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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

ــه  ــه مقال ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــری اس اش

 

همکاران گرامی سام و خدا قوت
آموزه هــای مدیریتــی زمان هــای انجــام کار را بــه ســه قســمت قرمــز، زرد 
ــروژه ای ســه مــاه وقــت  ــرای انجــام پ ــد. وقتــی ب و ســبز تقســیم می کنن
داریــم اکنــون در محــدوده ســبز هســتیم. وقتــی یــک مــاه تــا زمــان پایــان 
ــان  ــه پای ــده ب ــه مان ــه دو هفت ــدوده زرد و در فاصل ــت در مح ــده اس مان
ــر مدیریــت زمــان ایــن اســت کــه کار در  در محــدوده قرمــز هســتیم. هن
ــدوده  ــم کار در مح ــود و قســمت اعظ ــام ش ــده انج محــدوده مشخص ش
ــدوده  ــه مح ــر س ــرای ه ــح ب ــزی صحی ــد. برنامه ری ــده باش ــبز تمام ش س

ــد. ــن می کن ــخصی را تعیی ــای مش ــی فعالیت ه رنگ
در فرآینــد ســاخت هــر ســازه ای و بــا هــر کاربــردی، ایــن برنامــه زمان بندی 
پــروژه اســت کــه مشــخص می کنــد چــه کســی و در چــه زمانــی بایــد بــه 
ــل  شــده اســت،  ــه تبدی ــه یک روی ــه ب ــاق تلخــی ک ــروژه وارد شــود. اتف پ
ــدوده  ــی در مح ــی و برق ــات مکانیک ــی تاسیس ــش طراح ــن بخ قرارگرفت
قرمزرنــگ زمــان طراحــی اســت. رفت وآمدهــای فــراوان پــروژه در بخــش 
ــش  ــن بخ ــف در ای ــراد مختل ــلیقه های اف ــال س ــازه و اعم ــاری و س معم
ــروژه را  ــه پ ــا باعجل ــفانه کارفرم ــرد و متأس ــادی را می گی ــد زی ــان مفی زم
بــه تیــم تاسیســات محــول می کنــد. در ایــن رونــد کاری فرآینــد پیچیــده 
ــر  ــه ه ــود ک ــده می ش ــدادی دی ــد دوی ام ــی مانن ــی طراح و چندوجه
تیمــی چــوب را بایــد بــه تیــم بعــدی بســپرد. درصورتی کــه ایــن دیــدگاه 
ــات  ــازه و تاسیس ــاری و س ــم معم ــروژه در تی ــی پ ــت و طراح ــط اس غل
ــا تصــورات اشــتباه،  ــرود. ب ــش ب ــه پی ــی فاصل ــا باکم ــان و ی ــد هم زم بای
مدیریــت غلــط زمــان و اشــتباه در محاســبات زمان بنــدی، طراحــی 
آســایش ســاختمان بــه محــاق مــی رود و کاری عجوالنــه و گاهــی پراشــتباه 

ــود. ــام می ش انج
ــرد.  ــاهده ک ــم مش ــت کان ه ــوان در مدیری ــور را می ت ــن تص ــه ای نمون
ــت و  ــل اس ــار تعل ــه دچ ــت ک ــز سال هاس ــتان عزی ــه خوزس ــانی ب آب رس
اکنــون بــا تــاش نیروهــای مختلــف جهــادی و یــا نظامــی در حــال انجــام 
می باشــد ولــی انجــام چنیــن پــروژه عظیمــی و در قســمت قرمــز بســیار 
خطرنــاک و پرهزینــه اســت و ای کاش در محــدوده خــود انجــام می شــد. 

ــی اســت. ــن پروژه های ــه ای از چنی ــز نمون ــر نی ســاخت مســکن مه
ــار دیگــر رنگ هــا را مــرور کنیــم و مدیریــت زمــان  شــاید الزم باشــد یک ب
را بــه برنامــه ریــزان بیاموزیــم. ایــن یعنــی نظــم و رعایــت نظــم وصیــت 

مــوال علــی )ع( اســت در بســتر مــرگ! قــدری بایــد شــیعه تر باشــیم!

رنگ بندی

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/حداقل حداکثر قیمت صفحه ستون 20
در مــاه هــای اخیــر و در پــی شــیوع ویــروس کرونــا بــازار نهــاده هــای آهنــی 
ــاالن صنعــت  ــه فع ــی ک ــا جای ــرده اســت ت ــی را مشــاهده ک نوســانات قیمت
ســاختمان هشــدار داده انــد کــه ممکــن اســت قیمــت تمــام شــده مســکن 10 

تــا 20 درصــد دچــار افزایــش شــود.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

فهرست

مقاله اشری/طراحی تاسیسات موزه ها و ساختمان های تاریخی 8
ایــن مقالــه، بهتریــن روندهــا و توصیــه هــا در مــورد برنامــه ریــزی، طراحی 
ــدت  ــظ بلندم ــرای حف ــی را ب ــت محیط ــای زیس ــت ه ــرای سیاس و اج
ــد.  ــی کن ــه م ــه ارای ــه صرف ــرون ب ــیوه ای مق ــه ش ــی ب ــراث فرهنگ می

اخبار داخلی

صفحه 4

اخبار خارجی

صفحه 7

گزارش

صفحه 21

آغــاز ســنکرون شــبکه بــرق 
ابتــدای  ایــران و روســیه از 

فصــل پائیــز

گزارش ویژه

صفحه 16

گزارش/ نقدی بر مشکالت مهندسان مکانیک در ارتباط با سازمان، 
گروه تخصصی و کمیته گاز و ... 12

در  زنــده ای  مصاحبــه   ،1400 تیرمــاه   28 مورخــه  دوشــنبه  روز  در 
مهنــدس  آقــای  جنــاب  بــا  نیــوز  تأسیســات  اینســتاگرام  پیــج 
مکانیــک  تخصصــی  گــروه  مســتعفی  عضــو  جبــاری  بهنــام 
گرفــت. انجــام  تهــران  اســتان  ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان 

گزارش/آغاز سنکرون شبکه برق ایران و روسیه از ابتدای فصل پائیز 21
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو، ســنکرون بــرق ایــران بــا کشــور روســیه 
بــه منظــور تبــادل انــرژی در شــرایط ســخت را یکــی از مهم تریــن اقدامــات 
ــات  ــر کار مطالع ــون اواخ ــت: اکن ــرد و گف ــوان ک ــته عن ــال گذش ــار س چه
ــای  ــز برنامه ه ــل پایی ــروع فص ــت و از ش ــیه اس ــران و روس ــنکرون ای س

ــاز خواهــد شــد. ــی آن آغ اجرای



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

تکمیل صالحیت داوطلبان انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی
هیــأت اجرایــی انتخابــات نهمیــن دوره هیأت مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان تهــران باصــدور اطالعیــه ای از آخریــن وضعیــت احــراز صالحیــت نامزدهــا خبــر 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــات هیأت مدی ــن دوره انتخاب ــی نهمی ــأت اجرای داد.هی
ســاختمان بــا صــدور اطالعیــه ای تأکید کــرد :روند بررســی »احــراز صالحیــت متقاضیان 
ــران از ۲۱  ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــازمان نظام مهندس ــره س ــأت مدی ــت در هی عضوی

تیرمــاه ۱۴۰۰ توســط هیــأت اجرایــی آغــاز شــده و هم چنــان ادامــه دارد.«

آشفتگی بازار مصالح ساختمانی حاصل ضعف نظارتی است
رحمــت اهلل فیــروزی پوربــادی دربــاره علــل افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی و راهکارهــای کنتــرل آن، بیان کــرد: به منظــور کنترل 
قیمــت مصالــح ســاختمانی در بــازار الزم اســت کــه دولــت نظــارت عینــی و عملــی خــود را افزایــش دهــد، چراکــه یکــی از عوامــل 

آشــفتگی بــازار در ایــن حــوزه ضعــف نظارتــی مــی باشــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: مســائل و مشــکالت اقتصــادی کشــور در هــر بخــش بر ســایر حــوزه ها نیــز اثرگــذار اســت، اما نبایــد اجازه 
داد تــا ایــن امــر بــه بهانــه ای بــرای انجــام نــدادن وظایــف مــا تبدیــل شــود. اگــر در هــر حــوزه ای نظــارت قــوی اعمــال شــود قطعــا 

دســت ســودجویان و دالالن کوتــاه خواهــد شــد و نمــی تواننــد از شــرایط ســوء اســتفاده کنند.
نماینــده مــردم نطنــز در مجلــس تصریــح کــرد: قطعــی بــرق صنایــع، مشــکالت در تامیــن مــواد اولیــه، افزایــش دســتمزد کارگــران، 
برهــم خــوردن تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا، فرســودگی دســتگاه هــای کارخانجــات تولیــد مصالــح نظیر ســیمان همگــی از عواملی 
اســت کــه در افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی موثــر هســتند. امــا بایــد بــا اعمــال نظــارت جــدی و مدیریــت صحیــح جلــوی 

آشــفتگی بــازار و سوءاســتفاده ســودجویان ایســتاد.

ممنوعیت هرگونه استفاده غیرمجاز از نام  و نشان نظام مهندسی
ــام  ــا ن ــه اســتفاده از آرم، عالمــت و ی ــا حقوقــی می رســاند، هرگون ــه اعضــای ســازمان اعــم از حقیقــی و ی ــه اطــالع کلی ب
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران  تحــت هــر عنوانــی : در ُمهــر ، ســربرگ  مکاتبــات،  فضــای مجــازی ، 
فعالیتهــای تبلیغاتــی و غیــره ، در ارتبــاط بــا ســازمان و یــا هریــک از ادارات و دســتگاه هــای دولتــی و غیــر دولتــی، مطابــق 
قوانیــن و مقــررات غیــر مجــاز تلقــی میگردد.بدیهــی اســت در صــورت عــدم رعایــت مفــاد ایــن اطالعیــه، اقــدام قانونــی الزم 

در ایــن زمینــه معمــول و مســئولیت های ناشــی از آن متوجــه شــخص یــا اشــخاص خاطــی خواهــد بــود.

افزایش امکانات اقامتی رفاهی تفریحی نظام مهندسی تهران
ــا اســت اقامتگاه هــای مناســبی در ســه شــهر مشــهد،  ــران بن ــره نظام مهندســی ته ــه هشــتمین دوره هیأت مدی ــا مصوب ب
کیــش و بابلســر ویــژه تفریــح اعضــا فراهــم شــود. ســید علیرضــا یزدان جــو معــاون توســعه ســرمایه نظــام مهندســی تهــران، 
دربــاره خدمــات رفاهــی در نظــر گرفته شــده، بیــان داشــت: بــا مصوبــه هیأت مدیــره ســه شــهر ُپرمتقاضــی مشــهد، بابلســر 
و جزیــره کیــش بــرای ارائــه خدمــات اقامتــی و گردشــگری از یک ســال قبــل در نظــر گرفتــه شــد.وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
رایزنی هــای صورت گرفتــه بــا جامعــه هتــل داران، اضافــه کــرد: بــه ایــن منظــور باالتریــن اقامتگاه هــا در ایــن شــهرها از نظــر 
کســب رضایــت مشــتریان بــرای مذاکــره برگزیــده شــد.یزدانجو بابیــان این کــه هتل هــای اقامت شــده در ســه رده قیمتــی 
موردنظــر قــرار گرفتنــد، افــزود: بــر ایــن اســاس بــا هتل هــای ۵ســتاره ایــن ســه شــهر، هتل هــای چهارســتاره باکیفیــت و 
ــاب  ــد انتخ ــرد: در فراین ــد ک ــی تأکی ــرمایه نظام مهندس ــعه س ــد.معاون توس ــی ش ــر رایزن ــتاره کم قیمت ت ــای چهارس هتل ه
ــه  ــه مجموعه هــای رفاهــی وابســته ب ــودن طرف حســابمان اصــرار داشــتیم. چــرا ک ــی ب ــر دولت ــژه اعضــا ب اقامتگاه هــا وی

دولــت، هــم خدمــات مناســبی ارائــه می کننــد، هــم از شــفافیت خوبــی برخوردارنــد.
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اخبار داخلی

زور پرمصرف های آب چربید!
خبــر قطــع آِب پرمصرفهــای تهرانــی، خبــری بــود کــه در وانفســای کــم آبــی و کــم برقــی، در چنــد روز اخیــر همــه شــنیدند و 
خواندنــد. محمــد رضــا بختیــاری، مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان تهــران، ضمــن توصیــه بــه شــهروندان تهرانــی، 
ــی  ــی و همراه ــر همدل ــال اگ ــب »آب« امس ــرایط نامناس ــه در ش ــد ک ــادآور ش ــر داد و ی ــرف خب ــترکان پرمص ــع آب مش از قط
شــهروندان نباشــد، تامیــن آِب شــرب تهــران بــا مشــکالت متعــددی مواجــه خواهــد شــد.اما دو روز بعــد از انتشــار ایــن خبــر، 
خبــر دیگــه ای منتشــر شــد کــه؛ قطــِع آب مشــترکان پرمصــرف از دســتور کار خــارج شــد و گویــا قــرار شــد کــه عدالــت در قطــع 
آب نیــز همچــون دیگــر مــوارد! رعایــت شــود و قطــع آب احتمالــی بــه طــور یکســان بــرای همــه مــردم اجرایــی شود!شــاید هــم 
اعتــراِض تنــی چنــد از همشــهریان کــه؛ '' خــب پولشــو مــی دیــم''! در تغییــر فــی الفــور ایــن تصیمیــم تاثیرگــذار بــوده اســت! 
خــب البتــه کــه در ایــن وانفســای گرمــا انتخــاب خنــک کــردِن خــود و زن و بچــه بــا کاســه ای آب و یــا اســتخری پــر از آب، 
در ارتبــاط تنگاتنگــی بــا رقــم اندوختــه حســاب تصمیــم گیــران دارد و بالفاصلــه نَقبــی عمیــق بــه منابــع آبــی شــناخته شــده و 
شــناخته نشــده خواهیــم زد تــا ایــن تابســتان بحــران زده هــم بــه پایــان رســد!البته در ایــن میــان فرامــوش نخواهیــم کــرد کــه 
ســایِز لگــن ذخیــره آبــی کــه همســایه پاییــن دســتی! بــرای اســتحمام اســتفاده مــی کنــد، کوچکتــر کنیــم تــا عــالوه بــر اینکــه 

کمکــی بــه ســبِد خانــوارِ خانــواده کــرده باشــیم، در تامیــن آب ُشــرب و غیرُشــرب بقیــه کمکــی شــایان کــرده باشــیم!

ستاد نانو محصوالت جدید صنعت تاسیسات را معرفی کرد
ــه  ــرای اســتفاده در صنعــت ســاختمان را ب ــی ب ــر خوردگ ــاوم در براب ــاور کلکتورهــای آلومینیومــی مق یکــی از شــرکت های فن
ــرار  ــی ســاختمان ها مــورد اســتفاده ق ــده و تقســیم کننده در تاسیســات آب ــوان جمع کنن ــه عن ــرد. کلکتورهــا ب ــازار معرفــی ک ب
می گیرنــد. ایــن کلکتورهــا معمــوالً از جنــس آلیاژهــای مــس و روی ماننــد برنــج هســتند، ولــی قیمــت بــاالی برنــج بــه همــراه 
وزن بــاالی آن از مشــکالت عمــده قطعــات ســاخته شــده بــا ایــن آلیــاژ اســت.بر ایــن اســاس یکــی از شــرکت های فنــاور در 
حــوزه نانــو کلکتورهــای آلومینیومــی مقــاوم در مقابــل خوردگــی بــا پوشــش نانوســاختار اکســید آلومینیــوم تولیــد و بــه بــازار 
عرضــه کــرده اســت. ایــن پوشــش نانوســاختار روی آلیــاژ آلومینیــوم بــه روش آندایزینــگ ایجــاد می شــود و بــرای افزایــش 
مقاومــت بــه خوردگــی در محصوالتــی نظیــر ظــروف آشــپزخانه کاربــرد دارد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــه دنبــال راه انــدازی 

خــط تولیــدی بــرای جایگزیــن کــردن ایــن پوشــش ها بــه جــای تفلن هــای رایــج در ظــروف آشــپزخانه اســت.

توضیــح نظــام مهندســی تهــران در بــاره حقــوق ۴۵ میلیونــی کارمنــد 
خــود

ــاره  ــری درب ــه خب ــش ب ــران در واکن ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
پرداخــت حقــوق نجومــی در نظــام مهندســی اســتان تهــران توضیحاتــی ارســال کــرد.

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران در واکنــش بــه خبــر منتشــر شــده 
بــا عنوان''پرداخــت حقــوق نجومــی در نظــام مهندســی اســتان تهــران/ وزارت راه هــم 
ــه شــرح  ــه ب ــن جوابی ــی ارســال کرد.مشــروح ای ــس را دور زد'' توضیحات ــون مجل قان
ــه  ــادآوری رســالت و تکلیــف رســانه ها کــه در همــه ادوار بایــد ب ذیــل اســت:ضمن ی
دنبــال انتشــار اخبــار واقعــی و موثــق بــوده و همــواره بــا دقــت و هوشــیاری از حقایــق 
مراقبــت نماینــد کــه در دام افــراد مغــرض قــرار نگیرنــد، همانگونــه کــه پیامبــر گرامــی 
اســالم فرموده انــد: »حرمــت حیثیــت و آبــروی مومــن هماننــد حرمــت جــان اوســت. 
»و مــوال امیرالمومنیــن نیــز فرموده انــد: »وقتــی آبــرو ریختــه شــد، جبــران آن دشــوار 
خواهــد بــود.« مقتضــی اســت وفــق قانــون مطبوعــات دســتور فرماییــد جوابیــه ایــن 

ســازمان، عینــا درج و آن خبرگــزاری نســبت بــه اصــالح خبــر اقــدام نماینــد.
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https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-45-%d9%85/
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طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با رویت

 مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:18:00-21:00

مهندسی برودت پیشرفته
 مدت دوره: 15 ساعت
مدرس: دکتر انجرقلی

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی
 مدت دوره: 105 ساعت

مدرسان: مهندس واصف، مهندس انجرقلی، مهندس مرادیان، مهندس یونسی
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها و پنجشنبه ها
ساعت برگزاری:

دوشنبه ها: 17:30-20:30 پنج شنبه ها: 13:30 تا 16:30

طراحی سیستم های مدیریت دود
مدت دوره: 18 ساعت
اساتید: مهندس سفیدگر

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-17:00

ساختمان و تعمیر چیلرهای تراکمی 
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس خوب خصلت
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
مدت دوره: 80 ساعت

مدرسان: مهندس واصف، مهندس  انجرقلی، مهندس  علی محمد لو، مهندس  پنجی
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت برگزاری:
17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه مرداد ۱4۰۰

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
http://www.kaashaaneh.com
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اخبار خارجی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

ساختمان اداری کهن سرام ایران جزو برترین پروژه های معماری ۲۰۲۱
موسســه ســلطنتی معمــاران بریتانیــا، برنــدگان جوایــز بیــن المللــی ۲۰۲۱ خــود را اعــالم کــرد. ایــن پــروژه هــای برتــر ۱۶ ســاختمان از 
هتــل تــا بیمارســتان و نیــز منــازل مســکونی، ســاختمان هــای اداری و ... را شــامل مــی شــوند.در ایــن جشــنواره ۱۶ پــروژه از ۱۱ کشــور 

)بــه جــز انگلیــس کــه جایــزه اختصاصــی اســترلینگ بــه آنهــا اختصــاص مــی یابــد( بودنــد.
برنــدگان جوایــز المــان هایــی از توجــه کامــل بــه همــه مــوارد شــامل؛ تحویــل خــوب و عملکــرد عالــی می باشــند کــه نقش مهمــی در 
بهبــود زندگــی و جوامــع دارنــد.از جملــه ایــن بناهــا، ســاختمان اداری مرکــزی کهــن ســرام طراحــی گــروه طراحــی هوبــا در ایــران اســت 
کــه جــزو برتریــن پــروژه هــای معمــاری ۲۰۲۱ اعــالم شــده اســت. ایــن ســاختمان از ســوی موسســه ســلطنتی معمــاری بریتانیــا بــا 
عنــوان »یــک فانــوس نورانــی چشــم نــواز در یــک گوشــه شــهر خاکســتری« توصیــف شــده اســت. دفتــر بــه صــورت طبیعــی خنــک 

مــی شــود و ویژگــی آن پوشــش گیاهــی گســترده اســت.

اعالم برترین پروژه های معماری ۲۰۲۱ توسط موسسه سلطنتی معماران بریتانیا
1.گالــری ُپلــی گــون، از شــرکت معمــاران پاتکــو، در کانــادا. ایــن گالــری جایگزیــن مــوزه عکاســی ۱۹۷۰ شــده و یــک گالــری 

جدیــد هــم بــا یــک بــام دندانــه دار بــه آن اضافــه شــده اســت.
2.طــرح توســعه بیمارســتان دانشــگاهی بنیــاد ســانتافه د یوگوتــا از شــرکت ال اکویپــو مازانتی/ژیانکارلــو مازانتــی واقــع در 

. کلمبیا
3.خلوتگاه هنرمندان در پیتوگاال از شرکت معماری پالیندا کانانگارا واقع در سریالنکا. 

4.ستادهای مرکزی آمورپسیفیک با طراحی شرکت دیوید کاپرفیلد واقع در کره جنوبی. 
5.موزه عکاسی لیانژو طراحی شرکت اُافیس/ژیانژانگ واقع در چین.

6.بیمارستان فرندشیپ، ساتخیرا با طراحی شرکت کاشف چادهاری/اوبانا واقع در بنگالدش.
7.ساختمان اداری مرکزی کهن سرام طراحی گروه طراحی هوبا در ایران.

8.بازسازی کاپیتان هاوس با طراحی معماران وکتور واقع در چین. 
9.گالری جیمز-سیمون با طراحی معماران دیوید چیپرفیلد واقع در آلمان. 

10.یادبــود ملــی صلــح و عدالــت بــا طراحــی گــروه طراحــی MASS بــه عنــوان اولیــن یادبــود قربانیــان ترورهــای نــژادی 
آمریــکا شــامل یــک ســری فضــای داخلــی و خارجــی بــا ۸۱۰ نمــاد فوالدیــن.

11.مسترپلین دوحه داون تاون با طراحی الیس وموریسون واقع در قطر. 
12.مــوزه هنــر مــدرن و پیــاده راه هــای آن بــا طراحــی آتلیــه دســوز واقــع در چیــن. ایــن بنــا در مرکــز ذغالســنگ قدیمــی ۱۰۰ 

ســاله واقــع شــده و از مســیرهای زغالســنگ قدیمــی بــه عنــوان پیــاده راه جدیــد اســتفاده مــی کنــد.
13.مرکــز فعالیــت دانگژیگــوان ویلیجــر بــا طراحــی اســتودیو گادالیــن واقــع در چیــن. ایــن مرکــز بــه عنوان یــک پــروژه خانه 

ســازی جدیــد در قلــب جامعــه عمــل مــی کنــد کــه از معمــاری ســنتی چیــن الهــام گرفته اســت.
14.لیل النگبرو با طراحی ویلکینسون واقع در دانمارک.

15.تای کان - مرکز میراث فرهنگی و هنر از شرکت طراحی پارسل، هرزوگ و مرون و روکو واقع در هنگ کنگ. 
16.الیال یانگژو با طراحی شرکت وکتور واقع در چین

اخبار خارجی

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://tasisatnews.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-10-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2021-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2021-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88/
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مقاله اشری

ــه  ــزی اســت ک ــادگاری از گذشــته، چی ــراث، ی »می

مــا بــا امــروز زندگــی مــی کنیــم و آنچــه بــه نســل 

هــای آینــده منتقــل مــی کنیــم. میــراث فرهنگــی 

و طبیعــی مــا منابــع غیرقابــل جایگزیــن زندگــی و 

الهــام اســت« )یونســکو 2018(.

و  غیرملمــوس  )ملمــوس،  فرهنگــی  میــراث 

ــخ و  ــردن ارزش تاری ــرای درک و باالب ــال( ب دیجیت

فرهنــگ متنــوع بشــریت ضــروری اســت. اهمیــت 

ــه ای  ــی، منطق ــد مل ــی توان ــی م ــراث فرهنگ می

ــن،  ــد ارزش نمادی ــی توان ــد و م ــی باش ــا محل ی

ــی، تاریخــی،  ــی شــناختی، فرهنگــی، اجتماع زیبای

علمــی و مالــی داشــته باشــد کــه بــرآورد آن اغلــب 

غیرممکــن اســت. بنابرایــن حفــظ میــراث فرهنگی 

و دسترســی بــه آن مهــم و حتــی از نظــر قانونــی 

ــت.  ــاری اس اجب

ــه در مــورد حفــظ میــراث ملمــوس  ــن مقال ای

اســت: اشــیای فیزیکــی ماننــد کتــاب هــا و اســناد، 

ــات  ــی، مصنوع ــای تاریخ ــری، ابزاره ــای هن کاره

ــی،  ــخ طبیع ــای تاری ــه ه ــی، نمون ــتان شناس باس

نمونــه هــای فرهنــگ عامــه، محصــوالت فنــاوری 

ــی. ــای تاریخ ــاختمان ه ــف و س ــای مختل ه

مولفه های طراحی
1.بارهای اقلیمی

بارهــای اقلیمــی شــامل بارهــای آب رو و زیرزمینــی 

از بارندگــی؛ بارهــای حرارتــی از رســانش، همرفــت 

و تابــش؛ بارهــای حرارتــی و بخــار رطوبــت از 

طراحی تاسیسات موزه ها و ساختمان های تاریخی
این مقاله، بهترین روندها و توصیه ها در مورد برنامه ریزی، طراحی و اجرای سیاست های زیست 

محیطی را برای حفظ بلندمدت میراث فرهنگی به شیوه ای مقرون به صرفه ارایه می کند. هدف این 
متن، ارایه یک روش جامع با توجه به انواع مجموعه ها، ساختمان ها و سیستم های کنترل زیست 
محیطی است که بتواند شرایط مناسب و پایدار را برای مجموعه های ویژه با پیشینه اقلیمی خاص 

آنها حفظ کند. هر استراتژی باید در مجموع یک بخش مکمل حفظ میراث فرهنگی را هم داشته باشد. 
این مقاله به تاسیسات موزه ها، گالری ها، ساختمان های تاریخی غیرمسکونی، کتابخانه های مرجع و 

بایگانی ها و نیز سازه های جدید و قدیمی می پردازد. 
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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ــا اثــر  نفــوذ هــوا بــه داخــل )مخصوصــًا وقتــی ب

دودکشــی همــراه اســت( و انتقــال بخــار از طریــق 

مجموعــه نماهــای نفوذپذیــر مــی شــود. 

اســتاندارد 2013-169 اشــری، روشــی بــرای تعریــف 

مناطــق اب و هوایــی طبــق ویژگــی هــای حــرارت 

و رطوبــت بــا اســتفاده از نــه زون حرارتــی )0 تــا 8: 

ــا فراشــمالگانی(، براســاس درجــات  بســیار گــرم ت

 A،( ــی ــه زون رطوبت ــرمایش و س ــش و س گرمای

B یــا C: مرطــوب، خشــک یــا دریایــی( ارایــه مــی 

کنــد کــه بــا اســتفاده از داده هــای دمــا و بــارش 

ــی  ــدی زون اقلیم ــه بن ــود. طبق ــی ش ــبه م محاس

بــرای تمایــز مناطــق اب و هوایــی در زمــان بررســی 

ــکل  ــدول 10 و ش ــت. ج ــد اس ــا مفی ــرد نم عملک

ــق  ــهرها و مناط ــرای ش ــی را ب ــای اقلیم 13 زون ه

ــد.  ــی ده ــان م ــان نش ــر جه ــی سراس جغرافیای

شــکل 14 نقشــه بــا بزرگنمایــی بیشــتر از زون هــای 

اقلیمــی در ایــاالت متحــده فراهــم مــی کنــد. 

ــیعی از  ــت وس ــری فهرس ــتاندارد 2013-169 اش اس

ــا را  ــی آنه ــدی زون اقلیم ــه بن ــا و طبق ــل ه مح

ــری  ــتاندارد 2013-169 اش ــازد. اس ــی س ــم م فراه

ــل  ــوص مح ــی مخص ــای اقلیم ــن داده ه همچنی

ــتم  ــی سیس ــرای طراح ــا ب ــبات باره ــرای محاس ب

ــد. »داده هــای آب و هــوای  ــه مــی کن ــا ارای و نم

ــای  ــی داده ه ــز مل ــط »مرک ــه توس ــی« ک مهندس

ــی  ــی و اقیانوس ــی هواشناس ــازمان مل ــی س اقلیم

)NOAA 1997( منتشــر شــده، شــامل تصاویــر 

گویــا بــرای تجســم تغییــرات فصلــی در داده هــا 

ــر  ــی ت ــا قدیم ــه داده ه ــا مجموع ــود، ام ــی ش م

ــاری  ــای آم ــتفاده از داده ه ــان اس ــت. در زم اس

ــی  ــرایط طراح ــه ش ــا ب ــه تنه ــی، ن ــرای طراح ب

ــرات  ــه تغیی ــد بلک ــه کنی ــه توج ــینه و کمین بیش

ــک فصــل  ــا در ی ــت و دم ــی شــرایط رطوب احتمال

را نیــز در نظــر بگیریــد؛ بــرای مثــال، در زون هــای 

4A ،3A و 5A، بارهــای رطوبــت و حــرارت ممکــن 

مقاله اشری
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ــد.  ــار و پاییــز تغییــر کن اســت در فصــل هــای به

ــی  ــت زدای ــی، رطوب ــای اقلیم ــی زون ه در بعض

فصلــی منطبــق بــا بارهــای ســرمایش محســوس 

بــزرگ نیســت و در نتیجــه ممکــن اســت الزم 

ــی هــم  باشــد جــدای از ســرمایش، سیســتم های

ــود.  ــی ش ــری طراح ــت گی رطوب

رطوبــت عمــده ناشــی از بارندگــی، مخصوصــًا 

بارندگــی همــراه بــاد، مــی تواند بــار رطوبتــی قابل 

توجــه روی نماهــای روی زمیــن تحمیل کند. بســته 

بــه نــوع خــاک و مدیریــت روانــاب محــل از بــام 

و ســطوح همکــف، بــاران مــی توانــد روی بارهــای 

ــاختمان  ــی س ــای روزمین ــش ه ــی در بخ رطوبت

تاثیــر بگــذارد. بــا ایــن وجــود، حتــی در زون هــای 

اقلیمــی کــه بــه عنــوان خشــک )B( طبقــه بنــدی 

ــارش هــای شــدید و موقتــی مــی  مــی شــوند، ب

ــاه مــدت  ــی کوت ــه بارهــای رطوبت ــد منجــر ب توان

قابــل توجــه بــرای ســاختمان و خــاک شــود. عمــر 

ــای  ــاختمان ه ــای س ــی و دوام نم ــات طراح خدم

مــوزه ممکــن اســت تــا 100 ســال باشــد. طراحــی 

ــاختمان  ــای س ــی روی نماه ــای اقلیم ــرای باره ب

ــی  ــی هــای تغییــرات اب و هوای ــش بین ــد پی بای

ــی و  ــی، رطوبت ــای حرارت ــا روی باره ــر آنه و تاثی

ــرای ســاختمان را در نظــر داشــته  ــده ب ــده آین عم

ــا  ــق ب ــد منطب ــا بای ــی ه ــش بین ــن پی ــد. ای باش

ــا و سیســتم هــای  ــه نم ــر ســاختمان، مجموع عم

ــت محیطــی باشــد. مدیری
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گفتگوی زنده با آقای مهندس مسعود کاظمی در ارتباط با کارزارگاز

چند ماه قبل کارزار مطالبات ناظران گاز شکل 

گرفت، متأسفانه پایه گذاری غلط در نظارت گاز 

کماکان گریبان ناظران را گرفته است.

در سال های قبل از 92، چیزی به نام ضریب 

تجمیع نداشتیم که از سال 92 تا 94 هم هیچ گونه 

افزایشی هم نداشتیم و دلیل اصلی آن اختافات 

بین سازمان و وزارتخانه بود که ناظرین گاز را 

متخلف می نامیدند.در سال 1395 شرطی گذاشتند 

که به شرط اعمال ضریب کاهشی افزایش تعرفه 

اعمال گردد.متأسفانه چون می خواستند بعد از سه 

سال افزایش تعرفه داشته باشند سازمان زیر بار 

این جدول ضریب کاهشی رفت )که نباید زیر بار 

می رفت( که مغایر با بسیاری از قوانین بود و نباید 

این شرط را می پذیرفتند: هرچه تعداد کنتورها 

جی 4 باال می رفت ضریب کاهشی تا 50% اعمال 

می گردید؛ این ضریب کاهشی مغایر با قوانین بوده 

و هیچ استانی زیر بار نرفته بود.

ضریب کاهشی در مبحث برای نظارت تعریف نشده 

و فقط برای طراحی گفته شده است. لذا نظارت گاز 

باید ضریب افزایشی داشته باشد، چون خطرات و 

خاصه گفتگوی زنده با آقای مهندس مسعود کاظمی از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی تهران دارای 

پایه یک نظارت و از فعاالن صنفی مهندسی را مطالعه می فرمایید. این گفتگو با موضوع کارزارگاز و روند 

شکل گیری آن انجام شد.

@tasisatnews :آدرس پیج تأسیسات نیوز

مصاحبه کننده: مهندس تفرشی

تنظیم کننده متن گفتگو و ویرایش: مهندس محمدرضا خسروی

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/
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حوادث هم با تعدد کنتور زیاد خواهد شد و ریسک 

حوادث بیشتر می شود.سال 1397 به اتفاق یک 

سری از دوستان تجمع کردیم و خدمت دکتر مازیار 

حسینی، معاون وقت شهرسازی آقای اسامی )وزیر 

راه و شهرسازی( رفته و صحبت های مفصلی در 

این خصوص انجام شد.

آقای دکتر مازیار 

حسینی خیلی 

متعجب شد که 

این ضریب کاهشی 

یعنی چه؟ مگر شما 

مسئولیت ندارید؟ 

لذا به مدیران 

زیرمجموعه خودش 

دستور دادند که 

بررسی کنند که 

چرا فقط تهران 

این موردی است؟ 

متأسفانه، بعد از چند 

ماه جابجایی دکتر 

حسینی این کارزار مسکوت باقی ماند و به حاشیه 

رفت.گذشت و سال 97 یا 98 خدمت آقای مهندس 

طاهری )رئیس وقت سازمان نظام مهندسی( 

رسیدیم، آقای مهندس طاهری گفتند که این 

مشکل، موردی نیست که قابل اصاح نباشد و یک 

مورد درون سازمانی است و در کمیته گاز و نهایتًا 

در کمیته چهارنفره می تواند حل بشود و بازهم 

آقای مهندس طاهری جابجا شد و مجددًا مسکوت 

ماند.

در آذرماه 1399 مجددًا پیگیری کردیم و کلیه 

مطالبات و صحبت های انجام شده در گروه های 

تلگرامی موجود است، حذف ضریب تجمیع 

-تمدید گاز- طراحی گاز، از سال 1398 مدام پیگیر 

بودیم.5 سال جواب این همه ضرر و زیان مهندسین 

را چه کسی پاسخ خواهد داد؟

5 سال مهندسین برای این ضریب اشتباه ضرر 

داده اند و آقایان غافل 

باید پاسخگو باشند. 

حق الزحمه گاز باید 

منطقی و واقعی 

باشد.

و دوباره از آقای 

مهندس میرجعفری 

خواستیم که پیگیری 

کند.

آقای مهندس خرم 

در تاریخ 1399/10/22 

طی نامه ای به 

مهندس میر جعفری 

از ایشان خواست که 

پیگیری شود. متأسفانه پاسخی داده نشد.در همان 

تاریخ در شورای مرکزی با آقای دکتر جواهری، 

معاون مهندس خرم جلسه گذاشتیم، ایشان ترتیب 

جلسه سه گانه را دادند )بین سازمان -وزارتخانه- 

شورای مرکزی(مجددًا در تاریخ 1399/12/03 با آقای 

دکتر عابدی جلسه گذاشتیم و دکتر عابدی هم 

موافق بود و گفت که باید پیگیری شود.یک جوابیه 

چهارتا پنج صفحه ای با ویرایش سازمان با دکتر 

عابدی مطرح شد و جوابیه را سازمان تنظیم کرد 

و بندهای آن مطالبات را تائید می کرد و در تاریخ 
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1399/12/18 برای شورای مرکزی فرستاده شد.

نامه ارسالی دارای 5 بند بود:

بند 1: تعرفه گاز مستقل شود

گاز باید از خدمات مهندسی جدا شود. در شیوه نامه 

باید توسط کمیته گاز سازمان نظام مهندسی 

پیشنهادشده و در وزارتخانه تصویب شود.

بند 2: حذف ضریب تجمیع:

سال 1395 به اشتباه جدولی تهیه شده و با توجه به 

تعدد کنتورها، این ضریب کاهشی اعمال شده است 

که باید حذف شود.

بند 3: تمدید: در بحث گاز چیزی به نام تمدید 

وجود ندارد. در خدمات مهندسی هرسال 

تمدیدشده و مابه التفاوت گرفته می شود که 

پیشنهادشده این اتفاق برای گاز هم بیفتد.

بند 4: حق طراحی:

یک مهندس ناظر در بازرسی اول محل 

مصرف کننده ها و سایز لوله و غیره را مشخص 

می کند که این خودش مبین طراحی است، یعنی 

این موارد را ناظر معین می کند. پیشنهاد ما تناقض 

و تداخل با کار مجریان ندارد. پیشنهاد ما طراحی 

با مهندسان و تهیه نقشه با مجریان باشد، چون 

مهندس صاحیت طراحی در پروانه دارد.

بند 5: مسئولیت:

بحث مسئولیت داستان بسیار پیچیده ای دارد، از 

تأسیسات نیوز و آقای مهندس تفرشی درخواست 

می کنیم که با یک حقوق دان مثل آقای مهندس 

وطن دوست یک گفتگویی انجام شود و نکات 

مبهم در این خصوص مشخص گردد.

در این مورد دو نکته شایان ذکر است:

اول، وحدت رویه در محاکم قضایی: یکی اینکه 

دوستان و همکاران به هر دلیل بی دلیل، قاضی ها 

درصد تعیین می کنند، مهندس ناظر محکوم 

می شود.

دوم، بحث اجرایی شدن مبحث 22: هر دو سال 

یک بار باید بازرسی ادواری صورت گیرد و همین 

بازرسی ها از حوادث زیادی جلوگیری می کند. بحث 

مسئولیت بسیار پیچیده است و مهم ترین آیتم 

همین بحث است و به راحتی هم قابل حل شدن 

نیست و نماینده قوی و پیگیر الزم دارد.

در تاریخ 1400/03/26 آقای مهندس خرم نامه ای به 

مهندس میر جعفری نوشتند که مبحث 22 از اول 

تیرماه 1400 به صورت پایلوت اجرایی شود.

الحمداهلل تمام زحمات دوستان و همکاران باعث 

تحرکاتی شد که در جهت حل مشکات و مسائل 

پیش رفت.با این پیگیری ها و نامه نگاری ها چند 

اتفاق افتاد، یک جلسه سه جانبه، وزارتخانه- شورای 

مرکزی- نماینده استان ها تشکیل شده و تعرفه گاز 

کشوری شود و ضرایب منطقه و غیره در آن اعمال 

گردد. آقای مهندس عبدی دنبال این موضوع 

است که آن را کشوری کند. اگر در استان های دیگر 

ضریب تجمیع نیست، در تهرآن هم نباید باشد، 

شورای مرکزی دخیل شد که پیگیری کند.کمیته 

چهارنفره گاز تشکیل جلسه دادند و در اداره کل هم 

موافق بودند )آقایان مهندس کسرایی و مهندس 

نصیری( که این ضریب به طور کامل حذف ضریب 

را پیگیری کنند. سازمان چیزی به نام کنتورهای 

تلفیقی را مطرح کرده است. تعرفه توکار و روکار 

باهم جمع شده و تقسیم بر 2 شود و تعرفه کنتور 

تلفیقی اعام گردد. که عددی در حدود 1065000 

ناموت می شود. که این رقم در تعداد کنتورها ضرب 
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گزارش
شده و می تواند تا حدودی نظر مهندسان را تأمین 

نماید که بازهم جای شک و شبهه دارد اما از روش 

قبل بهتر است و بازهم نیاز به توجیه و توضیح 

دارد. نکته جالب اینجاست که سه ماه است که 

این طرح تصویب شده و اداره کل پیگیری می کند 

که چرا سازمان این طرح را اجرایی نمی کند؟در 

تاریخ 1400/02/08 تصویب شده که هم حق طراحی 

و هم تعرفه کنتورهای تلفیقی اجرایی بشود که 

تاکنون اجرایی نشده است!!!!

مهندسین ناظر گاز معترض شده اند، ضریب 0.6 

کنتورهای جی 6 و غیره که همین عوامل باعث 

شده مدت طوالنی در صف انتظار بمانند، این 

ضریب تجمیع باید حذف شود. اداره کل اعام کرده 

که حق طراحی و ضریب تجمیع از زمان دستور 

باید اجرایی شود، متأسفانه تاکنون اجرایی نشده 

است!!!!!آقای دکتر عابدی گفته که به خاطر کرونا 

تأخیر افتاده و از چند روز بعد باید اجرایی شود، 

اگر دفتری یا شخصی پیگیری نمی کند باید مطالبه 

گری کرد و پیگیر شد. باید نمایندگانی انتخاب 

شوند که فقط برای اعضا کار کنند، نه برای قشری 

خاص.موضوع کنتورهای تلفیقی به صورت مجزا 

حساب می شود و تا حدودی حذف ضریب تجمیع 

انجام می شود اما کامل نمی شود و بازهم نظر 

نهایی مهندسین را جواب نمی دهد.

حق طراحی را باید مطالبه کنیم و سازمآن هم باید 

برنامه تمدید را که فعاً دوساله است )دو سال از 

ارجاع( اجرایی کند، اما خواسته ما یک ساله است 

و دو سال عماً تمدیدی تعلق نمی گیرد و ممکن 

است حداکثر 15% از پرونده ها را شامل شود.

از دوستان مکانیک می خواهیم که ما را حمایت 

کنند و دوستان دیگر هم پیگیری کنند. دوستانی 

که این کارزار را انجام دادند، اتفاقات خیلی خوبی 

افتاد و باعث شد همه به صرافت بیفتند. همه 

این ها به خاطر پیگیری های مکرر همین دوستان 

است و ما راضی هستیم، از دوستانی که پیگیری 

کردند نهایت تشکر را داریم.

نکته آخر: کنتورهای جی ریت باال، فوق العاده 

تعرفه های پایین دارند که آن هم باید اصاح شود، 

مثاً برای یک کنتور جی 40 برای یک تاالر چند 

ده میلیاردی با سه میلیون ناموت کلیه مسئولیت به 

گردن مهندس ناظر می افتد. ما واقعًا از دوستان و 

نمایندگان خودمان انتظار داریم که یاری کنند.

آقای مهندس میر جعفری به عنوان رئیس سازمان 

و عاوه بر آنکه خودش هم مکانیک است، ما 

انتظارات بیشتری از ایشان داریم تا دیگر روسایی 

که مکانیک نبودند.

دست یاری برای مهندسین دراز می کنیم که بیایند 

و به ما کمک کنند. کمیته چهارنفره - اداره کل و 

اداره صمت موافقت کرده اند و این جای بسی 

خوشحالی دارد، اما باید سازمان خودمان این 

مصوبات را اجرایی کند.

امیدواریم همه مهندسین اتحاد بیشتری داشته 

باشند، علی الخصوص مهندسین مکانیک که بتوانیم 

سازمان خیلی بهتری داشته باشیم.باید اتحاد قبلی 

را خیلی بیشتر کنیم و از وجود یکدیگر نهایت 

استفاده را ببریم.

الیو با آرزوی موفقیت و تبریک اعیاد قربان و غدیر 

برای تک تک مهندسان به پایان رسید.
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رضــا اردکانیــان در آخریــن نشســت شــورای 
عامــل  مدیــران  و  نیــرو  وزارت  معاونــان 
شــرکت های اســتانی آب و بــرق اظهــار کــرد: بــه 
تمامــی همــکاران صنعــت آب و بــرق بعــد از ۱۳۷۰ 
روز توفیــق خدمــت در قالــب تیــم پرتــاش عرض 
خداقــوت دارم و قــدردان زحمــات آن هــا هســتم.

ــی  ــه طــور طبیع ــرد: ب ــرو خاطرنشــان ک ــر نی وزی
در انتهــای هــر مأموریــت و دوره ای بایــد ارزیابــی 
کلــی از عملکــرد خود داشــته باشــیم. بایــد در این 
شــرایط بــه اهــداف خــود نــگاه کنیــم تــا ببینیــم 
ــر؛  ــا خی ــم ی ــش رفته ای ــداف پی ــا اه ــق ب منطب
ــاش  ــرد و ت ــده عملک ــان دهن ــخ نش ــن پاس ای

انجــام شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه هــدف خــود در کمــک بــه دولت 
ــرد:  ــح ک ــرو تصری ــر نی ــوت وزی ــم در کس دوازده
مــن به عنــوان معــدود وزرایــی هســتم کــه نیمــه 
ــی   ــدم. چرای ــق ش ــم ملح ــت دوازده ــه دول راه ب
ــار  ــق و افتخ ــن توفی ــدی از ای ــاق و بهره من الح
ــه  ــت ک ــرایطی برمی گش ــه ش ــا ب ــت عمدت خدم
ــفید و  ــد در کاخ س ــروه جدی ــن گ ــدن ای ــا آم ب
ــی و  ــدرت نظام ــن ق ــن بزرگتری ــار گرفت در اختی
اقتصــادی دنیــا، ســعی در ایــن داشــتند در منطقه 

ــد. مشــکاتی را ایجــاد کنن
و  می شــنیدم  مــن  کــرد:  اضافــه  اردکانیــان 
در  بــود  ســال ها  کــه  را  کســانی  می دیــدم 
منطقــه مــا حضــور داشــتند ولــی ایــن بــار بلنــد 

گزارش ویژه

وزیــر نیــرو: درســهای خوبــی در بخــش بــرق 
گرفتیــم

وزیر نیرو با اشاره به تلخی های ناشی از ناترازی تولید و مصرف در بخش برق طی هفته های اخیر که زاییده 

عوامل متعددی بوده است، گفت: قطعا بابت این هزینه درس های خوبی گرفته ایم و ان شاءاهلل این درس ها 

به موقع پس داده خواهد شد و نتیجه آن پایداری بیشتر شبکه آب و انرژی کشور خواهد بود.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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گزارش ویژه
ــن  ــت در ای ــر کاری الزم اس ــا ه ــد ت ــده بودن ش
دوره و فرصــت انجــام دهنــد و کمــر ایــن نظــام 

ــکنند. را بش
وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد: بــرای بنــده به عنوان 
یــک ایرانــی، یــک دلبســته و دســت پروده نظــام 
جمهــوری اســامی راه خیلــی مشــخص بــود و آن 
اینکــه بتوانــم عضــو تیمــی باشــم کــه ماموریــت 
ــور از  ــن کش ــور دادن ایم ــم، عب ــن تی ــی ای اصل
ــا  ــا ب ــت تمام ــن ماموری ــت. ای ــرایط اس ــن ش ای

موفقیــت بــه نتیجــه رســید.
وی ادامــه داد: امــروز نــه ترامــپ، نــه نتانیاهــو، 
نــه پمپئــو و نــه بولتــون به عنــوان مظاهــر چنیــن 
فکــری و چنیــن طرحــی بــرای فروپاشــیدن ایــن 
ــد  ــتند. بای ــا نیس ــی دنی ــه سیاس ــام در صحن نظ
ــن دوره  ــران در ای ــت ای ــه مل ــی کاری ک ــه بزرگ ب

کردنــد، پرداختــه شــود.
ــق  ــران ح ــت ای ــه مل ــان اینک ــا بی ــان ب اردکانی
بزرگــی بــر گــردن دنیــا دارنــد، تصریــح کــرد: ایــن 
ملــت بــا صبــوری، پایــداری، تحمــل و تــاب آوری 
ــرب را  ــر مخ ــرز فک ــک ط ــر ی ــتند ش ــود توانس خ
کــه می توانســت دنیــا را در آســتانه یــک فاجعــه 
قــرار دهــد، از ســر دنیــا و کــره زمیــن کــم کننــد.
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد: برخــی قبیلــه گرایی هــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــع از ای ــا مان ــعه نیافتگی ه و توس
فعــاً ایــن حــق ادا شــود، امــا ایــن حــق قطعــًا 
ادا خواهــد شــد و بــا فاصلــه گرفتــن از ایــن ایــام،   
بزرگــی مقاومــت ملــت ایــران و کاری کــه صــورت 

گرفــت خــود را نمایــان خواهــد کــرد.
عنــوان  بــه  می بایســت  گفــت:  اردکانیــان 
ســخنگوی جمــع مدیــران صنعت آب و بــرق بابت 
ــل  ــن دوره حاص ــه در ای ــی ک ــتاوردهای بزرگ دس
شــده بــا همــه وجــود احســاس افتخــار و غــرور 
کنــم کــه مهم تریــن آن تــاب آور نگاه داشــتن 
ــال آن  ــه دو س ــود ک ــالی ب ــار س ــور در چه کش
ــر و  ــال اخی ــال های ۵۰ س ــک ترین س ــزو خش ج
ــم  ــال ترین های نی ــر س ــزو ت ــز ج ــال آن نی دو س

ــود. ــر ب ــرن اخی ق
وزیــر نیــرو گفــت: دیگــر دغدغــه مــن ایــن بــود 
کــه وقتــی در پایــان ایــن دوره وقتــی بــه پشــت 
ســر نــگاه می کننــد، از حاصــل کار خــود بــه نیکــی 
یــاد کننــد. شــاید ایــن دغدغــه و پررنگ شــدن آن 
موجــب شــده کــه مــن در ایــن کار ســختی هایی 
ــل  ــم تحمی ــر همکاران ــارف ب را بیــش از حــد متع
کنــم، امــا همــان زمــان هــم در فکــر ایــن بــودم 
ــختی ها و  ــن س ــن ای ــه بی ــک مصالح ــه در ی ک
دســتاورد، صرفــه بــا دومی اســت و ان شــاءاهلل در 
پایــان فرصــت آن را خواهــم داشــت تــا از لطــف 
همــکاران بهره منــد باشــم و از همــه آن هــا بابــت 
تمامــی نامایمــات، فشــارها و قصورهــا حالیــت 

بطلبــم.
وی در پایــان خطــاب بــه تمامــی همــکاران 
صنعــت آب و بــرق بــا بیــان اینکــه هفــت توصیه 
و ســفارش بــه شــما دارم، گفــت: به عنــوان 
ــن  ــود را در ای ــر خ ــه از عم ــار ده ــه چه ــی ک کس
ــم،  ــرض می کن ــما ع ــه ش ــرده ب ــپری ک ــه س عرص
اول اینکــه تــا جایــی کــه می توانیــد ارزش وقــت، 
ــه  تجدیدناپذیرتریــن و گرانتریــن ســرمایه ای را ک
ــچ  ــت هی ــد و تح ــت را بدانی ــان اس در اختیارت
ــه  ــم توج ــدر دادن آن ک ــه ه ــبت ب ــرایطی نس ش
ــی دومیــن  ــزود: شایســته گزین ــید.وی اف نباش
توصیــه مــن اســت. اصلی تریــن منبــع ارزشــمند 
بعــد از وقــت، منابــع انســانی اســت. ســعی کنیــم 
ــه اصاحــات  ــم. هم شایســته ترین هــا را برگماری
رفاه هــا  و  آســایش ها  توســعه ها،  ضــروری، 
بیــرون  گزینش هــا  و  انتخاب هــا  ایــن  دل  از 
ــفارش  ــرد: س ــان ک ــرو خاطرنش ــر نی می آید.وزی
ســوم، مدیریــت توامــان تولیــد و مصــرف اســت. 
کشــور مــا بایــد بــه موضــوع نحــوه مصــرف بیش 
از پیــش توجــه کنــد و وزارت نیــرو در ایــن زمینــه 
نقــش واالیــی دارد.اردکانیــان ادامــه داد: امیــدوار 
ــود  ــفارش خ ــن س ــردم را چهارمی ــتن م نگهداش
ــی ترامپیســم  ــد ول ــپ رفتن ــه ترام ــم. قبیل می دان
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گزارش ویژه
و طــرز فکــر آن هــا در دنیــا باقــی اســت. مــا بــا 
ــه  ــدوار نگ ــم در امی ــه می کنی ــت و کاری ک خدم

ــم. داشــتن مــردم نقــش داری
ــر نیــرو اضافــه کــرد: گاهــی ناکرده هــای مــا  وزی
ــه  ــور ک ــت. همان ط ــر اس ــا مهم ت ــای م از کرده ه
ــرای  ــم، ب ــت می گذاری ــا وق ــام کاره ــرای انج ب
ــه  ــد ب ــم بای ــم ه ــد بکنی ــه نبای ــم ک ــی ه کارهای
ــای  ــم. کرده ه ــرمایه گذاری کنی ــدار س ــن مق همی
مــا دیــده شــده و بخاطــر آن تشــویق می شــویم 
امــا ناکــرده مــا را در محضــر الهــی ثبــت می کننــد.
وی افــزود: نکتــه ششــم، افزایــش آگاهی هــا 
اســت. مــا مخصوصــا در ایــن عرصه هــا دیدیــم 
ــه  ــبت ب ــی  نس ــواد و آگاه ــطح س ــدر س ــه چق ک
مقولــه آب و انــرژی در جامعــه، خــواص و نخبگان 

مهــم اســت. اگــر در نشــر اطاعــات و توزیــع آنهــا 
ــور  ــنگینی را کش ــای س ــم، هزینه ه ــی کنی کوتاه
ــرق در  ــت آب و ب ــرد. صنع ــد ک ــت خواه پرداخ

ایــن زمینــه کمــی عقــب اســت.
ــده صنعــت آب و  ــت: بخــش عم ــرو گف ــر نی وزی
بــرق در بیــرون از ســازمان دولــت اســت. واقعــا 
آنچــه کــه مــا امــروز آن را بــه اســم بخــش 
خصوصــی می شناســیم و همــه جامعــه مــا 
ــا توجــه شــده و  ــه آنه ــر ب ــد بیش ت هســتند، بای
قــدر فعالیــت و تاششــان  دانســته شــود. البتــه 
مواظــب ســوداگران هــم باشــیم. حواســمان 
باشــد کــه یــک ســوداگر لبــاس صنعت گــر را بــر 

ــد. ــن نکن ت
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) قیمت صفحه ستون

23.400 ورق 8 فوالد مبارکه

23.400 ورق 10 فوالد مبارکه

23.400 ورق 12 فوالد مبارکه

23.400 ورق 15 فوالد مبارکه

23.200 ورق 20 فوالد مبارکه

23.200 ورق 25 فوالد مبارکه
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آخریــن  در  امــروز   صبــح  حائــری  همایــون 

نشســت شــورای معاونــان وزارت نیــرو و مدیــران 

ــرد  ــرق عملک ــتانی آب و ب ــرکت های اس ــل ش عام

ــال  ــار س ــرق در چه ــت ب ــی صنع ــوزه تخصص ح

گذشــته را بــه ســه بخــش تقســیم کــرد و ادامــه 

ــات  ــعه ای و خدم ــات توس ــش اول اقدام داد: بخ

ــس ســاخت و ســازها اســت.  ــرق از جن رســانی ب

ــرق  ــت ب ــره وری در صنع ــش به ــش دوم افزای بخ

کــه از جنــس ســاز و کاری اســت و بخــش ســوم 

ــه از  ــار ســطح تعامــات و نگــرش هاســت ک اعتب

ــت. ــتراتژی اس ــس اس جن

اقدامــات  بخــش  در  کــرد:  تصریــح  حائــری 

توســعه ای و خدمات رســانی بــرق، افزایــش کمــی 

و کیفــی صنعــت بــرق در ادامــه فعالیت هــای 

ــان  ــت و در زم ــه اس ــورت گرفت ــل ص ــت قب دول

ــور  ــی کش ــده نیروگاه ــب ش ــت نص ــی ظرفی کنون

آغــاز ســنکرون شــبکه بــرق ایــران و 
روســیه از ابتــدای فصــل پائیــز

گزارش

معاون برق و انرژی وزیر نیرو، سنکرون برق ایران با کشور روسیه به منظور تبادل انرژی در شرایط سخت را 

یکی از مهم ترین اقدامات چهار سال گذشته عنوان کرد و گفت: اکنون اواخر کار مطالعات سنکرون ایران و 

روسیه است و از شروع فصل پاییز برنامه های اجرایی آن آغاز خواهد شد.
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۸۵ هزار مگاوات است.

ــی و  ــای حرارت ــد از نیروگاه ه ــزود: ۷۰ درص وی اف

ــش  ــی در بخ ــیکل ترکیب ــای س ــد واحده ۸۰ درص

خصوصــی ســاخته می شــود. حائــری گفــت: 

اکنــون یــک میلیــون کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف، 

ــود دارد. ــور وج ــوی در کش ــار ق ــط و فش متوس

ــه  ــا اشــاره ب ــرو ب ــر نی ــرژی وزی ــرق و ان ــاون ب مع

اینکــه تبدیــل واحدهــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی 

ــا هــدف افزایــش راندمــان نیروگاه هــا، کاهــش  ب

تلفــات و ارتقــای دیپلماســی انــرژی صــورت گرفته 

ــترین  ــال بیش ــار س ــول چه ــت: در ط ــت، گف اس

میــزان واحدهــای گازی، تبدیــل بــه ســیکل ترکیبی 

ــه کاهــش مصــرف  ــر منجــر ب ــن ام ــه ای شــده ک

ســوخت شــده اســت.

ــدازه کل  ــه ان ــال ب ــار س ــن چه ــت: در ای وی گف

ــه  ــد ب ــه واح ــد گازی ب ــرق واح ــت ب ــخ صنع تاری

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی ــیکل ترکیب س

ــی  ــای حرارت ــان نیروگاه ه ــت: راندم ــری گف حائ

در پایــان دولــت گذشــته ۳۸.۱ درصــد بــوده و در 

ــه  ــت ک ــیده اس ــد رس ــه ۳۹ درص ــی ب ــان کنون زم

ــول  ــان در ط ــدی راندم ــک درص ــش ی ــن افزای ای

چهــار ســال، حــدود ۷.۵ میلیــارد متــر مکعــب گاز 

ــت. ــرده اس ــی ک صرفه جوی

وی کاهــش تلفــات کل شــبکه توزیــع و فــوق 

توزیــع بــرق در پایــان ســال ۱۳۹۶ را ۱۱.۳۶ درصــد 

تلفــات کل شــبکه کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بــا 

اقدامــات انجــام شــده در پایــان ســال ۱۳۹۹ تلفات 

کل شــبکه بــرق بــه ۱۰.۰۲ درصــد رســید و در طــول 

چهــار ســال بیــش از ۱۷ میلیــارد کیلــووات ســاعت 

ــد. ــام ش ــرژی انج ــی ان صرفه جوی

حائــری بــه برنامــه تکلیفــی جامــع انــرژی کشــور 

بــرای وزارت نیــرو اشــاره کــرد و گفــت: تکلیــف این 

بــود کــه در پایــان ســال ۱۴۰۰ راندمــان نیروگاه هــا 

بــه ۳۹ درصــد برســد کــه مــا در ســال گذشــته بــه 

آن راندمــان رســیدیم و تلفــات کل شــبکه در پایــان 

ــید و در  ــد رس ــد خواه ــه ۱۰.۵ درص ــال  ۱۴۰۰ ب س

ســال گذشــته تلفــات شــبکه بــرق بــه ۱۰.۰۲ رســید.

ــی  ــوع دیپلماس ــه در موض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

کشــورهای  بــا  خوبــی  ارتباط هــای  انــرژی 

ــث شــد  ــر باع ــن ام ــرار شــد و همی همســایه برق

ــی انجــام شــد،  ــه خوب ــرق ب صــادرات و واردات ب

گفــت: بخشــی از مشــکات صنعــت بــرق کــه بــا 

نــرخ تکلیفــی اداره می شــد از محــل صــادرات 

ــد. ــران ش ــرق جب ب

معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو صــادرات 

مســتقیم ســاالنه بــرق را ۶ میلیــارد کیلــووات 

ســاعت عنــوان کــرد و گفــت: چنــد برابــر صــادرات 

غیــر مســتقیم از طریــق صــادرات محصــوالت 

ــت. ــده اس ــام ش ــزرگ انج ــع ب صنای

وی ســنکرون بــرق بــا کشــور روســیه کــه کارهــای 

مطالعاتــی آن توســط یــک شــرکت ایرانــی انجــام 

شــد را یکــی از مهــم تریــن اقدامــات چهــار ســال 

ــق دو  ــرق از طری ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــته عن گذش

کشــور دیگــر بــه کشــور روســیه ســنکرون شــد تــا 

ــرژی وجــود داشــته  ــادل ان در شــرایط ســخت تب

باشــد. اکنــون اواخــر کار مطالعــات ســنکرون 

ــز  ــل پایی ــروع فص ــت و از ش ــیه اس ــران و روس ای

برنامه هــای اجرایــی آن شــروع می شــود.

ارتقــای ســطح  اســتراتژی ها،  بهبــود  حائــری 

تعامــات و نگرش هــا و موضــوع مدیریــت توأمان 

گزارش



www.Tasisatnews.com 23هفته نامه شماره 346

عرضــه و تقاضــا را بــه عنــوان مــوارد مهــم مدیریت 

ــت:  ــرده و گف ــام ک ــرق اع ــت ب ــرف در صنع مص

یکــی از ضرورت هــای ایــن موضــوع مرکــز پایــش 

اســت کــه بــر مبنــای نیازهــای مــا شــکل گرفــت و 

امســال افتتــاح شــد.

ــاخت  ــته زیرس ــال گذش ــار س ــزود: در چه  وی اف

ــه و  ــان عرض ــت توأم ــرف و مدیری ــت مص مدیری

ــد. ــاده ش ــرق پی ــت ب ــی در صنع ــه خوب ــا ب تقاض

حائــری افزایــش تــاب آوری سیســتم صنعــت برق 

بــا ارتقــای فضــای همــکاری و اقدامــات یکپارچه را 

از دیگــر کارهــای مهــم صنعــت بــرق در چهار ســال 

ــاری  ــال ج ــزود: در س ــرد و اف ــوان ک ــته عن گذش

ــگاوات  ــی ۷۵۰۰ م ــرایط آب و هوای ــل ش ــه دلی ب

ــت و ۲۵۰۰  ــت رف ــی از دس ــای آب ــد نیروگاه ه تولی

مــگاوات نیــز بــه خاطــر کمبــود واحدهــای حرارتی 

از دســت رفــت.

وی افــزود: در شــرایطی کــه امســال رشــد ۱۰ 

درصــدی انــرژی در صنعــت بــرق رخ داد، بــا 

همــکاری و هماهنگــی و هوشــمندی و تــاش 

شــبانه روزی بحــران مدیریــت شــد و مدیــران 

مــا نشــان دادنــد ضمــن اینکــه مدیــران توســعه 

ــتند. ــز هس ــران نی ــران بح ــتند مدی هس

پاســخگویی  ســطح  ارتقــای  پایــان  در  وی 

ــت  ــتاوردهای دول ــز از دس ــرق را نی ــرکت های ب ش

ــرد. ــوان ک ــاله عن ــار س چه

گزارش
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