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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

 

ــای  ــت ه ــردم اقلی ــپری ک ــی را در آن س ــه دوران کودک ــی ک ــه ای در محل

مذهبــی زیــادی ســاکن بودنــد. مســیحی، کلیمــی و زرتشــتی . هــر یــک 

بــا آییــن و رســوم خــاص خــود و مــن از همــان دوران بــا فرهنــگ آشــنا 

شــدم. قومیــت هــا و مناســک ویــژه هــر یــک و ارامنــه بیشــتر. همیشــه 

پــدر خدابیامــرزم بــه مــا ســه بــرادر یــادآوری مــی کــرد کار صنعتــی مــی 

ــر و  ــی ، ماه ــد. فن ــه درس بگیری ــه از ارامن ــی چ ــد یعن ــد بفهمی خواهی

متخصــص و دســت بــه آچــار. البتــه نکتــه هــای دیگــری هــم مــی گفــت. 

ایــن هــا هیــچ وقــت دروغ نمــی گوینــد. زندگــی را ســخت نمــی گیرنــد و 

خانــواده مــدار هســتند. رفتنــد ســرزندگی دیگــر مقیــد هســتند و پایبنــد 

بــه اصــول خانــواده داری. شــاد هســتند و در کار دلســوز. درســت کارشــان 

ــا دو  ــایگی م ــد. در همس ــی گذارن ــم نم ــا ک ــد و اص ــی دهن ــام م را انج

ــا یوســف! و یکــی  ــم آق ــه یکــی مــی گفتی ــه ب ــد ک ــی بودن ــواده ارمن خان

دیگــر آقــا کریــم!... فامیــل واقعــی آن عزیــزان سرکشیشــان بــود امــا مــا 

ــا از  ــود ام ــه یوســف نب ــم. یوســف ک ــم صداشــان مــی زدی یوســف و کری

بــس ایــن پیرمــرد مهربــان بــود و خــوش اســتیل و مرتــب واطوکشــیده 

ــد پســر داشــت و همــه هــم  ــم چن ــم. کری مــا یوســف صــداش مــی زدی

ــی و  ــای حرارت ــتم ه ــوع و سیس ــه مطب ــه و تهوی ــین موتورخان تکنیس

برودتــی. هــر وقــت آن هــا را مــی دیــدم مــی گفتنــد یادتــان نــره دســت 

بــه آچــار بــودن مهــم اســت . کتــاب بخوانیــد امــا بایــد روغنــی بشــوید و 

کثیــف تــا بفهمیــد سیســتم یعنــی چــه. مهنــدس و تکنیســین بایــد تــو دل 

کار غــرق بشــه نــه پشــت میــز نقشــه کشــی و ترســیم . یادشــان بخیــر... 

همــه کــم کــم از ایــران رفتنــد و االن فقــط یــاد و خاطراتــی از آنهــا بــرای 

مــن باقــی مانــده اســت. امــا منــش و طریقــت و اســلوب کارشــان بــرای 

مــن بــرای همیشــه در ذهــن باقــی مانــد... عیــد کریســمس مبارکتــان بــاد 

حــاال هرکجــا کــه هســتید چــه ایــران چــه در هرکجــای عالــم کــه مفتخــرم 

ایرانــی هســتید و هــم وطــن مهربــان مــن...

به یاد همه پسران کریم

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/برای خرید مصالح ساختمانی باید چه مقدار هزینه کنیم؟ 21
در ایــن گــزارش بــا قیمــت نســبی خریــد مصالــح ســاختمانی در بــازار آشــنا 

خواهیــد شــد.
بــرای خریــد آجــر فشــاری ۲۲*۱۰*۵.۵ خاتــون آبــاد عمــده فروشــی بایــد ۳۳۰ 

هــزار ناموت هزینــه کنیــد.

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

13   مقاله/جوایز فناوری اشری
جوایــز فنــاوری اشــری، هرســاله دســتاورهای برجســته اعضایــی کــه موفــق 
ــاکنین،  ــایش س ــای آس ــوزه ه ــردی در ح ــن و کارب ــای نوی ــی ه ــه طراح ب
کیفیــت هــوای داخــل و حفــظ انــرژی شــده انــد، را معرفــی مــی کنــد. این 
طــرح هــا دربرگیرنــده اســتانداردهای اشــری بــرای مدیریــت موثــر انــرژی 
و کیفیــت هــوای داخــل هســتند. عملکــرد ایــن طراحــی هــا بــا داده هــای 
عملیاتــی مطمئــن و واقعــی در طــول یــک ســال بــه اثبــات رســیده اســت. 
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گزارش/ نیروگاه دودکش خورشیدی قابل رقابت با فناوری سوخت  فسیلی 9
ــروگاه  ــی نی ــار دینامیک ــی رفت ــا بررس ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
ــه از  ــتفاده بهین ــا اس ــه ب ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــیدی ب ــش خورش دودک
ــه  ــه صرف ــاوری، ب ــن فن ــی، توســعه و تجاری ســازی ای ــرژی حرارت ذخیره ســازهای ان
ــت. ــیلی اس ــوخت های فس ــوان س ــد ت ــای تولی ــا فناوری ه ــت ب ــل رقاب و قاب

یادداشت/افزایش مقاومت سطحی فوالد در برابر سایش و ضربه 
ممکن شد

25

یک شرکت دانش بنیان با تولید دستگاهی پیشرفته و ارائه خدمات توسط 
آن توانسته مقاومت سطحی فوالد را در برابر سایش و ضربه باال ببرد.
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

انعقاد تفاهم نامه نظام مهندسی
با انجمن علمی پدافند غیرعامل

رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان قزوین در 
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه همــکاری خــوب ســازمان بــا اداره 
پدافنــد غیــر عامــل اســتانداری، اظهــار کــرد: ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان قزویــن یکــی از ســازمان های پیشــگام 
ــی  ــای آموزش ــوده و دوره ه ــل ب ــد غیرعام ــوزه پدافن در ح
بســیاری نیــز در بحــث طراحــی، نظــارت و اجــرا برگــزار کــرده 
اســت. همچنیــن کمیتــه تخصصــی پدافنــد غیرعامــل یکی از 
کمیته هــای فعــال ســازمان اســت.پدافند غیرعامــل مختــص 
بــه زمــان بحــران نیســت؛ بلکــه در تمامــی مقاطــع زمانــی 
بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای داشــت و ضــرر بحــران خیلــی 
ــد در  ــن بای ــت. بنابرای ــگیرانه اس ــای پیش ــتر از هزینه ه بیش
ــش از  ــگیرانه بی ــث پیش ــل و مباح ــر عام ــد غی ــوزه پدافن ح
ــا، نظــارت  ــت داشــته باشــیم.باید در طراحی ه ــش فعالی پی
و اجــرا توجــه ویــژه ای بــه بحــث پدافنــد غیــر عامــل شــود؛ 
چراکــه در زمــان ســاخت اگــر بــه موضوعــات بحــران توجــه 

ــرد. ــور اســتفاده شــایانی ک ــای مذک ــوان از بن شــود، می ت
ــن در  ــتان قزوی ــل اس ــد غیرعام ــی پدافن ــن علم ــر انجم دبی
ایــن جلســه عنــوان کــرد: مهندســان و اطالعــات تخصصــی 

ــد. ــد غیرعامــل دارن ــژه ای در پدافن ــگاه وی جای
ابراهیمــی گفــت: در بحــث پدافنــد غیــر عامــل به پشــتیبانی 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــون س ــازمان هایی همچ ــی س علم
ســاختمان نیازمندیــم کــه ایــن امــر باعــث می شــود بــا ورود 
افــراد متخصــص در بحــث پدافنــد غیرعامــل، بســیار موثرتــر 

ــم. ــر گام برداری و دقیق ت

خرم خواستار افزایش تعرفه های نظام مهندسی شد
خــرم: بــا توجــه بــه اینکــه طــی ۸ ســال گذشــته تعرفــه هــای 
خدمــات مهندســی در کشــور علی رغم تــورم ۴۰ درصــدی تغییری 
قابــل مالحظــه ای  نکــرده اســت، امیدواریــم ایــن موضــوع بــا 
ــق  ــزد محق ــهردار ی ــتاندار و ش ــی اس ــت عمران ــی معاون همراه
شــود و در مقابــل ۷ هــزار مهنــدس اســتان آمــاده نقــش آفرینی 
و اجــرای ماموریت هــای دســتگاه هــای اجرایــی هســتند.رئیس 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــا اشــاره بــه طــرح 
رفاهــی ســاخت »خانــه مهنــدس« در اســتان یــزد گفــت: ایجاد 
کاربــری هــای اقامتی، ورزشــی، رفاهــی، خدماتی، تجــاری و… در 
ایــن ســایت انگیــزه ای بــرای ســفر مهندســین بــه یــزد و محرکی 

بــرای صنعــت گردشــگری اســتان خواهــد بــود.

قابــل توجــه پذیرفتــه شــدگان در آزمــون ورود بــه 
حرفــه مهندســی مــرداد مــاه ۱۴۰۰

پیــرو اعــالم نتایــج آزمــون ورود بــه حرفــه مهندســان مــورخ 
۱۳،۱۴ و ۱۵ مــرداد مــاه ۱۴۰۰ از طریــق وب ســایت معاونــت امور 
ــه  ــه اطــالع کلی مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی ب
ــرای دریافــت  پذیرفتــه شــدگان در آزمــون مــی رســاند: کــه ب
پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی پایــه ۳ ، فقــط در روزهــای 
تعییــن شــده )طبــق برنامــه زمانبنــدی(  مــی تواننــد از طریــق 

ســامانه members.tceo.ir ثبــت نــام نماینــد. 
در صورتیکــه بــه هــر دلیلــی متقاضــی نتوانــد در موعــد تعیین 
شــده اقــدام بــه ثبــت درخواســت نمایــد، بعــد از اتمــام شــماره 
ــد  ــی توان ــورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰( م ــده )م ــالم ش ــای اع ــریال ه س
  members.tceo.ir ــامانه ــه س ــت ب ــت درخواس ــت ثب جه

مراجعــه نماینــد.

آرزوی رئیس نظام مهندسی تهران
همزمان با میالد مسیح

ــرت  ــالد حض ــبت می ــه مناس ــی ب ــن کرم ــر رامی ــام دکت در پی
مســیح آمــده اســت: حضــرت عیســی مســیح )ع(، بــه عنــوان 
پیامبــر برگزیــده و بنــده صالــح درگاه الهــی، پیــام آور صلــح و 

دوســتی و نمــاد صبــر و شــکیبایی مــی باشــند.
ــران  ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــی،  ــه ســال ۲۰۲۲ میــالدی، ســال تعال ــرد ک ــدواری ک ــراز امی اب
پیشــرفت و عــزت، تــؤام بــا صلــح ثبــات و عدالــت و معنویــت 

و در نهایــت مهــار کوویــد ۱۹ بــرای همــه جهانیــان باشــد.
در خاتمــه پیــام آمــده اســت: بدیــن وســیله مراتــب تبریــکات 
ــرت  ــالروز والدت حض ــیدن س ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــود را ب خ
ــان  ــه همــه هموطن ــح و دوســتی ب ــادی صل مســیح )ع( ، من
ــز  ــیحی عزی ــان مس ــک مهندس ــاً یکای ــیحی و خصوص مس
عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران ابــراز  
ــروزی،  ــگان به ــرای هم ــان، ب ــد مهرب ــوده و از درگاه خداون نم

ــم. ــزون خواهان ــات روزاف ــالمتی و توفیق س

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-2/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%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-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/
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مدرک گرایی از نظام مهندسی حذف شود
ــه«  ــن و زلزل ــاالنه »بت ــی س ــش مل ــت  وچهارمین همای بیس
به مناســبت روز ملــی ایمنــی در برابــر زلزلــه و کاهــش بالیــای 
طبیعــی پنجــم دی مــاه در محــل دانشــگاه شــهید عباس پــور 

برگــزار شــد.
در ایــن همایــش دکتــر رئیســی نــژاد و دکتر شــکیب از اعضای 
ــتند.  ــور داش ــازمان حض ــی از س ــه نمایندگ ــره ب هیئت مدی
ــه  ــن ب ــه هم چنی ــن برنام ــی از ای ــی نژاد در بخش ــر رئیس دکت

اظهــار ســخن پرداخــت.
وی بــا اشــاره بــه عــزم دولــت بــرای ســاخت چهــار میلیــون 
ــن طــرح را فرصــت  ــار ســال، ای واحــد مســکونی ظــرف چه
ــاختمان  ــان س ــگاه مهندس ــی از جای ــرای قدردان ــبی ب مناس
ــت. ــاز دانس ــت ساخت وس ــی صنع ــاکله اصل ــوان ش به عن

تهــران  مهندســی  نظــام  ســازمان  هیئت مدیــره  عضــو 
ــکل ها  ــی از تش ــرای میزبان ــازمان ب ــی س ــن از آمادگ هم چنی
از  انجمن هــای مختلــف جهــت همــکاری و اســتفاده  و 
ظرفیت هــای مشــترک خبــر داد. رئیســی نژاد هم چنیــن 
ــام  ــون نظ ــری در قان ــوع بازنگ ــی موض ــه بررس ــاره ب ــا اش ب
مهندســی، خواســتار مســاعدت کمیســیون عمــران بــرای 
از  حمایــت  و  کشــور  مهندســی  ظرفیت هــای  شــناخت 

ــد. ــی ش ــات مهندس ــادرات خدم ص
و  دولــت  از همــه تشــکل های حرفــه ای،  وی هم چنیــن 
نماینــدگان مجلــس درخواســت کــرد موضــوع اشــتغال 
اصلــی  دغدغــه  کــه  را  مهندســی  جامعــه  معیشــت  و 
ــد. ــرار دهن ــت ق ــت، در اولوی ــز هس ــران نی ــی ته نظام مهندس

اخبار داخلی

واگذاری مسکن به مجردان به شرط و شروطها!
نیمــه آبان مــاه ســال جــاری رســتم قاســمی در حاشــیه همایــش قیــر 
و آســفالت از امــکان ثبت نــام افــراد مجــرد در نهضــت ملــی مســکن 
بــدون محدودیــت ســنی خبــر داده و گفتــه بــود: دوشــنبه آینــده )۲۴ 
ــزار  ــاره برگ ــور دراین ب ــس جمه ــور رئی ــا حض ــه ای ب ــان ۱۴۰۰( جلس آب
ــل  ــان متأه ــل متقاضی ــان تحوی ــه در زم ــرط اینک ــا ش ــود و ب می ش
شــوند می تواننــد در نهضــت ملــی مســکن )قانــون جهــش تولیــد(  
ثبت نــام کننــد.وی هفتــه گذشــته نیــز بــا اشــاره بــه ثبت نــام نهضــت 
ملــی مســکن در ســامانه ثمــن اظهــار کــرد: تاکنــون حــدود ۳ میلیون 
ــه زودی در شــهرهایی  ــه ب ــد ک ــام کرده ان ــن ســامانه ثبت ن ــر در ای نف
کــه مشــکل زمیــن داشــتیم ســامانه بازگشــایی خواهــد شــد در ایــن 
صــورت پیش بینــی می کنیــم تقاضــا بــرای نهضــت ملــی مســکن بــه 
ــن از  ــر راه و شهرســازی همچنی ــام افزایــش یابد.وزی ــون ثبت ن ۴ میلی
مصوبــه شــورای عالــی مســکن بــرای جوانــان مجــرد خبــر داد و گفت: 

بــه زودی در ایــن رابطــه اطالع رســانی خواهیــم کــرد.
ــه در  ــردی ک ــان مج ــت متقاضی ــه درخواس ــت ک ــی اس ــن در حال  ای

نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کرده انــد، رد می شــود.

معیشت مهندسان »حلقه مفقوده« در نظام مهندسی
ایمــان یــادگاری دهکــردی، عضــو منتخــب هیــات مدیــره دوره نهــم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان چهارمحــال وبختیــاری 
بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت : در رابطــه بــا تخصصــی بــودن رشــته مهندســی و نــگاه اجتماعــی بــه آن، حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن 
وجــود دارد. از جملــه اینکــه زیرســاخت ها و هــر هزینــه ای کــه در راســتای ساخت وســاز اتفــاق می افتــد، بایــد بــا مشــاوره و نظــارت 
مهندســان باشــد. امــا متاســفانه ایــن اتفــاق در جامعــه مــا گاه فرامــوش می شــود یــا دســت غیر متخصصانــی می افتــد کــه تجربــه 
ــادی برداشــته  ــت زی ــر ســاخت ها قدم هــای مثب ــرای بحــث ساخت و ســاز و زی ــد. خوشــبختانه ب ــه ندارن ــن زمین ــی در ای و تبحــر کاف
شــده و کارهــا بــه ســمت تخصصی تــر شــدن رفتــه اســت. پــس بایــد دانســت کــه مشــکالت نــه تنهــا در جوامــع مهندســی بلکــه در 
جوامــع کاری دیگــر هــم وجــود دارد؛ امــا راهکارهایــی ماننــد آمــوزش کاربــردی و عملــی اســتفاده از تجــارب مهندســان مجــرب می تواند 
راهگشــای مهندســان جــوان باشــد. دهکــردی نیــاز جامعــه مهندســان را توجــه نهادهــای موثــر در ایــن حــوزه دانســت و افــزود : جامعه 
مهندســان نیــاز بــه حمایــت و دیــده شــدن توســط وزارت راه و شهرســازی، مجلــس شــورای اســالمی و دیگــر نهادهــای مرتبــط دارد، تــا 
بتوانــد بــه تعهد هایــی کــه در ایــن زمینــه دارد پایبنــد باشــد. مهندســان مــا در طــی ایــن ســال ها بــا حداکثــر تــوان و بــا توجــه بــه 
تحریم هــا و مشــکالت متعــددی کــه وجــود دارد بــه وظایــف و تعهــدات خــود عمــل کرده انــد. بــه عنــوان مثــال؛ نمونــه بــارز آن آخریــن 
زلزلــه در بندرعبــاس بــود کــه بــه لطــف خداونــد و همــت جامعــه مهندســی کمتریــن خســارت و آســیب اتفــاق افتــاد. قطعــا ایــن مهــم، 

بــدون تــالش جامعــه مهندســان میســر نبــود.

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d9%88%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 6هفته نامه شماره 364

طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان 
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس یونسی
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

نظارت بر اجرا و تحویل
 تاسیسات مکانیکی 

مدت دوره: 32 ساعت
مدرس: مهندس فصیحی

طراحی حریق با نرم افزار اتواسپرینک
 مدت دوره: 18 ساعت

مدرس: مهندس طاووسی
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها
ساعت برگزاری:20:30-17:30

ساختمان و تعمیر مشعل های گازی و 
گازوییلی 

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس غالمی

روزهای برگزاری:
پنج شنبه ها و جمعه ها

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات برقی با رویت
مدت دوره: 36 ساعت
مدرسان: مهندس جوکار

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه دی 1400

آموزش

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
مدت دوره: 80 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی، مهندس اورنگ پنجی
مهندس رضا علی محمدلو

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

http://www.kaashaaneh.ir
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%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%b9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2/
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-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b4%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/
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»نهضت ملی مسکن« درباغ سبز برای جوانان!

طرح »نهِضت ملی سکِن ملی« در سراسر ایران حتی 

با حضور چینی ها و اروپایی! در ابتدای وزارت رستم 

قاسمی خبری بود که در قالب و اسمی جدید و تحت 

پوشش قرار دادن مسکن ملی و مسکن مهر و اسامی 

دیگر مقرر بر اجرای آن در سراسر کشور شد. 

اعام صدور مجوز برای آقایان مجرد، جهت ثبت نام در 

طرح نهضت ملی مسکن، شوقی در تمام مجردان مرد 

و زن! برانگیخت که خیلی زود، معاون وزیر آب سردی 

بر این اشتیاق و هیجان ریخت و گفت: فقط افراد 

مجرد باالی 45 سال در طرح مذکور حق ثبت دارند.

هر چند این نوسان تصمیم گیری که با رِد صحبتهای 

وزیر و تصحیح آن توسط معاونانش و انتشار فایل 

صوتی وزیر مبنی بر صحت گفته های رد شده وی در 

رسانه ها، تا همین امروز نیز ادامه داشته ، اما گویا 

اصِل خبِر ساخِت مسکن برای همگان به ویژه جوانان، 

در راستای جوان سازی جمعیت و فراهم آوردن بستِر 

مناسب برای ازدواج شکل گرفته است. 

رستم قاسمی »زناِن مجرد« را نیز مشمول این طرح قرار 

داد و گفت : 

 بر اساس قانون فعلی، خانم های مجرد باالی 35 سال 

سن و زنان سرپرست خانوار می توانند در نهضت ملی 

مسکن ثبت نام کنند.

تصمیم عاجل وزیر راه و شهرسازی برای ساخِت 1 میلیون واحد مسکونی در سال و تعهد ساخِت 4 میلیون 

مسکن در طی مدِت 4 سال، شاید بیانگر مدیریت و دوراندیشی این وزیر دولِت آقای رئیسی دارد که در هر 

صورت قصِد عملیاتی کردن آن را دارد. 
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این درحالی است که امروز خبر فوق تصحیح و اعام 

شد که؛ » مردان مجرد باالی 25 سال امکان ثبت نام 

در این طرح را دارند، آن هم مشروط به اینکه به هنگام 

تحویل خانه »متاهل« شده باشند!

هر چند به نظر مردان مجرد گریزان از ازدواج، واهمه 

ای از این طرح ندارند و با نگاهی به پروسه طوالنی 

طرح های عمرانی مشابه در کشور، امیدوارند تا زمان 

مقرر، آنها نیز سامانی در امر اشتغال و تامین مایحتاج 

اولیه زندگی متاهلی پیدا کنند!

البته امکان ثبت نام خانم های باالی 35 سال، افراد 

معلولیت با سن باالی 20 سال، نخبگان علمی نیز از 

جمله واجدان شرایط در این طرح هستند که می توانند 

بدون داشت شرط تاهل در این طرح شرکت کنند .

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، 

حساسیت حقوقی که روی موضوع چگونگی مشارکت 

مجردها وجود داشته را دلیل حساسیت بر روی 

گزینشی کردن ثبت نام در این طرح می داند .

وی با تاکید بر اینکه، این طرح مورد کار کارشناسی 

حقوقی قرار گرفته و با بررسی همه ابعاد حقوقی، اکنون 

در مرحله تأیید نهایی وزیر راه و شهرسازی و اجرا قرار 

دارد اظهارداشت: 

بر اساس این مصوبه همه آقایان مجرد که ۲۵ سال 

را تمام کرده اند می توانند برای خانه دار شدن در طرح 

نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند، اما در زمان تحویل 

واحد مسکونی خود باید متأهل باشند.

به گفته محمودزاده، اکنون ثبت نام نهضت ملی مسکن 

در جریان است و تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد، این زمان 

تمدید نخواهد شد و سپس با اعام زمان جدید 

ثبت نام مجردها در طرح نهضت ملی مسکن آغاز 

خواهد شد.

به گفته وی؛ با هدف ازدواج مجردها و حل مشکل 

پیری جمعیت، اکنون پنج گروه از افراد، فارغ از اینکه 

متأهل یا سرپرست خانوار باشند می توانند در نهضت 

ملی مسکن ثبت نام کنند.
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نیروگاه دودکش خورشیدی قابل رقابت با فناوری سوخت  فسیلی
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بررسی رفتار 

دینامیکی نیروگاه دودکش خورشیدی به این نتیجه 

رسیدند که با استفاده بهینه از ذخیره سازهای انرژی 

حرارتی، توسعه و تجاری سازی این فناوری، به صرفه 

و قابل رقابت با فناوری های تولید توان سوخت های 

فسیلی است.

امیر عارفیان دانش آموخته دکترای مهندسی مکانیک 

)تبدیل انرژی( دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح 

»مدلسازی تحلیلی و تجربی رفتار دینامیکی نیروگاه 

دودکش خورشیدی با سامانه انباره گرمایی« گفت: 

افزایش روزافزون نیاز به انرژی الکتریکی در سطح ملی 

و بین المللی از یک سو و محدودیت ها و مخاطرات 

تولید توان الکتریکی از فناوری های سنتی سوخت های 

فسیلی از سوی دیگر، توسعه استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر و در رأس آنها انرژی خورشیدی و بادی را 

الزام آور ساخته است.

وی افزود: فناوری نیروگاهی دودکش خورشیدی 

)Solar Chimney Power Plant( یکی از 

فناوری های امیدبخش و قابل اعتماد از توان گرمایی 

خورشیدی )Solar thermal power( است. در این 

نیروگاه، بخشی از انرژی حرارتی تابش خورشید که به 

سطوح جمع کننده یا گلخانه خورشیدی رسیده است، 

به هوای درون آن داده شده و با کاهش چگالی هوا 

نسبت به هوای محیط پیرامون، نیروی شناوری ایجاد 

می شود. 

دانش آموخته مهندی مکانیک ادامه داد: تأثیر 

این نیروی شناوری در امتداد دودکش که در مرکز 

جمع کننده قرار دارد، به ایجاد جریان جابجایی طبیعی و 



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 10هفته نامه شماره 364

گزارش
باالرونده منجر می شود. بخشی از انرژی جنبشی جریان 

هوای باالرونده در مجموعه توربین هوایی و مولد 

نصب شده در پایه دودکش به انرژی الکتریکی تبدیل 

می شود.  

عارفیان گفت: نیروگاه دودکش خورشیدی در پیکربندی 

پایه و شناخته شده آن دارای فناوری سطح باالیی 

نبوده و تمامی زیرسامانه ها و اجزای آن قابلیت 

بومی سازی و ساخت داخل را دارد.

وی تاکید کرد: با اجرای این پژوهش و بکارگیری نتایج 

آن در خصوص استفاده از انباره های گرمایی طبیعی و 

مصنوعی برای این نوع نیروگاه، عاوه بر عواید فنی و 

زیست محیطی، هزینه تراز شده انرژی )LCOE( بطور 

محسوس کاهش می یابد. پژوهش حاضر گام مهمی 

در راستای تجاری سازی و استفاده بزرگ مقیاس از این 

فناوری برداشته است.  

پژوهشگر دانشگاه امیرکبیر گفت: هزینه تراز شده 

انرژی در نیروگاه دودکش خورشیدی بهینه شده با 

راهکاری های مورد بحث در این پژوهش، در رقابت 

با سایر فناوری های تولید توان رایج نظیر واحدهای 

توربین گاز در پیکربندی سیکل ساده و سیکل ترکیبی 

است.  

عارفیان افزود: این در حالی است که هزینه تراز شده 

انرژی در پیکربندی پایه و معمول این فناوری حداقل 

سه برابر فناوری های رایج است. عاوه بر توجیه پذیری 

فنی و اقتصادی، راهکار استفاده از انباره گرمایی خاک 

مرطوب منتج از فعالیت های این پژوهش، در مقایسه 

با انباره گرمایی آبی که مورد توجه طیف وسیعی 

از پژوهشگران پیشین بوده است، نوآوری ممتاز و 

منحصربفردی را برای توسعه استفاده از انباره های 

گرمایی چه در سطح طراحی، چه در سطح تأمین مواد 

و تجهیزات و چه در سطح اجرا در بزرگ مقیاس به 

همراه داشته است.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: 

ارزیابی کیفی و کمی حضور و عملکرد انواع انباره های 

گرمایی در نیروگاه دودکش خورشیدی، تعریف و ارزیابی 

کمی و کیفی پارامتر جدید »شاخص کیفیت تولید 

 »)Quality factor of Power Generation( توان

در نیروگاه دودکش خورشیدی و مقایسه آن با سایر 
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فناوری های تولید توان، تدوین کمی منحنی های 

مشخصه عملکرد نیروگاه برای اولین بار و تحلیل 

ظرفیت ذخیره سازی و عمق نفوذ حرارت در انباره 

گرمایی از جمله فعالیت های این پژوهش است که به 

ارتقای مرزهای دانشی در زمینه این فناوری منجر شده 

است.  

وی ادامه داد: کاهش نوسانات و وقفه های تولید توان 

و اجابت طیف وسیعی از سناریوهای تقاضای بار در 

شبکه های محلی و سراسری تولید توان الکتریکی، 

مهم ترین ویژگی بهبوده یافته منتج از پژوهش حاضر 

برای نیروگاه دودکش خورشیدی بوده است.  

عارفیان خاطرنشان کرد: اجرای پژوهش حاضر مبتنی 

بر مدلسازی نیمه-تحلیلی رفتار دینامیکی و در بستر 

زمان نیروگاه دودکش خورشیدی بوده است. در این 

مدل سازی با توسعه روابط حاکم بر سامانه از جمله 

پایستگی جرم، تکانه و انرژی ارتباط بین ورودی ها 

شامل توابع زمانی تابش خورشید، دمای محیطی، باد 

عرضی و همچنین پارامترهای ثابت هندسی و خواص 

مواد با خروجی های سامانه شامل اختاف دمای ایجاد 

شده در جمع کننده خورشیدی، سرعت هوای باالرونده و 

توان خروجی از توربین-مولد برقرار شده است. دستگاه 

معادالت دیفرانسیل-جبری )DAE( کاماً غیر خطی و 

جفت شده منتج از این مدل سازی با ۲۵۱ معادله-۲۵۱ 

مجهول حل شده است.

عارفیان افزود: همچنین به منظور اعتبارسنجی نتایج 

مدل سازی نیمه-تحلیلی، یک پایلوت کوچک مقیاس از 

نیروگاه دودکش خورشیدی )با ارتفاع دودکش هشت 

متر و شعاع جمع کننده چهار متر( ساخته شده و پس از 

تجهیز به ابزار اندازه گیری شامل تابش سنج، دماسنج، 

سرعت سنج و غیره در شرایط محیط واقعی مورد 

آزمون قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: داده های تجربی پایلوت نیروگاه 

دودکش خورشیدی امیرکبیر عاوه بر اعتبارسنجی نتایج 

مدل سازی نظری، به منظور ارزیابی عملی راهکارهای 

بهبود عملکرد و همچنین تدوین بانک اطاعات عملکرد 

تجربی نمونه پایلوت این نیروگاه مورد استفاده قرار 

گرفته است.  

این محقق درباره کاربرد پروژه گفت: کاربرد اصلی  این 

پروژه در صنعت نیروگاهی )متوسط مقیاس و بزرگ 

مقیاس( و نیروگاه های انرژی های تجدیرپذیر است.

وی افزود: با این حال سامانه دودکش خورشیدی و 

انباره های گرمایی در مقیاس کوچک قابل کاربرد در 

صنعت تأسیسات و تهویه مطبوع خانگی، تجاری و 

صنعتی هستند. همچنین از این فناوری می توان در 

صنایع غذایی و بطور خاص خشک کن های خورشیدی 

غیرفعال )Passive( استفاده کرد.

عارفیان درباره ویژگی های طرح گفت: نیروگاه دودکش 

خورشیدی به عنوان یکی از جدیدترین فناوری های 

انرژی خورشیدی، می تواند مناسب ترین گزینه برای 

رقابت با نیروگاه های تولید توان رایج از نظر اقتصادی 

و صیانت از محیط زیست در عدم مصرف آب و عدم 

تولید آالینده باشد.

وی تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به پتانسیل 

بالقوه کشور ایران از نظر اقلیم، تابش خورشیدی و 

اراضی مناسب و در دسترس، سیاست های باالدستی 

کشور و همچنین رویکرد جهانی نسبت به تولید توان 

در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، در پژوهش حاضر 

به مطالعه و بهبود رفتار زمانی این نوع نیروگاه پرداخته 
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شده است.

عارفیان درخصوص مزیت های رقابتی طرح گفت: این 

فناوری دارای مزیت های مطلق و نسبی فناوری است. 

توسعه و بکارگیری آن را در مقایسه با سایر نیروگاه های 

سنتی فسیلی و حتی نیروگاه های تجدیدپذیر را ممتاز 

می سازد.

وی با بیان اینکه هزینه زمین و محل احداث این نوع 

نیروگاه ها کمینه و یا رایگان است، گفت: سوخت این 

نیروگاه رایگان و در اغلب نقاط جهان در دسترس است. 

همچنین این نیروگاه نیازمند هیچ گونه آب مصرفی در 

چرخه اصلی یا به عنوان سیال خنک کاری نیست و در 

مقایسه با نیروگاه های تجدیدپذیر و خورشیدی دیگر 

نیز مزیت نسبی دارد. این موضوع با توجه به تشدید 

بحران آبی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا حائز 

اهمیت است.  

محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: از جنبه 

اقتصادی هزینه تراز شده انرژی در پیکربندی بهینه 

این نوع نیروگاه ها از سایر نیروگاه های تجدیدپذیر 

کمتر بوده و با سایر فناوری های سنتی فسیلی رقابت 

می کند. ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها از 

حیث تابش خورشید و با توجه به خاص بودن اقلیم 

و ناهمواری های سرزمینی به عنوان یکی از قطب های 

مستعد توسعه و بهره برداری از این نوع نیروگاه ها 

امکان سنجی شده است.  

وی درباره کاربردهای پروژه گفت: نیروگاه های 

متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس دودکش خورشیدی 

اعم از ثابت، شناور یا شیب دار )ساخته شده بر روی 

ناهمواری های آفتاب گیر سرزمینی(، سامانه های تهویه 

طبیعی ساختمانی های مسکونی، تجاری و صنعتی، 

سامانه های خشک کن خورشیدی کوچک مقیاس 

و متوسط مقیاس صنعتی از کاربردهای این پروژه 

هستند.

پایلوت های آزمایشگاهی کوچک مقیاس از پیکربندی 

پایه نیروگاه دودکش خورشیدی در سطح جهان و در 

داخل کشور و با اهداف از پیش تعیین شده مختلف، 

طراحی، ساخته و به اجرا رسیده است. با این حال 

پایلوت نیروگاه دودکش خورشیدی ثابت دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر از حیث مقیاس و پارامترهای مورد 

مطالعه و بهبود عملکرد جایگاه ویژه دارد.

همچنین پایلوت یکپارچه نیروگاه دودکش خورشیدی 

شناور امیرکبیر برای اولین بار در سطح جهان طراحی، 

اجرا و به بهره برداری رسیده و طرح مذکور با شماره 

اختراع ۸۱۵۹۲ در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان 

ثبت اسناد و اماک کشور به ثبت رسیده است.

اولین نیروگاه متوسط مقیاس بهره برداری شده از 

این فناوری مربوط به مانزانارس اسپانیا است که در 

دهه ۱۹۸۰ میادی به مدت هشت سال مورد مطالعه 

قرار گرفته است. همچنین در حال حاضر یک نیروگاه 

متوسط مقیاس ۲۰۰ کیلوواتی در ووهای چین مورد 

بهره برداری قرار دارد. نیروگاه های تجاری بزرگ مقیاس 

در کشورهایی نظیر آمریکا، چین، استرالیا، آفریقای 

جنوبی و غیره در دست طراحی و برنامه ریزی جهت 

احداث است.

هدایت و راهنمایی این پژوهش توسط دکتر رضا 

حسینی ابرده، استاد و عضو هیات علمی دانشکده 

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده 

است.
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مقاله

جوایــز فنــاوری اشــری، هرســاله دســتاورهای برجســته 

اعضایــی کــه موفــق بــه طراحــی هــای نویــن و 

ــت  ــردی در حــوزه هــای آســایش ســاکنین، کیفی کارب

ــی  ــد، را معرف ــرژی شــده ان ــظ ان هــوای داخــل و حف

مــی کنــد. ایــن طــرح هــا دربرگیرنــده اســتانداردهای 

اشــری بــرای مدیریــت موثــر انــرژی و کیفیــت هــوای 

ــا داده  ــا ب ــی ه ــن طراح ــرد ای ــتند. عملک ــل هس داخ

هــای عملیاتــی مطمئــن و واقعــی در طــول یــک ســال 

ــات رســیده اســت.  ــه اثب ب

ــر  ــه اول ه ــدگان رتب ــا برن ــما را ب ــماره، ش ــن ش در ای

ــه  ــماره از ماهنام ــر ش ــم و در ه ــی کنی ــنا م ــروه آش گ

»مهندســی تاسیســات«، مشــخصات کامــل هــر پــروژه 

ــم داد.  ــرح خواهی را ش

 :EBCx ،گروه 1 – ساختمان های تجاری

عنوان پروژه: Two Pacific Place در هنگ کنگ

Raymond Yau و Kwai Ping Lau :طراحان

گروه 1 – ساختمان های تجاری قدیمی )بازسازی(: 

عنوان پروژه: ایستگاه کیوتو در ژاپن

 Tomoaki Ushio, Harunori Yoshida, :طراحــان

Shigemi Mori

گروه 1 – ساختمان های تجاری  جدید: 

عنــوان پــروژه: ســاختمان بیمــه “The Spark” در 

ــکا آمری

Roger Lautz  و  Shana Scheiber :طراحان

قدیمــی  آموزشــی  هــای  ســاختمان   –  2 گــروه 

)بازســازی(: 

جوایز فناوری اشری
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عنوان پروژه: بازسازی دبیرستان تاریخی مرسی

Kyle Smith و Brian Rose :طراحان

گروه 2 – ساختمان های آموزشی جدید: 

عنــوان پــروژه: ســاختمان هــای طراحــی و IDEA دال 

هــاوس

 Aaron Smith, Denis Morris، Andrew :ــان طراح

Bartlett

گروه 3 – تاسیسات مراکز درمانی قدیمی

 Kaiser عنــوان پــروژه: ســاختمان هــای پزشــکی

Vallejo

Jeff Stein و Reece Kiriu :طراحان

ــود را  ــاوری خ ــز فن ــه جوای ــدف از برنام ASHRAE، ه

ــوان کــرده اســت:  ایــن طــور عن

•معرفــی اعضایــی کــه مفاهیــم فنــاوری نویــن طراحــی 

مــی کننــد؛ 

•معرفــی طراحــی هــای سیتســم هــای نویــن به ســایر 

ــری اعضای اش

•تاکیــد بــر دســتاوردهای فنــاوری اشــری بــه دیگــران 

ــر  ــه در سراس ــع مربوط ــان و جوام ــه متخصص از جمل

ــروژه هــا ــان پ ــز کارفرمای جهــان و نی

ــزی را  ــت جوای ــن اس ــن ممک ــن انجم ــال ای ــر س ه

ــاری  ــای تج ــاختمان ه ــد: س ــی کن ــروه معرف در 6 گ

و EBC هــا(؛ ســاختمان هــای  قدیمــی  )جدیــد، 

اداری )جدیــد، قدیمــی و EBC هــا(؛ ســاختمان هــای 

درمانــی )جدیــد، قدیمــی و EBC هــا(؛ تاسیســات یــا 

ــا(؛  ــی و EBC ه ــد، قدیم ــی )جدی ــای صنعت فرآینده

مجموعــه هــای عمومــی )جدیــد، قدیمــی و EBC هــا(؛ 

ــکونی.  ــای مس ــاختمان ه و س

مقاله

https://sinicablsoheil.com/
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گزارش

قابل توجه دوستداران محیط زیست
افزایش سرعت تجزیه پالستیک و تولید سوخت فضاپیما 

توسط مخترع مازندرانی

رآکتور بیولوژیکال عنوان اختراعی است که اوایل پاییز 

امسال توسط دکتر حامد میانی پزشک و پژوهشگر 

جوان مازندرانی در مسابقات جهانی اختراعات ترکیه 

)آی اس آی اف ۲۰۲۱ISIF( مدال نقره را کسب کرده بود ، 

اکنون با اضافه شدن یک رآکتور دیگر به پروژه ای برای 

تولید سوخت فضاپیماها یا ابرسوخت تبدیل شد که 

 MilaniX نام سوخت به دست آمده را » میانی ایکس

« ثبت کرده اند.

حامد میانی اظهار کرد: سوختی که در ادامه پروژه 

رآکتور بیولوژیکال و افزایش سرعت تجزیه پاستیک 

پژوهشگر جوان مازندرانی که چندی پیش با ساخت رآکتور بیولوژیکال موفق شد سرعت تجزیه پاستیک 

را برای نخستین بار در جهان به ۳۰ ساعت برساند، با ادامه این طرح پژوهشی رآکتوری طراحی کرد که با 

رساندن سرعت تجزیه به ۱۴ ساعت از خروجی این فرآیند می تواند سوخت مورد نیاز فضاپیماها را تولید 

کند.
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گزارش
تولید شد یکی از سوخت های ارزشمند و گران قیمت در 

دنیا محسوب می شود که برای نخستین بار در جهان 

موفق شدیم از مونومرهای به دست آمده از تجزیه 

پاستیک به آن برسیم.

وی اظهار کرد: رآکتور بیولوژیکال، پاستیک را به 

ماده ای به مونومرهای سازنده تبدیل می کند و رآکتور 

فوق پیشرفته جدیدی که به عنوان رآکتور فرمنتور 

طراحی شده در ۱۴ ساعت از مونومر ماده ای به 

نام بوتانول استخراج می کند که به عنوان سوخت 

سوپرجت های مافوق صوت و فضاپیماها استفاده 

می شود.

به گفته میانی ، این رآکتور و طرح تولید سوخت 

زیستی در پانزدهمین دوره مسابقات جهانی اختراعات 

لهستان که حدود سه هفته پیش برگزار شد از بین 

حدود ۵۰۰ طرح ارائه شده از ۲۵ کشور مدال طا را 

کسب کرد.

این پژوهشگر مازندرانی تصریح کرد: ماده به دست 

آمده توسط این رآکتور عاوه بر این که در فضاپیماها 

و سوپرجت ها استفاده می شود در صنعت نیز می تواند 

کاربردهای مختلفی داشته باشد و از اهمیت زیادی 

برخوردار است.

میانی گفت : در دنیا به روش های مختلفی بوتانول 

تولید می شود ، اما این نخستین بار است که در دنیا از 

پلیمرهای سازنده پاستیک این سوخت مقاوم در برابر 

سرما و انجماد به دست می آید. مزیت این روش تولید 

بوتانول این است که می توان از زباله های پاستیکی 

استفاده کرد. دمای انجماد بوتانول به دست آمده در 

این روش تا دمای منفی ۸۹ درجه مقاومت می کند.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه برای استخراج سایر 

محصوالت به دست آمده از تجزیه پاستیک نیز 

ادامه می یابد و در همین مرحله متوقف نشده است. 

طرحی در همین راستا در حال اجراست که به محافل 

بین المللی ارائه شده است و در صورت تایید اعام 

خواهد شد.

میانی چندی پیش در فرآیند اختراع صابون 

آنتی باکتریال و آنتی فونگال بر پایه گیاه تایمز، موفق 

به کشف گونه جدیدی از باکتری ها شد که پس 

از ارائه کردن آن به بانک جهانی ژن و داوری های 

انجام شده، این باکتری به نام او و نام اختصاصی 

Staphylococcus hominis H.Milani و کد 

MZ۷۶۸۹۵۳ در پایگاه مرکز ملی بیوتکنولوژی ایاالت 

متحده امریکا )NCBI( ثبت شد.
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ایــن شــرکت فنــار نانویــی بــا هــدف تولیــد 
محصوالتــی جدیــد و کارآمــد در عرصــه رنــگ 
ــش  ــتوانه دان ــری از پش ــا بهره گی ــش و ب و پوش
و  متخصصــان  صنعتــی  و  علمــی  تجربــه  و 
پژوهشــگران داخلــی، پــا بــه عرصــه صنعت کشــور 
ــاوری  ــا اســتفاده از فن گــذارده و درصــدد اســت ب
نانــو، کیفیــت انــواع پوشــش های صنعتــی و 
ــش  ــل ماحظــه ای افزای ســاختمانی را به طــور قاب
دهــد و خــواص نویــن مطابــق بــا ســفارش 

مشــتریان در ایــن پوشــش ها ایجــاد کنــد.
ــی  ــد مهندس ــناس ارش ــی کارش ــین نجف خان حس
مــواد دانشــگاه صنعتــی شــریف و مدیرعامــل 
ــو  ــاوری نان ــرد: فن ــان ک ــاور بی ــرکت فن ــن ش ای
باعــث ایجــاد خــواص جدیــدی در صنعــت رنــگ 
می شــود کــه از آن جملــه خــواص ضدخــش، 
ضدســایش، ضــدآب و ضدخوردگــی آن را مــی 
ــو  ــاوری  نان ــرد. در حــال حاضــر از فن ــام ب ــوان ن ت
ــب  ــه موج ــم ک ــتفاده کرده ای ــگ اس ــود رن در خ

ــت. ــده اس ــا ش ــن رنگ ه ــتر ای ــداری بیش پای
وی بیــان کــرد: ســه محصــول مــورد تاییــد ســتاد 
ــی رنــگ ضــدآب، پوشــش ضــد گــرد و  ــو یعن نان
غبــار مخصــوص پنل هــای خورشــیدی و پوشــش 
ــی و  ــوص کاش ــال مخص ــت آنتی باکتری فتوکالیس
ســرامیک را در ســبد تولیــد داریــم. به تازگــی رنــگ 
ــم.  ــد کرده ای ــز تولی ــوب نی ــوص چ ــدآب مخص ض
ایــن رنــگ محافظتــی در برابــر اثــرات تخریبــی نور 
خورشــید دارد و مانــع از رشــد جلبــک و قــارچ نیــز 

می شــود.
ــگار و  ــظ نقــش و ن ــه داد: حف ــی ادام نجــف خان
ــن  ــای ای ــر ویژگی ه ــوب، از دیگ ــری چ تنفس پذی
رنــگ  ایــن  اســت.  نانوکامپوزیتــی  رنگ هــای 
ــوذی اســت، در  ــه نف ــوده بلک ــد پوششــی نب جدی
نتیجــه حالــت اصلــی چــوب پــس از اســتفاده از 
ــر  ــده اگ ــظ می شــود، مصــرف کنن ــگ حف ــن رن ای
چــوب را لمــس کنــد حــس زنــده بــودن چــوب را 

ــرد. کامــا احســاس خواهــد ک

گزارش ویژه

فناوران ایرانی رنگ ضدآب نانویی مخصوص چوب
یک شرکت فناور نانویی به تازگی رنگ ضدآب مخصوص چوب تولید کرده است که قابلیت جلوگیری از رشد 

جلبک و قارچ را دارد و از قیمت نمونه های خارجی ۵۰ درصد ارزان تر است.
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گزارش ویژه

ــوالت  ــوع محص ــن ن ــاور، ای ــن فن ــه ای ــه گفت ب
رنــگ نانویــی پیــش از ایــن بــه صــورت وارداتــی 
ــن  ــوان اصلی تری ــد به عن ــی شــد و فنان ــن م تامی

صادرکننــده ایــن رنگ هــا بــه ایــران بــوده اســت. 
رنگ هــای نانویــی تولیــد ایــن شــرکت ۵۰ درصــد 

ارزان تــر از نمونــه خارجــی اســت.
وی گفــت:  محصــوالت ایــن شــرکت متناســب بــا 
ســفارش مشــتریان بــرای ســطوح هــای مختلــف 
رنگ آمیــزی  نحــوه  آمــوزش  و  راهنمــا  دارای 
ــگ  ــوالت رن ــن محص ــوده و همچنی ــددی ب متع
ــتوله،  ــو، پیس ــم م ــا روش قل ــال ب ــت اعم قابلی
دارانــد.  را  تنظیــف  پارچه هــای  و  غلطــک 
ــه  ــن شــرکت دارای گواهینام ــگ ای محصــوالت رن
دارای  و   ۲۱۱۴۵  INSO و   ۸۰۰۰۴  ISO اســتاندارد 
ــژه توســعه  ــاس از ســتاد وی ــو مقی ــه نان گواهینام
فنــاوری نانــو و همچنیــن دارای گواهینامــه کیفیت 
محصــول ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ و تاییدیه هــای 

ــت. ــور  اس ــر در کش ــع معتب ــی از مراج فن
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گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) نام محصول

۳۳۰,۰۰۰ آجر فشاری ۲۲*۱۰*۵٫۵ خاتون آباد عمده فروشی

۶۵,۰۰۰ آجر ده سوراخ لفتون ۲۱٫۵*۱۰*۷ اصفهان

۱,۹۲۰ تیغه سفالی ساده ۲۵*۲۰*۱۰کونیک دار تهران
(عمده)

۳,۱۸۲ AR 80 آجر نسوز نما پالک

۵,۴۰۵ آجر نسوز نما پالک AP 41 آذرخش

۳۱۳,۰۰۰ ایزوگام اصیل مخصوص آسیا گستر ۳ میلیمتری

۱,۸۸۰ تیغه سفال ساده ۲۵*۲۰*۷ کونیک دار تهران
(عمده)

برای خرید مصالح ساختمانی باید چه مقدار هزینه کنیم؟

http://www.tasisatnews.com
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گزارش

غوغای بیکاری مهندسان در ایران

احمد خرم شامگاه چهارم دی ماه در گفت و گوی 

رسانه ای با محوریت ایمنی و مقاوم سازی ساختمان 

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان زلزله 

بم، گفت: زلزله دی ماه ۱۳۸۲ بم ۴۸ تا ۵۸ هزار کشته 

برجای گذاشت.

وی زلزله بم را یک زلزله مهیب دانست و بیان کرد: 

وضعیت به گونه ای بود که انجام غسل و خواندن نماز 

میت امکان پذیر نبود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با 

یادآوری زلزله های مخرب چند دهه اخیر ایران اظهار 

کرد: زلزله رودبار به بزرگی ۷٫۴ ریشتر جان حدود ۴۰ 

هزار نفر را گرفت و آن زلزله دست کمی از زمین لرزه بم 

نداشت اما در بم نقطه ای کشته و زخمی داشت ولی در 

رودبار در سطح گسترده ای خسارات جانی و مالی وارد 

کرد.

وی با بیان اینکه زلزله کرمانشاه به بزرگی ۷٫۳ ریشتر 

خسارات جانی و مالی زیادی به بار نیاورد، ادامه داد: 

بزرگی زلزله بم ۶٫۶ ریشتر بود و علت تخریب باالی آن 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: اکنون حدود ۵۸۰ هزار مهندس در کشور داریم که 

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و برای حدود ۱۵۰ هزار نفر آنها فرصت شغلی تعریف شده و 

مابقی بیکار یا در شغل های غیرمرتبط فعالیت دارند. مبحث ۲۲ می تواند در دو تا پنج سال حداقل ۳۰۰ 

هزار شغل برای مهندسان ایجاد کند و در نتیجه نرخ بیکاری که در جامعه مهندسین به حدود ۵۰ درصد 

رسیده را کاهش دهد.
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گزارش
در ساخت وسازهای غیرمقاوم و سنتی و بدون نظارت 

کافی بود.

خرم با بیان این مطلب که این زلزله ها به نظام 

مهندسی نهیب زد که به نظارت و مقاوم سازی بپردازند، 

تصریح کرد: نظارت دقیق و حساسیت در اجرای 

مقررات بسیار تعیین کننده است و اگر یک دهه با 

دقت بر ساخت و سازها نظارت دقیق و طراحی درست 

داشته و مدیران سوری کاری نداشته باشند، وضعیت 

بسیار بهبود پیدا می کند.

وی افزود: در ۲۰ سال گذشته اتفاقات مبارکی در ساخت 

و ساز افتاده و کیفیت ساختمان ها به شدت افزایش 

پیدا کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تشریح 

آمار تلفات زلزله های چند دهه اخیر گفت: ایران در ۴۰ 

سال گذشته با حدود ۱۰۰ هزار کشته در مقام اول تلفات 

دنیا قرار داده است و باید به خودمان بیایم هرچند 

اقدامات زیادی صورت دادیم اما کار باقیمانده زیادی 

داریم و سوال این است که آیا نمی توانستیم بهتر از 

این کار کنیم؟ آیا نمی توانستیم با شتاب بیشتری به راه 

حل های اصولی برسیم؟ می توانستیم و کارهای مثبت 

خیلی با آهسته انجام می دهیم.

وی با اشاره به سرعت کار چینی ها در ساخت و ساز 

مقاوم اظهار کرد: اکنون قصد احداث چهار میلیون 

مسکن داریم که به چینی ها متوصل می شویم درحالی 

ما دانش، تکنیک، بستر و ابزار آن را داریم و در حال 

حاضر فقط در تهران ۳۰ اسکلت ساز و فلزکار بسیار 
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گزارش
معتبر داریم که آماده کار کردن هستند بنابراین زمینه 

ساخت ساالنه ۱۰۰ هزار واحد تونلی در کشور فراهم 

است اما بخش خصوصی نیاز به حمایت دولت دارد.

خرم ساخت مسکن روی گسل را مساله نو ندانست و 

تصریح کرد: در این سه چهار دهه در یک دهه آن ۱۲۷ 

برج در تهران پروانه ساخت دادیم و ساختیم و اگر زلزله 

باالی ۶ ریشتر همه این برج ها را تخریب می کند و 

عجیب تر از آن این است که همه تاش کردند که این 

مساله مخفی بماند و به اطاع مردم نرسد و حداقل 

باید اصاح کرد و می توان برجی که روی گسل ساخته 

شده، مقاوم سازی کرد.

وی افزود: این مساله دادن پروانه ساخت از طریق 

شهرداری تهران روی گسل در دولت مطرح شد منتهی 

قرار ما این نیست که قانون و مقررات را محکم بگیریم 

و در زمینه زمین و مسکن و ساختمان از ابتدای انقاب 

یکسری تصامح و تساحل دیده می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره 

مبحث ۲۲ ساختمان نیز گفت: مبحث ۲۲ شامل بهره 

برداری، نگهداری و تعمیرات می شود و تا کنون در کل 

کشور این مبحث تعطیل بوده است و در دوره هشتم 

نظام مهندسی ساختمان یک ستاد برای این موضوع 

تشکیل دادیم و نقشه راه ان را تهیه کردیم و اکنون 

هشت استان به صورت پایلوت مساله مبحث پایلوت 

کار می کنند.

وی از عملیاتی شدن مساله مبحث ۲۲ از ابتدای سال 

آینده خبر داد و اظهار کرد: نگهدای خوب و تعمیرات 

به موقع عمر ساختمان را افزایش می دهد متاسفانه 

عمر مفید ساختمان ما از ۳۰ سال در دهه ۵۰ اکنون 

به حدود ۲۵ سال رسیده است این در حالی است که 

کشورهای پیشرفته عمر مفید ساختمان ها را به حدود 

۱۰۰ سال رسانده اند.

خرم بر لزوم دقت در مبانی اصول تاکید کرد و افزود: 

وقتی کشور صنعتی ساز می شود که حداقل ۴۰ درصد 

ساخت و ساز آن صنعتی ساز باشد اما اکنون زیر ۵ 

درصد هستیم و همچنین در ساخت و ساز به روش 

سنتی باید به مبانی و اصول دقت کنیم.

وی ادامه داد: مبحث ۲۲ عاوه بر اینکه عمر مفید 

ساختمان را باال می برد و به نگهداری و تعمیرات نیز 

نظم می دهد و سازمان نظام مهندسی ساختمان به 

این مساله جدی بپردازد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: 

اکنون حدود ۵۸۰ هزار مهندس در کشور داریم که عضو 

سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و برای حدود 

۱۵۰ هزار نفر آنها فرصت شغلی تعریف شده و مابقی 

بیکار یا در شغل های غیرمرتبط فعال دارند و مبحث 

۲۲ می تواند در دو تا پنج سال حداقل ۳۰۰ هزار شغل 

برای مهندسان ایجاد کند و در نتیجه نرخ بیکاری که در 

جامعه مهندسین به حدود ۵۰ درصد رسیده را نجات 

دهد.

وی در ادامه از طرح جهش مسکن سخن به میان آورد 

و گفت: طرح جهش مسکن مستلزم مشارکت در زمینه 

مربوط با بخش خصوصی و مستلزم سپرده گذاری 

دولت و تامین تسهیات بیشتر است.

خرم بیان کرد: حق الزحمه مهندسی خدمات در دنیا ۵ 

تا ۸ درصد است؛ این درحالی است که در ایران کمتر از 

نیم درصد است.



www.Tasisatnews.com 25هفته نامه شماره 364

یــک شــرکت دانش بنیــان بــا تولیــد دســتگاهی 

توانســته  آن  ارائــه خدمــات توســط  و  پیشــرفته 

مقاومــت ســطحی فــوالد را در برابــر ســایش و ضربــه 

ــرد. ــاال بب ب

ــژوه  ــما پ ــرکت پاس ــل ش ــی مدیرعام ــا وجاهت علیرض

پــارس بــا بیــان اینکــه یکــی از فرآیندهای پیشــرفته در 

دنیــا جهــت افزایــش مقاومــت ســطحی، نیتروژن دهی 

ــد یــک واکنــش  پاســمایی اســت، گفــت: ایــن فرآین

ترموشــیمیایی اســت کــه مقاومــت بــه ســایش، ضربــه 

ــد. ــود می بخش ــی را بهب و خوردگ

 مقــاوم ســازی قطعــات بــه روش نیتروژن دهــی 

پاســمایی

ــه  ــطح قطع ــباع س ــیون(، اش ــی )نیتراس نیتروژن ده

بــا نیتــروژن به وســیله عملیــات ترموشــیمیایی اســت. 

نیتروژن دهــی حمــام نمــک، گازی و پاســمایی انــواع 

ــتند. ــی هس ــف نیتروژن ده مختل

نیتروژن دهــی پاســمایی در یــک محفظــه خــأ 

متصــل بــه ولتــاژ بــاال انجــام می شــود. در ایــن 

سیســتم، قطعــات کاتــد و محفظــه خــاء آنــد اســت. 

براثــر اعمــال ولتــاژ، داخــل محفظــه پاســما تشــکیل 

می شــود.

گازهــای داخــل محفظــه )نیتــروژن، هیــدروژن و 

ــطح  ــده س ــای آزادش ــده و یون ه ــزه ش ــون( یونی آرگ

قطعــه را بمبــاران می کننــد کــه درنتیجــه قطعــه گــرم، 

ــروژن جــذب ســطح می شــود.  ــز و نیت ســطح آن تمی

ایــن فرآینــد پیشــرفته بــه بــاال بــردن مقاومــت 

ســطحی فــوالد در برابــر ســایش و ضربــه کمــک 

می کنــد.

یادداشت

افزایش مقاومت سطحی فوالد در برابر سایش و ضربه 
ممکن شد
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 کاربردهای نیتروژن دهی پاسمایی

ــواع قطعــات اتومبیــل  نیتروژن دهــی پاســمایی در ان

ــواع  ــده و ان ــک، چرخ دن ــل بادام ــگ، می ــد میل لن مانن

قالب هــای فورجینــگ )ســرد و گــرم(، دایکســت، 

ــرد دارد. ــتروژن کارب ــتیک و اکس پاس

همچنیــن ایــن خدمــات در ســیلندر و مــاردون تزریــق 

پاســتی، تجهیــزات نــورد ســرد و گــرم، انــواع شــفت، 

ــف،  ــع مختل ــه صنای ــوط ب ــده مرب اســپیندل و چرخ دن

تجهیــزات حفــاری، پزشــکی و نظامــی مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار می گی ق

 کاهش آلودگی های زیست محیطی

ــات  ــطحی قطع ــختی س ــردن، س ــه ک ــا روش نیترات ب

ــر  ــا ایــن کار قطعــه در براب فــوالدی را بــاال مــی رود و ب

ــن  ــود. ای ــاوم می ش ــی مق ــه و خوردگ ــایش، ضرب س

فرآینــد باعــث افزایــش عمــر فــوالد شــده کــه ســبب 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــده کاه ــه تولیدکنن آن هزین

از  را  یکــی  زیســت محیطی  آلودگی هــای  کاهــش 

ــمایی  ــی پاس ــد نیتروژن ده ــرات فرآین ــن اث مهم تری

ــای  ــر روش ه ــه دیگ ــبت ب ــد نس ــن فرآین ــت؛ ای اس

نیتــروژن دهــی از برتری هــای باالیــی برخــوردار اســت.

 کیفیت و سرعت  باال و قیمت مقرون به صرفه

ایــن محصــول عمدتــًا کارهــای  نمونــه خارجــی 

کوچــک و پراکنــده انجــام می دهنــد. در حــال حاضــر 

می تــوان  و  داریــم  شــرکت  در  بــزرگ  دســتگاه   5

ــران  ــرات پاســمایی در ای ــز نیت ــن مرک گفــت بزرگ تری

ــات  ــه خدم ــول و ارائ ــن محص ــن ای ــتیم. همچنی هس

توســط آن صرفه جویــی ارزی بســیار باالیــی بــه همــراه 

ــت. ــته اس داش

ایــن دســتگاه دارای کیفیــت و ســرعت بــاال و قیمــت 

ــًا  ــا عمدت ــرکت م ــط ش ــت و توس ــه اس مقرون به صرف

خدمــات ارائــه می شــود امــا بعضــًا فــروش نیــز داریــم؛ 

ــی  ــا آن تخصص ــاد و کار ب ــتگاه زی ــن دس ــت ای قیم

ــد  اســت بنابرایــن معمــوال شــرکت ها ترجیــح می دهن

کــه از خدمــات ایــن محصــول اســتفاده کننــد.

یادداشت
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پایدارسازی ذرات نانو در آب و روغن
یــک شــرکت دانش بنیــان توانســته محصولــی طراحــی کنــد کــه به عنــوان دســتگاه پایــه ای بــرای کاربردهــای نانــو و پایدارســازی ذرات 

نانــو در آب و روغــن اســتفاده می شــود.
دســتگاه همگن ســاز مافــوق صــوت یــا هموژنایــزر التراســونیک یــک همــزن خیلــی قــوی اســت کــه می توانــد از ذرات نانــو در آب و 
روغــن مخلــوط پایــدار درســت کنــد و باعــث تســریع واکنش هــای شــیمیایی شــود.هموژنایزر التراســونیک ۲۰۰ وات یــک دســتگاه در 
مقیــاس کوچــک و آزمایشــگاهی اســت کــه بــرای کاربردهــای بــا حجــم کــم، ۵ الــی ۵۰ ســانتی متر مکعــب طراحــی و تولیــد شــده 
ــا شــدت های  اســت. ایــن دســتگاه در فرکانــس کاری ۲۰ کیلوهرتــز تنظیــم شــده و قابلیــت اعمــال توان هــای خروجــی متفــاوت ب
مختلــف را دارا اســت.هموژنایزر التراســونیک ۲۰۰۰ وات بــر اســاس فرکانــس ۲۰ کیلوهرتــز و به صــورت راکتور و پیوســته طراحی و ســاخته 
شــده اســت. از جملــه کاربردهــای آن می تــوان بــه همگن ســازی، گوگردزدایــی از گازوئیــل و دیگــر مــوارد تخصصــی دیگــر اشــاره کــرد.

ساخت کوادکوپتر کنترل از راه دور برای اورژانس هوایی
محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به اجرای طرح اورژانس هوایی بدون سرنشین هوشمند شده است.

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان کوادکوپتــری را تولیــد کــرده کــه از قابلیــت حمــل ۱۵۰۰ گــرم برخــوردار اســت و بــه صــورت 
کنتــرل از راه دور هدایــت مــی شــود. مــدت زمــان کــه بــرای پایــداری ایــن دســتگاه پیــش بینــی شــده، بــه مراتــب بیشــتر از دیگــر 
کوادکوپترهــای موجــود در بــازار اســت.کوادکوپتر حاضــر مجهــز بــه جــی پــی اس و حســگر مجاورتــی مــادون قرمــز اســت و توانایــی 
ارســال موقعیــت در لحظــه را دارد.بــرای اینکــه بتــوان بــا دوربیــن حرارتــی، افــراد را شناســایی کــرد، از سنســور دوربیــن حرارتی اســتفاده 
مــی شــود. همچنیــن بــرای اینکــه کوادکوپتــر بتوانــد مــدت زمــان بیشــتری پایــدار بمانــد، از دو باتــری LiPo بــا ظرفیــت ۲۳۰۰ میلــی 

آمپــر در ســاعت و ۴ ســلول خورشــیدی بــرای شــارژ آن باتــری هــا اســتفاده مــی شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه کوادکوپتــر مــی توانــد تــا وزن ۱۵۰۰ گــرم را جابــه جــا کنــد، در ایــن ســامانه از قابلیــت فیوژن اســتفاده شــده اســت 

کــه توانمنــدی شناســایی افــراد زنــده را ممکــن مــی کند.

تولید باتری های خودترمیم شونده پتاسیمی
لیتیــوم مــاده اصلــی مــورد اســتفاده در تولیــد باتــری هاســت، امــا مشــکالت ناشــی از داغ شــدن آن باعــث شــده محققــان بــه فکــر 

یــک مــاده جایگزیــن باشــند و ایــن بــار بــه ســراغ پتاســیم رفتنــد.
اســتفاده از پتاســیم ارزان قیمــت در تولیــد باتــری موجــب کاهــش قابــل توجــه هزینــه تمــام شــده باتــری هــا  می شــود. از ســوی 
دیگــر پتاســیم ماننــد لیتیــوم داغ نشــده و باعــث آتــش گرفتــن ناگهانــی باتری هــا نمی شود.پتاســیم عــالوه بــر فراوانــی و ارزان بــودن، 
بــه شــکلی راحــت تــر و بــی خطرتــر در آزمایشــگاه ها و کارخانه هــا قابــل اســتفاده اســت. باتری هایــی کــه بــا اســتفاده از آندهــای 
پتاســیمی ســاخته شــوند از ظرفیــت بیشــتری بــرای ذخیــره ســازی انــرژی برخوردارنــد و در عیــن حــال وزن آن هــا در مقایســه بــا 
باتری هــای لیتیومــی کمتــر خواهــد بود.امــا مهم تریــن مشــکل پتاســیم تحلیــل رفتــن ســریع ظرفیــت و حفــظ شــارژ آن در صــورت 
اســتفاده مکــرر اســت. اکنــون گروهــی از محققــان موسســه پلــی تکنیــک »رنســیلر« در آمریــکا می گوینــد کــه یــک روش خــود ترمیم 
شــونده ابــداع کرده انــد کــه بــه باتــری امــکان مــی دهــد در صــورت کاهــش ظرفیــت شــارژ خــود را ترمیــم کنــد و دندریــت هــای 

شــکل گرفتــه در اطــراف آنــد را کــه عامــل اصلــی کاهــش ظرفیــت هســتند، پاکســازی کنــد.
ایــن روش موجــب گــرم شــدن بیــش از حــد باتــری هــم نمی شــود و انتظــار مــی رود بعــد از بررســی های آزمایشــگاهی بــرای تجــاری 

ســازی ایــن روش اقــدام شــود.
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چاپ سه بعدی پالستیک با استفاده از پودر ویژه
محققان استرالیایی با استفاده از یک پودر ویژه موفق به چاپ سه بعدی سریع و ارزان قیمت پالستیک شدند.

گروهــی از محققــان در دانشــگاه »نیــو ســاوت ولــز« )UNSW(، متوجــه شــدند کــه افــزودن یــک پــودر مخصــوص بــه رزیــن مایــع 
مــورد اســتفاده در فرآینــد چــاپ مــی توانــد بــه ترمیــم مــواد پالســتیکی در صــورت آســیب دیــدن آنهــا کمــک کنــد.

ایــن ترمیــم را مــی تــوان در دمــای اتــاق 
انجــام داد و فقــط بایــد تحــت نــور ال 
ای دی انجــام شــود کــه باعــث واکنــش 
قطعــات  همجوشــی  و  شــیمیایی 
ــر،  ــال حاض ــود. در ح ــی ش ــته م شکس
ــی  ــه ای م ــن نتیج ــه چنی ــتیابی ب دس
توانــد بــه معنــای جداســازی محصوالت 
ــک  ــته در ی ــزای شکس ــرار دادن اج و ق

ــد. ــی باش ــه حرارت ــری چرخ س
همچنیــن ایــن ترمیــم را بــا اســتفاده از 

ایــن روش جدیــد مــی تــوان در مــدت یــک ســاعت انجــام داد. در حالــی کــه چــاپ ســه بعــدی یا تولیــد مــواد افزودنــی عمومــاً تأثیر 
کمتــری بــر محیــط زیســت دارد، امــا هنــوز بــا تعریــف دقیــق ســازگاری بــا محیــط زیســت مطابقــت نــدارد.

دکتــر ناتانیــل کوریــگان ســخنگوی ایــن گــروه تحقیقاتــی گفــت: هرگونــه تاخیــر در تعمیــر شکســتگی ها معمــوالً باعــث اتــالف وقت 
و هزینــه مــی شــود امــا اکنــون بــا اســتفاده از ایــن روش جدیــد مــی تــوان آنهــا را بــه راحتــی و بــه ســرعت ترمیــم کــرد و در بســیاری 

از موقعیــت هــا مــی تــوان بــه جــای دور انداختــن اجــزای آســیب دیــده ، آنهــا را دوبــاره ترمیــم کــرد.
وی افــزود: یــک مزیــت زیســت محیطــی آشــکار ایــن روش ایــن اســت کــه مجبــور نیســتید هــر بــار کــه یــک مــاده کامــالً جدیــد 
شکســته مــی شــود دوبــاره آن را ســنتز کنیــد. مــا بــرای کاهــش ضایعــات پالســتیکی در حــال افزایــش طــول عمــر ایــن مواد هســتیم.
ســخنگوی ایــن گــروه تحقیقاتــی یــادآور شــد: پــودر افزودنــی کــه در ایــن روش مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد یــک »تــری تیــو 
کربنــات« یــا عامــل RAFT اســت . تــری تیــو کربنــات از واکنــش هیدروســولفید بــا دی ســولفید کربــن بــه دســت مــی آیــد. ایــن 
پــودر امــکان تنظیــم مجــدد شــبکه عناصــری کــه مــواد چاپــی را تشــکیل مــی دهنــد، مــی دهــد و اجــازه مــی دهــد تــا آنهــا را بــا 
هــم ترکیــب کنند.کوریــگان خاطرنشــان کــرد: ایــن ترکیــب در عــرض ۳۰ دقیقــه رخ می دهــد که نورهــای UV LED مســتقیماً بــر روی 
پالســتیک شکســته تابیــده مــی شــوند و »ترمیــم« کامــل تقریبــاً در یــک ســاعت اتفــاق مــی افتد.آزمایش هــای انجــام شــده از جمله 
بــر روی یــک ویولــن بــا چــاپ ســه بعــدی ســاخته شــده بــود، نشــان می دهــد کــه اســتحکام پالســتیک خــود تعمیــر شــده بــه طــور 

کامــل بــه حالــت شکســته اولیــه خــود بازیابــی می شــود.
وی همچنیــن گفــت: البتــه فرآیندهــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه ایــن کار را انجــام مــی دهنــد امــا آنهــا برای تعمیــر مواد به شــیمی 
حرارتــی متکــی هســتند و معمــوالً بــرای دســتیابی بــه همــان نتیجــه بــه حــدود ۲۴ ســاعت زمــان و چرخــه هــای حرارتــی متعــدد 

ــاز دارند. نی
ســخنگوی ایــن گــروه تحقیقاتــی افــزود: محدودیــت دیگــر ســایر فرایندهــا ایــن اســت کــه بــرای ترمیــم مــواد پالســتیکی بــه یــک 
اجــاق گازی نیــاز داریــد کــه بــا دمــای بــاال گــرم شــده باشــد و بدیهی اســت کــه نمــی توانیــد مــواد پالســتیکی را در محل تعمیــر کنید 
و  ابتــدا بایــد آن را از قطعــه جــدا کنیــد کــه ســطحی از پیچیدگــی و تاخیــر را اضافــه مــی کنــد امــا بــا اســتفاده از سیســتم ابداعــی ما، 

مــی توانیــد پالســتیک شکســته را در جــای خــود ترمیــم کــرد و نــور را بــه کل قطعــه بتابانید.
محققــان معتقدنــد کــه ایــن فنــاوری را مــی تــوان در طیــف وســیعی از کاربردهــا اســتفاده کــرد کــه در آن از مواد ســه بعدی پیشــرفته 
در قطعــات تخصصــی بــا فنــاوری پیشــرفته اســتفاده مــی شــود. این قطعــات شــامل لــوازم الکترونیکی پوشــیدنی، حســگرها و حتی 

برخــی از تولیــدات کفش اســت.
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روش های جدید خنک سازی
از اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

ــی می شــود اســتفاده  ــد. پیش بین ــان را مصــرف می کنن ــرق جه ــا در حــال حاضــر ۱۰ درصــد از ب ــوا و فن ه ــه ه سیســتم های تهوی
از سیســتم های تهویــه هــوا تــا ســال ۲۰۵۰ ســه برابــر شــود کــه ایــن امــر بــا افزایــش مصــرف انــرژی همــراه اســت. امــا پنل هــای 
اســکای کــول)SkyCool( بــا کمــک فنــاوری نانــو و پنل هــای پشــت بامــی کــه نــور را منعکــس می کننــد، در حــال تغییــر ایــن رونــد 
خطرنــاک هســتند. ایــن پنل هــای آلومینیومــی کــه بــا الیه هــای متعــددی از نوارهــای نــوری پوشــانده شــده اند، تشعشــعات را در 
طــول موج هــای بیــن ۸ تــا ۱۳ میکرومتــر منعکــس می کننــد. بــا انجــام ایــن کار دمــای پنــل تــا ۱۵ درجــه فارنهایــت کاهــش می یابــد. 
ایــن سیســتم یــک سیســتم خنــک کننــده بــدون انتشــار اســت. نمونــه اولیــه این سیســتم کــه پاییــز ســال گذشــته در یک فروشــگاه 
مــواد غذایــی در کالیفرنیــا نصــب شــد، لوله هــای آب زیــر پنل هــا را خنــک کــرد و همیــن امــر موجــب خنــک شــدن سیســتم تبریــد 
فروشــگاه نیــز شــد و در نهایــت ســبب صرفه جویــی ۶۰۰۰ دالری در قبــض بــرق شــد. سردســازی یــا تبریــد)Refrigeration( بــه فراینــد 

انتقــال گرمــا از مخزنــی دما-پاییــن بــه مخزنــی بــا دمــای باالتــر گفتــه می شــود.

کاشت درخت مایع برای کاهش آلودگی هوا
شهرداری بلگراد، پایتخت صربستان برای تصفیه هوا و کاهش آلودگی آن از کاشت درخت های مایع استفاده کرد.

یــک »درخــت مایــع« اخیــرا در مقابــل یکــی از شــهرداری های بلگــراد، پایتخــت صربســتان قرار گرفته اســت کــه راه حــل بیوتکنولوژیکی 
کامــال جدیــد بــرای تصفیــه هــوا و کاهــش انتشــار دی اکســید کربن در مناطق شــهری محســوب می شــود.

این »درخت مایع« با نام لیوکوئیدLIQUID( ۳ 3( در موسسه تحقیقات چند رشته ای دانشگاه بلگراد طراحی شده است.
ــن  ــش اســت. ای ــب در حــال افزای ــه طــور مرت ــم ب ــن رق ــد و ای ــی می کنن ــت صربســتان در شــهرها زندگ ــی از جمعی ــش از نیم بی
موضــوع بــه شــدت بــر تراکــم ســکونتگاه ها، کیفیــت زندگــی، افزایــش شــمار وســایل نقلیــه در خیابان هــا، آلودگــی و افزایــش گازهای 
گلخانــه ای مضــر تاثیــر می گذارد.درختــان و مناطــق ســبز نشــان دهنــده تصفیــه طبیعــی هــوا در مناطــق شــهری اســت امــا گاهــی 
کمبــود فضــای آزاد بــرای کاشــت درخــت وجــود دارد.فتوبیوراکتــور یــک راه حــل بیوتکنولوژیکــی کامــال جدیــد بــرای تصفیــه هــوا و 
ــرای تولیــد ریزجلبک هــا اســت کــه  ــاوری اســتفاده می شــود و روشــی ب تولیــد اکســیژن اســت. فتوبیوراکتــور در حــوزه زیســت فن

قابلیــت فتوســنتز کننــده دارنــد.
در یــک آکواریــوم ۶۰۰ لیتــری حــاوی آب، جلبک هایــی قــرار دارنــد کــه از طریــق فتوســنتز اکســیژن خالــص تولیــد می کنــد. ایــن پــروژه 
به صــورت چنــد منظــوره طراحــی شــده اســت. ایــن درخــت مایــع کــه بــه شــکل مکعــب طراحــی شــده اســت، بخشــی نیمکــت 
ماننــد دارد کــه رهگــذران می تواننــد بــرای شــارژ تلفن هــای خــود از آن اســتفاده کننــد. ایــن مکعــب همچنیــن مجهــز بــه یــک پنــل 

خورشــیدی اســت کــه بــه وســیله آن نیمکــت در طــول شــب روشــنایی دارد.
ریزجلبک ها در هر دستگاه »درخت مایع« جایگزین دو درخت ۱۰ ساله یا ۲۰۰ متر مربع چمن می شوند.

مســئوالن شــهری بلگــراد می گوینــد کــه هــدف آن هــا جایگزینــی بــرای جنگل نیســت بلکــه از ایــن سیســتم برای پــر کــردن فضاهایی 
اســتفاده می شــود کــه در آنجــا امــکان کاشــت درخــت وجــود نــدارد.

یکــی از افــراد دخیــل در ایــن ابتــکار گفــت کــه آن هــا از جلبک هــای تــک ســلولی آب شــیرین اســتفاده می کننــد کــه در حوضچه هــا 
ــاال و پاییــن مقــاوم  ــر دماهــای ب ــد و در براب ــد در آب هــای لوله کشــی رشــد کنن ــد و می توانن و دریاچه هــای صربســتان وجــود دارن

هســتند. ایــن سیســتم نیــازی بــه تعمیــر و نگهــداری خاصــی نــدارد.
این طرح به عنوان یکی از ۱۱ راه حل های نوآورانه و هوشمند در پروژه های توسعه شهری سازمان ملل شناخته شده است
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تزیین با المان های بخاری پیشنهاد آرایش درخت کریسمس در سال جدید میالدی

امســال همزمــان بــا فرارســیدن ســال نــو میــالدی تزیینــات جدیــدی معرفــی شــدند. انــواع هیترهــا و بخــاری هــا بــرای درخــت کاج 
کریســمس.هر ســال بعــد از اتمــام مراســم کریســمس وســایل تزیینــی بــه انبــار خانــه هــا منقــل مــی شــود وتــا ســال بعد دیگرکســی 
آنچنــان بــه ســراغ آنهــا نمــی رود.ابتــکار خالقانــه ای کــه مدتــی اســت در فضــای تزییــن درختــان کریســمس در ســایر کشــورها بــاب 
شــده اســتفاده از وســایلی اســت کــه بعــد از پایــان مراســم عیــد کریســمس نیــز قابــل اســتفاده در ســایر وســایل خانــه حتــا ماشــین 
اســت.یک کاربــر در ایــن بــاره مــی گویــد :آنهــا را بــه درخــت کریســمس خــود آویــزان کنیــد، مــن تضمیــن می کنــم که چشــمان خود 
را درخشــان خواهیــد کــرد، ایــن دیدنــی تریــن درخــت کریســمس اســت کــه دیــده ایــد. همچنیــن کاربــر دیگــری گفتــه: یــک هدیــه 
عالــی بــرای ســالگردها، روزهــای خــاص یــا رویدادهایــی ماننــد تولــد یــا فــارغ التحصیلــی، بــرای خــود، بســتگان، شــریک زندگــی یــا 
دوســتانتان.یکی دیگــر هــم از آنهــا بــه عنــوان زیــورآالت زیبــای آویــزان بــرای تزئیــن دیوارهــا و پنجــره هــای اتــاق، تلفــن همــراه یــا 

ــدی یادکرده اســت. جاکلی

اعالم جنگ با پالستیک: آنزیمی که انرژی خود را از هضم پالستیک تامین می کند
محققــان ابرآنزیمــی مهندســی کردنــد کــه می توانــد پالســتیک ها را در مــدت چنــد روز بــه بلوک هــای اصلــی ســازنده آن تجزیــه کنــد. 

ایــن ابرآنزیــم ضایعــات پالســتیکی را ۶ برابــر ســریع تر از آنزیمــی کــه محققــان در ســال ۲۰۱۸ کشــف کردنــد، هضــم می کنــد. 
محققــان ژاپنــی در ســال ۲۰۱۸ موفــق بــه کشــف باکتــری شــدند کــه اشــتهای طبیعــی بــرای خــوردن پالســتیک هــای PET داشــت. 

ایــن کشــف چشــم انــدازه ابــداع یــک راه حــل کــم هزینــه را بــرای برخــی از رایــج تریــن اشــکال آلودگــی پالســتیکی مطــرح کــرد.
محققــان اکنــون از ایــن باکتــری بــه عنــوان پایــه ای بــرای ابــداع یــک »ابرآنزیــم« کــه بــه تازگی مهندســی شــده، اســتفاده کردنــد؛ این 
 Ideonella sakaiensis ابرآنزیــم مــی توانــد ضایعــات پالســتیکی را شــش برابــر ســریعتر هضــم کنــد.  ایــن باکتــری کــه بــه عنــوان
شــناخته مــی شــود، ۲ ســال پیــش توســط محققــان »موسســه فنــاوری کیوتــو« در ژاپــن کشــف شــد؛ ایــن باکتــری توانایــی قابــل 
توجهــی در اســتفاده از پالســتیک هــای PET بــه عنــوان منبــع انــرژی خود نشــان داد.پالســتیک هــای PET موادی هســتند کــه برای 
ســاخت وســایل از بطــری هــای نوشــابه تــا بطــری هــای شــامپو اســتفاده مــی شــود و ســاالنه صدهــا میلیــون تــن از این پالســتیک 
تولیــد مــی شــود. ایــن محققــان متوجــه شــدند کــه ایــن باکتــری مــی توانــد در عــرض چنــد هفتــه ایــن پالســتیک را کامــال تجزیــه 
کند.محققــان همچنیــن متوجــه شــدند کــه ایــن باکتــری تجزیــه را از طریــق یــک جفــت آنزیــم انجــام مــی دهــد کــه یکــی از آنهــا که 
PETase نــام دارد بــه ســرعت توســط محققــان دانشــگاه »پورتســموث« و آزمایشــگاه ملی انــرژی تجدیــد پذیــر )NREL(، به نحوی 

در آزمایشــگاه مهندســی شــد کــه پالســتیک را حــدود ۲۰ درصــد ســریع تــر از نمونــه اصلــی آن تجزیــه مــی کــرد.
اکنــون همیــن محققــان ایــن آنزیــم را بــا آنزیــم شــریک خــود بــه نــام MHETase ترکیــب کردنــد تــا ســرعت  تجزیــه پالســتیک را 
 )synchrotron( »بازهــم بیشــتر افزایــش دهنــد.  محققــان ابتــدا با مطالعــه ســاختار اتمی ایــن آنزیم هــا توســط یــک »ســنکروترون
کــه از پرتوهــای اشــعه ایکســی اســتفاده مــی کنــد کــه ۱۰ میلیــارد برابــر روشــن تــر از پرتوهــای نــور خورشــید هســتند بــه ایــن مهــم 
دســت یافتنــد.  ســنکروترون بــه عنوانــن یــک میکروســکوپ عمــل مــی کنــد و بــه محققــان اجــازه مــی دهــد تــا ســاختار ســه بعدی 
ایــن آنزیــم هــا را حــل کننــد و از ایــن اطالعــات بــرای مهندســی اتصــاالت میــان ایــن دو آنزیــم اســتفاده کننــد. محققــان ســپس 
بــه ســادگی ایــن ۲ آنزیــم را بــا یکدیگــر ترکیــب کردنــد و توانســتند کــه ســرعت هضــم پالســتیک را دو برابــر افزایــش دهنــد امــا بــا 
مهندســی اتصــاالت ویــژه ای میــان ایــن دو آنزیــم محققــان موفــق بــه ابــداع یــک »ابرآنزیــم« شــدند کــه دوبــاره ســرعت تجزیــه 

پالســتیک را ســه برابــر دیگــر افزایــش داد.
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