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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
نظام مهندسی پس از مدت ها سرانجام برگزاری انتخابات به شکل آناین را پذیرفت 

و برای انجام آن برنامه ریزی را شروع کرد. طبق شنیده هایی نه چندان موثق، روند 
انجام و مشکات احتمالی بررسی شده است و برای آنها چاره اندیشی صورت گرفته 
است. به هرحال این اتفاق خوب و مبارکی از دید تکنولوژی و کنار آمدن با فضای 

مجازی به هر شکل است. شاید کرونا این مزیت را داشته است که مجبور شویم 
کمی تکنولوژیک باشیم.

نگرانی اصلی اما امکان خطاها و مشکات ثانویه است. آیا سازمان نظام مهندسی 
برای برگزاری چنین انتخاباتی دارای نیروهای پشتیبان و فنی است؟ وقتی سایت 

سازمان به دالیلی بسیار ساده و پیش پاافتاده از دسترس خارج می شود و مدت ها به 
همین شکل باقی می ماند نگرانی ها افزایش می یابد. به ویژه آن که در دوره هایی نیز 

مشکات فنی باعث بروز مشکاتی در روند انتخابات شده بود. هک شدن فرآیند 
انتخابات و یا دو رزدن قفل های امنیتی و یا خریداری آراء نگرانی هایی است که وجود 

دارد.
این ماجرا روی خوبی نیز دارد و آن به میدان آمدن بسیاری از آرایی است که تاکنون 

عاقه ای به شرکت در انتخابات به دلیل مشکل در مراجعه به محل رای گیری 
نداشتند. این حجم باال شاید خود باعث جلوگیری از مهندسی کردن آراء می شود. 
نمی توان این تعداد باالی رای را خرید. البته الزم است توضیح دهیم که منظور از 

خرید رای، پرداخت پول در قبال رای نیست که بعید به نظر می رسد جامعه مهندسی 
و افراد آن چنین چیزی را برتابند و حتی کسی برای این کار پول بپردازد. بلکه تطمیع 
عده ای با وعده هایی خاف واقع مصداق خرید رای است که در تعداد کم شدنی است 

ولی تمام جامعه را برای تمام عمر نمی توان گول زد. از سوی دیگر تعداد بسیار زیاد 
شرکت کننده را می توان پشتوانه ای خوب برای نمایندگان و نیز افزایش انتظارات 

دانست. هر رای یک پرسش گر است و از شخص انتخاب شده انتظار پاسخ دارد. این 
امر مهم باعث می شود هیأت رئیسه گروه تخصصی خود را در یک اتاق شیشه ای 

ببیند و مجبور باشد به همه پاسخ دهد که در این سه سال چه کرده است. کما این 
که می بینیم اکنون گزارش هایی واصل می شود و بافاصله از سوی دیگران نقد 

می شود. این نقد باید به همه جامعه تسری یابد؛ بی رحمانه و صریح.
آرای خاکستری در این دوره تعیین کننده نتیجه انتخابات است. آرایی که باالخره به 

صحنه خواهند آمد. 
خوب و بد این داستان تا چندماه دیگر عیان خواهد شد. با همه مشکاتی که امروزه 
گریبان جامعه مهندسی را گرفته است و در حال نابودی تمام داشته های این جامعه 
نحیف است، به نظر می رسد خونی تازه نیاز است تا به جای همزیستی مسالمت آمیز 

به حمله فکر کنیم که دفاع بدترین موضع در جنگ است!

تا بعد!

آرای خاکستری
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خرم خواستار بررسی 
چگونگی وقوع حادثه انفجار 

خیابان شریعتی تهران شد
احمد خرم، رئیس سازمان نظام 
مهندسی تهران ، ضمن عرض 
تسلیت به خانواده های جان 

باختگان حادثه انفجار بیمارستان 
سینا اطهر؛خواستار بررسی دقیق 
عوامل بروز حادثه توسط نظام 

مهندسی تهران شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور در پیامی, با تسلیت 
به خانواده های جان باختگان 

حادثه انفجار بیمارستان سینا اطهر، 
از رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران شناسایی 
دقیق عوامل بروز این حادثه را 

خواستار شد.

اخبار داخلی

رونق اقتصاد در گرو رونق 
ساخت و ساز است

خرم در سفر دو روزه خود به همدان 
گفت :  در دوران شیوع بیماری 
کرونا، این کشورها وقتی می 

خواستند از قرنطینه خارج شوند، 
بخش ساخت و ساز را فعال کردند، 
اما اقتصاد کشور ما 6 سال است که 
در دوران رکود به سر می برد اما 
هنوز متوجه نیستیم برای خروج از 
رکود باید به ساخت و ساز بپردازیم.
 به گزارش تاسیسات نیوز. احمد 

خرم رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور ، سفر استانی خود 
را در سال جدید با سفر به استان 

همدان آغاز کرد.

فراخوان نظام مهندسی 
تهران جهت انجام تغییرات 
دفترچه اطالعات ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، به اطاع 
کلیه اعضای محترم می رساند که 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران در راستای عمل به 
بند 2-۷ مبحث دوم مقررات ملی 
ساختمان )زیرمجموعه پ(، در 
نظر دارد پیشنهادات خود مبنی 

بر تغییرات کمی و کیفی دفترچه 
اطاعات ساختمان و به تبع آن 
صدور الکترونیکی شناسنامه فنی 
و ملکی طبق بند 2-9 مبحث دوم 

)نظامات اداری( را تهیه نماید.

از اعمال سلیقه ای امور در 
دفاتر نظام مهندسی استان 

تهران پرهیز شود

عضو هیأت مدیره سازمان نظام 
مهندسی استان تهران: از اعمال 

سلیقه ای در انجام امور پرهیز کنید 
و فعالیت ها در یک چارچوب معین 

انجام پذیرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، نشست 

هم اندیشی مسئولین دفاتر نمایندگی 
سازمان به منظور ارائه گزارش در 
خصوص لینک شدن ها، ایده ها و 

راهکارها در راستای بهبود عملکرد 
دفاتر برگزار شد.

مهندسان نیازمند اصالح 
قوانین نظام مهندسی هستند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خراسان رضوی با تاکید بر 

ضرورت اصاح قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان به عنوان یکی از 
اولویت های شورای مرکزی گفت: 

یکی از مسائلی که امروز سازمان نظام 
مهندسی ساختمان به شدت با آن درگیر 

است، عدم اصاح قوانین است که 
مطابق با شرایط کنونی به روزرسانی 
نشده است. قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان مصوب سال 13۷4 

است و در آن رسما اعام شده که این 
قانون باید بعد از 10 سال بازنگری و 
اصاح شود که این اقدام انجام نشده 

است.

مطالبات نظام مهندسی از 
طریق مجلس پی گیری می 

شود
رییس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان سمنان در دیدار 
با نماینده مردم دامغان در مجلس 
شورای اسامی ابراز امیدواری 

کرد مطالبات و خواسته های نظام 
مهندسی از کانال مجلس اجرایی 
شود، مهندس محمدرضا خسروی 

رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان سمنان در دیدار 
با علی اکبر علیزاده نماینده مردم 
شریف دامغان در مجلس شورای 
اسامی، تبریکات هیات مدیره 

سازمان و مهندس خرم ریاست نظام 
مهندسی ساختمان کشور به مناسبت 

انتخاب شایسته وی را اباغ کرد.
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از اشری بخوانید

همواره طراحی خانه ها به گونه ای نبوده است که تهویه مکانیکی کامل 
در آن نصب شود. نمای ساختمان های مسکونی به قدری نشتی داشتند که 
تبادل هوای طبیعی قابل توجهی بدون سیستم تهویه مکانیکی در آنها رخ 
می داد. از زمانی که برای صرفه جویی در مصرف انرژی و تامین آسایش 
بهتر منازل مسکونی نفوذناپذیرتر شدند، تهویه مکانیکی برای اطمینان از 
 )IAQ( تامین هوای تازه کافی برای حفظ کیفیت قابل قبول هوای داخل
ضروری شده است. از آنجایی که این سیستم ها رایج می شوند، پیشرفت ها 
و به روزشدگی های مختلفی روی استاندارد 62,2 اشری انجام شده و صنعت 
حوزه های پیشرفت احتمالی را در زمان مشخص کردن، طراحی، نصب و 

بهره برداری از سیستم های تهویه مسکونی تعریف کرده است. 

سیستم های تهویه مسکونی
چالش ها و پیشرفت ها - بخش اول

مترجم: مهندس نیره شمشیری
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این مقاله، خاصه ای از وضعیت روز تهویه 
مسکونی براساس دو مطالعه تحقیقاتی جدید 

متمرکز روی اندازه گیری IAQ در خانه هایی که 
تهویه مکانیکی دارند را بررسی می کند. نتایج این 

مطالعات برای کمک به مرتفع ساختن تغییرات 
آینده استاندارد 62,2 اشری و روندهای اجرایی 

 IAQ صنعت به منظور بهبود تهویه مسکونی و
استفاده می شود.

از دهه 1980، هدف تحقیقات میدانی در مورد 
 ،IAQ راندمان انرژی ساختمان های مسکونی و

بهبود راندمان انرژی و IAQ در خانه های 

ایاالت متحده بوده است. پیشرفت های حاصل 
شامل پنجره های با راندمان انرژی بهتر، 

عایق کاری، آب گرم بهداشتی، تجهیزات تهویه 
مطبوع و یک روش یکپارچه برای طراحی 

سیستم HVAC و محوطه های بسته با عنوان 
»محکم بساز، درست تهویه کن« می شود. محکم 
بساز، درست تهویه کن )BTRV( براساس این 

اصول است که منازلی که درزبندی کامل تری 
دارند برای تهویه فضا به انرژی کمتری نیاز دارند 

و در مقایسه با ساختمان هایی که نشتی دارند 
و تنها از پنجره برای تهویه استفاده می کنند، 
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محیط داخلی راحت تر با تهویه مکانیکی 
کنترل شده تری فراهم می کنند. BTRV در 

برنامه های ساخت و ساز جدید با راندمان انرژی 
 ENERGY باال مانند خانه هایی که گواهینامه

 Zero Energy، دارند، خانه های STAR
Passive House و الزامات تجویزی مانند 

کدهای بین المللی )کدهای I( و مراجعی که 
مطابقت با استاندارد 62,2 اشری را الزامی 

می دانند، استفاده می شوند. چالش های اولیه در 
اجرای برنامه BTRV منجر به پذیرش مصالح 
ساختمانی و روش های ساخت بهتر، تست های 

نشتی هوا، سیستم های تهویه یکپارچه در 
منازل و کنترل های هوشمندتر در صنعت شد. 
همانند همه فناوری های پیشرفته خانه سازی 
یا HVAC جدید، وقتی بازرگانان مهارت 
های الزم برای طراحی، نصب و راه اندازی 

 HVAC ساختمان های هوابندتر و سیستم های
ساده تر را داشتند، مالکان با ریسک کمتری در 

اجرای BTRV رو به رو بودند. 

خانه ها چطور تهویه می شوند؟ 
رایج ترین روش برای تامین تهویه کامل، استفاده 

از یک فن تخلیه است که قادر به عملیات 
مداوم باشد. این تجهیزات اغلب فن های دوکاره 

هستند که برای تخلیه نقطه ای در حمام ها، 
رختشویخانه ها یا آشپزخانه ها هم استفاده 

می شوند. فن های جدید، ساکت تر و بهتر معمواًل 
کارامدتر از فن های تخلیه معمول هستند و به 
عنوان ساده ترین راه برای اضافه کردن تهویه 
به یک خانه دیده می شوند. راه اندازی آنها با 

تجهیزات اندازه گیری ارزان موجود ساده تر است 
چون دریافت هوا در بیشتر کاربری ها به سادگی 

قابل دسترسی است. 
بعضی خانه ها از سیستم های گرمایش و 

سرمایش هوای اجباری مرکزی برای توزیع، 
تصفیه و تعدیل هوای بیرون که مستقیم به 

بخش برگشت سیستم هوای اجباری کانال کشی 
شده استفاده می کنند؛ همچنین گاهی یک 

فن اختصاصی هوای بیرون برای اطمینان از 
جریان هوای صحیح در نظر گرفته می شود. 

راه اندازی این سیستم های تهویه رفت معمواًل 
سخت تر از سیستم های تهویه تخلیه است چون 
ورودی های هوا و کانال کشی مربوطه معمواًل به 
سادگی قابل دسترسی است. تنوع منطقه ای در 

استفاده از سیستم های رفت و تخلیه وجود دارد و 
سیستم های رفت در اقلیم های جنوبی و مرطوب 
رایج تر است. دمنده های سرعت متغیر می توانند 

چالش های راه اندازی مربوط به اندازه گیری 
دبی را افزایش دهند و ممکن است به راهنمای 

سازنده HVAC بیشتر نیاز داشته باشند. 
سیستم های تهویه متوازن، فن های رفت و 

تخلیه را که برای کار در تنظیم می شوند و توازن 
فشار داخل را حفظ می کنند، ترکیب می کنند. 

بسیاری از ترکیب های فن های تخلهی و رفت 
را می توان طوری راه اندازی کرد که همراه با 

سیستم های کاما یکپارچه مانند ونتیاتورهای 
بازیابی انرژی )ERVها( یا ونتیاتورهای 

بازیابی گرما )HRVها( متوازن شوند. اغلب 
به دلیل هزینه و پیچیدگی بیشتر، تهویه متوازن 

شامل سیستم های بازیابی انرژی و گرما کمتر 
از سیستم های رفت یا تخلیه استفاده می شوند. 
سیستم های تهویه متوازن در اقلیم های سردتر 
که مزایای مرتبط با انرژی بیشتری در استفاده 
از بازیابی گرما وجود دارد، رایج تر است. برای 

مشخص کردن سیستم های بازیابی گرما برای 
صرفه جویی انرژی محسوس )HRVها( و 
سیستم های بازیابی انرژی )ERVها( که 

رطوبت را هم بین جریان های هوای ورودی و 
تخلیه مبادله می کنند، یک تقسیم بندی بیشتری 

وجود دارد. 

از اشری بخوانید
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خبر روز

به بهانه برگزاری نخستین انتخابات آنالین
 گروه های تخصصی نظام مهندسی

مهری بهزادپور: برگزاری انتخابات گروه های 
تخصصی نظام مهندسی امسال نیز در راستای 
اجرای ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان و به منظور گسترش همکاری های 

حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران با هدف بهبود 

عملکرد و کارشناسی دقیق تر مسائل رشته های 
تخصصی سازمان برگزار خواهد شد.

انتخابات گروه های تخصصی امسال شاید رنگ و 
بویی دیگر دارد. بررسی آسیب شناسانه این دوره 
از انتخابات که عنوان» نخستین انتخابات آناین 
« نظام مهندسی را نیز یدک می کشد ، مسلمَا با 
چالش های پیدا و نهانی همراه است که نیاز به 

بررسی های بیشتری دارد.
اما شاید مهمترین دلیل مواجهه با با چنین رویدادی 

»کرونا« این ویروس ناشناخته ای باشد که عاوه 
بر نشان دادن روی منحوس خود،  باعث شکوفایی 

بسیاری از پتانسیل های شناخته شده و ناشناخته در 
بخشهای کشور شد.

توسعه دولت الکترونیک و استفاده از خدمات 
دیجیتالی یکی از این پتانسیل ها هست که 

نمود» انتخابات آناین« را می توان از ظرفیتهای 
مثبت آن برشمرد.

رای گیری الکترونیکی چیست؟
پروسه رای گیری آناین و الکترونیکی در سطج 

وسیع هنوز در کشور ما رواج نیافته و از تجریه کمی 
و کیفی زیادی برخوردار نبوده است. هر چند بنا به 

ماحظاتی امکان دارد که با اشکاالتی همراه باشد ، 
اما به نظر راحت و رضایت بخش می آید.

انجام انتخابات آناین با یک دستگاه الکترونیکی 
و لمس صفحه نمایش آن با استفاد از فناوری های 

مدرن صورت می گیرد.
مزایای رای گیری به این شکل شامل ؛ تسریع 

رای گیری،  افزایش و تسهیل حضور رای دهندگان، 
تسریع اعام نتایج، کاهش هزینه های رای گیری 

و … از جمله پارامترهای این مقوله است که انجام 
این روش را بر روش سنتی کاغذی غالب می سازد.

عاوه بر اینکه در این مدل از انتخابات  و بردن رای 
مردم به فضای مجازی به ویژه در شرایط کنونی به 
نظر ضرورتی به نظر می رسد که از »تهدید کرونا« 

»فرصت رای گیری آناین« را ایجاد کرده است .
معایب و چالش های احتمالی رای گیری 

آنالین و الکترونیکی
در این مدل از رای گیری نیز شاید به همان اندازه 
که احتمال تخلف در رای گیری سنتی وجود دارد ، 

موجود باشد که با توجه به انجام آن در بستر اینترنت 
و آناین ، آن را به نام »هک« می شناسیم.

مشکل احراز هویت
در رای گیری سنتی و کاغذی ، رای دهندگان با 

حضور درمحل رای گیری و ارائه مدارک شناسایی 
، احراز هویت می شوند اما احراز هویت در فضای 

دیجیتال سخت تر خواهد بود.
ارائه اطاعات هویتی در پروسه رای گیری 

الکترونیکی محلی برای تخلفات در این مقوله است. 
شاید بنظر رسد که ترکیبی از هر دو مدل می تواند 

بتواند اجرای این رویداد را به شکل مطلوبتری 
اجرایی سازد.

در هر حال بنظر می آید که در شرایط که در حال 
گذر از بحران شیوع کرونا هستیم ، بهترین فرصت 
برای قدم نهادن در دنیای الکترونیکی و دیجیتالی 

در عرصه رای گیری نیز باشیم و شاید عنوان 
نخستین رای گیری  آناین تاریخ نظام مهندسی ، 
یادگار و خاطره ای خوش از دوران کرونا در اذهان 
ما به جای گذارد که بدعتی پایدار در این عرصه را 

برای ما باقی گذارد.
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پاسکاری »امنیت ساختمان« بین گروه 
تخصصی مکانیک و آتشنشانی!

مهری بهزادپور: گروه های تخصصی فعال در 
نظام مهندسی کشور، از جمله گروه تخصصی 

مکانیک نیز از دایره این چالش ها مصون نمانده 
است.  واگذاری مسئولیت »آتشنشانی« و رعایت 
مسائل مرتبط با آن در پروسه ساخت و ساز  به 

مهندسان ناظر گروه تخصصی مکانیک، صدور 
تاییدیه توسط سازمان آتشنشانی، پاسخگویی به 

نواقص احتمالی از سوی مهندسان ناظر گروه 
تخصصی ، و نبود تقسیم وظایف کاری در این 
زمینه به مشکات بسیاری انجامیده که شاید 

گزارش ویژه

www.tasisatnews.comهفته نامه شماره 292 

 تداخل و درگیری قوانین در بسیاری از بخشهای اقتصادی 
و غیر اقتصادی کشور یکی از معضالتی به شمار می آید که 
گریبان بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی را گرفته  و نظام 
مهندسی کشور نیز با توجه به سابقه طوالنی عدم تغییر در 

قوانین و اهمال در اصالح قوانین آن در حوزه قانون گذاری و 
اجرا  از این چالش به دور نمانده است.



گزارش ویژه
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ناشی از فعالیت  هر یک از این دو سازمان در دو  
وزارتخانه جداگانه؛ )نظام مهندسی تحت حوزه 
نظارتی وزارت راه و شهرسازی و آتش نشانی 

تحت حوزه نظارتی شهرداری »وزارت کشور«( و 
نبود سیاست های واحد در این میان باشد.

نبود صالحیت حرفه ای، حلقه فراموش 
شده ماده قانون نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان
این در حالی است که اختاف نظر در حوزه اجرا 

در باره مسئله آتشنشانی و مسائل ایمنی ، از 
اهمیت بسیاری برخوردار است که با نبود یک 

متولی واحد امنیت و ایمنی مردم را با خطر مواجه 
ساخته است.

تشکیل شرکتهای ذیصاح طراحی خدمات آتش 
نشانی با مجوز سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی 
از جمله اموری است که در این حوزه انجام شده، 
در حالی که این امر بر خاف ماده 4 قانون نظام 

مهندسی و کنترل ساختمان مبتنی بر داشتن 
صاحیت حرفه ای برای انجام خدمات مهندسی 

در حوزه صنعت ساختمان است.
دریافت حق الزحمه خدمات صورت گرفته در این 

پروسه از سوی سازمان آتش نشانی و انجام امور 
توسط مهندسان ناظر گروه تخصصی مکانیک 

تناقضی است که پاسخگویی مهندسان گروه در 
برابر تخلفات صورت گرفته در محاکم قضایی آن 

را تشدید می کند.

نامه های سرگردان بی حاصل بر نظارت 
مبحث آتشنشانی ساختمان سازی

بهنام جباری عضو مستعفی گروه تخصصی 
مکانیک در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات نیوز، 
ضمن اشاره به نبود قوانین جامع و صریح در این 

زمینه می گوید: بیش از سه سال است که نامه 
نگاری های قراوانی با مراجع ذیصاح در این 
زمینه صورت گرفته است تا در حوزه طرحی و 
اجرای مبحث » آتشنشانی « و تعیین وظایف 

مهندسان ناظر و همچنین آتشنشانی اقدامات الزم 
صورت گیرد ولی تاکنون این تاشها به جایی 

نیانجامیده است.
وی با بیان اینکه در سال 96 قربانخانی  مدیریت 
وقت گروه تخصصی ، طی نامه ای آتشنشانی را 
جزو وظایف ناظران اعام کرد گفت : متاسفانه 

این تناقض عملکرد با سردرگمی در حوزه اجرا به 
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نابسامانی بسیاری تا کنون انجامیده و تنها واکنش 
نظام مهندسی به انتشار یک نامه در سایت 

سازمان نظام مهندسی انجامید که آن هم مورد 
اعتراض وزارت خانه راه و شهرسازی و معاونت 

شهرداری قرار گرفت.

صدور تاییدیه آتشنشانی بر خالف مبحث 
سوم قانون مقررات ملی ساختمان

جباری در ادامه آموزش مهندسان ناظر در باره 
مسائل امنیت و ایمنی آتشنشانی را ضرورتی 

انکارناپذیر ذکر کرد که تا کنون از سطح مطلوبی 
از نظر کیفی و کمی برخوردار نبوده است.

وی صدور تاییدیه آتش نشانی و نظارت آنها در 
این حوزه را بر خاف مبحث سوم قانون مقررات 

ملی ساختمان دانست و افزود:
تاکید بر اینکه آتشنشانی در این حوزه وظیفه به 
انجام کار دارد در حالی که هزینه کار به سازمان 

آتش نشانی پرداخت می شود و مسئولیت سنگین 
این کار هم بر عهده مهندسان ناظر حوزه گذاشته 

می شود، مسئله ای بسیار متناقض است و این 
امر زمانی از اهمیت بیشتر برخوردار می شود که 

بسیاری از همکاران ما در برابر محاکم قضایی در 
باره معضلی که هیچ مسئولیت مستقیمی ندارند 

باید پاسخگو باشند.
جباری با بیان اینکه تا کنون پی گیری های 

متعددی با شهرداری،  شورای شهر ، وزارت راه 
و شهرسازی و …. صورت گرفته گفت: قوانین 

نظام مهندسی نیاز به اصاح و بازنگری دارد 
تا این پروسه تمام امور از طراحی و اجرا به 

مهندسان ناظر گروه تخصصی واگذار شود و افراد 
ذیصاح در این حوزه دخیل باشند.

این عضو مستعفی گروه تخصصی مکانیک طی 
دوره های آموزشی  را نیز مانند دیگر رشته ها 
، مانند گاز و …  ضروری دانست تا در پروسه 
ساخت و ساز با نظارت جامع و به هم پیوسته 

خروجی مطلوبی را شاهد باشیم و به طور منطقی 

توانایی دفاع از اقدامات صورت گرفته را داشته 
باشیم.

راهکار: افزایش تعرفه خدمات مهندسی 
و به هم پیوستگی خدمات مهندسی در 

اجرا
وی در باره راهکارهای مناسب در مواجهه با این 
چالش گفت: تعرفه خدمات نظام مهندسی بدون 

اینکه مسئولیتهای بیشتری به آن افزوده شود، 
بسیار کم است و این امر به ویژه در سال جاری 

نیز به طور محسوسی باعث فشار به این گروه 
از جامعه شده است، مسلمَا افزایش تعرفه در 

این زمینه  و طی دوره های آموزشی مهندسان 
ناظر در این بخش می تواند در قالبی جامع و به 
هم پیوسته  تامین کننده شاخص های ایمنی در 

ساختمان سازی باشد که در نهایت با امنیت جانی 
و مالی مردم  را تامین می کند.

در پایان بر اساس گزارش خبرنگار تاسیسات 
نیوز،  در حال حاضر سازمان آتشنشانی و خدمات 
ایمنی  نظارت بر امور اجرایی آتشنشانی را  برای 

ساختمان های مشمول سیستم های اعام و 
اطفاء اقدام نموده و  گواهی تایید سیستم آتش 
نشانی را صادر نموده،  سپس شهرداری تهران 

نسبت به صدور گواهی  پایان کارساختمان  اقدام 
به  عمل می آورد. این فرایند مصداق دقیق 
تعارض منافع بوده زیرا مسئول ایمنی و اطفا 

حریق در صورت بروز حادثه در ساختمان  خود 
مسئول نهایی تایید سیتم اطفا حریق ساختمان در 

زمان ساخت بوده است.
لذا امید است که با بررسی مجدد و رفع مشکات 

موجود در مسیر ایمن سازی ساختمان سازی و 
ممانعت از تبعات آتی آن گام برداریم.
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شرکت هایی مانند فورد، مک دونالد، آیکیا، چارلز شواب، هوندا و ساوث وست نشان 
داده اند که اگر قیمت محصوالت و خدمات یک شرکت دست کم نصف قیمت محصوالت و 

خدمات مشابه رقبا باشد، هیچ عاملی مانع موفقیت آنها نخواهد شد.

رشد چند دهه ای تا بیش از صد ساله درآمدها به 
همراه میانگین رشد 10 تا 40 درصدی و افزایش 

صدها و حتی هزاران برابری ارزش شرکت، اتفاقاتی 
است که می شود در صورت پیاده سازی درست این 

استراتژی ساده سازی قیمت انتظارشان را داشت. 
اما اجازه دهید در شماره هایی جداگانه به بررسی 

ساده سازی محصول بپردازیم. آیا ارائه محصوالتی 
فوق العاده که زیباتر، سبک تر، کارآتر و در یک 

کام، استفاده از آنها برای مشتریان لذت بخش باشد 
هم می تواند چنین موفقیت های بزرگی به همراه 

داشته باشد؟ موتور جست وجوی گوگل که در سال 
1998 معرفی شد، به قدری ساده تر و سریع تر از 

موتورهای جست وجوی رقبا بود که به سرعت رهبر 
بازار آن زمان، آلتاویستا را محو کرد. هنر گوگل 

هم مانند سایر ساده سازهای محصول، مخفی 
کردن پیچیدگی های فرآیندهای درونی )در اینجا 
الگوریتم های جست وجو( پشت یک رابط کاربری 
ساده بود. این شرکت به خوبی درک کرده بود که 

هر چقدر هم پیچیدگی در کار شما وجود داشته 
باشد، نباید آن را به مشتریان تحمیل کرد. به عبارت 

دیگر، سادگی کار به حدی رسید که هر کاربری با 
کمترین دانش و اطاعات کامپیوتری می توانست 

از موتور جست وجوی گوگل استفاده کند؛ همان طور 
که کامپیوترهای خانگی اپل )با تمام پیچیدگی های 
سخت افزاری و نرم افزاری نهان( چنان ساده بودند 

که برخاف کامپیوترهای بازار در دهه های 60 و ۷0 
میادی نیاز خاصی به دانش کامپیوتر زیاد یا تسلط 
به کدنویسی نداشتند. چنین سادگی هایی عاوه بر 

لذت استفاده از محصول یا خدمت، باعث می شود که 
بازار بالقوه شرکت از بخش کوچکی از جامعه به تمام 

جامعه گسترش یابد.
اما گوگل، خودش بر یک شرکت ساده ساز دیگر غلبه 
کرد که تنها سه سال از معرفی موتور جست وجویش 

)آلتاویستا( می گذشت. در سال 1995، آلتاویستای 
ساده سازی شده )ساده سازی محصول( یک موتور 

جست وجوی اینترنتی ارائه کرده بود که سریع تر 

تصاحب بازار به سبک گوگل
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و گسترده تر از سایر موتورهای جست وجو بود. در 
نتیجه، به سرعت تبدیل به موتور جست وجوی 

شماره یک اینترنت و یکی از نخستین وب سایت های 
پربازدید جهان شد. اما زمانی که گوگل با سرعت، 
سادگی بیشتر، دقت باالتر جست وجوها و سهولت 
استفاده ظهور کرد، آلتاویستا به سرعت بازار را از 

دست داد. مجموع ویژگی های محصول گوگل، مانند 
محصول یا خدمت هر شرکت ساده ساز محصول 

باعث جذابیت و لذت استفاده از آن می شد. نه کامپک 
و نه یاهو )که به کمک آلتاویستا آمدند( نتوانستند 

مانع از مرگ آن شوند.
سیطره سه ساله آلتاویستا و مرگ سریع آن، دو درس 

بزرگ در خود دارد: نخست آنکه ساده سازی یک 
پروژه موقت نیست که به پایان برسد. شرکت های 

ساده ساز همواره باید به ساده سازی ادامه دهند. 
مانند کاری که فورد در ساده سازی قیمت کرد و هر 

سال با افزایش میزان تولید و سریع تر کردن خط 
مونتاژ کارخانه هایش از هزینه و قیمت محصوالتش 
می کاست. در حوزه ساده سازی محصول هم شرکتی 

مانند اپل همواره بر زیبایی بیشتر، کاهش وزن، 
کاربری آسان تر و به طور خاصه افزایش لذت 
استفاده از محصوالتش ادامه داده است. درس 

دومی که از ظهور و افول سریع آلتاویستا گرفته 
می شود، فرصت ها و تهدیدهای اینترنت است. حتی 

در صنایعی مانند صنعت الکترونیک نیز به قدری 
بازار پویا است که ممکن است در بازه ای 5 تا 10 
ساله پیروزی و شکست آنی را تجربه کرد. اما در 

فضای اینترنت و آناین، این فرصت ها و تهدیدها 
بسیار پررنگ تر هستند و برخاف صنایعی مانند 

خودروسازی یا صنایع غذایی، شرکت ها هیچ زمانی 
برای از دست دادن فرصت ها ندارند. در هر صورت، 

گوگل از زمان معرفی موتور جست وجوی خود، جهان 
تبلیغات و البته کل جهان رسانه را تغییر داد. از سال 

199۷ که آخرین سال پیش از گوگل به حساب 
می آید تا سال 2015 که آمارها بررسی شده اند، 

بازار تبلیغات جهانی در اینترنت از 90۷ میلیون دالر 
به 1۷1 میلیارد دالر صعود کرد؛ رقمی که نشانگر 

رشد ساالنه ای شگفت انگیز معادل 34 درصد است. 

همین آمار نشان می دهد که یک شرکت ساده ساز تا 
چه اندازه می تواند در ایجاد بازارهای جدید اثرگذار 
باشد. اما رشد ارزش گوگل از این هم سریع تر بوده 
که نشان دهنده سلطه آن بر بازار قدیم و بازار جدید 
ایجاد شده است. ارزش این شرکت با میانگین رشد 
مرکب ساالنه 135 درصدی تا سال 2015 به حدود 

200 میلیارد دالر رسید.
ارزش شرکت گوگل، بین سال های 1998 تا 2015 
تقریبا 2 میلیون برابر شد؛ رقمی که بسیار باالتر از 
سایر شرکت های ساده ساز است که تاکنون بررسی 

کرده ایم )فورد، مک دونالد، آیکیا، ساوت وست، چارلز 
شواب، هوندا و آمازون(. در همین زمان که گوگل، 

افزایش ارزشی 2 میلیون برابری را تجربه کرد، 
آلتاویستا از رده خارج شد، 500 شرکت برتر شاخص 
اس اندپی فقط ۷/ 1 برابر رشد داشتند و یاهو 5/ 3 

برابر افزایش ارزش ثبت کرد. از نظر شاخص برتری 
عملکرد )outperformance( هم که عملکرد 

شرکت را نسبت به نزدیک ترین رقیب آن می سنجد 
و از تقسیم میزان افزایش ارزش شرکت بر میزان 
افزایش ارزش شرکت رقیب به دست می آید، یک 

رکورد تاریخی برای گوگل به دست آمد. این شرکت 
نسبت به رقیب اصلی اش، یاهو 600 هزار برابر 

عملکرد بهتری ثبت کرده است. این مساله نشانگر 
آن است که در بازارهای آناین، شرکت های پیروز 
تقریبا تمام منافع و سهم بازار را تصاحب می کنند. 

شاید دلیل این موضوع، دسترسی شرکت پیروز 
به منابع مالی بیشتر یا تمایل افراد به استفاده از 

وب سایت هایی باشد که دیگران استفاده می کنند. 
شاید هم دلیل آن را صرفا باید در بهترین بودن 

محصوالت و خدمات چنین شرکت هایی جست وجو 
کرد. برتری عملکرد گوگل بر رقبایش همچنین 

در زمان کوتاهی محقق شد که پیش از آن سابقه 
نداشت )16 سال(. این شرکت، در همین مدت کوتاه 
توانست به چنین ارزشی دست پیدا کند. هیچ شرکت 
دیگری در تاریخ )حتی با تعدیل نرخ تورم( نتوانسته 

است با چنین سرعتی به این اندازه بر ارزش خود 
بیفزاید.
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