راهکار در شرایط 
نسبتَا عادی اعام شده است که فقط با همکاری جدی مردم می تواند این 

میهمان ناخوانده را بدون میزبان گذاشته و از مرزهای کشورمان خارج و نابود 
سازد.

سازمان نظام مهندسی کشور و مراکز آن در سراسر ایران همگی با استفاده از 
امکانات روز در عصر دیجیتال سعی کردند پروسه در خانه ماندن مردم را با ارائه 

خدمات از راه دور و اجرای الکترونیکی خدمات خود اجرایی کنند.
اقدامی که عاوه بر تامین سامت عمومی جامعه، امنیت خاطری برای افرادی 

که مجبور به انجام برخی از امور مرتبط با این سازمان هستند را به همراه 
خواهد داشت.

راه اندازی سامانه های ویژه خدمات الکترونیکی چون »تیکتینگ«، سامانه پیامک 
خدمات از راه دور و ... از جمله مواردی است که سازمان نظام مهندسی در 

مراکز استان و شهرهای ایران با ایجاد آن به مخاطبان خدمات رسانی می کنند.
شاید سایه سنگین »کرونا« در عین ایجاد مزاحمت برای فعالیت های روزمره 
و اخال در روند حرکت چرخ اقتصادی کشور، فرصتی باشد برای بهره گیری 

از خدمات الکترونیکی و عصر دیجیتال و به روز کردن داشته های خود در این 
زمینه تا بتوانیم پتانسیل های نهفته خود را به مرحله بالقوه برسانیم و فرصت 
اتصال مردم به شبکه های ارتباطی مشترک را ملموس تر سازیم و با حضور 

کمتر در مراکز دولتی و غیردولتی مشکاتی چون آلودگی هوا، ترافیک، کاهش 
مصرف سوخت و ... را رفع کنیم. 

توسعه مفاهیمی چون »سامت الکترونیکی«، »آموزش از راه دور«، » خدمات 
الکترونیکی« و ... شاید رهآورد »کرونایی« باشد که به راحتی می توانیم آن را با 
در خانه ماندن و قرنطینه خانگی و از بین بردن حلقه های اتصال به زانو درآوریم 
و توسعه خدمات الکترونیکی و استفاده از قابلیت های نهفته کشور را به یادگار از 

این دوران نزد خود باقی نگاه داریم.

کرونافرصتتعاملهای
نهفتهنظاممهندسی
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ت نیوز
سا

تاسی

تعرفهخدماتمهندسیسال
۹۹ابالغشد

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز،   احمد خرم در نامه ای نوشته 
است: در اجرای بند شماره 1۷-2 
ماده 1۷ مبحث دوم مقررات ملی 
ساختمان و به منظور تعدیل قیمت 
خدمات مهندسی سال ۹۹، هزینه 
ساخت و ساز هر متر مربع بنا که 

مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات 
مهندسی ساختمان قرار خواهد 

گرفت، به شرح جدول زیر اعام 
می شود که برای سال ۹۹ جایگزین 
جدول اباغی مورخ 13۹8/0۷/22 

می گردد.

اخبارداخلی

تمهیداتضدکرونایی
سازماننظاممهندسیقم

خدمات سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان قم تا اطاع بعدی 
فقط به صورت غیرحضوری ارائه 

می شود.
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان قم اعام کرد:به اطاع 

تمامی شهروندان گرامی می رساند، 
تا اطاع ثانوی به منظور کاهش 

حجم مراجعات مردمی و تردد های 
شهری و به منظور جلوگیری از 
اشاعه ویروس کرونا در شرایط 

فعلی استان، خدمات سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان قم، به 
صورت غیرحضوری ارائه می گردد.

تعاملشهرداریبانظام
مهندسیالزمهاجرایمبحث
دوممقرراتملیساختمان

رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان فارس گفت: 

علیرغم اینکه شهرداری ها خود 
مجری مبحث دوم مقررات ملی 
هستند، اما به دلیل فشار بعضی 

از اعضای شورای اسامی شهرها 
اجرای این مهم را با چالش جدی رو 

به رو ساخته اند.
به گزارش تاسیسات نیوز، سید 

مرتضی سیف زاده  با تاکید بر اینکه 
ساختمان سازی امری تخصصی 

است و باید توسط سازنده ذی صاح 
ساخته شود، افزود: این امر واضحی 
است که باید به صورت یک اصل در 

نظر گرفته شود.

نظاممهندسیاصفهان:
مردمرعایتنکنند،ناچاربه

تعطیلیهستیم

 رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان اصفهان با اشاره به 
اقدامات این سازمان برای کاهش 
مراجعات حضوری در پی شیوع 

ویروس کرونا، گفت: سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان اصفهان 

در صورت ادامه روند مراجعات 
حضوری، ازدحام جمعیت در سازمان 
و رعایت نکردن نکات پیشگیری 

از شیوع بیماری، با توجه به اولویت 
سامت اعضا و پرسنل ناچار به 

تعطیلی و ارائه نکردن خدمات تا بعد 
از تعطیات نوروزی خواهد بود.

عضوشورایشهرتهران:
جایگاهنظاممهندسیدچار

افولشدیدشدهاست

محمد ساالری گفت: یک هیئت 
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
زمانی می تواند در پایان دوره هیئت 
مدیره ادعا کند کارنامه مثبتی داشته 
است که در ارتقای جایگاه مهندسان 

تحول ایجاد کرده باشد.
در اصل این کارنامه موفق زمانی 

از نظر راستی آزمایی درست خواهد 
بود که ما وقتی به مردم مراجعه می 
کنیم، اعتماد آنها به اعضای سازمان 

نظام مهندسی بیشتر شده باشد؛ 
اما واقعیت آن است که هم اکنون 
یک بی اعتمادی عمومی نسبت به 
اعضای نظام مهندسی وجود دارد.

نایبرئیسنظاممهندسی
تهران:مدرکگراییمولود

دانشگاههایآموزشی

مفاخر گفت: در یک بازه ای 
دانشگاه ها فقط آموزش محور شدند 
و البته در آن برهه نیازهای کشور با 
این شیوه برطرف می شد اما در این 
شرایط برخی دانشجویان به مدرک 

گرایی گرایش پیدا کردند. 
نایب رییس نظام مهندسی تهران 

و استادیار دانشگاه با اشاره به دسته 
بندی دانشجویان به طالب علم و 

طالب مدرک گفت: زیرساخت های 
دانشگاه باید به نحوی باشد که 
دانشجو به کسب علم عاقه مند 
شود تا در نهایت بتواند وارد بازار 

شود.
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ت نیوز
سا

تاسی

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور، بی توجهی 
به سامت اپراتورهای جایگاه  های سوخت و قوانین 

موجود در پروتکل های سوختگیری کرونایی را حاصل 
مدیریت بحران ناقص در کشور دانست که سامت 

جسمی و روانی اپراتورها را با خطر مواجه ساخته است.
کرونا، مهمان ناخوانده ای که بسیار سریع وارد کشور ما 

و دیگر کشورهای جهان شد به سرعت سایه سنگین 
خود را در شمال و جنوب و غرب و شرق کشور 

گستراند و متاسفانه فرصت واکنش سریع مدیریت 
بحران را نیز در این میان از مسئوالن کشور ربود.
اما اکنون همگان در صدد آن هستند تا حلقه های 

ابتاء به این ویروس منحوس را برداشته و سرعت آن 
را کند کنند و  ابتدایی ترین گام  این بود که روزنه های 

ورود و ابتاء آن شناسایی شود.
در این راستا سه محل به عنوان پرخطرترین مناطق 
مراجعان و احتمال ابتاء به این ویروس معرفی شده 

است؛ سوپرمارکت ها، مراکز درمانی و پمپ بنزین ها و 
مراکز سوخت گیری.

ستاد مبارزه با کرونا نیز به این منظور پروتکلی جهت 
سوخت گیری در ایام کرونایی اعام کرد که الزام 

سوخت گیری اپراتورها برای تمام خودروها  و تجهیز 
جایگاه ها به مواد ضدعفونی و … از جمله مفاد آن 

است.
به این منظور با رئیس انجمن جایگاه داران سوخت 

کشور گفت و گو کردیم تا در جریان چالش ها و 
چگونگی اجرای این پروتکل قرار گیریم.

ناصر رئیسی فر رئیس انجمن جایگاه داران سوخت 
کشور در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات نیوز با 

بیان این مطلب گفت: متاسفانه درباره شیوع ویروس 
کرونا، آسیب شناسی رفتاری مطلوبی صورت نگرفته و 
بسیاری از موارد حاشیه ای و مرتبط با آن مورد بررسی 

قرار نگرفته است.
وی قرنطینیه نکردن ابتدایی اماکن اعام شده مبتاء 

به کرونا را در شیوع سریع و گسترده این ویروس، 
بسیار تاثیرگذار ذکر و خاطرنشان کرد: چنانچه بررسی 

دقیق تر و آمادگی مناسب تری برای اجرای راهکارها 
در ابتدای مشاهده ابتاء به کرونا در کشور صورت 

می گرفت مسلمَا نتیجه مناسب تری اخذ می شد.

قوانینوامکاناتموجوداجازهاجرای
پروتکلکرونادرجایگاههایسوخترا

نمیدهد
رئیسی فر ضمن اشاره به اینکه پرداختن به مشکل 

کرونا و انتشار سریع آن دغدغه جایگاه داران سوخت 
نیز، مانند همه مردم دیگر هست گفت:  جایگاه داران 

نیز در حد توان خود در راستای توجه به اصول انسانی، 
در صدد جلوگیری و پیشگیری از ابتاء هر چه 

سریع تر این بیماری بین مردم هستند، اما امکانات و 

مدیریتبحرانناقص،بمبکرونا
درجایگاههایسوختراخنثینمیکند

خبرویژه
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خبرویژه

قوانین موجود اجازه مانور بیشتر و اجرای پروتکل های 
صادرشده در جایگاه  های سوخت را به جایگاه داران 

نمی دهد.
وی افزود: پیش از شیوع کرونا، ما همواره خواهان 
این بودیم که همزمان با راه اندازی سامانه هوشمند 

سوخت، بخش سخت افزاری پرداخت بر روی 
دستگاه های پمپ تعبیه شود یا کارت های هوشمند 

دیگر مانند کارت های بانکی جهت کارت سوخت نیز 
تغییراتی پیدا کنند تا کارت های با قابلیت چند منظوره 

برای اجرای این پروژه امکان استفاده پیدا کنند.

دومنظورهکردنکارتهایبانکیوعدم
تبادلنقدینگی،کروناراازجایگاههادور

میکند
به گفته وی با اجرای این طرح عاوه بر اینکه کار 

بنزین زدن سرعت می گرفت، از تبادل پول نقد و 
آلودگی های ناشی از آن ممانعت می شد و نیازی به 

حضور اپراتور نیز جهت انجام این کار در محل نبود.

صفهایطوالنیسوختگیری،منعقانونی
حضوراپراتوربیشتردرجایگاه،ازتبعات

پروتکلهایناقصسوختگیریهای
کرونایی!

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور در باره الزام 
انجام سوخت گیری در جایگاه  های سوخت توسط 

اپراتور در ایام شیوع کرونا گفت: این پروتکل بدون در 
نظر گرفتن شرایط موجود مسلمَا با مشکات بسیاری 

مواجه است که از جمله آن می توان به ممنوعیت 
حضور بیش از یک نفر در هر سکو بر اساس قانون 

اشاره کرد که بدیهی است انجام سوخت گیری توسط 
یک نفر اپراتور در جایگاه، مدت زمان بیشتری را 

جهت انجام سوخت گیری برای همه خودروها می طلبد 
و در نهایت به تشکیل صف های طوالنی می انجامد.

بنا به ادعای رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور، 
www.tasisatnews.com 281 هفته نامه شماره
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در صورت موافقت حتی در حال حاضر نیز با تعامل 
بانک ها و شرکت ملی نفت و نهادهای ذیربط، 

امکان اجرای طرح سوخت گیری توسط کارت های 
بانکی و پرداخت همزمان توسط این کارت ها وجود 
دارد و در آن صورت دیگر نقدینگی تبادل نخواهد 

شد و امکان آلودگی کرونا نیز کمتر خواهد شد. 
عاوه بر اینکه شرایط کنترل سوخت و موجودی 

نقدی توسط شرکت ملی نفت و بانک ها نیز فراهم 
می شود.

هزینهضدعفونیوتجهیزجایگاهها
برعهدهجایگاهدارانوازمحلدرآمد

شخصیآنهاست
وی افزود: در حال حاضر اکثر جایگاه داران محل 

کار خود را به وسایل بهداشتی و ضدعفونی از محل 
درآمد شخصی خود تجهیز کرده اند و این فقط به 

دلیل عاقه به سامت جامعه و در راستای توجه به 
اصول انسانی صورت گرفته است.

به گفته رئیسی فر خرید حدود 20 لیتر مواد 
ضدعفونی کننده برای هر جایگاه دار بخش خصوصی 

حدود 2 میلیون تومان هزینه دارد که عاوه بر 
هزینه خرید دستکش و … هر جایگاه دار از محل 
درآمد شخصی خود اقدام به تهیه آن می کند، این 

درحالی است که الزام اپراتورها به انجام پروسه 
سوخت گیری خودروها نیز سامت این افراد را در 

معرض خطر ابتاء به ویروس کرونا در مواجهه  با 
صدها نفر مراجعه کننده به محل کرده است.

سالمتاپراتورهادرمواجههباصدهانفر
درروز،حلقهفراموششدهدوریاز

کرونا!
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور یادآور شد: 
مخالفت بسیاری از مردم برای انجام سوخت گیری 

توسط اپراتورها به دلیل عدم اطمینان برای واگذاری 
کارت به دیگران، دورانداختن دستکش ها یا کیسه 

فریزرهای قرارداده شده توسط جایگاه داران در محل 
پس از استفاده و … از جمله مشکاتی است که ما 
هر روز در جایگاه  های سوخت با آن مواجه شده ایم 

که سامت جسم و روان اپراتورهای جایگاه  های 
سوخت را با اختال مواجه ساخته است.

رئیسی فر در پایان ابراز امیدواری کرد مسئوالن 
بحران، سامت اپراتورها در جایگاه  های سوخت را 

نیز در کنار دیگر مسائل با نگاه کارشناسانه مورد 
بررسی قرار دهند تا انشاهلل بحران شیوع کرونا را به 

خوبی پشت سر بگذاریم.
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اعتبار گواهینامه تأیید صاحیت پیمانکاران مطابق 
بخشنامه اباغی رئیس امور نظام فنی اجرایی، 

مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه تا 
پایان خرداد ۹۹ تمدید شد.

ه گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز،  به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور دلیل 

این تصمیم حفظ سامت جامعه، جلوگیری از انتشار 
بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیان به سازمان برنامه 

و بودجه کشور اعام شده است.
بر اساس بخشنامه ۷34310 سازمان برنامه و بودجه 
اعتبار گواهینامه های پیمانکاری که باالترین پایه آن 

3، 4 یا 5 باشد و پس از ابتدای تیرماه ۹۷ منقضی 
شده  یا می شوند، تا پایان خرداد ۹۹ تمدید می شود.

مبنای تاریخ انقضای گواهینامه ، پایگاه ساجار 
sajar.mporg.ir است.

تمدیداعتبارگواهینامهتأییدصالحیتپیمانکارانتا
پایانخرداد۹۹
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تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: با اقداماتی که برای 
جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا صورت 

گرفته، فرایند تولید و حمل و نقل کاال از سوی 
تولیدکنندگان تجهیزات تهویه مطبوع و تبرید در 

شمال ایتالیا متوجه تاثیر و تغییری در کار خود 
نخواهند بود.

به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز به 
نقل از کولینگ پست، اقدامات محدودکننده ای که در 
روزهای گذشته توسط دولت ایتالیا اعام شد، شامل 

محدود کردن مردم از حرکت در داخل و بیرون از 
منطقه لومباردی و ایالت های مودنا، پارما، پیاسنزا، 

رگی امیلیا، ریمینی، پسرو، اوربینو، الکساندریا، آستی، 
نووارا، ورسیلی، پادوئا، ترویسو و ونیز است. این 
مناطق درگیر شده، قطب اصلی صنعتی ایتالیا را 

شامل می شوند که در واقع مناطقی هستند که تعداد 
قابل توجهی از تولیدکنندگان تجهیزات تهویه مطبوع 

و تبرید در آنجا مستقر هستند.
با توجه به تعطیلی موزه ها، سینماها، مراکز خرید، 
مسابقات ورزشی و حتی رستوران ها، ساکنان این 

شهرها باید از تردد در شهر خودداری کنند مگر برای 
مراجعه به مراکز درمانی.

علی رغم نگرانی های اولیه در خصوص تاثیر این 
ویروس در زنجیره تولید، بیانیه ای از سوی وزارت 
امور خارجه ایتالیا صادر شد که بیان می دارد حمل 
و نقل کاالها و محصوالت تهویه مطبوع و تبرید 

مربوط به تجهیزات کار در جهت مبارزه با کرونا است 
به این معنا که این کاالها می توانند به این مناطق 
ورود کنند. ویژه تر از آن اینکه پرسنلی که وسایل 
حمل و نقلی را مدیریت می کنند می توانند به این 

محدوده ها وارد شوند و در آنجا حرکت کنند.
اما عاوه بر محدودیت های ایجادشده، کارمندان و 

پرسنل بسیاری از شرکت های تولیدی تهویه مطبوع 
و تبرید که در این مناطق مستقر هستند باید رفت و 
آمد خود را محدود کنند و یا به برخی از آنها اعام 
شده که برای مدت دو روز در هفته کار خود را به 

صورت دورکاری از منزل انجام دهند.

اخباربینالملل

وقتیکووید۱۹زورشبهتهویهوتبریددرایتالیانرسید
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تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: نمایشگاه 
HVACR Live  تنها نمایشگاه اختصاصی و 

ملی انگلستان در حوزه تهویه مطبوع و تبرید نیز در 
نهایت تسلیم کرونا ویروس شد و برگزاری آن به 

تعویق افتاد.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز 

به نقل از کولینگ پست، این نمایشگاه که قرار بود 
از تاریخ 20 تا 22 ماه آوریل، در مرکز نمایشگاهی 

ExCeL در لندن برگزار شود، به دلیل شیوع 
ویروس کرونا لغو شد و برگزاری آن به بهار سال 

آینده موکول شد.
کارنا کوپر، مدیر هماهنگی نمایشگاه در خصوص 

 HVACR لغو برگزاری نمایشگاه گفت: نمایشگاه
Live از جمله نمایشگاه های جذابی است که درصد 

باالیی از بازدیدکنندگان بین المللی را به خود جذب 

می کند و هر سال شاهد حضور بازدیدکنندگانی از 
کشورهای مختلف است، از این رو، نمایشگاهی در 

این مقیاس و کیفیت در این عرصه در انگلستان 
وجود ندارد تا بتواند رضایت مشتریان را فراهم کند، 
لذا تصمیم بر این شد تا برگزاری آن را به بهار سال 

آینده موکول کنیم.
او ادامه داد: از زمان توافق برگزیت، شرکت های 

جهانی قابل توجهی برای حضور در این نمایشگاه 
قرارداد امضا کرده بودند که این خود به جذابیت 

هرچه بیشتر این نمایشگاه اضافه می کرد.
بر اساس این گزارش، هنوز تاریخ دقیقی برای 

برگزاری این نمایشگاه اعام نشده است ولی قطعا 
بهار سال آینده شاهد برگزاری این نمایشگاه خواهیم 

بود.

کروناهمچنانازHVACRقربانیمیگیرد
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از یک پیمانکار خواسته می شود یک سیستم گرمایش 
هیدرونیکی برای یک خانه با عایق بندی قوی در 

یک اقلیم شمالی سرد طراحی کند. بار طراحی خانه، 
تنها 18,000Btu/h است. کارفرمایان برای نصب 

یک سیستم الکتریکی فوتوولتاییک خورشیدی 12 
کیلووات برنامه ریزی می کنند. شرکت خدماتی محلی 

کنتور شبکه می دهد که اجازه می دهد برق اضافی 
با قیمت کامل به شبکه فرستاده می شود. مقداری 
از انرژی الکتریکی ذخیره شده می تواند در شب یا 

روزهای با بهره خورشیدی پایین استفاده شوند. 
پیمانکاران یک دیگ برقی 6 کیلووات )20,500 

Btu/h( برای منبع حرارتی انتخاب می کنند. این 
دیگ گرمایش کف را در زیرزمین و سه پنل رادیاتور 

در طبقه اصلی تامین می کند. سیستم با یک محلول 
ضدیخ پر می شود تا از آن در برابر قطعی های برق 

طوالنی مدت محافظت کند. سیستم همانند شکل 1 
لوله کشی می شود. 

کارفرمایان گزارش می کنند اگرچه سیستم معمواًل 
راحت است، اما اتاق های نشیمن که رادیاتور پنلی 
دارند سردند و وقتی ترموستات زیرزمین خاموش 
می شود دو سه ساعت طول می کشد بدون گرما 

می مانند. 
می توانید علت این امر را تعیین و راه حلی برای 

رفع آن ارایه کنید. اگر خطای دیگری هم می بینید، 
گزارش کنید.   

سوالاینهفته
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چند ماهی است که از آغاز سومین دهه از قرن بیست 
و یکم می گذرد و با توجه به دگرگونی های گسترده 
و شگفت آوری که طی دو دهه گذشته از این قرن 

به وقوع پیوسته، انتظار می رود در این دهه نیز شاهد 
تحوالتی شگرف و بنیادین در دنیای کسب و کار 
باشیم. به طور کلی تکنولوژی های دیجیتالی که 

سرمنشأ بخش عمده ای از این تحوالت و دگرگونی ها 
بوده اند در دهه پیش رو نیز تغییرات بزرگی را رقم 

خواهند زد که در ادامه به شش مورد از بزرگ ترین و 
مهم ترین آنها در زمینه ویژگی های محیط های کاری 

اشاره خواهد شد که آگاهی از آنها می تواند برای 
مدیران دیروز و امروز و فردا مفید باشد.

۱-افزایش چشمگیر مشارکت کارکنان
پیشرفت های خیره کننده تکنولوژی های دیجیتالی 

موجب شده تا کارکنان در هر زمان و از هر جایی که 
برایشان مناسب تر است در فرآیندهای کاری شرکت 
کنند و به این ترتیب تا حد زیادی بر بهره وری آنها 

افزوده شود و عاوه بر آن رضایت مندی کارکنان 
نیز از کار کردن و محیط کاری شان افزایش یابد. 

در دهه آینده نیز این روند با سرعت بیشتری تداوم 
خواهد یافت و در نتیجه دیگر نمی توان کارمندی را 

پیدا کرد که بتواند بدون بهره مندی از تکنولوژی های 
دیجیتالی و چندرسانه ای به سطوح باالی بازدهی 
و بهره وری دست یابد. بنابراین مدیران آینده باید 
به روشنی این واقعیت را درک کنند که شناسایی، 
به کارگیری و فرهنگ سازی در زمینه بهره گیری از 
جدیدترین تکنولوژی های دیجیتالی که مشارکت 

کارکنان در فرآیندهای کاری را افزایش می دهند در 
درون سازمان های تحت رهبری شان از نان شب هم 

واجب تر است.

2-رواج گسترده تر اپلیکیشن های هوشمند

در سال های گذشته اپلیکیشن های بسیاری در 
محیط های کاری مورد استفاده کارکنان و مدیران 

قرار گرفته اند و انتظار می رود این روند در دهه 
آینده تشدید شود. با این همه، مدیران باید هوشیار 

باشند که در صورت فراوانی و تعدد این اپلیکیشن ها 
باید در میان آنها دست به انتخاب زد و بهترین و 
کاربردی ترین آنها را برگزید و این وظیفه مدیران 

است که با تحقیق و کنکاش در بین اپلیکیشن های 
موجود در بازار، بهترین و مناسب ترین اپلیکیشن ها 

را برگزینند و پس از حصول اطمینان از کارآیی 
و مناسب بودن آنها برای محیط کار و کارکنان 

شرکت ها یا سازمان های متبوع شان نسبت به معرفی 
آنها اقدام کنند.

3-ورود کارکنان متعلق به نسل Z به محیط های 
کاری

در دهه آینده شاهد ورود افرادی به بازارهای کار و 
محیط های کاری خواهیم بود که در قرن بیست و 

یکم به دنیا آمده اند و از آنها با عنوان »نسل Z« نام 
برده می شود. ویژگی متمایز کننده این افراد این است 

که آنها از همان کودکی و در تمام مراحل تحصیل 
و رشدشان با تکنولوژی های دیجیتالی سر و کار 

داشته اند و کاما با دنیای تمام دیجیتال خو گرفته اند 
و همین کارکنان دیجیتال دوست هستند که آینده 

دنیای کسب وکار در دهه آینده را رقم خواهند زد. به 
همین دلیل هم هست که مدیران و سیاست گذاران 

سازمان ها و شرکت ها که عمدتا به نسل قدیم 
و غیردیجیتالی تعلق دارند باید برای ارضای 

خواسته ها و عادت های کارکنان نسل Z برنامه ریزی 
هوشمندانه ای داشته باشند و ایده »دیجیتالی کردن 

همه چیز« را به طور عملی پیاده سازی کنند.

4-رواج گسترده جست وجوی صوتی در محیط های 

ویژگیهایمحیطهایکاریدردههآینده
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دیدگاهمدیریتی

کاری و بانک های اطاعاتی

امروزه بخش عمده جست وجوهای متداول در 
بانک های اطاعاتی و اطاعات ذخیره شده در 

کامپیوترهای شخصی موجود در شرکت ها، ادارات 
و سازمان ها به صورت دستی و تایپی انجام می شود، 
یعنی اینکه کارکنانی که به دنبال اطاعات خاصی 

می گردند باید به صورت دستی و از طریق تایپ 
کلیدواژه ها اقدام به جست وجو کنند حال آنکه در 

دهه آینده، بخش عمده چنین جست وجوهایی 
به صورت صوتی و از طریق تکنولوژی های تشخیص 

صدا انجام خواهد شد. عاوه بر این در سال های 
آینده بسیاری از مراودات و ارتباطات مشتریان و 
ارباب رجوع با شرکت ها و سازمان ها و البته بین 

خود کارکنان آنها نه به صورت کتبی و ایمیلی، بلکه 
به صورت پیام های صوتی انجام خواهد پذیرفت.

5-قرار گرفتن امنیت اطاعات در کانون توجه 
همگانی

تاکنون سیاست و رویکرد شفاف و مشخصی در 
زمینه حفاظت از اطاعات و داده های سازمانی در 

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها تهیه و تدوین نشده 
است و پروتکل های رایج در این زمینه نیز در بسیاری 

موارد رعایت نمی شود. با این همه باید دانست که 
با گسترش پلت فرم های مبتنی بر فضای ابری نیاز 

حیاتی و مبرمی به افزایش حداکثری امنیت داده ها 
و سیستم های اطاعاتی وجود خواهد داشت. در این 
میان، این وظیفه مدیران ارشد به ویژه مدیران بخش 
فناوری اطاعات شرکت هاست که این امکان را به 
کارکنان بدهند تا در محیطی امن و تحت کنترل به 
تبادل اطاعات بپردازند بدون اینکه ریسک لو رفتن 
اطاعات و هک شدن سیستم ها آنها و شرکت ها را 

تهدید کند.




