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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. 

همکاران گرامی سام و خداقوت

بازرسی آبفا در حدود چهار سال است که در تهران عملیاتی شده است و 
همکاران ما به نام بازرسی آب و فاضاب و در عمل بازرسی کل تاسیسات 

ساختمانی در پروژه ها حضور می یابند. نکته جالب اینجاست که مشکاتی که 
در پروژه ها و در مقابل مهندسان تاسیسات قرار دارد همچنان پابرجاست و 

متاسفانه هیچ فکری برای حل آنها نمی شود. اما از آن جالب تر انفعال وحشتناک 
سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور در ارائه دستاوردهای خود است.

نیک به یاد دارم در نخستین بازرسی های خود که به ساختمان های کوچک 
می رفتم، مجبور بودم ونت را برای کارفرما و مجری تاسیسات توضیح دهم 
و حتی شکل بکشم و دالیل علمی دستورات خود را توضیح دهم. اکنون به 

مدد تاش همکاران ما در سراسر کشور، بسیاری از بدیهیات تاسیساتی مطرح 
شده و جا افتاده است. حال چرا سازمان نظام مهندسی با وجود آن که در 

کل کشور دارای شعبات استانی و شهری است، دارای نمایندگانی در مجلس 
شورای اسامی است، برخی از نمایندگان مجلس عضو سازمان و یا از مدیران 

سازمان هستند، دارای اعضایی شاغل در وزارتخانه های متعدد است و روابط 
عمومی های فعال و حقوق بگیر دارد، چنان منفعل و در حال ارائه خدمات در 
سکوت است که هر مدیری در هر سازمانی می تواند معاهدات فی مابین را به 

راحتی زیر سوال ببرد. اتفاقی که سازمان آب و فاضاب تهران در فروردین ماه 
رقم زد نمونه کوچکی از این ماجراست.

وقتی ما نمی توانیم و نمی خواهیم کارها و خدمات و اهمیت خود را به دیگران 
گوشزد کنیم، بدیهی است که برای گرفتن حقوق حقه خود این چنین دچار 
مشکل می شویم و می شود این وضعیت اسفناک که رقم خدمات ما در حد 

قیرگونی کار ساختمان نیز نیست! 
چرا هیچ وقت زحمات ما تیتر هیچ روزنامه و خبرگزاری نیست. چرا در 

تصمیم گیری ها از این سازمان عریض و طویل با این پتانسیل باالی خدمات و 
دانش درخواست نظر نمی شود؟ پاسخ ساده است: چون خودمان هم خودمان را 

در این حد قبول نداریم و نمی بینیم! پس چه انتظاری از دیگران است؟
در درون سازمان نیز به نظر می رسد هیات رییسه گروه تخصصی مکانیک نیز 

باید چنین روندی را مدنظر قراردهد تا از قافله عقب نیافتد؛ البته اگر بخواهد 
همراه قافله باشد!

تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. این شعار اصلی روابط 
عمومی است که گویا وجود خارجی ندارد!

تا بعد!

عیب و هنر ما!
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ت نیوز
سا

تاسی

بررسی بودجه ۹۹ در نظام 
مهندسی مرکزی

نشست روز 3 شنبه شورای مرکزی 
نظام مهندسی ساختمان با دستور کار 
بررسی بودجه نود و نه ،برگزار شد. 
در این نشست، بودجه نود و نه در 

دستور کار قرار داشت و اعضا به بیان 
دیدگاه ها و نظرات خود در این مورد 

پرداختند
به گزارش تاسیسات نیوز، نشست 
روز 3 شنبه شورای مرکزی نظام 
مهندسی ساختمان با دستور کار 

بررسی بودجه نود و نه ،برگزار شد. 
در این نشست، بودجه نود و نه در 

دستور کار قرار داشت و اعضا به بیان 
دیدگاه ها و نظرات خود در این مورد 

پرداختند

اخبار داخلی

اطالعیه ثبت نام و زمان 
برگزاری آزمون های نظام 

مهندسی

 به اطاع کلیه متقاضیان 
آزمون های ورود به حرفه می رساند، 

پیرو تعلیق زمان برگزاری 
آزمون  های سال ۹8 به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، آزمون های مذکور 
در سال 13۹۹ در کلیه رشته های 
مهندسی مندرج در قانون نظام 

مهندسی و کنترل ساختمان شامل 
رشته های معماری )نظارت، طراحی 
و اجرا(، عمران )محاسبات، نظارت 
و اجرا(، تاسیسات مکانیکی )طراحی 
و نظارت(، تاسیسات برقی )طراحی 
و نظارت(، شهرسازی، و ترافیک و 
غیره  به شرح زیر برگزار می شود:

فروش تراکم تبعات 
نامطلوبی به دنبال خواهد 

داشت

بیژن خطیبی عضو هیات مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان تهران : اگر قرار باشد فروش 
تراکم آزاد شود باید به دقت در این 
خصوص تصمیم گیری شود. اما 
به نظر بنده این تصمیم و دستور 
رئیس جمهور برای تسهیل صدور 
پروانه ساختمانی بوده نه فروش 
تراکم. به هر صورت نباید فروش 
تراکم در برخی مناطق آزاد شود.

اگر قرار باشد فروش تراکم آزاد شود 
باید به دقت در این خصوص تصمیم 

گیری شود.

مرجع صدور پروانه 
ساختمانی فعال تر عمل کند

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان البرز گفت: کاهش 
ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند 
فعال تر شدن مرجع صدور پروانه 

ساختمانی است.
به گزارش تاسیسات نیوز، علیرضا 
صنوبر  در نشست با خبرنگاران در 
خصوص ارتقای کیفیت ساخت و 

سازها با توجه به بررسی عوامل عمر 
مفید ساختمان، اظهار کرد: این موارد 
مهم مشتمل بر سه بخش بکارگیری 
مصالح استاندارد و با کیفیت، کیفیت 

ساخت و همچنین نگهداری و 
مراقبت از ساختمان به هنگام بهره 

برداری است.

انتخابات بازرسان؛ پاشنه 
آشیل نظام مهندسی ساختمان 

استان اردبیل

بزرگترین صنف خصوصی استان با 
نزدیک به 15 هزار عضو و گردش مالی 
باالیی است که نقش بازرسان در آن 
می تواند مهم باشد ، اما قانون انتخاب 

بازرس پاشنه آشیل این سازمان است. بر 
اساس ماده 81 قانون به منظور انتخاب 
بازرسان، هیات مدیره اسامی دو برابر 

تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد 
شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی 
استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع 
عمومی که بعد از انتخاب هیات مدیره 

تشکیل می شود پیشنهاد می نماید.

تاریخ احتمالی برگزاری 
آزمون نظام مهندسی ۳یا ۴ 

مهرماه

مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان 
درباره تاریخ جدید محتمل برگزاری 
آزمون نظام مهندسی در سال ۹۹ 
گفت:تاریخ احتمالی آزمون طراحی 

معماری شش شهریور و سایر آزمون ها 
تستی سوم یا چهار مهرماه می باشد.
به گزارش تاسیسات نیوز،  مدیر 
کل دفتر مقررات ملی ساختمان 

درباره تاریخ جدید محتمل برگزاری 
آزمون نظام مهندسی در سال ۹۹ 
گفت:تاریخ احتمالی آزمون طراحی 

معماری شش شهریور و سایر آزمون 
ها تستی سوم یا چهار مهرماه می 

باشد.
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رئیس سابق گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی :اجرا 
و احساس مسئولیت در قبال پروژه ها و تشکیل 

جلسات در این خصوص با بروکراسی های سنگین 
و نقص قوانین و ممانعت حتی در تشکیل جلسات 

گروه ، فانتزی بی معناست.
محمدحسن جعفری پایدار، رئیس گروه تخصصی 
مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار 
تاسیسات نیوز در باره مهمترین دستاوردهای 

گروه تخصصی حال حاضر انجمن ضمن اشاره 
به بازبینی کامل و تدوین مجدد گزارشات نظارت 
مرحله ای تاسیسات مکانیکی ساختمان بر طبق 

مقررات موجود گفت:
این انجمن ضمن تشکیل کارگروه تخصصی 

موضوعی با فراخوان از اعضاء پیشکسوت اقدام به 
تدوین شرح خدمات طراحی و نظارت تاسیسات 

مکانیکی ساختمان پرداخته  و نسبت به بررسی و 
پاسخ به استعامات و پیشنهادات فنی و تخصصی 

اعضا و دفاتر نمایندگی شهرستان های استان و 
سایر مراجع ذیربط  اقدام کرده است.

تهیه پیش نویس بازبینی مبحث هفده 
مقررات ملی ساختمان

عضو پایه ارشد رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان 
در ادامه یادآور شد: تهیه پیش نویس بازبینی 

مبحث هفده مقررات ملی ساختمان،  تدوین شرح 
خدمات طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی 

ساختمان و تدوین و اجرای دستورالعمل تشخیص 
صاحیت کنترل کنندگان طراحی و نظارت 

تاسیسات مکانیکی ساختمان و ناظران گاز استان 
از جمله دیگر مواردی است که می توان در این 

حوزه به آن اشاره کرد.
به گفته این کارشناس رسمی دادگستری همچنین  

تعریف و ارائه پیشنهاد به واحد آموزش سازمان 
نظام مهندسی  در خصوص دوره ها و سمینار های 

تخصصی و بازآموزی اعضای مکانیک سازمان 
نظام مهندسی استان از جمله دیگر اقدامات این 

پروژه های عقیم تاسیسات مکانیکی ساختمان
 درگیر بوروکراسی
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مجموعه به شمار می آید.

دست ناپیدا در عقیم ماندن پروژه ها با 
وجود پی گیری ها

جعفری در ادامه به بحث اجرای ناقص طرح 
نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آبفا در 

استان آذربایجان شرقی، علیرغم آماده بودن تمام 
بسترهای آن پرداخت و گفت : 

این امر در هیئت چهار نفره استان بنا به دالیل 
نامشخص با وجود پیگیری های مداوم از جانب 

گروه تخصصی نیز بی نتیجه مانده است.
وی تصریح کرد:  همچنین موضوع بازبینی شیوه 
نامه طراحی آتش نشانی در مراحل پایانی بود که 

به نظر می رسد با توجه به اتمام زمان گروه فعلی، 
در صورت رغبت گروه تخصصی آتی به  جمع 

بندی رسانده شود.

آبفا و مجریان تاسیسات مکانیکی 

پروژه های در دست اجرا
وی در باره پروژه های در دست اجرا گفت : 

موضوع آبفا و بحث مجریان تاسیسات مکانیکی 
جزو مهمترین مباحث به جا مانده در زمینه مباحث 

صنفی و تخصصی گروه مکانیک سازمان می 
باشد که ضروری است در هیئت رئیسه آتی گروه 

تخصصی استان به آنها پرداخته شود. به عاوه 
پرداختن به بحث صرفه جویی در مصرف انرژی و 
حرکت به سمت ایجاد ساختمان های آرمانی سبز، 

می تواند از اهداف گروه های تخصصی بعدی 
باشد.

 رشد گروه های تخصصی در گرو حذف 
بوروکراسی های موجود

رئیس وقت گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی افزود: 
مسئولیت و دایره عملکردی گروه های تخصصی 
در نظام نامه گروه های تخصصی سازمان نظام 
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مهندسی ساختمان استان ها که توسط شورای 
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پائیز 

13۹5 تدوین و اباغ شده است، به صراحت 
مشخص و تعریف شده است. آنچه که باعث 
توانمند شدن و اثر بخشی مثبت گروه های 

تخصصی خواهد شد.
وی  به رسمیت شناختن جایگاهی غیر تشریفاتی 

از جانب هیئت رئیسه و هیئت مدیره و رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برای تک 
تک گروه های تخصصی را مهم برشمرد و افزود: 

اخذ نظرات گروه های تخصصی در اموری است که 
اختصاصا به آن رشته مربوط است که این موضوع 
به صراحت در نظام نامه گروههای تخصصی بیان 

شده است، ولی در ماحظه و عمل نمی شود.

توسعه مسائل تخصصی تا مرزهای 
فنآوری و بومی سازی

در جایی که تشکیل جلسات هیئت رئیسه گروه 

تخصصی با بروکراسی مواجه و منوط به تأیید 
رئیس سازمان گردیده و ایشان الزام قانونی 

تشکیل جلسات هیئت رئیسه گروه تخصصی 
در بازه های زمانی حداکثر دو هفته را که نص 
صریح نظام نامه گروه های تخصصی سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد، نادیده 
گرفته و درخواست تشکیل جلسه توسط رئیس 

گروه تخصصی را بی پاسخ می گذارد، به طوری 
که میانگین زمانی تشکیل جلسات هیئت رئیسه 

گروه تخصصی هر شش هفته یکبار است، صحبت 
از مسئولیت بزرگ گروه تخصصی بسیار فانتزی 

است. در صورت حل شدن چنین مشکاتی، توسعه 
مسائل تخصصی به مرزهای فن آوری همگام با 
استانداردهای پیشرفته و بومی سازی پیشرفت ها 

متناسب با اقلیم منطقه در راستای بهینه سازی 
مصرف منابع و انرژی، می تواند بزرگترین مسئولیت 

گروه تخصصی باشد.
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یک مدرس دانشگاه با تاکید بر ضرورت مدیریت 
مصرف انرژی گفت: اگر یک المپ روشن 

می کنیم یادمان باشد سه برابر انرژی مصرفی این 
المپ، سوخت فسیلی مصرف می شود. به عبارت 
دیگر سه واحد از انرژی سوخت های فسیلی وارد 

محیط زیست و تبدیل به آلودگی آب، هوا و خاک 
می شود.

به گزارش تاسیسات نیوز، نوید باقری  همزمان 
با هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف آب و 

برق اضافه کرد: در یک نگاه کان، کربن موجود 
در سوخت های فسیلی به صورت متمرکز در 

نیروگاه ها با راندمان پایینی به انرژی الکتریکی 
تبدیل می شود. این راندمان پایین که در نیروگاه ها 

بخصوص در نیروگاه های کشور ما وجود دارد 
باعث می شود هر یک واحد انرژی که در مقصد 

مصرف می کنیم، سه تا چهار برابر آن در مبدا 

مصرف شده باشد و این موضوعی است که خیلی 
از منظر زیست محیطی اهمیت پیدا می کند.
این مدرس دانشگاه درباره الگوی مصرف و 
مصرف بی رویه در ایران توضیح داد و گفت: 

الگوی مصرف برق و گاز ما در ایران از 
استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد و 
ما چندین برابر استانداردها انرژی مصرف و 

با نرخ به شدت باالیی به محیط زیست آسیب 
وارد می کنیم. از این منظر نقش توسعه فرهنگ 

مصرف بهینه انرژی اهمیت بسیار باالیی پیدا 
می کند.

وی ادامه داد: هیچگاه قرار نیست مصرف 
سوخت فسیلی به صفر برسد چراکه وقتی در 
پیک مصرف در فصل تابستان قرار می گیریم 

مجبور هستیم از سوخت فسیلی استفاده کنیم و 
نیروگاه ها با ظرفیت کامل کار کنند اما زمانی که 

عمده ترین مصرف انرژی در 
بخش ساختمان است
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که سهم انرژی های تجدیدپذیر افزایش پیدا کند 
می توانیم درصد انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از 
سوخت های فسیلی را در طبیعت و محیط زیست 

کاهش دهیم.
باقری با تاکید بر اینکه مردم نیز در کاهش 

مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای 
گلخانه ای نقش بسیار مهمی دارند، گفت: مردم 

تصور می کنند مسئول کاهش آلودگی های ناشی 
از مصرف سوخت های فسیلی نهادهای دولتی 

هستند اما نقش اصلی این نهادها سرمایه گذاری 
در جهت توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. 

با توجه به اینکه عمده مصرف انرژی در کشور 
مربوط به بخش ساختمان است، مردم نقش 

مهمی در کاهش مصرف انرژی دارند.

وی ادامه داد: بیش از 30 تا 35 درصد مصرف 
کل انرژی کشور در بخش ساختمان است این 

در حالیست که ما 25 تا 2۷ میلیون ساختمان در 
کشور داریم و عموم مردم در این ساختمان ها 

انرژی مصرف می کنند بنابراین اگر همیشه این را 
در نظر داشته باشیم که من برای مدیریت مصرف 

انرژی چه کاری می توانم انجام دهم، فرهنگ و 
الگوی مصرف ما تغییر و بهبود خواهد یافت.

 باقری در پایان تاکید کرد: به ازای هر یک المپی 
که ما در خانه روشن می کنیم سه تا چهار برابر آن 

سوخت فسیلی مصرف و به محیط زیست آسیب 
وارد می شود بنابراین اگر هرکدام از ما یک المپ 
10 وات را در خانه خود خاموش کنیم در کاهش 
آسیب به محیط زیست نقش بزرگی ایفا کرده ایم.
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زئیس نظام مهندسی البرز با اشاره به احتمال 
وقوع زمین لرزه در کشور، عنوان کرد: گام اول 

ساخت مبحث اسکلت ساختمانی است که در 
این راستا توافقاتی در راستای نظارت جدی بر 

وضعیت احداث ساختمان ها با سازمان استاندارد 
داشته ایم.

به گزارش تاسیسات نیوز،  در این نشست که با 
موضوع ارتقای کیفیت ساخت و ساز و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد، صنوبر ریاست 
سازمان ضمن معرفی عوامل موثر در عمر مفید 
ساختمان، با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی 
استان البرز نسبت به بررسی علل کاهش عمر 

مفید ساختمان ها اقدام کرده است، بکارگیری 
مصالح استاندارد و با کیفیت، کیفیت ساخت و 
همچنین نگهداری و مراقبت از ساختمان به 

هنگام بهره برداری را از جمله مهم ترین این 
عوامل برشمرد.

صنوبر با اشاره به احتمال وقوع زمین لرزه در 
کشور، عنوان کرد: گام اول ساخت مبحث 

اسکلت ساختمانی است که در این راستا توافقاتی 
در راستای نظارت جدی بر وضعیت احداث 
ساختمان ها با سازمان استاندارد داشته ایم.

این مسوول  در بخش دیگری از سخنانش افزود: 
متأسفانه در کشورمان در حال تولید بافت فرسوده 

کاهش عمر مفید ساختمان 
چالش اصلی است
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جدید هستیم، در برخی موارد ساختمانهای نوساز 
به علت کیفیت پایین ساخت از ابتدا فرسوده 

محسوب می شوند.
وی عنوان کرد: این بافت های به ظاهر جدید 

ساخت شده اما ناکارآمد در محاتی از کرج 
مانند حسن آباد، حصارک، حیدرآباد و غیره حتی 
گاهی به صورت ساختمان های برج مانند احداث 
می شود که چون استانداردهای الزم را ندارند در 

هنگام وقوع زلزله ای بزرگ یک فاجعه را رقم 
خواهند زد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
البرز بیان کرد: اگر مراجع صدور پروانه فعال تر 
کار کنند، جلوی بسیاری از ساخت و سازهای 

غیرمجاز کنونی و همچنین تولید بافت ناکارآمد و 
فرسوده شهری گرفته می شود.

وی در تشریح اقدامات سازمان برای افزایش عمر 
ساختمان ها افزود: در بحث مصالح کاربردی در 
ساختمان ها بر اساس افق 1404، در سال جاری 
مبحث استفاده از یک رده مقاومتی باالتر برای 
بتن مورد استفاده در ساخت و سازهای جدید را 
پیش برده ایم که این مهم اکنون در حال اجرا 

است، در بحث اسکلت ساختمان نیز توافقاتی را با 
سازمان ملی استاندارد در بخش نظارت بر ساخت 

و سازها پیش خواهیم برد تا مصالح مصرفی در 
اسکلت ساختمان از کیفیت باالیی برخوردار باشد.

مهندس علیرضا صنوبر مبحث مراقبت و 
نگهداری از ساختمان ها در زمان بهره برداری را 
از نکات مهم در افزایش عمر مفید ساختمان ها 

دانست و گفت: افزایش عمر مفید ساختمان و 
اطمینان از ایمنی  ساختمان از جمله موارد حاصل 

از اجرا مراقبت و نگهداری از ساختمان ها است.
صنوبر در بخش دیگری با اشاره به شیوع ویروس 

کرونا و لزوم کاهش رفت و آمدها به ادارات، 
تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۹5 درصد از 

خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی البرز 

به صورت الکترونیک ارائه می شود.
صنوبر ادامه داد: سازمان نام مهندسی ساختمان 

البرز برخی ظرفیت ها برای بافت های فرسوده 
در نظر گرفته است که آن را به مهندسان زیر 

مجموعه خود تخصیص می دهد تا در قالب آن از 
تخفیفات مربوطه در ارائه خدمات ساخت و ساز 

در بافت های فرسوده استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در کشورمان در 
حال تولید بافت فرسوده جدید هستیم، افزود: 

در این مورد بافت های فرسوده و ناکارآمد صفر 
کیلومتر تازه ساخت اجرایی می کنیم که کیفیت 

ساخت مطلوبی ندارد.
وی عنوان کرد: این بافت های به ظاهر جدید 

ساخت شده اما ناکارآمد در محاتی از کرج 
مانند حسن آباد، حصارک، حیدرآباد و غیره حتی 
گاهی به صورت ساختمان های برج مانند احداث 
می شود که چون استانداردهای الزم را ندارند در 

هنگام وقوع زلزله ای بزرگ یک فاجعه را رقم 
خواهند زد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
البرز بیان کرد: اگر مراجع صدور پروانه فعال تر 
کار کنند، جلوی بسیاری از ساخت و سازهای 

غیرمجاز کنونی و همچنین تولید بافت ناکارآمد و 
فرسوده شهری گرفته می شود.

صنوبر در بخش دیگری با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا و لزوم کاهش رفت و آمدها به ادارات، 

تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۹5 درصد از 
خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی البرز 

به صورت الکترونیک ارائه می شود.
 وی با بیان اینکه شناسنامه فنی و ملکی 

ساختمان از سال گذشته در استان البرز صادر 
می شود، خاطرنشان کرد: گام های ابتدایی این 
اقدام برداشته شده است اما نیازمند بهبود است 

تا بهره برداران با اطمینان خاطر از وضعیت 
ساختمان ساخته شده مطلع شوند.
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سا
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نماینده شیراز با تأکید بر بازنگری در قانون 
نظام مهندسی گفت: راه حل اصاح قانون نظام 
مهندسی، انجام روند کارشناسی در مجلس است.

به گزارش تاسیسات نیوز، علیرضا پاک فطرت، 
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای 

اسامی با تأکید بر اصاح و بازنگری در قانون 
نظام مهندسی گفت: دلیل اصلی بررسی نشدن 

این مسئله را در صحن علنی، ریاست نماینده 
مجلس دهم بر سازمان نظام مهندسی کشور و 
درگیری های او با وزیر راه وشهرسازی می دانم؛ 

چراکه مشکاتی را ایجاد کرد.
او با بیان اینکه دستورالعمل های فنی بسیار خوبی 

در نظام مهندسی و حوزه عمران وجود دارد، 
اما به خوبی اجرا نمی شود، ادامه داد: نمایندگی 
و همزمان، ریاست  بر سازمان نظام مهندسی 
در دوره گذشته پارلمان، باعث زد وبندهایی در 

کمیسیون عمران شده بود و نماینده مذکور هم نه 
به  مجلس و نه به نظام مهندسی می رسی

پاک فطرت با اشاره به موضوع امضا فروشی در 
حوزه ساخت وساز و نظارت بیان کرد: فردی در 

خارج از ایران حضور داشته است که امضایش را 
در نظام مهندسی استفاده می کردند، این معضل ها 

و دیگر تخلف ها باید از بین برود. با وجود مشکل 
یاد شده، در صورت تخریب سازه ها در حوادثی 

مانند زلزله و ایجاد مشکل در شناسنامه فنی 
ساختمان،  چه کسی باید پاسخگو باشد؟ کسی که 

فقط ُمهرش در شناسنامه ساختمان و خودش در 
خارج از کشور است!

نماینده شیراز و زرقان گفت: راه حل اصاح 
قانون نظام مهندسی، انجام روند کارشناسی در 

مجلس است، البته نه تنها کمیسیون عمران، 
بلکه کمیسیون هایی مانند اقتصادی هم باید این 

موضوع را بررسی کنند.
او با تأکید بر بررسی جنبه های حقوقی در اصاح 
این قانون تصریح کرد: توجه به موضوع تعارض 

منافع و ایفای نقش مصرف کنندگان در کنار 
افراد حقوقی از دیگر ملزومات اصاح قانون نظام 

مهندسی است.
پاک فطرت با بیان اینکه مسکن حدود 20 یا 30 

درصد سبد خانوار را تشکیل می دهد و بخش 
مهمی به شمار می رود،  گفت: بررسی مسائل 
مالیاتی خانه ها و واحدهای مسکونی بر اساس 

متراژ وغیره از نکات الزِم توجه در بازنگری قانون 
نظام مهندسی است.

تاکید نماینده مجلس بر بازنگری 
بر قانون نظام مهندسی کشور

نظام مهندسی
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ئیس شواری مرکزی نظام مهندسی ساختمان 
گفت: قوانین پیچیده و مطول موجود را باید 

ساده سازی و مختصرسازی و همه فهم کرد. االن 
هیچکسی به جز قانون دار قانون را نمی فهمد.

متاسفانه اینقدر قانون را پیچیده کرده ایم که این 
مشکات ایجاد شده است.

به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس شورای 
مرکزی نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه ” 
شفاف سازی در نظام مهندسی به بحران تبدیل 

شده است”، گفت: راه مبارزه با فساد قلع و قمع با 
شمشیر نیست.

احمد ُخرم در خصوص جلوگیری از بروز تخلف 
در سازمان های نظام مهندسی و تاکید وزیر راه بر 

شفافیت این سازمان ها، اظهار کرد: شفاف سازی 
و مبارزه با فساد یک برنامه  روشن و مدونی دارد؛ 

40 سال است ما به این برنامه که دنیا به آن عمل 
کرده، توجه نکرده ایم.

وی با بیان این که شفاف سازی به بحران تبدیل 
شده است،  ادامه داد:  »این مسئله خواست نظام 

مهندسی ساختمان نیست. در ادارات، در سازمان 
ثبت اسناد و اماک، در شهرداری ها و در ادارات 

شاهد این فساد هستیم.«

وی بیان کرد:  مبارزه با فساد تا االن این بوده که 
شمشیر دست بگیریم و قلع و قمع کنیم. این راه 
مبارزه با فساد نیست؛ راه هم اگر هست اساسی 
و ریشه ای نیست. وقتی با فساد برخورد فیزیکی 

می شود، فساد تغییر مسیر، شکل و محتوا می دهد 
و به کار خودش ادامه می دهد.

رئیس شواری مرکزی نظام مهندسی ساختمان 
گفت: برای سالم سازی محیط ادارات و 

دستگاه های اجرایی باید سیاست ها را اصاح کرد. 
قوانین پیچیده و مطول موجود را باید ساده سازی 
و مختصرسازی و همه فهم کرد. االن هیچکسی 

به جز قانون دار قانون را نمی فهمد.متاسفانه اینقدر 
قانون را پیچیده کرده ایم که این مشکات ایجاد 

شده است.
خرم اضافه کرد: بعد از اصاح قانون، ساختار 
باید اصاح شود. ساختارهای ما معیوب است. 

ساختارهای وظیفه گرا َره به جایی نخواهند برد. 
باید بر دستگاه ها مدیریت نتیجه گرا و پروژه محور 

حاکم شود.

خرم تاکید کرد: 
حذف فساد در گرو رفع پیچیدگی قوانین

نظام مهندسی
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شرکت گوگل از جمله شرکت های پیشرو و موفقی است که از همان آغاز توانسته 
محیط دلپذیری را برای کارکنانش پدید آورد که در آن تقریبا همه کارکنان احساس 

می کنند در محیطی شبیه به  خانه شان در حال سپری کردن ساعات کاری شان هستند. 
ناگفته پیداست که کمتر کسی حاضر می شود چنین محیط خوشایندی را به امید یافتن 
شرایط کاری بهتر ترک کند و از گوگل برود. در واقع بنیان گذاران شرکت گوگل یعنی 

لری پیج و سرگی برین از اولین روزی که شرکت گوگل را پس از رها کردن دوره دکترای 
خود در دانشگاه و در یک پارکینگ تاسیس کردند تصمیم گرفتند تا شرکت شان را به 
مکانی متفاوت از سایر شرکت ها و با باالترین میزان راحتی و دلپذیری برای کارکنان 

تبدیل کنند و به عقیده بسیاری از صاحب نظران به طور کامل در این مسیر موفق 
بوده اند. در ادامه به برخی نکات منحصربه فرد و تاثیرگذار بر مقبولیت محیط کاری 

گوگل برای کارکنان اشاره خواهد شد که نشان می دهند چرا گوگل به چنین جایگاه 
ارزنده ای در دنیای کسب وکار تبدیل شده است.

چرا همه دوست دارند در گوگل 
کار کنند؟

1- در گوگل سلسله مراتب اداری معنا و 
مفهوم چندانی ندارد

گوگل جزو آن شرکت هایی است که سلسله 
مراتب خشک سازمانی و نگاه باال به پایین در آن 
بی معناست. این مساله حتی در مورد بنیان گذاران 
و مالکان مشهور شرکت یعنی لری پیج و سرگی 

برین نیز مصداق پیدا می کند و آنها با وجود شهرت 
و ثروت شان جایگاهی همتراز با سایر مدیران 

شرکت دارند. در این شرکت، تصمیمات به صورت 
مشارکتی و با نظرخواهی از کارکنان اتخاذ می شود 

و مشارکت واقعی کارکنان در تصمیم گیری ها 
موجب شده تا برای حصول اطمینان از اجرایی 

شدن برنامه و طرح ها نیازی به دستور از باال و الزام 
مدیریتی نباشد. عاوه بر این در گوگل، کارکنان 

این امکان را دارند تا بخش و تیم کاری مورد 

عاقه شان را خودشان انتخاب کنند.

2- در گوگل حقوق بسیاری از مدیران و 
کارکنان از روسای شرکت باالتر است

در گوگل سیستم تعیین و پرداخت حقوق و پاداش 
با سایر شرکت ها متفاوت است. در این شرکت 

سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای 
واقعی اجرا می شود و کسانی که سهم بیشتری از 

موفقیت های شرکت داشته و دارند دستمزد بیشتری 
دریافت می کنند. پیاده شدن چنین سیستمی در 
گوگل موجب از بین رفتن تبعیض های پرداختی 

بین کارکنان شده و انگیزه آنها برای کار و تاش 
مضاعف را افزایش می دهد. در این شرکت، همیشه 
لیستی از کارکنان کوشا و فوق العاده توسط مدیران 

هر بخش تهیه می شود که مبنایی است برای 



www.tasisatnews.com 2۹0 هفته نامه شماره

اعطای مشوق های مادی و غیرمادی. مشوق های 
غیر مادی در نظر گرفته شده برای کارکنان برتر 

گوگل هم در نوع خود جالب و خاص هستند؛ این 
مشوق ها شامل موارد خاصی همچون اهدای سهام 
ویژه گوگل به کارکنان و صرف شام با مدیرعامل و 
روسای شرکت می شود که برای خیلی ها در جهان 

یک آرزوست.

۳- سیستم 1۰- 2۰- ۷۰ به خوبی در 
گوگل اجرا می شود

در گوگل سیستمی برای سپری کردن ساعات 
کاری روزانه وجود دارد که 10- 20- ۷0 نام دارد 

و براساس آن کارکنان در هر روز کاری باید ۷0 
درصد وقت شان را برای انجام فعالیت های مرتبط با 
کسب وکار اصلی گوگل یعنی موضوع جست وجوی 

اینترنتی و تبلیغات صرف کنند، 20 درصد وقت شان 
را صرف پروژه های مورد عاقه خود که به نحوی 
با پروژه ای در دست اجرای گوگل در ارتباط است 

کنند و 10 درصد از وقت شان را به عاقه مندی ها و 
ایده های خودشان اختصاص دهند. ناگفته پیداست 

که اجرای چنین سیستمی هم می تواند رضایت 
شغلی حداکثری از کار کردن در گوگل را در میان 
کارکنان پدید آورد و هم بذر خاقیت و نوآوری و 

خودتعیین گری را در ذهن کارکنان بکارد.

۴- در گوگل همه به هم خوب گوش 
می کنند

فرهنگ خوب گوش کردن در گوگل کاما جا 
افتاده است و مدیران ارشد شرکت در این زمینه 
الگوی فوق العاده خوبی برای کارکنان هستند. به 
عبارت بهتر در این شرکت مدیران به گونه ای به 
زیردستانشان گوش می کنند که به آنها احساس 

هم تیمی بودن و بودن در یک جبهه واحد را می دهد. 
در جریان برگزاری جلسات کاری معروف گوگل 

موسوم به »جلسات نیم ساعته گوگل« که به صورت 
ایستاده و طی زمان کمتر از 30 دقیقه برگزار می شود 

کارکنان و مدیران هر بخش در شرایطی برابر و با 
تاکید بر گوش کردن فعال به صحبت های هم گوش 
می کنند و سلسله مراتب اداری در این میان بی معنی 

می شود.                          منبع: دنیای اقتصاد

مدیران بخوانند




