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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
نشست زنده اینستاگرامی که در این هفته به همت آکادمی کاشانه و در 

اینستاگرام کاشانه برگزار شد یک سوال پرتکرار داشت: تکلیف سیستم آتش نشانی 
چیست؟ چه کسی باید بازرسی کند؟ هزینه بازرسی آن چه می شود؟ چرا 

صاحیت آن پشت پروانه ها وارد نمی شود؟ و ده ها سوال دیگر که از قضا شخص 
پاسخ دهنده در نهایت نکته تلخی را برزبان آورد که این عدم شفافیت را باید 

گروهی از مهندسان در نشستی به اطاع مدیران سازمان برسانند که نرسانده اند. 
تشکلی باید این زحمت را بکشد.

نخستین سوال تلخی که به ذهن همه ما وارد می شود این است که اعضای 
محترم هیات رییسه گروه تخصصی مکانیک که سه سال است در این سمت در 
حال انجام وظیفه هستند آیا متوجه این ماجرا نشده اند؟ الاقل شخص اینجانب 

در مصاحبه حضوری با آقایان دکتر بهنام عابدی و دکتر رامین قاسمی اصل این 
موضوع را متذکر شدم. شنیده ام که بسیاری دیگر نیز این چنین موضوع مهمی 

را مدام به سمع و نظر این عزیزان رسانده اند. پس چرا موضوعی تا این حد مهم 
تاکنون مغفول مانده است؟ شنیده های غیررسمی حکایت از عدم توانمندی 

متصدی این بخش در هیات رئیسه دارد. چرا خود هیات رئیسه خبرهای مرتبط 
را اعام نمی کند و شخص منفعل را معرفی نمی کند تا الاقل دالیل این اهمال 

خطرناک را بدانیم؟ چرا گزارش کارهای انجام شده داده نمی شود؟
در سه سال حدود یکصدو پنجاه هفته وجود دارد که در هر هفته باید جلسه 

هیات رییسه گروه تخصصی مکانیک برگزار می شده است. اگر پنجاه جلسه را 
هم در نظر نگیریم یعنی این عزیزان باید یکصد جلسه دورهم می نشستند و شرح 

کارهای مختلف انجام شده را گزارش می کردند. پس از صد جلسه این اوضاع 
آتش نشانی است. مهندسانی که به کاس رفتند و آزمون دادند و مثًا کارآموزی 

رفتند و هنوز هم نمی دانند کجای این بازی هستند. جالب است که با توجه به 
هزینه اسف بار حق الزحمه مهندس ناظر، هیچ عاقه ای به بازرسی این سیستم در 

میان ناظران وجود ندارد، اما سستی در جبهه گیری ها باعث شده است که باری 
سنگین بی رحمانه به دوش ما نهاده شود. 

در این میان نیز هستند همکارانی که مسئولیت را متوجه ما می دانند ولی هیچ 
خدمات متقابلی را برنمی تابند. به نظر می رسد به روابط پولی بین این همکاران و 

کارفرما باید به دیده شک نگریست!
یادمان باشد امیرکبیر، تنها سه سال صدارت کرد و چنین خدمات عجیب و 

بی نظیری را انجام داد. سه سال زمان طوالنی خوبی بوده است که اکنون از 
دست رفته است.

تا بعد!

سهسالآتش!
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سریعپروانهساختمانیخبر
داد

 همایش بررسی چالشهای صدور 
پروانه و گردهمایی طراحان و 
سازندگان مناطق 22 گانه شهر 
تهران، امروز با حضور مهندس 
سعید سعیدیان، رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان 

تهران، دکتر ساالری عضو شورای 
اسامی شهر تهران و رئیس 

کمیسیون معماری و شهرسازی 
این شورا، مهندس صالحی 

مدیرکل معماری و شهرسازی و 
خانم مهندس عمارت کار،در سالن 

همایش های موزه دفاع مقدس 
جمهوری اسامی، برگزار شد.

اخبارداخلی

ابالغویرایشپنجممبحث
نهممقرراتملیساختمان

ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات 
ملی ساختمان »طرح و اجرای 

ساختمانهای بتن آرمه« که مراحل 
تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت 

راه و شهرسازی گذرانده است ، 
به سازمان های نظام مهندسی 

ساختمان اباغ شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، طی 

نامه ای از سوی  رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور به 
پیوست نامه وزیر راه و شهرسازی، 
ویرایش پنجم  مبحث نهم مقررات 

ملی ساختمان )طرح و اجرای 
ساختمانهای بتن آرمه ( جهت اجرا 

اباغ گردید.

اطالعیهشناسنامهفنیو
ملکی

سازمان نظام مهندسی تهران، 
اطاعیه ای جهت دریافت شناسنامه 

فنی و ملکی صادر کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان 

نظام مهندسی تهران ، متن اطاعیه 
فوق به این شرح است:

به اطاع کلیه ناظران و سازندگان 
ذیصاح محترم می رساند؛

با استناد به بندهای 12-1-19 ، 
19-1-14 و 19-1-15 فصل ششم 
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، 

الزامی است اقدامات الزم جهت 
دریافت شناسنامه فنی و ملکی، 

قبل از صدور پایان کار ساختمانی 
)پروژهای مشمول ماده 33( انجام 

پذیرد.

نظاممهندسیوتناقض
مسئولیتواجرادرحوزه

ساختوساز
رییس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خوزستان گفت: مصالحی 
که در حال حاضر در طرح های 
ساختمانی مصرف می شود اغلب 
فاقد کیفیت مناسب هستند و این 

یکی از مشکات اساسی در ساخت 
و سازهای خوزستان محسوب 

می شود.
 کمال دویده رییس نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان اظهارداشت: 
عوامل تاثیرگذار در ساخت یک 
ساختمان مطابق با استاندارهای 

روز ، استفاده از سازنده ذی صاح 
، مصالح ساختمانی استاندارد و 

کارگران دارای کارت مهارت است.

خرم:اقتصادنبایدسر
چهارراهفردوسیبرنامه

ریزیشود
خرم از مقررات و فرایندهای پیچیده 
انتقاد کرد و افزود: اقتصاد نباید سر 
چهارراه فردوسی برنامه ریزی شود؛ 

بلکه اقتصاد باید سیاست گذاری شده و 
بصورت آناین در اختیار همگان باشد.
، احمد خرم اظهار کرد: هر اقدامی که 
نقدینگی را سامان دهد، باید حمایت 
شود؛ البته مشکات بسیاری در این 
زمینه داریم و مقررات دست و پا گیر 

بسیاری وجود دارد.
خرم، رئیس نظام مهندسی ساختمان 
گفت: بورس مسکن خوب است ولی 

باید مقررات زدایی شده و ساختار 
مناسب برای آن طراحی شود واال 

فساد در آن محرز است.

مجریانذیصالحراهکار
اجرایبهینهپروژههای

ساختوساز
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خوزستان خواستار شد؛واگذاری 

انحصاری اجرای کلیه پروژه های 
ساخت و ساز شهری به مجریان 

ذیصاح تاکید کرد. مهندس کمال 
دویده اظهار داشت: براساس فصل 

چهارم آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان از 
ماده 9 الی 20 ، تمام عملیات اجرایی 
ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی 
و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به 
عنوان مجری انجام شود و مالکان 

برای انجام امور پروژه های ساختمانی 
خود مکلف هستند از این مجریان 

دارای صاحیت استفاده کنند.
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ازاشریبخوانید

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. 

سیستمهایتهویهمسکونی
چالشهاوپیشرفتها-بخشدوم

مترجم: مهندس نیره شمشیری



ازاشریبخوانید
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طراحی سیستم تهویه و مطابقت  ها
دو مطالعه میدانی جدید برای جمع آوری 

اطاعات در مورد IAQ اندازه گیری شده در 
خانه های قدیمی و جدید ایاالت متحده انجام 

شد. پروژه خانه های گازی جدید، سالم و کارامد 
)HENGH(، 70 خانه در کالیفرنیا را تجزیه و 
تحلیل کرد و هدف از مطالعه IAQ خانه های 

جدید آمریکا، جمع آوری اطاعات از 20 تا 20 خانه 
در هر اقلیم اصلی ایاالت متحده بود. اطاعات 

سیستم تهویه از هر دو مطالعه اینجا آورده می شود 
تا راهنمایی های مفیدی در مورد بهره برداری و 
نگه داری سیستم های تهویه مکانیکی مسکونی 

بدهد. 
جداول 1 و 2، تقسیم بندی انواع این سیستم های 

موجود در خانه های جدید را نشان می دهد. این 
جداول نشان می دهند چه تعداد از این سیستم ها با 
الزامات حداقل جریان هوای سال 2010 استاندارد 
 ،HENGH 62.2 مطابقت دارند. برای مطالعه
همه به جز دو مورد از 55 سیستم تخلیه )%96( 

در بهره برداری مطابق استاندارد بودند. توجه داشته 

باشید که 15 سیستم دیگر در مطالعه سیستم های 
تهویه ای بودند که نمی توانستند اندازه گیری شوند 

یا سیستم های تخلیه استفاده شده ای بودند که 
زمان های بهره برداری آنها مشخص نبود. در 

خانه های کالیفرنیا، تنها یک چهارم سیستم ها طبق 
هدف مورد نظر تکنیسین ها کار می کند و اغلب 
به دلیل نیروی انسانی ضعیف خاموش بودند. در 

زمان بهره برداری، سیستم ها 50% هوا را بیشتر از 
حداقل الزامات جابجا می کردند و IAQ در این 

خانه ها قابل قبول بود. به عاوه، خانه های دارای 
سیستم های تهویه مکانیکی در حال کار رضایت 

IAQ باالتری داشتند. 
برای مطالعه دوم، کل میزان مطابقت برای همه 

خانه ها تنها 48% بود، اما تفاوت های قابل توجهی 
در میان مناطق وجود داشت. نرخ مطابقت در 
کلرادو 64%، در اورگان 57% و در ایالت های 

جنوبی تنها 15% بود. عدم مطابقت در درجه اول 
به دلیل اشتباهات نصب یا بهره برداری بود. در 

ایالت های جنوبی، بیشتر سیستم ها در زمان ورود 
به خانه برای بازرسی کار نمی کردند. مواد استثنا، 
ERVها بودند که همیشه کار می کردند. موارد 
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نصب و نگهداری هم وجود داشت، اما ERVها 
روشن بودند. فن های تخلیه بدون هیچ برچسب  

زنی کلید همیشه خاموش بودند. کلید تعداد 
کمی از رطوبت گیرهای تهویه کننده خاموش بود. 

سیستم های یکپارچه فن مرکزی )CFIS( با 
کنترلر فن به دلیل خرابی کار نمی کردند، در حالی 

که سیستم های CFIS بدون کنترلر معمواًل 
کار می کردند. این مطالعات نشان می دهد برای 

راه اندازی سیستم های مکانیکی مسکونی هنوز باید 
بر موانعی غلبه کرد. 

بهره برداری، نگهداری و دوام
سیستم های تهویه خانگی در بسیاری از خانه ها 

در مطالعه ساختمان های آمریکا مسایل بهره داری 
و نگه داری متعددی داشتند. تکنسین ها پیوسته 

به مواد کانال کشی نامناسب، دمپرهای با 
سیم کشی غلط، فن های رفت بدون کنترلری 

کنترلر با برنامه ریزی نامناسب، فیلترهای مسدود 
و اشتباهات عمومی نصب برخورد می کردند که 
همه آنها نرخ تهویه را کاهش می داد. عاوه بر 
مطالعات مذکور، چندین مطالعه سیستم ها را در 
چند سال بهره برداری بررسی کرد. این مطالعات 

همچنین مشکات نگهداری دائمی در مورد 
کانال کشی هوای رفت را نشان می دهد که در 

درجه اول به دلیل مسدودشدن دریچه های ورودی 
هوا یا بسته شدن فیلترهاست. این امر یک زمینه 

کلیدی برای اصاحات آینده از جمله نصب جریان 
سنج های در محل که زمان نگهداری سیستم را 
نشان می دهد، آشکار می سازد. یافته های هر دو 

مطالعه یشنهاد می کند که آموزش بیشتر، ارتقای 
نیروی کار و توجه زیادتر به مسایل نصب و 

بهره برداری یک گام مهم برای اطمینان از تحقق 
مزایای تهویه مکانیکی است. 

بهره برداری و برچسب زنی
استاندارد 62.2 اشری الزام می کند که سیستم های 

تهویه مسکونی مجهز به یک کلید روشن و 
خاموش قابل دسترسی برای ساکنین باشند، 

تکنسین های محلی دریافتند این کلیدها اغلب 
برچسب ندارند و ساکنین از عملکرد آنها مطلع 

نیستند. بسیاری از سیستم ها خاموش بودند و در 
یک مورد تیم محلی نتوانست کلید را پیدا کند اما 

فن تخلیه نصب بود. 

ازاشریبخوانید

www.tasisatnews.comهفته نامه شماره 293 



www.tasisatnews.com 293 هفته نامه شماره

این نواقص عملیاتی و بهره برداری سبب 
کارنکردن بیشتر سیستم ها بود. این هم زمینه 

دیگری بود که باید یا با تغییر دسترسی به کلیدها 
یا الزامات برچسب زنی بهتر مانند شکل 1 اصاح 

می شد.

پیشرفت های اخیر
کمیته استاندارد اشری 62.2، موسسه تهویه 

)HVI(، سازندگان تهویه، نصاب ها، سازندگان 
کنترلر، مونیتورهای IAQ/سازندگان کنترلر 

و سایر فعاالن حوزه به بهبود استاندارد و سایر 
فناوری های تهویه مسکونی ادامه می دهند. 
پیشرفت های کلیدی جدید شامل این موارد 

می شود:
• فن های با ولتاژ پایین با تاییدیه ستاره انرژی 

و موتورهای دمنده با کانال مرکزی HVAC و 
.HRV/ERV

• پیوست C استاندارد اشری 62.2-2016: 
حضور نسبی انعطاف پذیری در طراحی برای 

کنترل های تهویه هوشمند فراهم می کند که 
در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و بدون به 

خطر انداختن آسایش ساکنین تعامل با شبکه را 
امکان پذیر می سازد. 

• پیشرفت های استاندارد 62.2 اشری نفوذناپذیری 
نما، تعامل بین تهویه مکانیکی و نفوذ طبیعی هوا 
به داخل و اعتبارسنجی تصفیه هوا را در نظر دارد.

• کنترل های هوشمند تهویه )SVC( از 
سیگنال های قیمت-شبکه، حضور افراد و آب 
و هوا، غلظت آالینده های خاص یا زمان کار 

HVAC استفاده می کنند. کنترل های هوشمند 
با درگیرساختن ساکنین و تکنسین های خدمات، 

به رفع چالش های نگهداری و بهره برداری 
ساکنین کمک می کند. SVC ها می توانند شامل 
قابلیت هایی مانند سنسورهای جریان هوا در محل 
برای راه اندازی و شناسایی فیلترهای مسدودشده و 

اتصاالت پایان تخلیه یا رفت و اعام هشدار نیاز 
به سرویس باشند. 

• سیستم های هوای بیرون اختصاصی با 
 HRV/ERV کانال کشی مرکزی یکپارچه

DOAS(( و سیستم های رفت/تخلیه دوگانه 
با کنترل های تهویه هوشمند مهندسی شده که 
انرژی فن دمنده را به حداقل برساند و در عین 

حال تاثیر فضایی و موقت تهویه را بهبود بخشد، 
می تواند مفید باشد.

• هودهای آشپزخانه ای بهتر که اجازه عملیات 
خودکار و رده بندی برای کارایی مهار هود را بدهد

• برچسب زنی بهتر برای ساکنین و مالگان 
ساختمان طبق شکل های 1 و 2.

نتیجه گیری
پیشرفت قابل توجه در تهویه دقیق و درزبندی 

ساختمان ها از دهه 1980 آغاز شده است. بسیاری 
از خانه ها سیستم های تهویه مکانیکی دارند 

و این سیستم ها ساکت ترند و  انرژی کمتری 
مصرف می کنند. مطالعات میدانی نشان می دهند 

ازاشریبخوانید
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این خانه ها کیفیت هوای قابل قبولی دارند و 
رضایت بیشتری از IAQ دیده می شود. با این 

حال هنوز الزم است تضمین کیفیت و بهره برداری 
سیستم های تهویه مکانیکی در ساختمان های 

مسکونی اصاح شود. مخصوصًا صنعت نیاز به 
سیستم هایی دارد که تایید عملکردشان ساده 
باشد؛ مثا دسترسی ساده تری به دریچه های 

ورودی یا خروجی هوا یا روش های اندازه گیری 
جریان در محل وجود داشته باشد. یک مساله 
مهم، شناسایی بهتر کنترل ها و برچسب زنی 
برای غلبه بر مشکات سیستم های غیرفعال 

است. این کار شامل راهنمایی برای نصاب ها و 
مالکان می شوند. راهنمایی بیشتر برای طراحی 

سیستم های مناسب برای اقلیم های مختلف است. 
ما تمرکز بیشتر روی آموزش مناسب تکنسین های 

HVAC، برق کارها و سایر پیمانکاران راه اندازی 
و نصب را توصیه می کنیم. به عاوه، با آغاز 

هوشمندشدن سیستم های تهویه از طریق کنترل ها 
و سنسورها، جای کار برای بهبود مداوم و بیشتر 

راه اندازی و بهره برداری وجود دارد. 
جدول 1. توزیع انواع سیستم های تهویه در مطالعه 

HRNGH
جدول 2. توزیع انواع سیستم های تهویه برای 

خانه های جدید در مطالعه ساختمان های آمریکا
شکل 1. برچسب زنی ارایه شده موسسه تهویه 

HVI خانگی برای تجهیزات تهویه خانگی
شکل 2. کد انرژی مسکونی ایالت واشنگتن برای 

تایید راه اندازی ارایه شده برای منازل مسکونی 
ساخته شده برای اول جوالی 2020.

ازاشریبخوانید
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مهری بهزادپور: پروسه ساخت و ساز در همه جای 
دنیا با توجه به اینکه با امنیت فیزیکی و روانی افراد 

جامعه سر و کار دارد و همگان »خانه« را محلی 
جهت آرامش فکر و جان و روح خود می دانند، از 
نگاه ویژه مسئوالن و متخصصان ذیصاح جهت 

تامین این شاخص ها برخوردار است. 
رعایت اصول و مباحث مورد نظر در بخش 

آتش نشانی در ساختمان سازی نیز از آنجایی که 
با مقوله ساختمان سازی در ارتباط است، باید 

تحت نظارت و اجرای وزارت راه و شهرسازی و 
سازمان های متبوع مانند نظام مهندسی کشور باشد. 
ولی در بسیاری از بخش های ساخت و ساز مانند 

گاز، آب و ... با توجه به اینکه نیاز به تعامات 
سازمانی با بخش های دیگر با سازمان نظام 

مهندسی به عنوان نهاد اصلی ساخت و ساز دارد، 
تفاهم نامه های مشترکی تدوین می شود و در 

نهایت با تفویض کار به نظام مهندسی بر اجرای 
کلی ساخت نظارت و اجرای مطلوب به عمل 

می آید. 
اما متاسفانه در بخش »آتش نشانی« که ارتباط 
تنگاتنگی با امنیت مردم دارد، همچنان اختاف 

نظرات فراوانی در این زمینه وجود دارد که در 
نهایت به به خطر افتادن ضریب ایمنی مردم 

منتهی می شود. 

گزارشویژه
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اجرا و نظارت بر مقوله پارامترهای آتش نشانی در 
ساختمان سازی، بدون متولی واحد دارای مدعیان بسیاری در 
حوزه اجرا است که متاسفانه تا کنون با وجود اختالف نظرهای 

فراوان به سرمنزل مقصود نرسیده است. 

نظاممهندسیوآتشنشانی
دوسرکالفسردرگمامنیتساختمان



گزارشویژه
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پاسکاری انجام و اجرای شاخص های آتش نشانی 
در ساختمان بین دو سازمان نظام مهندسی و 

سازمان آتش نشانی باعث شده که مبحث مهم 
آتش نشانی بدون متولی بین مدعیان بسیار در این 

حوزه، بدون نظارت رها واگذار شود.

محسن فشارکی در گفت و گو با خبرنگار 
تاسیسات نیوز ضمن اشاره به اینکه هیچکدام از 

وظایف محوله در این بخش از صفر تا صد به 
شکل قانونی انجام نمی شود گفت: تا کنون نامه 

نگاری های بسیاری با وزارت راه و شهرسازی 
صورت گرفته اما متاسفانه تاکنون راه به جایی 

نبرده ایم. 
به گفته فشارکی بر اساس قانون رعایت و اجرای 

امور آتش نشانی در ساختمان سازی در حال حاضر 
برعهده سازمان آتش نشانی است ولی در عمل 
مهندسان ناظر وظیفه انجام را بدون اخذ تعرفه 

خدمات انجام داده و همچنین بدون مسئولیتی در 
صدور تاییدیه پاسخگو در قبال حوادث احتمالی در 

ساختمان ها است. 
وی افزود: پیش از این نیز در بخش های مشابهی 

مانند اجراییات مربوط به  بخش گاز، چون مربوطه 
به شرکت گاز بود اما در ساختمان اجرا می شد، 

عمَا دو سازمان گاز و نظام مهندسی در این 
بخش دخیل بودند و در نتیجه بر اساس توافقنامه 

تدوین شده بررسی های الزم صورت گرفته و در 
نهایت به نظام مهندسی تفویض شد. 

فشارکی تصریح کرد: با وجود اینکه نظام مهندسی 
و سازمان آتش نشانی نیز در این زمینه تفاهم 

نامه ای را نوشتند، اما  تاکنون به مرحله اجرایی 
نرسیده و مسئولیت هم به نظام مهندسی تفویض 

نشده است. 
وی در باره پرداخت هزینه خدمات انجام شده ای 

که در حال حاضر توسط مهندسان ناظر انجام 
می شود، اما سازمان آتش نشانی آن را دریافت 

می کند گفت: 
این یکی از معضاتی است که مهندسان ناظر بر 
پروژه های ساختمانی با وجود اینکه اقدام به انجام 

کار می کنند هیچ هزینه ای را در تعرفه خدمات 
نظام مهندسی برای آنها لحاظ نشده است.
فشارکی تاکید کرد: بررسی تعرفه خدمات 

مهندسی در این بخش باید به شکل جدی از 
نظر زمان و کیفیت باید مورد بررسی قرار گیرد و 

ملحوظات الزم انجام شود.
وی مشکات موجود در این بخش را ناشی از 

تقسیم موضوعی  مبحث بین سازمان آتش نشانی 
و شهرداری، تحت حاکمیت وزارت کشور و 

همچنین نظام مهندسی تحت نظارت وزارت راه و 
شهرسازی دانست که نه تنها در باره این موضوع 

بلکه موضوعات دیگری نیز به اختاف نظر و 
اعمال سلیقه در حوزه اجرا کشیده شده است. 

وی همچنین پاسخگویی مهندسان ناظر در باره 
تخلفات احتمالی در بخش اجراییات آتش نشانی در 
پروسه ساخت و ساز را غیرعادالنه و غیرمسئوالنه 

دانست و گفت:  آموزش مهندسان ناظر در این 
بخش و همچنین آموزش کارشناسان قوه قضاییه 

و دادگستری می تواند مشکات موجود در حال 
حاضر را تعدیل کند تا پرونده های احتمالی در 

دادگستری با نگرشی عادالنه تر بررسی و نهایی 
شود. 
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران: در تاسی
روند کنونی به اعتقاد من حدود 90درصد از آنچه 
ساخته می شود توسط معماران صورت نمی گیرد 

بلکه در فرایند امضافرشی ها انجام می شود لذا 
باید نقشه های گونه های پرتکرار زمین را بررسی 

و بانک نقشه تهیه کنیم.
به گزارش تاسیسات نیوز، گلپایگانی معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران در 

گردهمایی طراحان و سازندگان منطقه3 که در 
باغ موزه دفاع مقدس درحال برگزاری است اظهار 

داشت: معماران؛ خالقان فضای باکیفیت هستند که 
در زیباسازی محیط شهری نقش بسزایی دارند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب ساختمان  سازی 
تصریح کرد: مراحل روند ساختمان  سازی فرایند 
پیچیده ای است که برای تسهیل این روند باید 

توجه ویژه ای به این حوزه صورت بگیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 

گفت: وضعیت ساختمان  سازی فرایند پیچیده ای 
است که با تسهیل این روند، معماران می توانند 

ایده های خاقانه تری ارائه دهند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 

با اشاره به اینکه 17هزار کارگاه ساختمانی هم 
اکنون در حال فعالیت هستند، ادامه داد: ساالنه 

حدود 12میلیون مترمربع پروانه ساختمانی 
صادر می شود که باید نسبت به مقوله معماری 

ساختمان ها توجه ویژه ای شود چرا که با 
دستورالعمل های حاکمیتی نمی توان آثار هنری 

خلق کرد .
گلپایگانی با تاکید بر کوتاه کردن زمان صدور 

پروانه گفت: صدور پروانه در شهر لندن براساس 

نقشه های تایید شده مدیریت شهری است که 
پس از ارائه نقشه، شهرداری موظف است در مدت 

48ساعت تغییرات را اعام کند و درصورتی که 
تغییرات اعام نشود براساس نقشه پیش طراحی 

شده کار شروع می شود.
وی با بیان اینکه بکارگیری چنین روش هایی 

در صدور پروانه نتایج خوبی دارد اضافه کرد: در 
همین راستا اقدامات خوبی داشتیم و در سال 76 در 

قیامدشت که زمین ها بصورت قطعه بندی بود، نقشه 
هایی را در منطقه 15 از پیش آماده کرده بودیم و 

صدور پروانه در مدت یک روز انجام می شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 
در ادامه تصریح کرد: در روند کنونی به اعتقاد 

من حدود 90درصد از آنچه ساخته می شود 
توسط معماران صورت نمی گیرد بلکه در فرایند 
امضافرشی ها انجام می شود لذا باید نقشه های 
گونه های پرتکرار زمین را بررسی و بانک نقشه 

تهیه کنیم.
گلپایگانی با بیان اینکه تهیه بانک نقشه می تواند 

مکانی برای خلق کیفیت و رقابت کیفی باشد 
اذعان کرد: برای راه اندازی بانک نقشه، بیش از 
10 هزار نقشه پرتکرار را کنترل کردیم تا نقشه 
های باکیفیت را شناسایی و به مراجعه کنندگان 

ارائه دهیم اما متاسفانه نتوانستیم از بین آنها بیش 
از 100 نقشه واجد کیفیت معماری شناسایی کنیم.

وی بیان کرد: جریان ساخت و سازها در گذشته 
و حال دست معمارهای خوب نبوده و لذا مجبور 

شدیم کمیته هایی برای ارتقای کیفیت ایجاد 
کنیم.

نظاممهندسی
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۹۰درصدساختمانسازیدرفرآیند
امضافروشیانجاممیشود



گزارشویژه
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براساس نتایج تحقیق اخیر موسسه کورن فری، تا سال 2030 تمام کشورهای بزرگ دنیا به جز 
هند با کمبود شدید استعدادهای برتر در حوزه هایی همچون مخابرات، رسانه و تکنولوژی مواجه خواهند 
شد. در این گزارش همچنین هشدار داده شده است که چنانچه دولت ها و سازمان ها اقدام فوری و جدی 

قابل توجهی برای تربیت کارگران ماهر در سال های آینده انجام ندهند پدیده قحطی استعدادها پیشرفت های 
تکنولوژیک را تهدید خواهد کرد و به قهقرا خواهد برد.

از شواهد و قرائن چنین برمی آید که این روند 
از هم اکنون نیز آغاز شده است به نحوی که 
درحال حاضر نیز بسیاری از پست هایی که به 

استعدادهای برتر وابسته هستند به طور متوسط 
بیش از 12 هفته بدون پیدا شدن گزینه مناسبی 
برای تصدی آنها، خالی می مانند. به همین دلیل 

هم هست که پیش بینی های صورت گرفته در مورد 
تعداد استعدادهای برتر در سال 2030 از کمبود 
حداقل 85 میلیون نفری این استعدادها در این 

سال حکایت دارند. در این میان اگر شما هم جزو 
آن دسته از مدیرانی هستید که با کمبود نیروهای 
نخبه و استعدادهای برتر برای پر کردن پست های 
کلیدی شرکت یا سازمان تحت رهبری تان هستید 
باید بدانید که سال های سختی در انتظار شماست 

و اگر از هم اکنون برای مقابله با این چالش 
اقدامی نکنید فردا خیلی دیر خواهد بود. در ادامه به 

برخی از مهم ترین راه های مقابله با پدیده قحطی 
استعدادهای برتر اشاره خواهد شد که به کارگیری 
آنها توسط مدیران و رهبران سازمانی می تواند تا 

حد زیادی از گسترده تر شدن شکاف بین عرضه و 
تقاضا برای استعدادهای برتر در آینده بکاهد.

  نگاه به بیرون از سازمان
هنگامی که برای جبران کمبود استعدادهای برتر 

جهت پر کردن پست های خالی سازمان تان به 
جذب نخبگان خارج از سازمان نیاز دارید بیش 

از هر چیزی به تعریف و تعیین شاخص ها و 
بنیان هایی نیازمندید که به شما کمک می کنند تا 

فرد یا افرادی را برای تصدی پست موردنظر بیابید 
که بیشترین تناسب و مطلوبیت را با خواسته ها و 
انتظارات تان داشته باشند. این کار باعث خواهد 

شد تا ریسک و هزینه ناشی از انتخاب نیروهای 

در دوران قحطی استعدادها چه 
باید کرد؟
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نامناسب و غیرتوانمندی که شما هیچ شناختی از 
آنها ندارید به حداقل برسد. آنچه در این میان باید 

به طور جدی موردتوجه قرار گیرد این است که 
یک نوع تفکیک دقیق بین مهارت هایی که افراد 
می توانند کسب کنند و توانایی ها و استعدادهای 

ذاتی که افراد باید برای آموختن آن مهارت ها 
داشته باشند باید صورت پذیرد. این شناسایی دقیق 

و کامل مهارت ها و استعدادها از آن جهت دارای 
اهمیت و حساسیت باالیی است که در زمان جذب 

نیروهای مورد نیاز از بیرون از سازمان، به علت 
نداشتن شناخت کافی از افراد و متوسل شدن به 

آزمون و خطا، احتمال و ریسک ناشی از جذب 
و به کارگیری افراد ناالیق و نامناسب به میزان 

چشمگیری افزایش می یابد که این مساله هزینه ها 
و خسارت های مختلفی را به دنبال خواهد داشت.

  نگاه به درون سازمان برای پر کردن 
پست های خالی

هنگامی که صحبت از پر کردن پست های خالی در 
یک بخش از طریق جابه جایی نیروهای موفق سایر 

بخش ها به میان می آید چالش نداشتن شناخت 
کامل و دقیق از استعدادها و مهارت های کارکنان 
تا حد زیادی حل می شود. با این همه باید به این 
واقعیت غیرقابل انکار نیز اشاره کرد که به دلیل 

حاکم بودن هنجارها و دیسیپلین های متفاوت 
در بخش های مختلف یک سازمان و خو گرفتن 
کارکنان هرکدام از بخش ها و تیم های کاری به 

هنجارها و فرهنگ خاص آن بخش، این احتمال 
وجود دارد که فرد جابه جا شده به بخش جدید 
نتواند خود را با شرایط و محیط جدید مطابقت 

دهد و به همین دلیل مشکل مضاعفی برای کلیت 
سازمان به وجود می آید چراکه از یکسو مشکل 

پست خالی که هنوز با فرد مطمئنی پر نشده 
پابرجاست و از سوی دیگر آن بخشی که نیروی 
موردنظر از آنجا به بخشی دیگر منتقل شده نیز 

از یکی از بهترین اعضای خود محروم شده است 
آن هم صرفا به خاطر یک جابه جایی نادرست و 

کورکورانه.

عاوه بر این، ممکن است استعدادها، توانایی ها 
و مهارت هایی که یک فرد از آنها برخوردار است 
تناسب چندانی با پست جدیدش نداشته باشد و 

برداشت های نادرست درباره توانمندی ها و عایق 
آن فرد موجب هدر رفتن یک سرمایه ارزشمند در 

سازمان شود. بنابراین در زمان جابه جایی نیروها 
در درون سازمان به منظور پر کردن یک پست 

حساس باید به تمام جنبه ها و ابعاد قضیه به طور 
کامل نگریست و احتمال بروز زیان و خسارت را به 

حداقل رساند.

 تربیت نیروهای نخبه و ارتقای مهارت ها و 
توانایی های کارکنان

سومین راهکار برای مقابله با قحطی استعدادهای 
برتر و معضل پر کردن پست های خالی با نیروهای 
نخبه و برجسته این است که به جای تاش برای 

جذب نیروها از خارج از سازمان یا جابه جا کردن 
استعدادهای برتر از یک بخش به بخش دیگر از 

سازمان باید در راستای نیروسازی و ارتقای سطح 
مهارتی و توانایی های کارکنان گام برداشت. این 
نوع نیروسازی و پرورش نخبگان اگر چه ممکن 

است فرآیندی زمان بر و پرهزینه باشد اما در 
صورت تکمیل و نهایی شدن یک سرمایه گذاری 

ارزشمند و بلندمدت برای سازمان محسوب می شود 
که می توان برای سال های متمادی خیال مدیران و 
رهبران سازمان را در زمینه خالی نماندن پست های 
کلیدی از استعدادهای برتر راحت و آسوده کرد. در 
این میان، اولین و مهم ترین گام برای نیروسازی و 
پرورش استعدادهای برتر در درون سازمان عبارت 

است از: شناسایی پتانسیل ها و عایق کارکنان 
بخش های مختلف و کشف اینکه آنها در چه چیزی 
خوب یا عالی هستند و به عبارت بهتر »آن چیزی 
که هر فردی به خاطر آن به دنیا آمده است«. تنها 

پس از کشف این استعدادها و گوهر های درونی 
است که می توان از افراد معمولی، سوپراستارهایی 
ارزشمند و تاثیرگذار ساخت که قادرند در هر پست 

و جایگاهی که قرار بگیرند منشأ اثر و پیشرفت 
باشند.

مدیرانبخوانند



ت نیوز
سا

تاسی


