
نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران
سال هشتم - شماره 360 | هفته اول آذر ماه 1400

سخن سردبیر:

آبستراکسیون
مقاله : 

ضرر 66 هزار میلیارد تومانی 
کشور از اتالف انرژی در ساختمان

نظرسنجی های جهانی رشد بزرگی
 را برای عایق حرارتی پیش بینی می کند



سردبیر: 
مهندس روح اله واصف

هیئت تحریریه: 
صدیقه بهزادپور، مهندس نیره شمشیری

و مهندس علیرضا واصف
امور آگهی ها: 
فرزانه بختیاری

گرافیک: 
علی فرمهینی فراهانی

نشــانی: ســیدخندان، خیابان ارســباران، 
ــاختمان  ــاک 22 س ــتو، پ ــه پرس کوچ

کاشــانه
www.tasisatnews.com

تلفن: 02122843154
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

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه محتــوای 
ایــن شــماره نشــریه بــا موضــوع عایــق 

اســت.

 
همکاران عزیز سام و خداقوت

پــس از انتخابــات نظام مهندســی، انتخــاب هیئت رئیســه و ســپس رئیــس 
ســازمان نظام مهندســی بســیار مهــم اســت و همــه منتظــر انتخــاب فــرد 
ــا مؤثر تریــن،  ــد ت ــد ســعی کنن موردنظــر هســتند. طبیعــی اســت کــه همــه بای
ــن  ــه ای ــد ک ــاب کنن ــمت انتخ ــن س ــرای ای ــرد را ب ــن ف ــن و مدبرتری حرفه ای تری

ــد. ــق بای ــی الی ــکوهمند را ناخدای ــتی ش کش
در ســازمان نظام مهندســی تهــران اتفــاق جالبــی افتــاده اســت کــه بــه خوبــی دو 
ــاوت انتخاب شــده را نشــان می دهــد. در نخســتین جلســه ســازمان  ــر متف تفک
ــا  ــی از اعض ــداد قابل توجه ــد، تع ــس می انجام ــاب رئی ــه انتخ ــوالً ب ــه معم ک
ــه  ــن ب ــه غایبی ــان از عاق ــدی نش ــاً عم ــت کام ــن غیب ــد و ای ــرکت نکرده ان ش
ــی  ــر تمایل ــروه دیگ ــه گ ــت ک ــوده اس ــه ب ــرای هیئت رئیس ــانی ب ــاب کس انتخ
ــم  ــام مه ــد پی ــن جلســه چن ــه انتخــاب آن هــا نداشــته اند. از رســمیت انداخت ب
ــود و  ــه می ش ــی گرفت ــه اصل ــارج از جلس ــم خ ــات مه ــه تصمیم دارد. اول این ک
جلســات نمایشــی اســت؛ یعنــی بی توجهــی بــه خــرد جمعــی و انتقــال جلســات 

ــاد و ... . ــی در میردام ــه دفترهای ــن ب از ایران زمی
ــه  ــره اســت ک ــد هیئت مدی ــت قدرتمن ــی اقلی ــت، معرف ــن غیب ــام ای ــن پی دومی
ــوی  ــیون جل ــا آبستراکس ــد ب ــی می توانن ــد ول ــت می خورن ــری شکس در رأی گی
تصمیمــی را بگیرنــد. آیــا ایــن اســتراتژی همیشــه کاربــردی اســت و آیــا اکثریــت 
حاکــم تاشــی در همــراه کــردن ایــن اقلیــت بــا خــود خواهنــد نمــود؟ تــا مدتــی 

ــی می شــویم. بعــد متوجــه ایــن دادوســتد احتمال
ــه  ــت ک ــم اس ــت حاک ــی اکثری ــرا، تمامیت خواه ــن ماج ــخ ای ــام تل ــومین پی س
ــای  ــد. دنی ــت بدهن ــه اقلی ــی ای را ب ــچ صندل ــته اند هی ــته اند و نخواس نتوانس
سیاســت دنیــای دادوســتد اســت. حتــی در جلســات کنتــرل نقشــه نیــز طراحــان 
ــر ایرادگیــر را می پذیرنــد و بخشــی از  حرفــه ای بخشــی از نظــرات ســاده تر کنترل
ــه  ــا در ایــن معامل ــد ت ــار می آین ــر کن ــا کنترل ــد و ب ــر را نمی پذیرن نظــرات وقت گی
همــه راضــی باشــند. آیــا اکثریــت ایــن بــازی ســاده را بلنــد نیســتند؟ شــاید ایــن 

ــرای نظام مهندســی نداشــته باشــد. ــی ب ــرات خوب یکســونگری اث
چهارمیــن پیــام ایــن ماجــرا، یکدســت نبــودن هیئت مدیــره اســت کــه بــه نظــر 
ــای  ــد را در دوره ه ــه هم نظرن ــه هم ــی ک ــرات گروه های ــت. اث ــوب اس ــیار خ بس
قبلــی دیده ایــم و شــاید دو جنــاح هیئت مدیــره ایــن بــار بــا دقــت بیشــتری بــه 
وظایــف خــود برســند؛ زیــرا نخســتین بازجــو هــر جناحــی، جنــاح مقابــل اســت. 
ــتخدام  ــی اس ــواد را در نظام مهندس ــل س ــا حداق ــرادی ب ــوان اف ــر نت ــاید دیگ ش
کــرد و یــا از انتخاب هــای بی هــدف و بی دلیــل بــرای ســمت های مختلــف 

خــودداری شــود.
ــا  ــی را ب ــر تصمیم ــم و ه ــی را ببینی ــن زورآزمای ــج ای ــا نتای ــم ت ــر می مانی منتظ
چشــم  بــاز رصــد خواهیــم کــرد. آیــا ایــن دو جنــاح می تواننــد مشــکات بــزرگ 
ــان از  ــگ مهندس ــی پررن ــی و نارضایت ــای دولت ــای نهاده ــی، دور زدن ه مالیات

ــروع ... . ــن ش ــا ای ــًا ب ــد؟ قطع ــل کنن ــود را ح ــای خ حق الزحمه ه

آبستراکسیون

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت پروفیل در بازار آهن آالت 19
تغییــر و تحــوالت در بــازار آهــن بــه خصــوص نوســانات قیمــت میلگــرد باعث 
ایجــاد تکانــه هــای در قیمــت ســایر نهــاده هــای آهنــی شــده اســت کــه در 

نهایــت مــی توانــد منجــر بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده مســکن 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
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و بودجــه کشــور، بــه اســتناد اصــل 138 قانــون اساســی جمهــوری 
ــد. ــب کردن ــاختمان را تصَوی ــرژی در س ــی ان ــط صرفه جوی ــامی ضواب اس
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یادداشت
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نظــام  آبستراکســیون  پارادوکــس» 
مهندســی« و  »تشــدید نظــارت بــر 

عملکــرد نظــام مهندســی«

صفحه 9

اقبــال بــرای خریــد پانــل هــای عایــق 
Kingspan ایرلنــد در ســال 2021

گزارش ویژه

صفحه 17

گزارش/ عایق بندی خوب خانه و صرفه جویی به ارزش بیش از ۶۰۰ پوند در 
سال از قبض برق

14

بــه طــور کلــی بــه خوبــی درک شــده اســت کــه هــر چــه یــک خانــه 
عایــق بیشــتر و بــا کیفیــت بهتــری داشــته باشــد، صرفه جویــی در قبــض 
ــتن  ــه داش ــرم نگ ــرای گ ــه ب ــری ک ــای کمت ــرا گرم ــود، زی ــتر می ش ــرژی بیش ان
خانــه در زمســتان تولیــد می شــود از ســقف و دیوار هــا خــارج می شــود.

یادداشت/BREEAM به اعتبار جوایز عایق می افزاید 23
نوامبــر امســال اولیــن مراســم جوایــز عایــق ملــی )NIA( را شــاهد خواهیــم 
بــود و ماننــد هــر رویــداد جدیــد دیگــری، انتظــار مــی رود ســال اول ســال 
ــت آن  ــر اهمی ــان ب ــه در طــول زم ــدادی ک ــه ای باشــد، روی نســبتاً فروتنان

افــزوده خواهــد شــد.



ت نیوز
سا

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

می باشند.

ساخت دستگاه ایمن ساز هوا
ــریفی  ــواد ش ــر، ج ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــل از دانش ــه نق ب
ــی  دانشــجوی رشــته مهندســی هوافضــا از دانشــگاه صنعت
ــاز  ــن س ــتگاه ایم ــاخت دس ــرح »س ــری ط ــر و مج امیرکبی
هــوا« گفــت: مــا توانســتیم سیســتم تهویــه ای طراحــی کنیم 
کــه در مــدت زمــان بســیار کوتــاه فضــا را عــاری از ویــروس 

ــد. ــا می کن کرون
ــتگاه  ــن دس ــتفاده از ای ــن اس ــه همچنی ــان اینک ــا بی وی ب
تهویــه ویروس هــای دیگــر کــه واگیــر هســتند را نیــز از بیــن 
می بــرد و فضــا را پاکســازی می کنــد، گفــت: مــا در طراحــی 
دســتگاه از تحقیقــات و مطالعــات مختلفــی کــه روی طــول 
عمــر ویــروس SARS-CoV-۲ صــورت گرفتــه اســتفاده کردیم 

و شــبیه ســازی هایــی بــر همیــن اســاس انجــام دادیــم.
شــریفی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن دســتگاه تهویــه در 
ــرد دارد، افــزود: ســامانه ایمــن ســاز  فضاهــای کوچــک کارب
هــوا، جایگزیــن سیســتم تهویــه کابیــن آسانســور می شــود. 
ایــن دســتگاه بــه صــورت هوشــمند، پاکســازی هوا را شــروع 

ــد. ــدار می ده ــن را هش ــوای کابی ــت ه ــرده و وضعی ک
ــر،  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــه دانش ــش آموخت ــه دان ــه گفت ب
دســتگاه بــه صــورت پایلــوت در دانشــگاه امیرکبیــر نصــب و 
ــت. ــده اس ــل آم ــه عم ــت های الزم ب ــده و تس ــدازی ش راه ان

معرفی اولویت اول متقاضیان تسهیالت
 بانک ملت و راهنمای تشکیل پرونده

ــان تســهیالت بانــک ملــت میرســاند در  ــه اطــالع متقاضی ب
گام اول حــدود ۳۰۰۰ نفــر از متقاضیــان تســهیالت کــه ثبــت 
ــات  ــایت تاسیس ــه در س ــتی ک ــق  لیس ــد طب ــوده ان ــام نم ن
نیــوز وجــود دارد بــه شــعب منــدرج در لیســت معرفــی شــده 
انــد .لــذا متقاضیــان ضمــن بررســی لیســت بهمــراه مــدارک 
و فــرم هــای مربوطــه طبــق فایــل راهنمــای تســهیالت بانــک 

ملــت  ، بــه شــعب منــدرج در لیســت مراجعــه نماینــد.
بدیهــی اســت ســایر متقاضیــان نیــز در اولویــت هــای بعــدی 
معرفــی خواهنــد شــد و لیســت هــای بعــد از طریــق ســایت 
ــانی  ــالع رس ــمت وام  اط ــی/ قس ــمت رفاه ــازمان / قس س

خواهــد شــد.

تعطیلی صندوق مشترک سرمایه گذاری
 نظام مهندسی ساختمان

حســن حــاج علــی فــرد، مدیرعامــل صنــدوق مشــترک ســرمایه 
ــدوق،  ــن صن ــی ای ــتعفا از مدیرعامل ــا اس ــه ای ب ــذاری در نام گ
نوشــت: ” بــا توجــه بــه اشــکاالت ســاختاری موجــود در صندوق 
مشــترک نظــام مهندســی ســاختمان کــه اینجانــب طــی نامــه 
ــاب  ــت جن ــورخ ۰۴ /۰۸ /۱۴۰۰ خدم ــماره ۴۱۵۹۷ /س /ن م ــه ش ب
آقــای مهنــدس ُخــرم معــروض داشــتم و ایشــان در هامــش آن 
نامــه موافقــت نمــوده انــد کــه از ابتــدای آذر مــاه ســال جــاری 

صنــدوق تعطیــل گــردد.
لــذا اینجانــب از ابتــدای آذر مــاه ســال ۱۴۰۰ از خدمــت عزیــزان 
در ســازمان نظــام مهندســی خداحافظــی مــی نمایــم.” پیــش 
ــورای  ــوراى ش ــه ش ــات رییس ــای هی ــت اعض ــا موافق ــن ب از ای
مرکــزی، حســن حــاج علــی فــرد از تیرمــاه ســال گذشــته تاکنون 
بــه عنــوان مدیرعامــل صنــدوق مشــترک ســرمایه گــذاری نظــام 

مهندســی ســازمان فعالیــت کــرده اســت.

تدویــن شــش هــزار اســتاندارد آموزش هــای فنــی 
و حرفــه ای

ــرای  ــردی و اج ــر راهب ــرکل دفت ــش مدی ــان من ــب عرف حبی
ــه چهارمحــال  ــه ای در ســفر ب ــی و حرف ــوزش ســازمان فن آم
و بختیــاری گفــت: ۴۲ درصــد مهــارت آموختــگان ایــن 
آموزش هــا در کشــور جــذب بــازار کار می شــوند و یــا کســب 
و کار بــرای خــود ایجــاد می کنند.ســازمان آمــوزش فنــی 
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــوزش گروه ه ــور، آم ــه ای کش و حرف
زندانیــان، ســربازان، دانشــجویان، دانش آمــوزان، روســتاییان 
و عشــایر، زنــان سرپرســت خانــوار، ســاکنان ســکونت گاه های 
حاشــیه شــهر را برعهــده دارنــد.در شــش ماه نخســت امســال، 
ــی  ــر دولت ــش غی ــر و در بخ ــزار نف ــی ۳۰۰ ه ــش دولت در بخ
ــای  ــر آموزش ه ــزار نف ــش از ۴۰۰ ه ــگاه های آزاد بی و آموزش
براســاس  و  مختلــف  رشــته های  در  را  حرفــه ای  و  فنــی 
ــش  ــش از ش ــون بی ــی فراگرفتند.تاکن ــتاندارد های جهان اس
ــه ای  ــی و حرف ــای فن ــرای آموزش ه ــتاندارد ب ــزار و ۵۰۰ اس ه
ــذاری  ــه ای بارگ ــز حرف ــن مرک ــامانه ای ــن و در س ــور تدوی کش
ــی و  ــای فن ــرکت کننده در دوره ه ــراد ش ــت.همه اف ــده اس ش
حرفــه ای موفــق بــه دریافــت گواهینامــه نشــدند و ۶۰ تــا ۷۰ 
درصــد مهــارت آموختــگان در آزمــون پایــان دوره موفــق بــه 

ــدند. ــارت ش ــه مه ــت گواهینام دریاف
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فراخوان برگزاری انجام آزمون مهارت
ــون  ــام آزم ــزاری انج ــوان برگ ــران فراخ ــتاندارد ای ــازمان اس س

ــرد: ــل را صــادر ک ــه شــرح ذی ــارت ب مه
ــر اجــرای اســتاندارد  ــه اعــالم معاونــت نظــارت ب ــا توجــه ب ب
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در خصــوص “فهرســت 
اولویــت هــای انجــام آزمــون مهــارت” بــرای آزمایشــگاههای 
ــزو/ ای ای  ــتاندارد ای ــاس اس ــر اس ــده ب ــت ش ــد صالحی تایی
ســی ۱۷۰۲۵ و در راســتای اجــرای بنــد ۱۷ مــاده ۷ قانــون 
»تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد« و تبصــره ذیــل آن و بــه 
منظــور نظــارت بــر کنتــرل درســتی عملکــرد و کیفیــت نتایــج 
ــز  ــه اطــالع مراک ــت، ب ــد صالحی آزمایشــگاه هــای دارای تایی
برگــزار کننــده آزمــون مهــارت تاییــد صالحیــت شــده براســاس 
ــی  ــی و آمادگ ــه توانای ــی ۱۷۰۴۳ ک ــزو/ آی ای س ــتاندارد ای اس
الزم درخصــوص برگــزاری آزمــون مهــارت بــر اســاس اولویــت 
ــی  ــد، م ــت را دارن ــل پیوس ــق فای ــده مطاب ــالم ش ــای اع ه
رســاند، اطالعــات مربوطــه اعــم از لیســت مشــخصات فــرآورده 
هــا و آزمــون هایــی را کــه توانایــی و آمادگــی برگــزاری آزمــون 
مهــارت بــرای آنهــا را دارنــد، حداکثــر تــا تاریــخ ۳۰ / ۰۹ /۱۴۰۰ 
بــه صــورت مکتــوب بــه مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت ایــران 

ــد. ــرای انجــام اقدامــات بعــدی ارســال نماین ب

پایداری سازه ها نمایش تعهد جامعه مهندسان
ــراد متخصــص امــری بدیهــی  ــد و تخصــص اســت و در هــر رشــته و رســته ای اســتفاده از اف ــای تعه بهزادپارســا:دنیای امــروزی دنی
ــی  ــر مهندســان متخصــص و کارای ــد تاثی ــا زلزله هــای ســال های گذشــته موی ــا ب ــر و مقایســه آنه ــه زلزله هــای اخی اســت. نگاهــی ب
قوانیــن ساخت وســاز اســت. زمیــن لــرزه شــدید اخیــر )بــا بــزرگای ۳/۶و ۴/۶ در مقیــاس ریشــتر بــا فاصلــه کمتــر از یــک دقیقــه( کــه در 
جنــوب کشــور رخ داد و پایــداری ســاختمانها در مقابــل آن و کاهــش چشــمگیر خســارات جانــی، نتیجــه اســتفاده از مهندســان صاحــب 
صالحیــت در ســاخت و ســاز و رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان و آییــن نامــه ۲۸۰۰ زلزلــه مــی باشــد. در مقایســه بــا زلزلــه تقریبــا 
مشــابه ســال ۱۳۸۲ در شــهر بــم )بــا بــزرگای ۶/۶ ریشــتر(  کــه بیــش از ۳۰ هــزار نفــر کشــته و خرابــی هــای وســیعی بــر جــا گذاشــته بــود 
در مــی  یابیــم درک صحیــح علــم مهندســی و اســتفاده از آن ناجــی جــان و مــال مــردم شــد چــرا کــه اگــر تعهــد و تخصــص مهندســان 
در طراحــی، اجــرا و نظــارت ســاختمانها نبــود بــه یقیــن امــروز بــه واســطه ایــن زلزلــه، شــاهد ایرانــی عــزادار بودیــم؛ عــزادار هموطنانــی 
کــه بــه دلیــل ریــزش ســاختمانها جــان باختنــد، عــزادار فرهنــگ نادرســت اســتفاده از افــراد فاقــد صالحیــت در امــر تخصصــی ســاخت 
و ســاز، عــزادار تفکــر اشــتباه صرفــه جویــی در هزینــه هــای پایــداری و اســتحکام ســاختمانها کــه بــه قیمــت از دســت دادن جــان و مــال 
انســان تمــام مــی شــد.        خوشــبختانه در زمیــن لــرزه اخیــر، مهندســان بــه واســطه درک صحیحــی کــه از حرفــه و مســئولیت خطیرشــان 
دارنــد، در ایــن آزمــون ســربلند بیــرون آمدنــد. الزم اســت ایــن آگاهــی در جامعــه نیــز گســترش یابــد و ســاخت و ســاز اصولــی فــدای 
صرفــه جویــی مقطعــی نباشــد کــه هزینــه نمــودن بــرای ســاخت و ســاز فنــی و اصولــی، ســرمایه گــذاری محســوب مــی شــود؛ ســرمایه 
گــذاری بــرای افزایــش کیفیــت و طــول عمــر ســاختمانها، ســرمایه گــذاری بــرای ایمنــی ســاختمانها و در نهایــت ســرمایه گــذاری بــرای 
حفــظ جــان و مــال انســانها.امید اســت همــکاران فرهیختــه جامعــه مهندســی نیــز در عمــل بــه وظایــف خویــش همچــون گذشــته 
دقیــق و متعهــد باشــند و در جهــت ارتقــا و تعالــی جایــگاه مهندســان و حرفــه مهندســی و تامیــن اهــداف قانــون نظــام مهندســی و 

کنتــرل ســاختمان مجدانــه تــالش نماینــد.

اجــرای پایلــوت آزمایــش ســاختمان صفــر انــرژی در 
تهران

دبیــر انســتیتو شــهر خــالق کشــور و مدیــر تحقیــق و توســعه 
ــا  ــت: ب ــران گف ــهر ته ــی ش ــی و مهندس ــاور فن ــازمان مش س
توجــه بــه ایــن کــه مصــرف انــرژی در همــه جــای دنیــا از ایــن 
ــدگاه  ــد، دی ــد ش ــی خواه ــای خاص ــس دارای محدودیت ه پ
کلــی مصــرف انــرژی بــر ایــن ســمت و ســو اســت کــه از منابع 

ــرداری بیشــتری شــود. ــرژی غیرفســیلی بهره ب ان
ــاک و  ــرژی پ ــع ان ــرد: اگرچــه مناب ــه ک ــی اضاف ــران رحمت کام
غیــر فســیلی در کشــور مــا زیــاد اســت؛ ولــی بــه دلیــل نبــود 
ــرژی گرمایشــی در کشــور  الگــوی صحیــح مصــرف، تولیــد ان
مــا همچنــان بــر اســاس مصــرف ســوخت های فســیلی شــکل 
می گیــرد. همچنیــن امکاناتــی ماننــد نانومــواد و نانوتکنولوژی 
می تواننــد ضمــن جلوگیــری از انتقــال بی دلیــل انــرژی، خــود 

تولیدکننــده انــرژی باشــند.
ــام  ــرای انج ــور و ب ــن منظ ــرد: بدی ــان ک ــی خاطرنش رحمت
ــر  ــال حاض ــرژی، در ح ــر ان ــاختمان های صف ــای س آزمایش ه
ــام  ــدان ام ــع در می ــران واق ــم شــهر ته ــه قدی ســاختمان بلدی
ــال  ــوت در ح ــروژه پایل ــوان پ ــه عن ــران، ب ــی )ره( ته خمین
طراحــی و ســاخت اســت کــه بــه زودی بــه بهره بــرداری 

ــید. ــد رس خواه

https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c/
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طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان
 مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس ایمان یونسی
روزهای برگزاری: سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

نقشه کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با رویت
مدت دوره: 60 ساعت

مدرس: مهندس علی جوکار
روزهای برگزاری:شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00 الی 21:00

مهندسی برودت پیشرفته
 مدت دوره: 15 ساعت

مدرس: مهندس زاره انجرقلی
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت

مدرس: مهندس زاره انجرقلی
روزهای برگزاری: یک شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:21:00-17:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه آذر 1400

آموزش

طراحی حریق با نرم افزار اتواسپرینک
مدت دوره: 18 ساعت

مدرس: مهندس حسام طاووسی
روزهای برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%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%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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/%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%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/
http://www.kaashaaneh.ir
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یادداشت

نظرسنجی های جهانی رشد بزرگی را برای عایق حرارتی 
پیــش بینــی می کند

 Zion این موضوع با مطالعه جدیدی که توسط

Market Research انجام شده است، دوباره ثابت 

شده است. ارزش بازار جهانی عایق حرارتی فعلی ۴۸. ۳ 

میلیارد دالر )۳۶. ۸ میلیارد پوند( است، اما این رقم تا 

سال ۲۰۲۵ به ۷۷. ۸ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.

بر اساس این بررسی، بزرگترین منطقه جغرافیایی برای 

رشد، منطقه آسیا و اقیانوسیه است. شاید تعجب آور 

به نظر نرسد. به هر حال، این منطقه پرجمعیت ترین 

منطقه جهان است زیرا شامل چین و هند می شود. 

عاوه بر این، نه تنها هر یک از این کشور های بزرگ 

بیش از یک میلیارد ساکن دارند، بلکه از رشد اقتصادی 

سریعی نیز برخوردار هستند و به راحتی از غرب پیشی 

می گیرند که بخش هایی از آن هنوز از نظر اقتصادی با 

مشکل مواجه هستند.

با توجه به اینکه بخش عمده ای از این رشد باعث تولید 

کان شهر ها با رشد سریع و مشکات جدی آلودگی 

می شود، نگرانی های زیست محیطی به طور پیوسته در 

دستور کار قرار گرفته است. همینطور کارایی انرژی نیز 

وجود دارد، به ویژه اینکه افزایش تقاضا همیشه فشار 

فزاینده ای بر عرضه وارد می کند.

با این حال، این تصویر کامل نیست. این نظرسنجی در 

کل فقط شامل استفاده از عایق حرارتی در ساختمان ها 

نمی شود، بلکه به اهمیت روزافزون آن در صنعت 

خودرؤسازی، ماشین آالت و بخش ریلی اشاره می کند. 

صرفه جویی در انرژی، به نظر می رسد، یک امر جهانی 

است.

به همان اندازه که به ساختمان ها مربوط می شود، 

مناطقی خارج از منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند که 

بیشترین تأکید بر استفاده از عایق ها در آن صورت 

می گیرد. در اینجا، اقدامات دولت ها و سازندگان خانه 

در عصری که بهینه بودن انرژی و سبز بودن اولویت باالیی دارد، دیدن نظرسنجی پس از بررسی که رشد 

سریع بخش عایق را پیش بینی می کند، چندان شگفت انگیز نیست.
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یادداشت
در تشدید مقررات ساختمانی در آب و هوای معتدل تر 

- به طوری که گرم کردن خانه ها ارزان تر شود و 

آالینده های کمتری تولید کند - است که باعث گسترش 

این بخش می شود.

در این گزارش آمده است: مقررات زیست محیطی که 

توسط چندین دولت برای صرفه جویی در مصرف انرژی 

در ساختمان ها وضع شده است، انگیزه ای برای بازار 

جهانی عایق های حرارتی ایجاد کرده است.

 »این به این دلیل است که فقدان مواد عایق قابل 

اعتماد منجر به اتاف گرمای عظیم از ساختمان های 

این کشور ها می شود که در بخش عمده ای از سال به 

گرمایش شبانه روزی نیاز دارد.« 

شایان ذکر است که انگلستان به عنوان یکی از 

کشور هایی که بیشترین تاش ها را برای تقویت 

استفاده از عایق انجام داده است، مشخص شد. این 

گزارش خاطرنشان کرد که کمک های باعوض و وام تا 

سقف ۳۵۰۰ پوند برای این منظور در اختیار خانوار ها 

قرار گرفته است.

موضوع مشوق ها در حال حاضر موضوع داغی است. 

ابتکارات گذشته مانند قرارداد سبز شکست خورده 

است، به این معنی که استراتژی جدید رشد پاک، باید 

اقدامات مؤثرتری ارائه دهد.

این هفته، فدراسیون خانه سازان بریتانیا تحقیقاتی را 

منتشر کرد که نشان می دهد ۸۴. ۴ درصد از خانه های 

جدید ساخته شده در بریتانیا اکنون دارای سطوح 

رتبه بندی عملکرد انرژی A یا B هستند، در حالی که 

تنها ۲. ۲ درصد از اماک قدیمی تر است.

همه این ها به عایق کاری محدود نمی شود، زیرا 

دستگاه های کم مصرف دیگری وجود دارند که به 

عملکرد بهتر خانه های مدرن کمک می کنند. با این حال، 

این مطالعه خاطرنشان کرد که خانه های معاصر با 

عایق دیوار های حفره ای با کیفیت باال، شش برابر بهتر 

از خانه های ساخته شده در دهه ۱۹۶۰ گرما را حفظ 

می کنند.
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گزارش

اقبال برای خرید پانل های عایق Kingspan ایرلند در سال 2021

سخنگوی Kingspan در این خصوص می گوید: 

»تحققات ما به قوت ادامه دارد و همین باعث شده 

فروش از ثبت سفارش های جدید پیشی بگیرد. 

افزایش تورم و فشار های موجود به احتمال زیاد آنچه 

اکنون در حال تجربه آن هستیم، یک دوره آرامش برای 

قرار دادن سفارش پس از آن است. قیمت مواد خام 

در هفته های اخیر تا حدودی ثابت بوده است، البته در 

سطوح بی سابقه و پس از دوره ای از افزایش بی نظیر. 

هنوز هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش قیمت معنی دار 

مواد خام وجود ندارد، اگرچه در صورت وقوع، تأثیر 

منفی خواهد داشت. «.

سخنگوی Kingspan افزود که خط لوله فعالیت آن  

»به طور کلی دلگرم کننده » است و ما انتظار داریم که 

سود معاماتی یک سال کامل در منطقه ۷۵۰ میلیون 

یورو را به طور قابل توجهی در آینده ارائه دهیم از ۵۰۸. 

۲ میلیون یورو ثبت شده در سال ۲۰۲۰.

فروش برند Kingspan ۴. ۷۲ میلیارد یورو در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۱ بود که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۲۲ درصد افزایش داشت. فروش پانل های عایق آن ۴۷ درصد و فروش تخته های عایق آن ۵۱ درصد 

در مدت مشابه افزایش یافته است. در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، فروش این شرکت ۵۰ درصد، فروش 

پانل های عایق آن ۵۳ درصد و فروش تخته های عایق آن ۷۸ درصد افزایش یافت.
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مقاله

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان چه می   گوید؟

 19 مبحــث  در  منــدرج  جزئیــات  اســاس  بــر 

مقــررات ملــی ســاختمان، رعایــت مــواردی شــامل 

ــر  ــاختمان نظی ــی س ــای خارج ــق کاری دیواره عای

عایــق کاری دیوارهایــی کــه بــا محیــط بیــرون و یــا 

فضاهایــی کــه از نظــر دمایــی کنتــرل نمی شــوند، 

قاب هــای  بــا  دوجــداره  پنجره هــای  نصــب 

فلــزی ترمال بریــک، چوبــی و یــا PVC اســتاندارد، 

عایــق کاری کانال هــای هوارســانی بــه همــراه 

عایــق کاری لوله هــای تاسیســات و سیســتم تولیــد 

کننــده  کنتــرل  نصــب سیســتم های  آب گــرم، 

ــر روی  ــتاتیک ب ــیرهای ترموس ــر ش ــی نظی موضع

رادیاتورهــا و نصــب سیســتم های کنتــرل مرکــزی 

هوشــمند و مجهــز بــه سنســور اندازه گیــری دمــای 

ــت. ــی اس ــاختمان ها الزام ــط در س ــوای محی ه

ــرای  ــر اج ــر ب ــار دیگ ــی ب ــران در حال ــت وزی هیئ

مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان در واحدهــای 

مســکونی کشــور تاکیــد کــرد کــه پیــش از ایــن در 

ــه  ــز ب ســال  1384 وزارت مســکن و شهرســازی نی

عنــوان ناظــر عالــی در زمینــه ساخت وســاز مکلــف 

شــد، درصــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف از اجرای 

مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان، مــوارد را بــه 

مراجــع صــدور پروانــه ســاختمان و ســازمان نظــام 

ــا  ــرده و ت ــام ک ــتان اع ــاختمان اس ــی س مهندس

ضرر 66 هزار میلیارد تومانی کشور از اتالف انرژی در 
ساختمان

19 آبان ماه سال 1400 هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های راه و شهرسازی، کشور 
نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ضوابط 

صرفه جویی انرژی در ساختمان را تصَویب کردند.
بر مبنای جزئیات ارائه شده در این تصویب نامه، ارایه گواهینامه پایان کار ساختمان های جدید از ابتدای 
سال 1402 منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است. به عبارت دیگر اگر در فرآیند ساخت 
واحدهای مسکونی ضوابط مرتبط با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با نام صرفه جویی در مصرف 

انرژی رعایت نشود، گواهینامه پایان کار واحدهای مسکونی صادر نخواهد شد.
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ــی و در  ــع قانون ــوع را از مراج ــف، موض ــع تخل رف

صــورت لــزوم مراجــع قضایــی پیگیــری کنــد.

مقررات مهمی که نادیده گرفته می شد

بــر ایــن مبنــا در طــول 16 ســال گذشــته متاســفانه 

ــا  ــن مســئله نشــده و تقریب ــه ای ــچ توجهــی ب هی

ــی  ــه قانون ــی ســاختمان ب ــررات مل مبحــث 19 مق

کامــا فرمایشــی تبدیــل شــده اســت.

در همیــن راســتا، مدیــر پــروژه ملــی پــروژه 

در  زیســت  محیــط  و  انــرژی  بهینه ســازی 

ســاختمان بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه در ایــران 

ــود:»  ــه ب ــاال اســت، گفت ــرژی بســیار ب مصــرف ان

ســاختمان  در  انــرژی  مصــرف  شــاخص های 

ــا 3  ــی حــدود 2.5 ت ــه اســتاندارد جهان نســبت ب

برابــر بیشــتر اســت. البتــه ایــن شــاخص مصــرف 

انــرژی در کشــور مــا نســبت بــه کشــورهای 

اروپایــی شــاید بــه 5 برابــر و بیشــتر هــم برســد.«

رشد نجومی مصرف گاز در ایران

بــر اســاس آمارهــای ارائــه شــده از ســوی آژانــس 

بین المللــی انــرژی، میــزان مصــرف گاز ایــران طبــق 

ــی،  ــوع 9 کشــور رومان ــا مجم ــی ب آمار هــای جهان

کویــت، لهســتان، تایــوان، عمــان، قطر، بنــگادش، 

ــاوه  ــد. ع ــری می کن ــتان براب ــاروس و ترکمنس ب

ــور 10  ــرف گاز در کش ــد مص ــاخص رش ــن ش ــر ای ب

برابــر ایــاالت متحــده آمریــکا، 11 برابــر روســیه و 4 

برابــر ژاپــن اســت.

ــزان مصــرف گاز خانگــی در  ــارت دیگــر، می ــه عب ب

ــه افزایــش  ــا ســرعت قابــل توجهــی رو ب کشــور ب

اســت و بخــش عمــده ای از ایــن نعمت خــدادادی 

بــه دلیــل رعایــت نکــردن اســتاندارهای موجــود در 

ــف می شــود. واحدهــای مســکونی تل

ــورت  ــرژی در ص ــرف ان ــدی مص ــش 40 درص کاه

ــث 19 ــرای مبح اج

بخــش قابــل توجهــی از مســئله اتــاف انــرژی در 

ــت نکــردن  ــا رعای ــط ب واحدهــای مســکونی مرتب

اســت،   19 مقــررات ملــی ســاختمان  مبحــث 

جاییکــه بــا اجــرای ایــن قانــون در قالــب اقدامــات 

اجرایــی شــامل عایــق کاری سیســتم تاسیســات و 

ــاختمان  ــی س ــداره خارج ــق کاری ج ــا، عای لوله ه

در  اســتاندارد  دوجــداره  پنجره هــای  نصــب  و 

ــد  ــر از 5 درص ــاخت کمت ــای س ــاختمان هزینه ه س

افزایــش می یابــد امــا از طــرف دیگــر زمینــه 

کاهــش 40 درصــدی مصــرف انــرژی در واحدهــای 

ــود آورد. ــه وج ــکونی را ب مس

ــناس  ــدزاده، کارش ــد حمی ــتا، محم ــن راس در همی

حوزه مســکن بــا اشــاره بــه اســتانداردهای موجود 

در کشــور بــرای کاهــش اتــاف انــرژی گفــت:» در 

حــال حاضــر مبحــث 19 تنهــا اســتانداردی اســت 

ــد، از  ــه آن ندارن ــی ب ــچ توجه ــازندگان هی ــه س ک

ســوی دیگــر مــوارد مربــوط بــه برچســب انــرژی 

ــچ  ــا هی ــوده ام ــتاندار ب ــز دارای اس ــاختمان نی س

کــدام از آن هــا اجرایــی نشــده اســت.«

ــاد از  ــن انتق ــکن ضم ــوزه مس ــناس ح ــن کارش ای

ــه  ــت:» چگون ــی گف ــرد از دســتگاه های دولت عملک

ــت در  ــی داش ــع صرفه جوی ــردم توق ــود از م می ش

ــردن اســتانداردهای  ــی ک ــن و اجرای حالیکــه تدوی

مرتبــط بــا اتــاف انــرژی امــری مغفــول در 

دســتگاه های دولتــی اســت.«

حمیــدزاده بــا اشــاره بــه مصــرف بیــش از انــدازه 

ــب  ــش از تصوی ــا پی ــت:» ت ــور گف ــرژی در کش ان

ــی  ــازوکار قانون ــچ س ــران، هی ــت وزی ــه هیئ نام
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ــاختمان  ــرژی س ــاف ان ــش ات ــرای کاه ــری ب موث

وجــود نــدارد و همیــن امــر زمینــه رشــد نجومــی 

مصــرف بخــش خانگــی را بــه وجــود آورده اســت.«

ــی اجــرای نکــردن  ــارد تومان *ضــرر 66 هــزار میلی

مقــررات بهینه ســازی انــرژی در ســاختمان بــه 

کشــور

تنهــا در حــوزه بــرق بــر اســاس آمارنامــه صنعــت 

ــرو  ــوی وزارت نی ــده از س ــر ش ــرق منتش آب و ب

تــا پایــان شــهریورماه، 34.7 درصــد از انــرژی 

ــزار و  ــادل 55 ه ــور مع ــده در کش ــه ش ــرق عرض ب

ــش  ــه بخ ــرق ب ــاعت ب ــووات س ــون کیل 690 میلی

ــررات  ــه مق ــرایطی ک ــت. در ش ــه اس ــی رفت خانگ

مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان اجبــاری شــده 

ــش  ــت کاه ــد قابلی ــا 60 درص ــار ت ــن آم ــود، ای ب

داشــت. ایــن یعنــی تنهــا بــا اصــاح ایــن ســازوکار 

معــادل 22 هــزار و 276 میلیــون کیلــووات ســاعت 

انــرژی بــرق در واحدهــای مســکونی صرفه جویــی 

می شــد.

ــووات  ــر 3.9 کیل ــد ه ــه تولی ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــان  ــا راندم ــرق در نیروگاه هــای کشــور ب ســاعت ب

39 درصــد بــه 1 متــر مکعــب گاز طبیعی نیــاز دارد، 

ــووات  ــون کیل ــزار و 276 میلی ــی 22 ه صرفه جوی

ســاعت انــرژی زمینــه کاهــش 5 هــزار 711 میلیــون 

متــر مکعــب گاز طبیعــی در 6 مــاه اول ســال 1400 

ــرد. ــا می ک را مهی

ــروش گاز  ــن ف ــرخ میانگی ــا ن ــزان گاز ب ــن می ای

طبیعــی بــه پتروشــیمی برابــر 12 ســنت بــرای هــر 

متــر مکعــب، زمینه صرفه جویــی 2 میلیــارد و 673 

میلیــون دالر را بــرای صنعــت انــرژی کشــور فراهــم 

ــرخ 25 هــزار ناموت  ــن ن ــا در نظــر گرفت ــرد. ب می ک

ــی  ــن صرفه جوی ــی ای ــزان ریال ــر دالر، می ــرای ه ب

ــال می رســد. ــارد ری ــه بیــش از 668 هــزار میلی ب

طبیعتــا دســتور هیئــت وزیــران مبنــی بــر اعطــای 

ــه  ــوط ب ــکونی من ــای مس ــه واحده ــان کار ب پای

ســاختمان  ملــی  مقــررات  مبحــث19  رعایــت 

می توانــد، فصــل نوینــی در کاهــش مصــرف 

انــرژی در واحدهــای مســکونی را بــه وجــود 

ــا  ــد ب ــن قانــون جدی آورد. در شــرایطی کــه ای

ــود،  ــراه ش ــر هم ــی موث ــذاری پلکان ــام تعرفه گ نظ

می توانــد بــه صرفه جویــی قابــل توجــه و اصــاح 

ــش  ــوص در بخ ــه خص ــرژی ب ــرف ان ــوی مص الگ

ــود. ــدوار ب ــی امی خانگ
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گزارش

عایــق بنــدی خــوب خانــه و صرفه جویی به ارزش 
بیش از ۶۰۰ پوند در ســال از قبض برق

سازمان هایی مانند صندوق ذخیره انرژی می توانند در 

مورد مزایای معمولی که در نتیجه نصب دیوار حفره ای 

یا عایق زیر شیروانی برای خانه های معمولی به ارمغان 

می آورد راهنمایی ارائه دهند، اما »معمولی« اکنون 

خانه ای است که اکثر مردم در آن زندگی می کنند.

به طور خاص، تفاوت فاحشی بین بهره وری انرژی 

خانه های نوساز و اماک قدیمی وجود دارد که توسط 

تحقیقات جدید فدراسیون سازندگان خانه )HBF( به 

اثبات رسیده است.

نظرسنجی HBF خاطرنشان کرد که خانه های جدید 

به طور کلی به خوبی درک شده است که هر چه یک خانه عایق بیشتر و با کیفیت بهتری داشته باشد، 

صرفه جویی در قبض انرژی بیشتر می شود، زیرا گرمای کمتری که برای گرم نگه داشتن خانه در زمستان 

تولید می شود از سقف و دیوار ها خارج می شود.
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گزارش
اکنون به خوبی با عایق بندی خوب و سایر اقدامات 

کارآمد انرژی مانند دیگ های بخار مدرن مجهز شده اند 

که ۸۴. ۴ درصد از آن ها استاندارد عملکرد انرژی A یا 

B را دارند. این در تضاد با ۲. ۲ درصد خانه های موجود 

است.

این بدان معناست که خانه های جدید اکنون - به لطف 

تکنیک های ساختمانی بهتر، طراحی بهبود یافته و 

مقررات سخت تر - مکان های بسیار بهتری برای زندگی 

در مورد پایین نگه داشتن قبوض برق هستند. این 

نظرسنجی نشان داد که برق یک خانه قدیمی معمولی 

۱۰۷۲ پوند در سال هزینه دارد، در حالی که برای ساخت 

جدید ۴۴۳ پوند هزینه دارد که برای دومی ۶۲۹ پوند 

صرفه جویی می شود.

عایق دیوار های حفره ای نقش مهمی در کارآمدتر کردن 

خانه های جدید در مصرف انرژی دارد. این مطالعه 

نشان داد که یک ساختمان جدید با این ۶ برابر 

خانه های دهه ۱۹۶۰ بدون آن کارآمدتر از انرژی است.

البته عایق بودن تنها عامل نیست. سیستم های 

گرمایش بهتر، دیگ های جدید و کارآمدتر و حتی 

پر کردن شکاف بین دو ورق شیشه در شیشه های 

دوجداره با آرگون برای به دام انداختن گرمای ناشی از 

نور خورشید، همگی به گرم تر شدن خانه ها برای کمتر 

کمک می کنند. سیستم های انرژی هوشمند نیز کمک 

می کنند، زیرا تضمین می کنند که وسایل برقی به محض 

اینکه دیگر مورد نیاز نباشند، خاموش می شوند.

استوارت بیسلی، رئیس HBF، در مورد این موضوع 

گفت: با افزایش قیمت انرژی - که در دهه گذشته ۳۶ 

درصد افزایش یافته است - این بخش سخت کار کرده 

است تا خانه های جدید را برای گرم کردن ارزان تر کند و 

به این کار ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: خانه های جدید امروزی نسبت به 

خانه های قبلی خود به طور قابل توجهی بازده انرژی 

بیشتری دارند و مزایای زیادی هم برای صاحبان و هم 

برای محیط زیست به ارمغان می آورند. مالکان به دلیل 

طراحی مدرن خانه های خود و مصالح مورد استفاده، 

صد ها پوند در سال در قبض انرژی صرفه جویی 

می کنند.

آقای بیسلی گفت که  »سرمایه گذاری در نوآوری » 

که توسط سازندگان خانه انجام می شود به دنبال این 

است که اطمینان حاصل شود که  »پس انداز بیشتری 

» برای صاحبان خانه های جدید در آینده وجود دارد.

این گزارش نشان داد که خانه های موجود نه تنها از 

طریق دیوار ها، بلکه حتی بیشتر از طریق کف و سقف، 

گرما را از دست می دهند.

با این حال، مطالعه ای که توسط دانشگاه کالج لندن 

)UCL( و دانشگاه شفیلد منتشر شد، نشان داد که 

حدود ده میلیون خانه در نیمه اول قرن بیستم در 

بریتانیا ساخته شده اند که می توانند از عایق کاری کف 

بسیار سود ببرند.

این خانه ها دارای یک کف چوبی برآمده در باالی پایه 

بتنی هستند و پر کردن شکاف با عایق مهره ای می تواند 

بهره وری انرژی را تا ۹۲ درصد بهبود بخشد. عایق 

الیاف چوب می تواند ۶۵ درصد پیشرفت داشته باشد.

دکتر Sofie Pelsmakers یکی از نویسندگان گزارش 

گفت که عایق کاری این منطقه می تواند  »پتانسیل 

عظیمی را برای صرفه جویی در هزینه در یک ملک 

متوسط   تحقق بخشد.
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ــدور  ــا ص ــط ب ــات مرتب ــه موضوع ــان آنک وی بابی
خدمــات مهندســی در کمیســیون های عمــران، 
ــرژی و برنامه بودجــه مجلــس مطــرح  صنعــت، ان
فراکســیون کســب وکار،  کــرد:  اضافــه  اســت، 
پیگیــر  هــم  ســازندگی  جهــاد  و  دانش بنیــان 

ــتند. ــرا هس ماج
ــد  ــه آماده ســازی طــرح تولی ــا اشــاره ب شــاکری ب
شــورای  مجلــس  در  دانش بنیــان  اقتصــادی 
ــن  ــب ای ــورت تصوی ــرد: در ص ــد ک ــامی، تأکی اس
ــران  ــرای صنعت گ ــی ب ــهیات فراوان ــون تس قان

ــود. ــی ش ــه م ــر گرفت ــور در نظ ــاور کش فن
نماینــده مــردم تهــران بابیــان اینکــه دســتگاه های 
محصــوالت  خریــد  بــرای  معمــوالً  دولتــی 

ــه  ــد، اضاف ــان می دهن ــت نش ــان مقاوم دانش بنی
کــرد: ایــن طــرح دولــت را موظــف بــه ایجــاد بــازار 
بــرای صنعت گــران دانش بنیــان خواهــد کــرد.

وی در ادامــه ضمــن بیــان آنکــه طــرح »تســهیل 
هفته هــای  کســب وکار«  مجوزهــای  صــدور 
ــرح  ــن ط ــزود: ای ــید، اف ــب رس ــته به تصوی گذش
ــواع  ــدور ان ــرای ص ــد ب ــره واح ــک پنج ــاد ی ایج
مجوزهــای دولتــی را ویــژه همــه فعــاالن اقتصادی 
ــه  ــن ب ــاکری هم چنی ــت. ش ــرده اس ــی ک پیش بین
طــرح »مشــارکت عمومی-خصوصــی« اشــاره و 
ــون هــم پــس از ۱۰ســال  ــن قان ــان داشــت: ای بی
ــه زودی  ــده و ب ــی ش ــوط نهای ــیون مرب در کمیس
بــرای حمایــت از صنعتگــران بــه صحــن بهارســتان 

گزارش ویژه

حمایت تمام قد نماینده مجلس از توسعه 
صادرات خدمات مهندسی

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی، در نشست هم اندیشی پیرامون صدور خدمات 

فنی-مهندسی و فناوری های نوین مسکن و ساختمان صبح روز شنبه ۳۰ آبان در محل اتاق بازرگانی برگزار 

شد. بابیان آنکه وظیفه نمایندگان شنیدن دغدغه های فعاالن صنعت است، خواستار کمی سازی شاخصه های 

تولید صنعتی ساختمان شد

https://tasisatnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af/
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گزارش ویژه
خواهد آمد.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــران ب ــیون عم ــو کمیس عض
ســنتی  ســاختار  از  بایــد  ســاختمان  صنعــت 
»کارفرما-پیمانــکار« خــارج شــود، خاطرنشــان کــرد: 
ــد،  ــی کن ــودش طراح ــد خ ــی بای ــش خصوص بخ

بســازد و بهره بــردار باشــد.
ــام  ــون نظ ــاح قان ــرح اص ــه ط ــن ب وی هم چنی
ــاره و  ــامی اش ــورای اس ــس ش ــی در مجل مهندس
گفــت: مشــارکت بالــغ بــر ۳۰هــزار نفــر از جامعــه 
ــاً  ــران کام ــازمان ته ــات س ــان در انتخاب مهندس

ــت. ــوده اس ــار ب ــث افتخ باع
شــاکری در ادامــه بابیــان اینکــه کلیــات اصاحیــه 
قانــون نظام مهندســی نهایــی شــده، از همــه 
ــه  ــرای ارائ ــف و صنعــت ســاختمان ب ــاالن صن فع
ــیون  ــه کمیس ــی ب ــا اصاح ــورتی ی ــرات مش نظ

ــل آورد. ــه عم ــوت ب ــران دع عم
نماینــده مــردم تهــران تأکیــد کــرد: تــاش می کنیم 
ــده  ــاه آین ــا یک م ــون نظام مهندســی ت اصــاح قان
در صحــن مطــرح شــود. قانونــی کــه حتمــًا 
مهندســی  خدمــات  صــادرات  تســهیل کننده 

ــود. ــد ب خواه
ــه دیگــر اقــدام قانونــی  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
ــهرداری ها،  ــاده ۱۰۰« ش ــذف »م ــرای ح ــس ب مجل
اضافــه کــرد: تخلــف در احداث بنــا مطلقــًا پذیرفته 
نیســت، مگــر در حــد رواداری  نقشــه های اجرایــی.
موضــوع  طــرح  بــه  هم چنیــن  شــاکری 
ــهرداری ها«  ــرای ش ــدار ب ــد پای ــی درآم »پیش بین
ــن  ــب ای ــرد: تصوی ــان ک ــرده و خاطرنش ــاره ک اش
درآمدهــای  از  را  کشــور  شــهرداری های  طــرح 
ــد  ــات خواه ــاده ۱۰۰ نج ــیون م ــا کمیس ــط ب مرتب

داد.
نماینــده مــردم تهــران هم چنیــن از عــزم مجلــس 
یک پارچــه  مدیریــت  »طــرح  تصویــب  بــرای 
شــهری و روســتایی« خبــر داد و افــزود: ایــن قانون 
موجبــات افزایــش مشــارکت عمــوم شــهروندان را 

ــد. ــم می کن ــهری فراه ــت ش در مدیری

ــدی در  ــام رتبه بن ــود دو نظ ــاد از وج ــا انتق وی ب
حــوزه خدمــات فنی-مهندســی، تأکیــد کــرد: البتــه 
ــه  ــازمان برنامه بودج ــدی س ــتم رتبه بن ــه سیس ک
بایــد مشــابه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

باشــد.
شــاکری بابیــان اینکــه امــروز دانشــجویان زیــادی 
در رشــته های فنی-مهندســی تحصیــل مــی کننــد، 
اضافــه کــرد: جوان ترهــا انتظــارات بســیار زیــادی 

از مــا دارنــد.
ــن از  ــه هم چنی ــران در ادام ــیون عم ــو کمیس عض
اختافــات همیشــگی میــان کارفرمــا و پیمانــکار در 
ــون  ــرد قان ــد ک ــه و تأکی ــی گای ــای عمران پروژه ه

بایــد بروزرســانی شــود.
ــروز  ــی ام ــه نظام مهندس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بایــد مشــغول دســته بندی کشــورهای دنیــا بــرای 
صــدور خدمــات مهندســی می بــود، از اینکــه 
ســازمان هنــوز درگیــر کارهــای شهرســتانی اســت 

ــرد. ــه ک گای
مدیریــت  شــیوه  از  هم چنیــن  شــاکری 
و  کــرد  گایــه  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
ــت  ــتم عضوی ــکات سیس ــیاری از مش ــت: بس گف
ــود. ــهود ب ــک مش ــات الکترونی ــازمان در انتخاب س

نماینــده مــردم تهــران بابیــان آنکــه مجلــس 
ــد از نهادهــای تخصصــی  شــورای اســامی تمام ق
هیأت مدیــره  اعضــای  از  می کنــد،  حمایــت 
ــتر از  ــرد بیش ــت ک ــور درخواس ــازمان های کش س

ــند. ــوان باش ــان ج ــر مهندس ــل به فک قب

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه جــوان امــروز دنبال شــغل 
ــته  ــا خواس ــرد: تنه ــان ک ــت، خاطرنش اداری نیس
آنــان حمایــت ســازمان بــرای کارآفرینــی و ورود بــه 

ــت. ــو اس ــای ن تکنولوژی ه
ــادرات  ــا از ص ــه م ــان اینک ــان بابی ــاکری در پای ش
حمایــت  قــد  تمــام   فنی-مهندســی  خدمــات 
ــا  ــوان م ــمندان ج ــرد: دانش ــد ک ــم، تأکی می کنی

ــیدند. ــتند، درخش ــا گذاش ــا پ هرج
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) نام محصول

۲۵٫۴۰۰ قوطی ۱۰*۲۰)4٫5 کیلوگرم)

۲۵٫۴۰۰ قوطی ۱۰*25)5٫5 کیلوگرم)

۲۵٫۴۰۰ قوطی ۱۰*30)6٫5 کیلوگرم)

۲۵٫۳۵۰ قوطی 25*25)9 کیلوگرم)

۲۵٫۳۵۰ قوطی 20*۲۰)7 کیلوگرم)

۲۵٫۳۰۰ قوطی 70*70)27 کیلوگرم)

۲۵٫۳۰۰ قوطی 40*80)23 کیلوگرم)

قیمت پروفیل در بازار آهن آالت
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ــور  ــی کش ــام مهندس ــن دوره نظ ــات نهمی انتخاب

ــا تمــام چالــش هــا و  بــه ویــژه اســتان تهــران، ب

ــج  ــان رســید و نتای ــه پای ــب آن ســرانجام ب عجای

اعــام شــد. حــذف برخــی از نامزدهــای انتخابات و 

نوســانات تاییــد و رد صلحیــت هــا، ازجمله چالش 

هایــی بــه شــمار می آیــد کــه اعتراضــات بســیاری 

ــده آن  ــان پرون ــه همچن ــت ک ــراه داش ــه هم را ب

مفتــوح و در حــال بررســی اســت. 

ــره در  ــات مدی ــاء هی ــی از اعض ــور برخ ــدم حض ع

ــتان  ــازی اس ــه در اداره راه و شهرس ــه ای ک جلس

تهــران بــه منظــور تعییــن هیئــت رئیســه پــس از 

ــات نهمیــن دوره نظــام مهندســی تشــکیل  انتخاب

ــن اعتراضــات و  ــز شــاید در راســتای همی شــد نی

چالــش هایــی باشــد کــه بــا بایکــوت کــردن ایــن 

گــروه همــراه شــد.

ــواه  ــت خ ــل محب ــزارش، خلی ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــه  ــران ب ــتان ته ــازی اس ــس اداره راه و شهرس رئی

دنبــال عــدم حضــور چنــد نفــر در نخســتین 

جلســه نهمیــن دوره هیــات مدیــره ســازمان نظــام 

ــی  ــود هماهنگ ــا وج ــران، ب ــتان ته ــی اس مهندس

پارادوکس» آبستراکسیون نظام مهندسی« 
و  تشدید نظارت بر عملکرد نظام مهندسی 

گزارش

عدم حضور برخی از اعضاء هیات مدیره در دو جلسه ای که با دعوت رسمی اداره راه و شهرسازی استان 

تهران همراه بود، باعث شد که رای گیری به حدنصاب الزم نرسد و جلسه با »آبستراکسیون« نظام مهندسی 

مواجه شد. 

https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%a2%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88/
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و دعــوت رســمی و الــزام حضــور ایــن افــراد، 

ــدم  ــل ع ــان دلی ــی و بی ــح کتب ــت توضی درخواس

ــرد .  ــه را ک ــن جلس ــور در ای حض

بــه گفتــه وی ایــن اقــدام اخــال در انجــام وظیفــه 

مــی باشــد کــه در صــورت نبــوِد توضیــح کافــی و 

ــف« تلقــی شــده  ــی، »اخــال در انجــام وظای واف

ــی  ــی معرف ــورای انتظام ــه ش ــور ب ــراد مذک و اف

خواهنــد شــد. 

ــوِر  ــدم حض ــی ، ع ــار دریافت ــاس اخب ــر اس ــا ب ام

مجــدد ایــن افــراد در دومیــن جلســه بــا موضــوع 

یادشــده، قصــد »آبستراکســیون« آنهــا و نیتشــان 

ــرد.  ــه حدنصــاب نرســاندن آراء را تقویــت ک در ب

ــی  ــون نظــام مهندســی م ــاده 26 قان از ســویی م

گویــد: » وزارت مســکن و شهرســازی مجــاز اســت 

ضمــن بررســی عملکــرد ســازمانهای اســتان و 

ــوص  ــازمان، در خص ــی س ــأت عموم ــزارش هی گ

چگونگــی ادامــه کار آن ســازمان، انحــال هــر یــک 

از آنهــا را الزم بدانــد، موضــوع را در هیأتــی مرکــب 

از وزیــر مســکن و شهرســازی، وزیــر دادگســتری و 

رئیــس ســازمان مطــرح نمایــد. تصمیــم هیــأت بــا 

ــود. دو رأی موافــق الزم االجــراء خواهــد ب

تبصــره ـ انجــام وظایــف قانونــی ســازمان و 

ســازمان های اســتان تــا زمانــی کــه تشــکیل 

ــا  ــل ی ــان تعطی ــن در زم ــت و همچنی ــده اس نش

انحــال بــا وزارت مســکن و شهرســازی اســت کــه 

حداکثــر بــه مــدت 6 مــاه بــه عنــوان قائم مقامــی 

ــف  ــدت موظ ــن م ــرف ای ــد و ظ ــل می نمای عم

ــدد  ــکیل مج ــرای تش ــات ب ــزاری انتخاب ــه برگ ب

ــود. ــد ب ــده خواه ــاد ش ــازمانهای ی س

خطــر انحــال هیئــت مدیــره ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان تهــران

انجــام نــدادِن هیــچ اقــدام عمــی بــا وجــود تاکیــد 

محمــودزاده »معــاون وزیــر راه و شهرســازی« مبنی 

بــر تشــدید نظــارت جــدی تــر بــر عملکــرد نظــام 

ــه  ــتناد ب ــا اس ــاید ب ــد، ش ــی در دوره جدی مهندس

مــاده 26 قانــون نظــام مهندســی، آبســتن اتفاقات 

جدیــدی باشــد کــه شکســتِن »آبســتراکت« را بــه 

ــه  ــت ب ــا شــاید در نهای ــراه داشــته باشــد و ی هم

تعامــل و حــل مشــکل بیانجامــد.

ــای  ــی از دوره ه ــه در برخ ــاق ک ــن اتف ــوع ای وق

ــز رخ  ــته نی ــی گذش ــام مهندس ــره نظ ــات مدی هی

ــه  ــن زمین ــی در ای ــر خاءهای ــت، بیانگ داده اس

ــر و  ــدی ت ــگاه ج ــتلزم ن ــلمًا مس ــه مس ــت ک اس

ــوزه  ــن ح ــی در ای ــام مهندس ــون نظ ــاح قان اص

دارد. 

واکنش عبدی قهرودی به موارد مشابه 
ــرکل  ــدی قهرودی«مدی ــه عب ــت ک ــر اس ــل ذک قاب

ــوارد  ــاختمان«، در م ــی س ــعه مهندس ــر توس دفت

ــود:  ــه ب ــاق در ســال گذشــته گفت ــن اتف مشــابه ای

ــدم  ــا ع ــل ی ــوان تعل ــه عن ــات، ب ــه اقدام اینگون

ــن  ــی و همچنی ــف قانون ــگام وظای ــه هن ــام ب انج

موجــب اخــال در انجــام وظایــف قانونــی و 

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان های نظ ــاری س ج

ــاده ۹۱  ــص م ــب ن ــه موج ــه ب ــوده ک و ارکان آن ب

ــه  ــی، ب ــام مهندس ــون نظ ــی قان ــه اجرای آیین نام

ــت و  ــری اس ــی قابل پیگی ــف انتظام ــوان تخل عن

حتــی در صــورت عــدم وجــود شــاکی خصوصــی، 

ــی  ــی و قانون ــف حاکمیت ــب وظای ــه حس وزارتخان

خــود، اقــدام الزم را در ایــن گونــه مــوارد از طریــق 

گزارش
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شــورای انتظامــی و در صــورت نیــاز، بــا اســتفاده 

قانــون نظــام  از ظرفیــت موضــوع مــاده ۲۶ 

مهندســی و کنتــرل ســاختمان، در دســتور کار قــرار 

مــی دهد.ایــن اتفــاق نــه تنهــا در نظــام مهندســی 

ــای اداری  ــه ه ــی از ادارات و پروس ــه در برخ بلک

دیگــر در ایــران و برخــی کشــورهای جهــان نیــز رخ 

مــی دهــد کــه گروهــی بــا عــدم حضــور در چنیــن 

ــره را  ــت مدی ــد جلســات هیئ جلســاتی ، می توانن

ــد  ــی می توانن ــد. یعن ــاقط کنن ــار س ــه اعتب از درج

ــمیت  ــه رس ــا جلس ــد ت ــرکت نکنن ــه ش در جلس

پیــدا نکند.البتــه ممکــن عــده ای بخواهنــد هیــچ 

جلســه ای برگــزار نشــود، نبایــد بــه حــق مــردم و 

ــد خدشــه  ــار دارن ــت را در اختی ــه اکثری ــرادی ک اف

وارد شــود و مســلمًا بایــد در قانــون تجدیــد نظــر 

شــود تــا ضعــِف قانــون در ایــن زمینــه حــل شــود. 

ــه را از  ــه جلس ــی ک ــور حداقل ــدم حض ــد ع هرچن

حالــت رســمیت خــارج مــی کنــد، بیشــتر از منظــِر 

اخاقــی قابــل بررســی اســت چــرا کــه ایــن امــر 

ــری  ــه انتخــاب حداکث ــی توجهــی ب ــای ب ــه معن ب

اســت کــه تامــل برانگیــز مــی باشــد. 

در هــر حــال، هنــوز هیــات رئیســه نظام مهندســی 

ــورد  ــد، و برخ ــده ان ــاب نش ــران انتخ ــتان ته اس

مناســبی نیــز بــا غایبــان در جلســه صــورت نگرفته 

اســت . بــا توجــه بــه تکــرار ایــن رفتــار در برخــی از 

دوره هــای گذشــته شــاید بــرای رفــِع »پارادوکــس 

آبستراکســیوِن نظام مهندســی«  و »وعده تشــدید 

نظارتهــای حــوزه نظــام مهندســی«، نیــاز جــدی به 

رفــِع خاءهــای نظــام مهندســی در دایــره قانــون 

و دموکراســی دارد تــا در نهایــت بــه فرآینــدی 

مطلــوب دســت یابیــم.

گزارش
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نوامبــر امســال اولیــن مراســم جوایــز عایــق ملــی 

)NIA( را شــاهد خواهیــم بــود و ماننــد هــر رویداد 

ــی رود ســال اول ســال  ــار م ــری، انتظ ــد دیگ جدی

نســبتًا فروتنانــه ای باشــد، رویــدادی کــه در طــول 

زمــان بــر اهمیــت آن افــزوده خواهــد شــد.

بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد کــه ایــن 

رویــداد بســیار بهتــر از آن عمــل خواهــد کــرد، زیــرا 

نشــانه های فزاینــده ای از تســخیر بخش هــای 

نشــان  را  نوســازی  و  و ســاز  عایــق، ســاخت 

داده اســت. در عصــری کــه بهــره وری انــرژی 

ــوان  ــه عن ــترده ای ب ــور گس ــه ط ــاختمان ها ب س

ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــم م ــیار مه ــوع بس ــک موض ی

گرفتــه اســت، نقــش عایق بنــدی می توانــد در 

ــش  ــه ای و کاه ــای گلخان ــار گاز ه ــش انتش کاه

ــده ای  ــه طــور فزاین ــاز ب ــزان ســوخت مــورد نی می

ــود. ــناخته ش ش

ــا،  ــی نامزد ه ــان پایان ــه زم ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب

ــوان  ــه عن ــی ب ــای اصل ــیعی از نهاد ه ــف وس طی

حامیــان مالــی ایــن رویــداد حضــور دارنــد. 

آخریــن کدگــذاری BREEAM، سیســتم معیــار 

بین المللــی بــرای رتبه بنــدی بهــره وری انــرژی 

ــوع  ــر موض ــز ب ــر تمرک ــت. از نظ ــاختمان ها اس س

بهــره وری انــرژی، ممکــن اســت ســازمان مهمتری 

بیانیــه  در  واقــع،  در  باشــد.  نداشــته  وجــود 

یادداشت
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ــه از  ــارکت BREEAM، ک ــام مش ــی اع مطبوعات

طریــق نشــریه تجــاری Industry Today منتشــر 

ــوان  ــه عن شــد - ســازمان دهندگان BREEAM را ب

»حامــی نهایــی » توصیــف کردنــد.

ــراز  ــا اب ــداد، ب ــن روی ــذار ای ــث، بنیانگ ــن هی کالی

ــا  ــت: »عایق ه ــار، گف ــن اخب ــحالی از آخری خوش

ــتند«. ــت هس ــاز صنع ــورد نی ــیار م بس

BREEAM کــه در ســال ۱۹۹۰ راه انــدازی شــد، 

بیــش از ۲. ۲ میلیــون ســاختمان را در سراســر 

جهــان بــا بیــش از ۵۶۲۰۰۰ پیشــرفت دارای گواهی 

ــی کــرده اســت. BREEAM کــه  BREEAM ارزیاب

در بیــش از ۷۰ کشــور جهــان و بــا ۸۰ درصــد ســهم 

ــاختمان ها  ــود، س ــتفاده می ش ــا اس ــازار در اروپ ب

تنهــا  نــه  و  می کنــد  ارزیابــی  دســته   ۹ در  را 

ــز  ــازی ها را نی ــه بازس ــد، بلک ــاختمان های جدی س

در نظــر می گیــرد. همچنیــن ابــزاری قابــل انطبــاق 

بــرای ارزیابی هایــی کــه شــرایط محلــی را در نظــر 

می گیــرد، فراهــم می کنــد.

ــه  ــاختمان هایی ک ــی از س ــتی، یک ــه درس ــاید ب ش

ارزیابــی کــرده اســت، مرکــز کنفرانس ایســت 

ــد،  ــام باش ــارد در ناتینگه ــل اورچ ــدز و هت می دلن

جایــی کــه ایــن رویــداد در عصــر ۳۰ نوامبــر روی 

ــه طــور مناســب، هتــل  ــه مــی رود. شــاید ب صحن

ــت. ــی« اس ــه BREEAM »عال دارای رتب

ــره  ــت مدی ــود در هیئ ــی موج ــان مال ــایر حامی س

 ،)NHIC( ــه ــود خان ــی بهب ــورای مل ــد از: ش عبارتن

گراکــو، کمیتــه تغییــرات آب و هــوا، عایق رکتیســل، 

ــرژی. ــی ان ــاد مل BRUFMA، BBA، و بنی

رئیــس BRUFMA، کویــن بوهیــا، یکــی از داوران 

جوایــز ایــن جوایــز خواهــد بــود. او گفــت: » مــن 

واقعــًا خوشــحالم کــه از رویــدادی حمایــت می کنــم 

ــا  ــاختمان های ب ــق کاری در س ــت عای ــه اهمی ک

ــد«. ــت می کن ــاال حمای ــی ب کارای

»کاهــش مصــرف انــرژی بــرای آینــده مــا بســیار 

مهــم اســت و عایق بنــدی نقشــی کلیــدی در ایــن 

 NIIA ــداد ــه از روی ــرم ک ــن مفتخ ــه دارد. م عرص

ــه  ــک ب ــر کم ــتاقانه منتظ ــم و مش ــت می کن حمای

انتخــاب برنــدگان در هــر دســته هســتم. »

آنــا اســکاترن، مدیــر اجرایــی حمایــت مالــی 

ــداد  ــک روی ــبت »ی ــن مناس ــه ای ــت ک NHIC گف

ــه  ــرای جامع ــت و ب ــرد اس ــه ف ــر ب ــًا منحص واقع

ــن در  ــرار گرفت ــرای ق ــاده ب ــی فوق الع ــق فرصت عای

ــت. ــبکه« اس ــاد ش ــه و ایج ــه عرض عرص

 

یادداشت
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رنگین کمان هفته 

گیربکس الکتروکمپرسور تاسیسات تقویت فشار گاز بومی سازی شد
مدیــر عامــل شــرکت انتقــال گاز از انجام موفقیت آمیــز تعمیر و تســت مــاژول Revolving planetary Gear گیربکس الکتروکمپرســور 

تاسیســات تقویــت فشــار گاز تبریــز برای اولین بار در کشــور توســط کارشناســان منطقــه ۸ عملیات خبــر داد.
مهــدی جمشــیدی دانا، مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز در آییــن افتتــاح گیربکــس الکتروکمپرســور، تعمیــر مــاژول RPG گیربکــس  
ــدی  ــارز توانمن ــی و مصــداق ب ــاوری و بومی ســازی دانــش فن ــور خودب ــز را تبل VOITH واحــد F تاسیســات تقویــت فشــار گاز تبری

صنعتگــران زبــده منطقــه 8 عملیــات انتقــال گاز دانســت.
جمشــیدی دانــا هزینــه صــرف شــده بــرای ســاخت و تعمیــر قطعــات آســیب دیــده را حــدود 15000 یــورو معــادل 6 درصــد قطعــات 
اورجینــال )265 هــزار یــورو( اعــالم کــرد و افــزود: هزینــه نگهــداری و تعمیــرات توربیــن هــای گازی بــه مراتــب باالتــر از الکتروموتــور و 
گیربکــس مــی باشــد و ایــن گیربکــس مــی توانــد تــا 70000 ســاعت بصــورت Free Maintenance مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد.

مدیــر عامــل شــرکت انتقــال گاز ایــران اظهــار داشــت: ورودی گیربکــس از الکتروموتــور بــا تــوان MW 8.4 و دور RPM 1500 تامیــن می 
گــردد و خروجــی آن کــه بــه کمپرســور گاز وصــل می شــود در محــدوده )RPM 12600 – 8400( کار مــی کنــد.

ــل  ــه دلی ــدازی مجــدد ب ــر و نصــب و راه ان ــات از ســوی شــرکت  VOITH جهــت تعمی ــه قطع ــدم ارائ ــه ع ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
محدودیــت هــای بیــن المللــی )تحریــم هــا( و همچنیــن حساســیت بــاال و پیچیدگــی هــای خــاص تجهیز هیچ یــک از شــرکت های 
پیمانــکاری مســئولیت نصــب و راه انــدازی مجــدد را بــر عهــده نگرفتــه و متخصصــان منطقــه 8 عملیــات انتقــال گاز بــر آن شــدند تا از 

توانمندی هــای داخلــی بــرای حــل ایــن مشــکل اســتفاده کننــد.
جمشــیدی دانــا ادامــه داد: همــت و تــالش متخصصیــن منطقــه 8 عملیــات انتقــال گاز در این عرصــه باعث شــد، در زمینــه اقتصادی، 
 علمــی، کارآفرینــی و خــود بــاوری فرصتــی فراهــم شــود تــا ضمــن اثبــات توانمنــدی خویــش، موجــب خودکفایــی هــر چــه بیشــتر و 

کاهــش وابســتگی در ایــن حــوزه شــده و افتخــاری بــزرگ و ســتودنی در کشــور کســب شــود.
مدیــر عامــل شــرکت انتقــال گاز ایــران تاکیــد کــرد: ایــن اقدامــات بــه جهــت رســیدن بــه قله هــای خودکفایــی و در راســتای تحقــق 
اهــداف و برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن حمایــت و پشــتیبانی از شــرکت هــای داخلــی و توانمنــد ســازی شــرکت هــای 

بومــی و ارتقــا ســطح تولیــد پایــدار در ســطح صنعــت نفــت و گاز کشــور، انجــام گرفتــه اســت.

آماده نبودن بستر؛ دلیل تاخیر در برق رسانی به برخی ساختمان های نوساز
معــاون فــروش و خدمات مشــترکین اســتان کردســتان با اشــاره به اینکه طبــق مقررات در مــواردی احداث بخشــی از نیرورســانی)تحت 
عنــوان تعهــدات فنــی متقاضــی( بــر عهــده متقاضیــان اســت؛ گفــت: اگرمتقاضیــان تعهــدات فنــی خودشــان را انجــام ندهند و بســتر 

را آمــاده نکننــد، امــکان برقــراری انشــعاب آنها وجــود نخواهد داشــت.
هیــوا خــرم بــا بیــان ایــن کــه زمــان  برقــراری انشــعاب )تحویــل کنتــور مشــترکین( مســتلزم تامیــن شــرایط فنــی )وجــود شــبکه و 
ظرفیــت کافــی( می باشــد، اظهــار کــرد: ســازندگان کلیــه اماکــن بــه منظــور جلوگیــری از تاخیــر در تامیــن بــرق واحدهــای خــود، الزم 
اســت قبــل از دریافــت پروانــه ســاختمان بــا مراجعــه بــه بــرق شهرســتان های تابعــه نســبت بــه اعــالم تعــداد و قــدرت انشــعاب های 

مــورد نیــاز در زمــان اتمــام ســاخت و ســاز بــه اداره بــرق شهرســتان مربوطــه اقــدام نماینــد.
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رنگین کمان هفته 

محقق ایرانی از پاپ کورن عایق ساختمان تولید کرد
یــک پژوهشــگر ایرانــی همــراه گروهــی از محققــان آلمانــی روشــی بــرای تبدیــل پــاپ کــورن بــه عایــق ابــداع کرده انــد کــه در مقایســه 

بــا نمونه هــای موجــود در بــازار ارزان تــر اســت و بــه حفــظ محیــط زیســت کمــک می کنــد.
ــر  ــز کمت ــه ای را نی ــای گلخان ــار گازه ــب انتش ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــش می ده ــا را کاه ــش خانه ه ــای گرمای ــب هزینه ه ــق مناس عای
می کنــد. حــدود ۹۰ درصــد عایــق از پالســتیک های مبتنــی بــر نفــت یــا فیبرهــای معدنــی ســاخته می شــود. ایــن مــواد تجدیدناپذیــر 
طــی فراینــد ســاخت، دی اکســید کربــن می ســازد و هنگامیکــه ســاختمان تخریــب می شــود، آنهــا بــه نــدرت بازیافــت می شــوند. 

بــه ایــن ترتیــب میــزان آلودگــی را افزایــش می دهنــد.
در همیــن راســتا یــک گــروه تحقیقاتــی در دانشــگاه گاتینگــن از صفحه هــای عایقــی رونمایــی کرده انــد کــه از دانه هــا پــاپ کــورن 

ســاخته شــده اســت. ایــن عایــق نــه تنهــا گرمــا را در خــود حفــظ می کنــد، بلکــه در مقابــل آتــش مقــاوم و آب گریــز اســت.
علیرضــا خــرازی پــور اســتاد قــارچ شناســی در ایــن دانشــگاه و محقــق ارشــد پژوهــش اظهــار کــرد: فرآینــد جدیــد براســاس صنعــت 

تولیــد پالســتیک ایجــاد شــده و بــه تولیــد ارزان تخته هــای عایــق زیســتی در مقیــاس صنعتــی کمــک می کنــد.
خــرازی پــور نخســتین بــار در ســال ۲۰۰۸ میــالدی متوجــه ویژگی هــای خارق العــاده پــاپ کــورن شــد.وی می گویــد: ایــن مــاده شــبیه 
پلــی اســتیرن و بســیار ســبک بــود، امــا معایــب آن را نداشــت. ایــن مــاده شــیمیایی بــه محیــط زیســت خســارت می زنــد و بــرای 

انســان خطرناک اســت.
همچنین این پلیمر در محیط زیست تجزیه نمی شود و بسیاری اوقات موجودات دریایی آن را می بلعند.

خــرازی پــور و همکارانــش بــا مطالعــه دربــاره تبدیــل پــاپ کــورن بــه عایــق، بــه تدریــج از یــک بســته بنــدی پاپکورنــی بــه نــام 
آبوکــورن )Abocorn( رونمایــی کردنــد. ایــن مــاده یــک جایگزیــن گیاهــی بــرای فــوم هایــی اســت کــه در بســته بنــدی دســتگاه های 

الکترونیکــی، پنل هــای عایــق صوتــی و غیــره بــه کار مــی رود.
ســپس ایــن گــروه از پژوهشــگران ســاخت عایــق ســاختمانی را هدف گرفتنــد. دانشــگاه گوتیگــن توافقنامه ای با گــروه Bachl )شــرکت 
تولیــد کننــده مصالــح ســاختمان ســازی( امضــا کــرده تــا از فراینــد تولیــد عایقــی کــه خــرازی ابــداع کــرده، بــه طــور تجــاری اســتفاده 

. کند

مرکز مهارت آموزی گاز کشور در منطقه پارس جنوبی راه اندازی می شود
در راســتای تحقــق جــذب ۵۰ درصــدی نیروهــای بومــی اســتان بوشــهر مــورد نیــاز صنایــع پــارس جنوبــی مرکــز مهارت آمــوزی گاز 

ــدازی می شــود. ــه راه ان ــن منطق کشــور در ای
اســتاندار بوشــهر هــم ســرمایه گذاری 100 میلیــارد دالری در منطقــه پــارس جنوبــی را یــادآور شــد و افــزود: یکــی از خواســته های مهــم 
مســئوالن و مــردم فراهــم شــدن اشــتغال جوانــان ایــن اســتان و شهرســتان های همجــوار تأسیســات نفتــی، گازی و پتروشــیمی ها 

. ست ا
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