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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

ــاخت  ــه س ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
بیمارســتان ملــی جدیــد ایســلند اســت.

 
همکاران گرامی سام و خدا قوت

پیراهن چاک زبان ما!
ــان  ــان عزیزم ــا هم وطن ــهریان و ی ــی همش ــای عموم ــا در خیزش ه ــا و باره باره
می بینیــم کــه اگــر حرفــی نامربــوط از ســوی هــر مقامــی زده می شــود، ناگهــان 
ــال  ــویم. مث ــرو می ش ــف روب ــای مختل ــا و اظهارنظره ــیلی از جبهه گیری ه ــا س ب
ــه آالت  ــاز ب ــوص نی ــس در خص ــدگان مجل ــی از نماین ــخنان یک ــک آن س نزدی
ــرو شــد. ایــن  ــا واکنــش عمومــی و شــدید هنرمنــدان روب ــود کــه ب موســیقی ب

یعنــی مــردم مــا نســبت بــه خــط قرمزهــای خــود بســیار جــدی هســتند.
ــد  ــرای کســانی کــه مهاجــرت کرده ان یکــی از خــط قرمزهــای مهــم مــا، حتــی ب
ــا تمــام  ــرای خــود برگزیده انــد، وطــن ماســت. ایــران عزیــز ب و وطــن دیگــری ب
داشــته های درجه یــک خــود ماننــد تاریــخ، مکان هــای تاریخــی و شــاید از 
ــت  ــن داشته هاس ــام ای ــا تم ــود و ب ــناخته می ش ــی ش ــان فارس ــر زب ــه مهم ت هم
کــه بــرای مــا مفهــوم وطــن می یابــد. صدالبتــه کــه اقــوام مختلــف و زبان هــا و 

ــت. ــدنی آن اس ــزء جدانش ــز ج ــف آن نی ــای مختل گویش ه
ــم،  ــان نه ــما در می ــا ش ــط درد دل را ب ــد خ ــن چن ــا ای ــت ت ــرا واداش ــه م آنچ
ــه  ــا ب ــای دنی ــر ج ــی در ه ــر کس ــت. اگ ــان ماس ــورد زب ــا در م ــه م ــار دوگان رفت
ــاع  ــود دف ــم و از خ ــروی می تازی ــه ب ــد؛ بی رحمان ــن کن ــا توهی ــگ م ــا و فرهن م
می کنیــم؛ امــا خــود بی توجــه بــه تمــام ایــن ِعــرق ملــی، تیشــه برریشــه زبــان 
ــر  ــای دیگ ــای زبان ه ــتاخانه از لغت ه ــیار گس ــتفاده بس ــم. اس ــی می زنی پارس
ــم،  ــا داری ــرای آن ه ــی ب ــای فارس ــای زیب ــه معادل ه ــره، درحالی ک ــار روزم در گفت
بــه امــری مرســوم و حتــی افتخارآمیــز تبدیــل  شــده اســت. می توانیــم بگوییــم 
مدیــر پــروژه ولــی پروجکــت منیجــر را ترجیــح می دهیــم و یــا بیزینــس پلــن را 
ــان شــور شــده اســت  ــم. ایــن آش چن ــر از طــرح کســب وکار می دانی ــاکاس ت ب

ــد! ــی را نمی دانن ــای فارس ــه کل معادل ه ــراد ب ــی از اف ــه برخ ک
ــات  ــیاری از لغ ــه بس ــم. چراک ــاع کن ــم دف ــان ه ــتان زب ــت از فرهنگس الزم اس
خارجــی از ســال ها قبــل معــادل دارنــد و نیــازی بــه دخالــت فرهنگســتان بــرای 
معادل ســازی وجــود نــدارد. فقــط شــلختگی زبانــی مــا اســت کــه در حــال آزار 
ــات محــاوره ای  ــی جــای نیمــی از لغ ــه ماســت. لغــت OK به تنهای ــت هم و اذی
مــا را گرفتــه اســت. کار را ok کــردی؟ بــرو Ok شــد. ایــن جمــات یعنــی چــه؟ 
یعنــی انجــام شــد؟ تمــام شــد؟ شــروع شــد؟ خــوب شــد؟ بــد شــد؟ به راســتی 
ــا ایــن حــد ســخت اســت؟ البتــه کــه اگــر می خواهیــم  وزیــن ســخن گفتــن ت
ــیم و  ــز باش ــیم و تمی ــو بکش ــم و ات ــانه بزنی ــدام ش ــد م ــیم بای ــپ باش خوش تی
عطــر بزنیــم. پــس چــرا بــرای مهم تریــن نشــانه فرهیختگــی خــود، ارزش قائــل 

ــم؟ ــه می روی ــه بیراه ــتیم و راه ب نیس
ــر ســعدی  ــم، اگ ــر خــاک کشــورمان را مقــدس می دانی ــه اگ ــم ک فرامــوش نکنی
ــر  ــوش کبی ــزرگ و داری ــوروش ب ــر ک ــم، اگ ــی می دانی ــظ را ایران ــا و حاف و موالن
ــه  ــم ک ــاس بداری ــد پ ــم بای ــی را ه ــان فارس ــم، زب ــران می دانی ــر ای ــه فخ را مای

نمی توانیــم بگوییــم امســال روز کــوروش را OK می کنیــم!

پیرهن چاک زبان ما!

تا بعد!

سرمقاله

نگاهی به بازار/قیمت بخاری گازی 24
قیمــت انــواع بخــاری گازی در ۱۵ دی مــاه ســال ۱۴۰۰ بــه شــرح ذیــل اعــام 
شــد.آنچه در جــدول می آیــد قیمــت بخــاری گازی هــای موجــود در ســطح بازار 
اســت؛در بــازار امــروز لــوازم خانگــی قیمــت بخــاری گازی نســبت بــه هفتــه 

گذشــته بررســی شــد.

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

12   مقاله/نوآوری در ساخت و سازهای عمرانی: 7 نکته که باید بدانید
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. 

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 25

دایکین اتمسفر دایکین را
با مبرد R-32 معرفی کرد

صفحه 17

پونــدی  میلیــون   2.3 عالــی  مرکــز 
ســاز  و  ســاخت  در  نــوآوری  بــرای 

شــد افتتــاح 

گزارش ویژه

صفحه 19

گزارش/ ساخت بیمارستان ملی جدید ایسلند 9
ســاختمانی  ایجــاد  بــه  ســاز  و  ســاخت  در  دیجیتــال  فنــاوری  قــدرت 
ایســلند  هــای  ســاختمان  تریــن  حیاتــی  و  بزرگتریــن  از  یکــی  کــه 
کنــد. مــی  کمــک  جدیــد  ملــی  بیمارســتان  یــک  بــود،  خواهــد 
بیمارســتان ملــی دانشــگاهی کــه انتظــار مــی رود از اواســط تــا پایــان ایــن دهــه 
ــی در تاریــخ کشــور اســت. ــروژه عمران ــاح شــود، گســترده ترین و گران تریــن پ افتت

یادداشت/در سال 2022 شرکت های ساختمانی بیشتری به 
ابزارهای دیجیتال روی خواهند آورد

25

ریچارد وارلی، مدیر عامل BigChange، نظرات خود را در مورد اینکه چرا 
شرکت های ساختمانی بیشتر، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط، به 

ابزارهای دیجیتال روی می آورند تا در سال 2022 قوی تر شوند، به اشتراک 
می گذارد. 
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

نظام مهندسی ساختمان
 از آیین نامه های قانونی کوتاه نمی آید

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــره نظ ــت مدی ــو هیئ ــاجد، عض س
اردبیــل گفــت: ســازمان نظــام مهندســی در امــر طراحــی و 
ــاه نیامــده  ــی کوت ــط و آیین نامه هــای قانون نظــارت از ضواب
ــا  ــط و آیین نامه ه ــن ضواب ــه ای ــرای هم ــه اج ــم ب و مصم

اســت.
یوســف ســاجد اظهــار کــرد: در ۲۵ ســال عمــر نظام مهندســی 
ســاختمان در اردبیــل تــاش بــر ایــن بــوده تــا اهــداف عالیه 
ــتحکام  ــب اس ــای مناس ــا الگوه ــاز ب ــمند ساخت وس و ارزش
بنــا، ایمنــی و کــم خطــر بــودن مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 

ــد. ــدا کن ــه ســامان واقعــی پی فعالیت هــا در ایــن زمین
وی مهمتریــن وظیفــه نظــام مهندســی را طراحــی و نظــارت 
ــه  ــر اســاس مباحــث ۲۲ گان ــر اجــرای ســاخت و ســازها ب ب
ــه  ــزار و ۸۰۰ زلزل ــه ۲ ه ــاختمان و آیین نام ــی س ــررات مل مق
اعــام کــرد و گفــت: در ایــن راســتا مــا نــه تنهــا از وظیفــه ای 
ــه  ــم بلک ــاه نیامدی ــده، کوت ــته ش ــا گذاش ــده م ــر عه ــه ب ک
ســعی کردیــم تــا منطبــق بــر ایــن مقــررات ســاخت و ســازها 

بــه شــکل درســت و صحیــح اتفــاق بیفتــد.

طوفان اومیکرون در راه است
ــا به خصــوص  بررســی آمارهــای منتشــر شــده از همه گیــری کرون
ــد  ــان می ده ــرون نش ــه امیک ــش یافت ــروس جه ــد از ورود وی بع
ــذ و نمودارهــای عمومــی منتشــر شــده  اگرچــه شــرایط روی کاغ
عــادی و مناســب اســت امــا تاطــم نگــران کننــده ای در پــس پرده 
ویــروس منحــوس جریــان گرفتــه کــه باعــث نگرانــی مســئوالن 

بهداشــت ودرمــان شــده اســت.
بــه گفتــه کارشناســان بهداشــت و درمــان اگرچه نــرخ ابتــا و مرگ 
و میــر ناشــی از فعالیــت ویــروس منحــوس در سراســر کشــور در 
ســطح پایینــی قــرار گرفتــه امــا بــا ورود ویــروس جهــش یافتــه 
آفریقایــی یــا همــان اُمیکــرون ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه قــدرت 
ســرایت بــاالی ایــن نــوع از ویــروس و احتمــال جهــش مجــدد آن 
داخــل کشــور سیســتم بهداشــت و درمــان کشــورمان را ضربــه فنی 
کند.ایــن گــروه تاکیــد می کننــد درصورتــی کــه ویــروس امیکــرون 
ــوان ویــروس غالــب کشــور شــناخته شــود تعــداد مــوارد  ــه عن ب
ــد  ــود می گیرن ــه خ ــور ب ــل تص ــدی و غیرقاب ــدی تصاع ــا رون ابت
چــون ایــن نــوع ویــروس طوفان هــای نگــران کننــده بیمــاری در 
ــر به خصــوص کشــورهای اروپایــی ایجــاد کــرده  کشــورهای درگی
کــه ایــن تعــداد بیمــار همزمــان احتمــاالً به کابوســی ســنگین برای 

خــط مقــدم مقابلــه بــا بیمــاری تبدیــل می شــود.

مالیات هــای  قانــون  کاربــردی  آموزشــی  کارگاه 
مســتقیم

دومیــن جلســه کارگاه آموزشــی کاربــردی قانــون مالیات های 
مســتقیم بــا موضــوع »ظرفیت هــای قانونــی در ارتبــاط بــا 
ــرم  ــدگان محت ــژه نماین ــی« وی ــای بانک ــات تراکنش ه مالی
حــل اختــاف مالیاتــی برگــزار شــد. دومیــن جلســه از کارگاه 
آموزشــی کاربــردی قانــون مالیات هــای مســتقیم بــا موضوع 
ــات تراکنش هــای  ــا مالی ــاط ب ــی در ارتب »ظرفیت هــای قانون
ــا حضــور  ــر رضــا هوشــمندی و ب ــس دکت ــا تدری ــی« ب بانک
مهنــدس الهــه رادمهــر عضــو هیــات مدیــره دوره نهــم امــروز 
ــانی و  ــه روزرس ــدف ب ــا ه ــاه ب ــورخ ۱۳ دی م ــنبه م دوش
ارتقــای ســطح دانــش نماینــدگان محتــرم موضــوع بنــد ۳ 

مــاده ۲۴۴ برگــزار شــد.

اعالم نتایج نشست مشترک شهرداری
و نظام مهندسی تهران

جلســه مشــترک و نشســت هم اندیشــی دکتــر الهــام امینــی 
ــی  ــا صارم ــر حمیدرض ــا دکت ــازمان ب ــره س ــو هیئت مدی عض
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران امــروز برگــزار 

شــد.
در ایــن جلســه عــاوه بــر تبریــک مجــدد  انتصــاب ایشــان، 
ــی  ــی و صنف ــردی، تخصص ــای کارب ــول محوره ــی ح مباحث
حــوزه شهرســازی مطــرح و در زمینه هــای همــکاری فی مابیــن 
در ایــن خصــوص گفتگــو شــد. در ایــن جلســه ۶ محــور اصلــی 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
برای خواندن 6 محور مورد بحث کلیک کنید.

»فرونشست« زلزله ای که در کمین است
ــن توســعه  ــر ضم ــد دهــه اخی ــر: در چن  ســیدحمیدرضا کارگ
و رشــد بخــش کشــاورزی، صنعتــی و شــهری از یــک ســو و 
تغییــر الگــوی بارندگــی بــه دلیــل اثــرات گرمایــش کــره زمیــن 
ــه  ــی ب ــای زیرزمین ــع آب ه ــت از مناب ــر، برداش ــوی دیگ ازس

ــه اســت. صــورت لجــام  گســیخته ای افزایــش یافت
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز،  ســید حمیدرضــا کارگــر عضــو 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــزی س ــورای مرک ــه ش ــأت رییس هی
ــن  ــی ای ــه بررس ــتی ب ــب یادداش ــور، در قال ــاختمان کش س

ــت. ــه اس ــور پرداخت ــز در کش ــده فاجعه آمی پدی
برای خواندن یادداشت کلیک کنید.

جمع آوری اتوبوس های اتوبوس خوابها 
از سطح شهر

مهــدی چمــران در جمــع خبرنگاران در حاشــیه جلســه شــورای 
شــهر تهــران در واکنــش بــه اتوبــوس خــواب ی گفــت:  
فضــای عمومــی تبلیغاتــی بــه ویــژه خبرگــزاری هــای خارجــی 
بــر مســئله اتوبــوس خوابــی متمرکــز شــده. خبرگــزاری هــای 
خارجــی یادشــان رفتــه کــه زبالــه گردهــای لندنــی یــا دیگــر 

کشــورها چگونــه زندگــی مــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه البتــه اتوبــوس جــای اســتراحت نیســت 
گفــت: حتــی فیلمــی منتشــر شــده کــه یــک اتوبــوس خــواب 
بــه راننــده مــی گویــد بخــاری بــزن امــا مــی گوینــد نداریــم. 
بــه او پتــو مــی دهنــد البتــه مســئله دریافــت پــول مطــرح 
نیســت و عــده ای درمانــده بــه اتوبوســها پنــاه مــی آورنــد.

اخبار داخلی

مجردهای بدقول باید پول زمین نهضت ملی مسکن 
را بدهند!

رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی در برنامــه نــگاه یــک گفــت: مــا 
بــرای ترویــج ازدواج، امــکان ثبــت نــام مجرد هــا را در طــرح نهضــت 
ملــی مســکن فراهــم کــرده ایــم، امــا در هنــگام تحویــل واحــد ایــن 
ــر  ــرده اگ ــام ک ــت ن ــه ثب ــردی ک ــند. ف ــرده باش ــد ازدواج ک ــراد بای اف
ازدواج نکنــد در هنــگام تحویــل مســکن، زمیــن رایــگان نخواهــد بــود 

و بایــد مبلــغ پــول زمیــن را فــرد مجــرد پرداخــت کنــد.
قاســمی دربــاره آخریــن وضعیــت پروژه هــای نهضــت ملــی مســکن 
گفــت: بــرای ثبــت نــام متقاضیــان ســامانه طراحــی شــده اســت، امــا 

متاســفانه طــرح جامعــی بــرای شناســایی متقاضیــان نداریــم.
او افــزود: مــا اخیــرا بــرای اینکــه  مــردم بتواننــد اســتفاده بیشــتری از 
ایــن طــرح کننــد فــرم ج را اصــاح کردیــم و مــدت زمــان بــرای ایــن 
فــرم در شــهر های بــزرگ را بــه ۵ ســال رســاندیم و از ایــن طریــق افــراد 

زیــادی می تواننــد ثبــت نــام کننــد.

معیشت مهندسان حلقه فراموش شده در بخشنامه های وزارتی
مهنــدس مظفــر ســاعد، گفــت: ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان یکــی از بازوهــای پرتــوان کشــور در صنعــت ســاختمان اســت؛ امــا 
متاســفانه شــرایط مهندســان بــا بخشــنامه های وزارتــی و تعرفه هــای خدمــات مهندســی پاییــن هم خوانــی درســتی بــا تــورم کشــور 
ندارد.عضــو منتخــب هیــات مدیــره دوره نهــم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان خوزســتان، در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری 
ســازمان نظــام مهندســی، بــا اشــاره بــه جایــگاه فعلــی مهندســان در جامعــه امــروز، بیــان کــرد:  در حالــی کــه نمی تــوان تاثیــر ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان و اعضــای آن را در ســاخت یــک ســاختمان ایمــن و تامیــن امنیــت مــردم نادیــده گرفــت؛ امــا بایــد گفــت 
تورم هــای پیــش آمــده ســبب شــده تــا عرصــه بــرای مهندســان هــم ماننــد ســایر افــراد جامعــه در زمینــه مســایل مالــی تنگ تــر شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: ابــاغ و اجــرای طــرح سرپرســت کارگاه بــرای دارنــدگان پروانــه  اجــرا بــه منظــور رفــع معضــل بیــکاری مهندســان 
در اســتان ها و برگــزاری کاس هــای آموزشــی و کارگاهــی متــداوم می توانــد در ارتقــای ســطح آگاهــی و تجربــه مهندســان موثــر باشــد. 
همچنیــن؛ مهندســان جوانــی کــه تــازه پروانــه اشــتغال بــه کار خــود را دریافــت کرده انــد، بایــد بــا مداومــت در آمــوزش و اســتفاده از 
تجــارب پیش کســوتان، تــوان علمــی خــود را ارتقــا بخشــند.عضو منتخــب هیــات مدیــره دوره نهــم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان خوزســتان،  در پایــان افــزود: یــک مهنــدس خــوب بایــد بــه ضوابــط مقــررات ملــی ســاختمان آگاه باشــد، تــا بتوانــد بنــا بــه 
قوانیــن اجرایــی یــک پــروژه را بــه ســمت جلــو پیــش بــرده و کیفیــت ساخت وســاز ســاختمان ها را بهبــود بخشــد. همچنیــن در کنــار 

ایــن مــوارد، داشــتن تعامــل بــا ســازندگان و مالــکان می توانــد بــرای وی در ایــن راه کارگشــا باشــد.
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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%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7/
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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

یادداشت

در حوزه اقتصاد نیز رهرو کسی چون سردار سلیمانی باشیم

حمیدرضا سیفی نایب رییس کانون سراسری 

پیمانکاران عمرانی کشور در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 

خبری تاسیسات نیوز، با تاکید بر اینکه »صادرات 

خدمات فنی و مهندسی« در رشد و توسعه اقتصادی و 

رفع مشکات داخلی بسیار موثر است گفت :

دیپلماسی اقتصادی، نقش موثری در توسعه صادرات 

در بخش های مختلف دارد، این در حالی است که 

متاسفانه »ایران« با وجود حضور در عرصه دفاع 

کشورهایی نظیر؛ سوریه و عراق در برابر متجاوزان ، هم 

اکنون هیچ سهمی در بازسازی و توسعه و اجرای پروژه 

های اقتصادی ندارد.

سیفی ضمن اشاره به اینکه ۵۱درصد اقتصاد کشور 

در حوزه خدمات است و بنا بر آمار موجود، بیشترین 

اشتغالزایی در حوزه عمرانی صورت میگیرد اظهار داشت 

:

متاسفانه ایران با وجود ظرفیتهای بسیار در این حوزه از 

نظر نیروی انسانی و تکنولوژی مناسب، نتوانسته است 

از این ظرفیتها به شکل مطلوب استفاده کند .

نایب رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران 

در ادامه ضمن اشاره به نقش غیرقابل انکار بخش 

خصوصی در توسعه و اجرای پروژه های اقتصادی 

گفت : تدوین استراتژی مناسب در تعامل با بخش 

نایب رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران: در حوزه اقتصاد نیز رهرو کسی چون سردار سلیمانی 

باشیم که متعاقب وروِد خود به عرصه نبرد، سربازان را به میدان جنگ دعوت می کرد، و اینگونه بود که 

سربازان نیز عاشقانه و خالصانه در این عرصه حاضر و عامل بودند.

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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یادداشت
خصوصی به منظور حمایت جدی از بخش خصوصی 

توسط دولتمردان، به ویژه در تعامات درون و برون 

کشوری در حوزه های مختلف، خواهد توانست مفهوم 

»رونق تولید« را عملیاتی سازد.

سیفی نبود نظام جامع تصمیم گیری در کشور را از 

معضات موجود در بخش صادرات خدمات فنی 

مهندسی ذکر و خاطرنشان کرد:

تدوین استراتژی نهایی با معماری صحیح و شناخت 

و آسیب شناسی در حوزه های مختلف به ویژه بخش 

صنعت عمران و ساختمان شکل گیرد و دولت باید در 

راستای قوانین نوشته شده با بخش خصوصی تعامل 

داشته باشد و در حوزه اجرا نیز به طور جدی وارد عمل 

شود.

سیفی یادآور شد:

تدوین استراتژی مناسب در تعامل با بخش خصوصی 

به منظور حمایت جدی از بخش خصوصی توسط 

دولتمردان، به ویژه در تعامات درون و برون کشوری 

در حوزه های مختلف، خواهد توانست مفهوم »رونق 

تولید« را عملیاتی سازد.

وی ابراز امیدواری کرد؛ در حوزه اقتصاد نیز رهرو کسی 

چون سردار سلیمانی باشیم که متعاقب وروِد خود به 

عرصه نبرد، سربازان را به میدان جنگ دعوت می کرد، 

و اینگونه بود که سربازان نیز عاشقانه و خالصانه در این 

عرصه حاضر و عامل بودند.

گزارش

ساخت بیمارستان ملی جدید ایسلند
قــدرت فنــاوری دیجیتــال در ســاخت و ســاز بــه 

ــی  ــن و حیات ــی از بزرگتری ــه یک ــاختمانی ک ــاد س ایج

بــود  خواهــد  ایســلند  هــای  ســاختمان  تریــن 

ــد. ــی جدی ــتان مل ــک بیمارس ــود، ی ــی ش ــی م منته

ــی رود از  ــار م ــه انتظ ــگاهی ک ــی دانش ــتان مل بیمارس

اواســط تــا پایان ایــن دهه افتتاح شــود، گســترده ترین 

ــخ کشــور اســت. ــی در تاری ــروژه عمران ــن پ و گران تری

مجتمــع بیمارســتانی چهــار ســاختمانی بــا هــدف ارائه 

ــدی  ــه نســل بع ــر ب ــر و موثرت ــت هــای کارآمدت مراقب

ــالیان  ــی س ــا، ط ــای آنه ــواده ه ــا و خان ــلندی ه ایس

ــد.  ــد ش ــاخته خواه ــدد س ــل متع ــادی در مراح متم

ــم،  ــروژه عظی ــاس پ ــی و مقی ــا پیچیدگ ــازه ای ب س

ــه  ــتان ب ــی بیمارس ــاختمان اصل ــه س ــوری ک ــه ط ب

ــده  ــیم ش ــاختمانی تقس ــش س ــج بخ ــه پن ــی ب تنهای

ــاحتی در حــدود 70000  ــی رود مس ــار م اســت و انتظ

ــته باشــد. ــع( داش ــع )753000 فــوت مرب ــر مرب مت

ــات و  ــتان دارای امکان ــن بیمارس ــل، ای ــس از تکمی پ

بخــش هــای بســیاری از جملــه چندیــن واحد بســتری 

و ســرپایی، یــک اتــاق اورژانــس، آزمایشــگاه های 

تحقیقاتــی، یک مرکز درمانی، بیمارســتان ویــژه بیماران 

خــاص، واحدهــای تخصصــی بــاروری و یــک بالگــرد.

 NLSH ،ــده ای ــروژه پیچی ــن پ ــت چنی ــرای مدیری ب

بــا مصوبــه ویــژه ای از پارلمــان ایســلند در ســال 

2010 بــا هــدف نظــارت بــر پــروژه و ایفــای نقــش بــه 

ــکاران،  ــم هــای طراحــی، پیمان ــن تی ــوان هــاب بی عن

ــد. ــکیل ش ــت تش ــتان و دول ــاور بیمارس ــنل مش پرس

برای تحقق چشم انداز پروژه، NLSH به یک پلت فرم 

ساخت و ساز نیاز داشت که بتواند هزاران ذینفع پروژه 
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گزارش
را با بیش از 7000 نقشه معماری به هم متصل کند و 

دید کاملی از بررسی طراحی را در طول دوره ساخت و 

ساز ارائه دهد.

ــرم Procore وارد  ــک پلتف ــاوری ت ــه فن ــت ک اینجاس

ــهودی،  ــان و ش ــرم آس ــتفاده از پلتف ــا اس ــود. ب می ش

Procore در ابتــدای پروژه وارد شــد تــا NLSH بتواند 

اطاعــات و تیم هــا را روی یــک پلتفــرم متصــل بــه هم 

جمــع کنــد، بــا اطاعــات بــه روز شــده در زمــان واقعی.

ــرای  ــه ب ــد یکپارچ ــک فرآین ــه NLSH ی ــن ب همچنی

ــد  ــی ده ــن م ــد و تضمی ــی کن ــیم م ــت ترس مدیری

کــه تیــم هــای پــروژه مــی تواننــد بــه ســرعت و بــه 

ــه  ــذاری، نقش ــانه گ ــا نش ــد ب ــاهده کنن ــی مش راحت

هــا و بازبینــی هــا را از ابتــدا تــا انتهــا انجــام دهنــد. 

ــه  ــرم ب ــی پلتف ــای اطاعات ــن، گزارش ه ــر ای ــاوه ب ع

ــدون  ــه فضــای ذخیره ســازی نامحــدود و ب لطــف ارائ

ــک  ــای ی ــا داده ه ــا ی ــداد برگه ه ــت در تع محدودی

پــروژه، تاریخچــه کامــل پــروژه را ارائــه می کننــد.

و  اطاعــات  فنــاوری  مســئول   ،Einar H Reynis

فنــی در NLSH، توضیــح مــی دهــد: »از روز اول 

ــم.  ــاز داری ــل نی ــک راه ح ــه ی ــا ب ــه م ــود ک ــح ب واض

ــن  ــه ای ــروژه ای ب ــورد پ ــات در م ــوه اطاع ــم انب حج

انــدازه ایــن معنــا را دارد کــه ضــروری اســت کل 

ــا و  ــه ه ــن نقش ــه روزتری ــن و ب ــه آخری ــم همیش تی

اطاعــات برنامــه را مشــاهده کنــد. همــه اعضــای تیــم 

ــن  ــتند، بنابرای ــنا نیس ــت آش ــای گان ــا نموداره ــا ب م

ــر  ــی را ب ــه نمایش ــزار برنام ــه اب ــم ک ــت داری ــا دوس م

 ،Procore اســاس روز، هفتــه یــا مــاه ارائــه دهــد. بــا

 OCR از  اســتفاده  بــا  خــودکار  به طــور  نقشــه ها 

ــا  ــه ب ــوند ک ــت می ش ــماره گذاری و ثب ــذاری، ش نام گ

ــد. ــی می کن ــادی صرفه جوی ــان زی ــت دســتی در زم ثب

ــه  ــه پیــش از ســاخت ب ــروژه از مرحل همانطــور کــه پ

ــای  ــد، ابزاره ــی کن ــت م ــاز حرک ــاخت و س ــه س مرحل

همــکاری تلفــن همــراه Procore درک روشــنی از 

کارهایــی کــه بایــد هــر روز انجــام شــود تــا در برنامــه 

باقــی بماننــد و از دوبــاره کاری جلوگیــری کننــد را 

ــد. ــروژه آســان مــی کن ــر در پ ــراد درگی ــرای همــه اف ب

یــک  مــا  بــه   Procore« می افزایــد:  رینیــس 

ســازمان دهی  بــه  کمــک  بــرای  واحــد  مقصــد 

گزارش
نهایــت  در  و  عملکــرد  دیــد  افزایــش  اطاعــات، 

ارائــه پــروژه در زمــان و بودجــه ارائــه می کنــد.«

همکاری ساده و آسان با تیم های طراحی

بــه  ایــن مقیــاس، همــکاری  بــرای پــروژه ای در 

بــا تیم هــای طراحــی ضــروری  موقــع و کارآمــد 

ــکاری  ــن هم ــدی ای ــای کلی ــی از جنبه ه ــت و یک اس

در RFI اســت. RFI هــا مــی تواننــد بــه اجــرای 

ــد،  ــروژه کمــک کنن ــدی پ ــق زمــان بن یکنواخــت و طب

رینیــس می گویــد: »معمــاران و مهندســان بــرای تکمیل 

یــک RFI مجبــور نیســتند بــه Procore وارد شــوند.

»همه فرآیندهای پیرامون یک RFI را می توان از طریق 

ایمیل تکمیل کرد. با عملکرد ایمیل RFI Procore، و 

به ویژه ادغام Outlook، هیچ منحنی یادگیری وجود 

ندارد و نیازی به آموزش رسمی نیست.

این پلتفرم همچنین با پیگیری ارتباطات مختلفی که در 

بستن هر RFI دخیل هستند، به فرآیند بررسی طراحی 

NLSH ارزشی مضاغف می دهد. دنباله ایمیل مکالمات 

رفت و برگشتی برای هر RFI را ردیابی می کند، که 

امکان یادآوری و بازبینی تاریخچه را در هر زمانی در 

آینده فراهم می کند. این می تواند در طول پروژه یا 

مدت طوالنی پس از اتمام دوره ساخت و ساز باشد.

با ویژگی »Related To« در Procore، تیم ها 

همچنین می توانند هر سندی را به RFI متصل کنند، 

به طوری که اطاعات پشتیبانی - طرح ها، مشخصات، 

عکس ها، فایل های PDF - به RFI مرتبط شود.

مدیریت مکاتبات قوی

رینیس می گوید: »در پروژه ای مانند این، یکی از 

چالش های اصلی ردیابی تمام اطاعاتی است که در 

اطراف یک پروژه وجود دارد.

مهم است که بتوانیم مکاتبات و ارتباطات پروژه را در 

یک مکان استاندارد و مدیریت کنیم.«

 NLSH ،با استفاده از ابزار مکاتبات فناوری دیجیتال

توانسته است کل دامنه فرآیندهای تجاری را در یک 

پروژه از طریق مراحل طراحی به دوره ساخت و ساز 

ادغام و متصل کند. همه چیز به راحتی در یک مکان 

قابل دسترسی است تا ذینفعان بتوانند ریسک را به 

حداقل برسانند و اختافات پروژه را کاهش دهند.

ابزار مکاتبات همچنین مزایای کار NLSH از یک پلت 

فرم واحد و متصل برجسته کرده است. مکاتبات 

را   می توان با کلیک یک دکمه به یک RFI یا یک 

تغییر تبدیل کرد و هر مورد برای نگهداری کامل سوابق 

به دیگری پیوند داد. مکاتبات همچنین می تواند به 

نقشه های ذخیره شده در Procore پیوند داده شود و 

کاماً قابل جستجو است و NLSH را قادر می سازد تا 

بینش های جدیدی را که قباً جمع آوری آن ها غیرممکن 

یا زمان بر بود، آشکار کند.با Procore، مدیرانی مانند 

Reynis همچنین می توانند به راحتی الگوهای 

مجوز را تنظیم کنند تا از سطح مناسب دید برای هر 

نوع ارتباط یا منطقه پروژه اطمینان حاصل کنند. برگه 

مجوزها همچنین به مدیران این امکان را می دهد 

که به سرعت بررسی کنند که چه کسی  می تواند 

هر ارتباط را ببیند و حدس و گمان را حذف می کند.

برای Reynis، مزایای رویکرد پلتفرم مشهود است: 

»با Procore، ما یک مقصد واحد و آسان برای پروژه 

خود داریم. Procore تضمین می کند که پروژه به 

طور مداوم و مطابق با زمان بندی اجرا می شود، که در 

یک پروژه پیچیده مانند یک بیمارستان جدید بسیار 

ارزشمند بوده است.«
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مقاله

 1. چاپ سه بعدی

اســتفاده از چــاپ ســه بعــدی در ســاخت و ســازهای 

ــاالت متحــده گســترده اســت.  ــن و ای ــی در چی عمران

ایــن فنــاوری بــه کاهــش ضایعــات مــواد در محــل کار، 

بهبــود امنیــت کارگــران و کاهــش زمــان ســاخت کمک 

ــه هــای ســاخت و  ــد هزین ــی توان ــن م ــد. ای ــی کن م

ســاز را تــا 90 درصــد کاهــش دهــد.

اســتارت آپــی کــه توســط دانشــجویان دانشــگاه 

برازیلیــا به نــام 3D InovaHouse ایجاد شــده اســت، 

بــه شــدت روی پرینــت ســه بعــدی در صنعت ســاخت 

و ســاز شــرط بنــدی مــی کنــد. ایــن افــراد فهمیــده انــد 

ــر از  ــا کمت ــر مربعــی ب ــه هــای 50 مت ــه خان ــه چگون ک

ــازند. 10000 دالر بس

 3D Urban یــک شــرکت برزیلــی دیگــر بــه نــام

نوآوری در ساخت و سازهای عمرانی: 7 نکته که 
باید بدانید

نوآوری های تکنولوژیکی اخیر پیشرفت هایی را در پروژه های ساخت و ساز به ارمغان آورده است که باعث 

افزایش کیفیت و در عین حال کاهش هزینه ها می شود. برای حفظ مزیت رقابتی در این فضای بسیار 

رقابتی، باید به تحوالت جدید در دنیای ساخت و ساز توجه کنید.

چیزی که چند سال پیش به خوبی کار می کرد ممکن است دیگر از نظر تجاری قابل دوام نباشد. در اینجا 7 

نوآوری وجود دارد که باید آنها را پیگیری کنید تا بتوانید در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید.

نویسنده: گروه مترجمان تاسیسات نیوز

ــن  ــد. اولی ــی کن ــدی م ــرط بن ــدار ش ــواد پای روی م

ــدی  ــوع جدی ــا ن ــط آنه ــده توس ــد ش ــول تولی محص

ــت اســت  ــل بازیاف ــواد قاب ــن ســاخته شــده از م از بت

ــد و  ــی کن ــظ م ــود را حف ــاختاری خ ــواص س ــه خ ک

30 درصــد ارزان تــر اســت. در چیــن، جایــی کــه ایــن 

فنــاوری بســیار جلوتــر اســت، شــرکتی وجــود دارد کــه 

توانایــی ســاخت 10 خانــه را در 24 ســاعت بــا اســتفاده 

ــدی دارد. ــه بع ــاپ س از چ

2. سنسورهای پوشیدنی

ــه اســت،  ــد در صحن ــاوری پوشــیدنی جدی اگرچــه فن

ــاخت و  ــی را در س ــوآوری های ــر ن ــال حاض ــا در ح ام

ســازهای عمرانــی بــه ارمغــان آورده اســت. در ایــاالت 

ــی، حســگرهای  ــود ایمن ــرای بهب متحــده، شــرکت ها ب

هوشــمند را روی لبــاس کارگــران قــرار می دهنــد. 

ایمنــی  کاه  روی  بــر  شــده  اعمــال  حســگرهای 

ــد.  ــدار دهن ــه ای هش ــورت ضرب ــد در ص ــی توانن م

ــد  ــرل می کنن ــدن را کنت ــای ب ــی دم ــاعت های مچ س

و بــه جلوگیــری از خســتگی حرارتــی کمــک می کننــد. 

ــاختمان  ــه در س ــرادی ک ــی اف ــه ردیاب ــا ب ــس ه هارن

هســتند و کاهــش ناگهانــی تعــداد افــراد کمــک مــی 

ــد. کن

3. کفپوش خود تراز

کفپــوش خــود تــراز، کــه بــه عنــوان بتــن خــود تــراز 

نیــز شــناخته مــی شــود، یــک نــوآوری نســبتًا جدیــد 

ــواع  ــایر ان ــر از س ــت ت ــر و راح ــبناک ت ــت. چس اس

ــتفاده از آن %50  ــود. اس ــی ش ــتفاده م ــا اس ــات ه م

ســریعتر از روســازی اســت کــه بــه ایــن معنــی اســت 

ــاز  ــورد نی ــره آن م ــرای ذخی ــری ب ــای کمت ــه فض ک

اســت. در ایــن مثــال، اســتفاده از کفپــوش هــای خــود 

تــراز، هزینــه مصالــح را تــا 10.31 درصــد افزایــش داد، 

ــک دال  ــت روز، ی ــای هف ــه ج ــتند ب ــا توانس ــا آنه ام

450 متــر مربعــی را فقــط در یــک روز جمــع کننــد، کــه 

معمــوالً مــدت زمــان آن طــول مــی کشــد. و همانطــور 

کــه مــی دانیــم زمــان پــول اســت!

4. ارتباطات سیار در پروژه ها

ــاختمانی در  ــای س ــرکت ه ــا در ش ــت ه ــتر فعالی بیش

ــیاری  ــه بس ــی ک ــود، در حال ــی ش ــام م ــل کار انج مح

ــتن  ــود. داش ــی ش ــه م ــر گرفت ــات در دفت از تصمیم

ارتبــاط واضــح بیــن ایــن دو محیــط بــرای موفقیــت 

ــدون آن، مهندســان و  ــروژه ضــروری اســت. ب ــک پ ی

اســتاد ســازان مــی تواننــد زمــان زیــادی را بــا ایمیــل 

ــی  ــام متن ــات پی ــی و مکالم ــای تلفن ــاس ه ــا، تم ه

ــل  ــن راه ح ــکات و یافت ــایی مش ــور شناس ــه منظ ب

ــه ای  ــی مجموع ــروژه موبایل ــات پ ــدر دهند.ارتباط ه

ــای  ــم ه ــن تی ــروژه بی ــاط پ ــرای ارتب ــا ب ــیوه ه از ش

مشــترک در مــکان هــای مختلــف اســت. بــر اســاس 

ــد  ــتم واح ــک سیس ــد در ی ــکات بای ــن روش، مش ای

ــایی  ــازماندهی و شناس ــوند - س ــتند ش ــی و مس ردیاب

شــده در دســته بنــدی هایــی کــه ایجــاد گــزارش هــا و 

ســوابق تاریخــی بــه راحتــی قابــل جســتجو هســتند. 

ــوان  ــات را بت ــه اطاع ــت ک ــروری اس ــن ض همچنی

ــا  ــت ت ــتراک گذاش ــه اش ــی ب ــران میدان ــا کارب ــورًا ب ف

ــد. ــن ببرن ــم را از بی ــی عظی ــای جریان ایمیل ه

تلفــن  ارتباطــی  برنامــه  اولیــن   Construct App
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ــط  ــرای محی ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ب ــت ک ــراه اس هم

ــت. ــده اس ــی ش ــاز طراح ــاخت و س س

5. مدیریت پایدار آب

بحــران جــاری آب در کالیفرنیــا ضــرورت یافتــن راه حل 

هایــی بــرای جلوگیــری از کمبودهــای آینــده را نشــان 

ــزی  ــه ری ــدار آب در برنام ــت پای ــد. مدیری ــی ده م

ــا در نظــر  ــا همــه چیــز ب ســاختاری ضــروری اســت ت

ــود. ــاخته ش ــی در آب س ــه جوی ــن صرف گرفت

نصــب دریچــه هایــی کــه باعــث کاهــش فشــار آب در 

ــان در  ســاختمان مــی شــوند، محدودیــت هــای جری

مقاله
شــیرها و سیســتم هــای بــاران گیــر برخــی از امکانــات 

هســتند. توالــت هــای دارای دو گزینــه ســیفون و 

ــز کمــک بزرگــی هســتند. ــدون آب نی ادراری ب

ــیر، 80% در  ــا 75% در ش ــد ت ــی توان ــی م ــه جوی صرف

ــد. ــدد از آب باش ــتفاده مج ــا اس ــت و 59% ب توال

ســاختمان Sinduscon در باهیــا، برزیــل، هنــگام 

ســاخت دفتــر مرکــزی جدیــد خــود از مدیریــت پایــدار 

ــرد.  ــتفاده ک آب اس

6. ردیابی ابزار

بارکدخــوان هــا کــه در مغــازه هــا و ســوپرمارکت هــا 

بســیار رایــج هســتند، بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا 

ــاز  ــاخت و س ــل س ــا در مح ــر ابزاره ــی ب ــرل کامل کنت

داشــته باشــید. اســتفاده ضعیــف مــی توانــد میلیــون 

هــا ضــرر بــرای شــرکت هــا داشــته باشــد و عــاوه بــر 

ایــن، اگــر در مــکان هــای نامناســب رهــا شــود، باعــث 

بــروز حــوادث مــی شــود.

هــر ابــزار یــک بارکــد دریافــت مــی کنــد کــه بایــد در 

ابتــدا و در پایــان روز اســکن شــود. بنابرایــن، موجودی 

الکترونیکــی یــک ســایت شــغلی همیشــه بــه روز نگــه 

ــه  ــد در هــر زمــان ب ــر می توان داشــته می شــود و مدی

آن دسترســی داشــته باشــد.

7. هواپیماهای بدون سرنشین

ــال  ــین در ح ــدون سرنش ــای ب ــتفاده از هواپیماه اس

ــه  ــت و ب ــج اس ــا رای ــش ه ــیاری از بخ ــر در بس حاض

ــت  ــاختمانی یاف ــای س ــروژه ه ــده ای در پ ــور فزاین ط

مــی شــود. آنهــا عمدتــًا بــرای نظــارت بــر ســایت های 

ــام  ــر ازدح ــاده و پ ــق دور افت ــاز در مناط ــاخت و س س

اســتفاده مــی شــوند.

آیــا بــا اســتفاده از پهپادهــا مــی تــوان نقشــه بــرداری 

ســه بعــدی و ارزیابــی ســایت را در زمــان واقعــی 

ــوان  ــی ت ــده را م ــط ش ــای ضب ــام داد؟ ویدیوه انج

ــل  ــران تبدی ــرای مدی ــزارش ب ــه گ ــه طــور خــودکار ب ب

کــرد. خطــرات و تأخیرهــای احتمالــی همیشــه کنتــرل     

ــوند. ــی ش م

مقاله



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com www.Tasisatnews.comهفته نامه شماره 366 هفته نامه شماره 366 1617

گزارشگزارش ویژه

در   نــوآوری  بــرای  پونــدی  میلیــون   2.3 پیشــرفته  فــوق  مرکــز 
افتتــاح شــد ســاخت و ســاز 

Haven Gateway یک برنامه حمایت از کسب و کار 

را در این مرکز اجرا می کند که به بیش از 350 کسب 

و کار کمک می کند، 150 محصول و خدمات جدید را 

راه اندازی می کند و تا 130 شغل ایجاد می کند، در 

اسکس، کنت و ساسکس شرقی.

ساختمان کارآمد انرژی
این ساختمان پیشرفته با استانداردهای زیست 

محیطی بسیار باال با استفاده از تکنیک های ساخت و 

ساز نوآورانه و مصالح مدرن ساخته شده است.

تام کانینگهام، معاون رهبر و عضو کابینه برای رشد 

اقتصادی در شورای منطقه برینتری، گفت: »سرمایه 

گذاری ما در این مرکز شاخص نشان می دهد که 

چگونه نقش خود را در رشد کسب و کارها، حمایت از 

اقتصاد محلی و ایجاد شغل ایفا می کنیم.

»این مرکز مکانی عالی برای جشن گرفتن نوآوری های 

رخ داده در صنعت ساخت و ساز خواهد بود و نه تنها 

این، فرصت هایی را برای ساکنان و مشاغل در منطقه 

ما و فراتر از آن باز خواهد کرد.

مــن از همــان ابتــدا حامــی ایــن پــروژه بــودم کــه بــه 

ــان  ــتن آن هیج ــر نشس ــه ثم ــد و از ب Braintree آم

زده هســتم.

این ساختمان دو طبقه دارای یک مجموعه فناوری، فضای نمایشگاهی، امکانات کنفرانس و مناطق جلسات 

غیررسمی است که در آن می توان ایده های نوآورانه را به اشتراک گذاشت.

https://sinicablsoheil.com/
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 Beardwell Construction دانکن کارک، مدیر عامل

Limited، گفت: »تکمیل این مرکز مدرن و نوآورانه، 

تجربه و تخصص فنی ما را در ارائه ساختمانی که 

مطابق با استانداردهای پایداری و زیست محیطی 

پیشرو در جهان باشد، برجسته می کند.

»این تسهیات با کیفیت باال و انرژی کارآمد نیازهای 

مشاغل در سراسر منطقه را در حال حاضر و در آینده 

برآورده خواهد کرد و ما مفتخریم که از مفهوم تا 

تحویل نهایی درگیر بوده ایم.«

بهتر بسازید

 ،Haven Gateway Partnership جورج کیفر، رئیس

گفت: »I-Construct یک پلت فرم و شبکه ای را برای 

کمک به ما در ساخت و ساز بهتر، با استفاده از روش 

های مدرن ساخت و ساز و مصالح، به ویژه توسط 

مشاغل کوچکتر و متوسط که منابع الزم را ندارند، 

فراهم می کند.

I-Construct نقش مهمی در رقابتی تر کردن مشاغل 

ساختمانی خواهد داشت و نمونه ای عالی از همکاری 

بین دولت، بخش خصوصی و آموزش بیشتر است.

طبــق آمــار در چهــار ماه ســرد ســال 1400، بیــن 60-
70 درصــد از تولیــد گاز کشــور در بخــش خانگــی و 

تجــاری مصــرف می شــود.
تشــدید مصــرف گاز در بخــش خانگــی و تجــاری 
ــد  ــده مانن ــع عم ــه صنای ــت ک ــده اس ــب ش موج
ــا  ــا ب ــیمی ها و نیروگاه ه ــوالد، پتروش ــیمان و ف س
ــوع  ــن موض ــوند و ای ــه ش ــوخت مواج ــود س کمب
عدم النفــع بیــش از 20 میلیــارد دالری بــرای کشــور 

در پــی داشــته اســت.
مجیــد چگنــی مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران 
بــا اشــاره بــه مصرف بــاالی بخــش خانگــی تجاری 
ــی  ــش خانگ ــرف گاز بخ ــد: مص ــران می گوی در ای
ــب در  ــون مترمکع ــال ۶۵۰ میلی ــتان پارس در زمس
روز بــود کــه رکــوردی خــارج از عــرف اســت؛ ایــن 
مقــدار مصــرف بیــش از ۶ برابــر مصرف اســتاندارد 

جهانــی اســت.
در گــزارش 16 از پرونــده »بحــران گاز« بــه بررســی 
راهــکار ســوم بــرای کنتــرل مصــرف گاز و چالش ها 

و راهکارهــای اجــرای آن پرداختــه می شــود.
*صفــر تــا صــد طــرح افزایــش کارآیــی 600 هــزار 

ــاختمان ها ــه س موتورخان
در  گاز  مصــرف  کنتــرل  بــرای  ســوم  راهــکار 
ــای  ــرای پروژه ه ــاری، »اج ــی و تج ــش خانگ بخ
بهینه ســازی مصــرف« اســت. بــه طــور کلــی 
دو پــروژه اصلــی ذیــل مــاده 12 قانــون رفــع  
بــرای بهینــه کــردن مصــرف گاز در تجهیــزات 
ســاختمان های مســکونی و تجــاری تعریــف شــده 
ــه  ــازی موتورخان ــد از: 1- بهینه س ــه عبارتن ــت ک اس
ســاختمان ها 2-پــروژه جایگزینــی بخاری هــای 

ــوده. فرس

گزارش ویژه

چرا بهینه سازی مصرف گاز در ساختمان ها به 
حاشیه رفت

طرح افزایش کارآیی 600 هزار موتورخانه ساختمان های مسکونی و اداری-تجاری در سال 93 برای کاهش 

مصرف گاز به میزان روزانه 13 میلیون متر مکعب تدوین شد ولی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بعد از 

6 سال معطلی هیچ اقدامی برای اجرای این طرح نکرد.
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ــود  ــای موج ــی موتورخانه ه ــش کارآی ــرح افزای ط
در کشــور بــرای نخســتین بــار در مــرداد مــاه ســال 
ــه  ــم  ب ــت یازده ــاد دول ــورای اقتص 1393 در ش
تصویــب رســید. تصویــر 1 جزئیاتــی از ایــن طــرح 

ــش داده اســت. را نمای
ایــن طــرح در ابتــدا بــا هــدف افزایــش کارآیــی در 
ــکونی و  ــای مس ــد از موتورخانه ه ــزار واح 500 ه
ــاری  ــای اداری-تج ــد از موتورخانه ه ــزار واح 100 ه
ــه  ــمند گاز ب ــای هوش ــب کنتوره ــا نص ــراه ب هم
منظــور کاهــش مصــرف گاز طبیعــی تــا ســقف 13 
ــرار  ــتور کار ق ــب در روز در دس ــر مکع ــون مت میلی

گرفــت.
ــی  ــا مبلغ ــی موتورخانه ه ــش کارآی ــرح افزای در ط
ــی  ــارد دالر از ارزش صرفه جوی ــه 2 میلی ــک ب نزدی
حاصــل از اجــرای طــرح از محــل صادرات ســوخت 
ــرکت های  ــه ش ــود و ب ــی می ش ــع صرفه جوی مای
ــدت  ــی م ــر ط ــرح حداکث ــری ط ــرمایه گذار مج س

3 ســال پرداخــت خواهــد شــد.
تصویر 1

ــرمایه گذار  ــرکت های س ــه ش ــت ب ــیوه بازپرداخ ش
کــه  اســت  صــورت  بدیــن  طــرح  ایــن  در 
پــس از اتمــام فعالیت هــای هــر مجموعــه از 
موتورخانه هــا، بــا منظــور کــردن 3 مــاه دوره 
تنفــس بــرای کنتــرل فعالیت هــا، بازپرداخــت 
متــر  هــر  ازای  بــه  شــرکت ها  ســرمایه گذاری 
مکعــب گاز طبیعــی صرفه جویــی شــده مبلــغ 500 
ناموت در اقســاط 3 ماهــه بــه مــدت 30 مــاه بــرای 
ــرای واحدهــای  ــاه ب واحدهــای مســکونی و 20 م
ــی در  ــزان صرفه جوی ــای می ــر مبن ــاری ب اداری-تج
مقایســه بــا میانگیــن دوره هــای زمانــی مشــابه 2 

ــد. ــد ش ــام خواه ــته انج ــال گذش س
*تعویــق ســریالی در برنامــه زمانــی طــرح افزایــش 

ــه ســاختمان ها کارآیــی موتورخان
ــت  ــاد دول ــورای اقتص ــال 1394 ش ــاه س در دی م
ــیوه  ــات در ش ــی اصاح ــام برخ ــا انج ــم ب یازده
ــمند  ــور هوش ــب کنت ــه نص ــزام ب ــت و ال بازپرداخ
بــرای هــر یــک از موتورخانه هــا مصوبــه جدیــدی 
ــه  ــا مصوب ــی ب ــاوت چندان ــه تف ــرد ک ــاغ ک را اب

گزارش ویژه
قبلــی نداشــت، همچنیــن زمــان تکمیــل طــرح تــا 

ســال 1397 بــه تعویــق افتــاد.
ــه  ــاد مصوب ــورای اقتص ــال 1395 ش ــاه س در مهرم

ــی  ــش کارآی ــرح افزای ــاح ط ــرای اص ــری ب دیگ
ایــن  بررســی  کــرد؛  تصویــب  موتورخانه هــا 
مصوبــه حاکــی از برخــی تغییــرات در شــیوه 
بازپرداخــت هزینــه، تعویــق مجــدد تکمیــل طــرح 
ــه  ــدول 2 برنام ــت. ج ــره اس ــال 1399 و غی ــه س ب
زمانــی دولــت یازدهــم بــرای انجــام ایــن طــرح را 

نشــان می دهــد.
ــرف  ــازی مص ــرکت بهینه س ــتانی ش ــواب زمس * خ

ســوخت ادامــه دارد
امــا انجــام اصاحــات متعــدد بــر روی ایــن طــرح 

تــا آذرمــاه ســال 99 ادامــه پیــدا کــرد.

جزئیــات آخریــن اصاحیــه ایــن طــرح در جــدول 
3 آورده شــده اســت. طبــق ایــن اصاحیــه برنامــه 
شــرکت ملــی گاز بــه 4 بخــش تقســیم می شــود:

ــود  ــای موج ــتم های موتورخانه ه ــل سیس 1.تکمی
مشــعل،  تنظیــم  قبیــل  از  اقداماتــی  شــامل 
عایــق کاری و نصــب سیســتم ضدرســوب الکتریکی 
مســکونی،  واحدهــای  موتورخانــه   300 بــرای 

گاز طبیعــی اداری مصرف کننــده  و  تجــاری 
ــرای 100  ــمند ب ــتم هوش ــب سیس ــن و نص 2.تامی

هــزار موتورخانه هــای موجــود
پکیــج/  دســتگاه های  جایگزینــی  و  3.تامیــن 
ــوده ــه فرس ــزار موتورخان ــا 100 ه ــر ب ــج بویل پکی
ــرح  ــه »ط ــن اصاحی ــم در آخری ــت دوازده دول
حــذف  بــر  موتورخانه هــا«  کارآیــی  افزایــش 
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الــزام بــه نصــب کنتــور هوشــمند در فرآینــد 
در  کــرد.  تاکیــد  طــرح  ایــن  صحت ســنجی 

تصویر 3
نســخه های قبلــی ایــن طــرح، نصــب کنتــور 
ــت  ــرد درس ــنجی کارک ــت صحت س ــمند جه هوش
اصــاح موتورخانــه در کاهــش مصــرف گاز الزامــی 
ــی  ــه پایان ــارس، بعــد از اصاحی ــه نقــل از ف بود.ب
طــرح، مســئولیت اجــرای طــرح افزایــش کارآیــی 

بهینه ســازی  شــرکت  عهــده  از  موتورخانه هــا 
مصــرف ســوخت خــارج شــده و بــه شــرکت ملــی 

ــران ســپرده شــد. گاز ای
ــال  ــرح را از س ــن ط ــرای ای ــز اج ــرکت نی ــن ش ای
گذشــته در دســتور کار قــرار داد کــه البتــه قبــل از 
ــف  ــرد ضعی ــه عملک ــت ب ــروری اس ــی آن ض بررس
ــرای  ــوخت در اج ــرف س ــازی مص ــرکت بهینه س ش
طــرح افزایــش کارآیــی موتورخانه هــا از ســال 93 
تــا 99 پرداختــه شــود.در واقــع ســوال اساســی این 
اســت کــه چــرا طــی 6 ســالی )93-99( کــه شــرکت 
بهینه ســازی مصــرف گاز مســئولیت اجــرای طــرح 
افزایــش کارآیــی موتورخانه هــا را برعهــده داشــت 
ــن  ــا ای ــد؟ آی ــل نش ــرفتی در کار حاص ــچ پیش هی
ــرف  ــازی مص ــی بهینه س ــی اصل ــه متول ــرکت ک ش
ســوخت در کشــور اســت در دولت هــای یازدهــم 
ــرده  ــر ب ــه س ــتانی ب ــواب زمس ــم در خ و دوازده

اســت؟

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

1,290,000 kn 20 پالر مدل

1,370,000 آبسال مدل 437

2,690,000 benyamin 250 ایران شرق مدل

2,600,000 نیک کاال مدل مرجان

4,000,000 GF 100 بیستون مدل

1,000,000 L7000

1,130,000 جنرال شرق مدل 7000

قیمت بخاری گازی

گزارش

دایکین اتمسفر دایکین را با مبرد R-32 معرفی کرد
اولین سیستم تک منطقه ای با R-32 در آمریکای 

شمالی دارای بهره وری چشمگیر است در حالی که 

 410A-R انتشار گازهای گلخانه ای را در مقایسه با

کاهش می دهد.

هوستون، تگزاس — برای اولین بار در آمریکای شمالی، 

دایکین یک محصول آسایش خانگی با R-32، مبردی 

با یک سوم پتانسیل گرمایش جهانی )GWP( رایج 

ترین مبردهایی است که در حال حاضر در ایاالت 

متحده و کانادا استفاده می شود.

سیستم جدید Daikin ATMOSPHERA با مبرد 

R-32 از Daikin North America LLC یک سیستم 

تک ناحیه ای و بدون کانال است که نسبت به سری 

410A-R قبلی خود، سری LV، با حداکثر 27.4 درجه 

بندی HSPF 13.8 ،SEER و 16 کارایی چشمگیری 

http://www.tasisatnews.com
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گزارش
دارد. برای سرمایش و گرمایش فوق العاده کارآمد. 

چهار اندازه پمپ حرارتی داخلی و خارجی از 9000 تا 

BTU 24000 موجود است.

تاکایوکی )تاکا( اینوئه، معاون اجرایی و مدیر فروش 

و بازاریابی دایکین آمریکای شمالی گفت: »دایکین 

بیش از 33 میلیون سیستم R-32 را در بیش از 100 

کشور و منطقه فروخته است. ما هیجان زده هستیم 

که اولین کسی باشیم که این فناوری اثبات شده را به 

آمریکای شمالی بیاوریم. با تخمین زده شده 160 میلیون 

سیستم R-32 فروخته شده توسط دایکین همراه با 

سایر سازندگان در سراسر جهان، ما مطمئن هستیم که 

R-32 مزایای عملکردی همه جانبه ای دارد که آن را به 

جایگزینی ایده آل برای 410A-R تبدیل می کند.

Connie Schroder، مدیر محصول Sr، تک توضیح 

می دهد: »Daikin ATMOSPHERA یک سیستم 

تک منطقه ای قدرتمند و جدید را به آمریکای شمالی 

ارائه می دهد که GWP کمتری دارد، کارآمدتر است 

و ممکن است به کاهش قبوض برق مصرف کننده 

نهایی در مقایسه با مدل های 410A-R کمک کند.« 

و سیستم های چند منطقه ای دایکین. ما همچنین 

 Daikin ویژگی های پیشرفته ای را در پمپ های حرارتی

ATMOSPHERA ایجاد کرده ایم که راحتی، تمیزی 

و قابلیت استفاده را بهبود می بخشد و در عین حال 

تعمیر و نگهداری را ساده می کند.«

 Daikin ATMOSPHERA عملکرد پمپ حرارتی

نسبت به مدل قبلی 410A-R قابل توجه است و 

ظرفیت گرمایش و سرمایش را به شدت افزایش می 

دهد. واحدها تا 100 درصد ظرفیت گرمایش نامی در 

5 درجه فارنهایت WB )-15 درجه سانتیگراد WB( و 

 WB کارکرد مداوم تأیید شده تا 13- درجه فارنهایت

)-25 درجه سانتیگراد WB( دارند. ظرفیت خنک کننده 

نامی تا 100 درصد در 115 درجه فارنهایت DB )46 درجه 

سانتیگراد DB( است.

فن آوری جدید خنک کننده هیبریدی رطوبت را حتی 

در بارهای کم خنک کننده به طور موثر کنترل می 

کند و اثر رطوبت زدایی را پس از رسیدن به دمای 

 Daikin مورد نظر حفظ می کند. عملیات جدید

ATMOSPHERA »CLEAN« فضای داخلی واحد 

داخلی را خشک می کند تا میزان تراکم موجود را 

کاهش دهد، در حالی که یک ظرف تخلیه قابل جدا 

شدن امکان تمیز کردن آسان را فراهم می کند.

با وای فای داخلی یونیت داخلی، می توان سیستم را 

 Daikin Comfort Control از طریق اینترنت با برنامه

بدون نیاز به آداپتور اضافی کنترل کرد. چشم هوشمند 

Daikin ATMOSPHERA از یک سنسور مادون قرمز 

برای تشخیص حرکت در اتاق استفاده می کند. اگر 

اتاق به مدت 20 دقیقه خالی باشد، نقطه تنظیم تغییر 

می کند تا شروع به صرفه جویی در انرژی شود.

در مقایسه با سایر سیستم های تک منطقه ای دایکین، 

اکنون نصب با طول لوله کشی 50 درصد بیشتر تا 49 

فوت انعطاف پذیرتر است.

واحدهای داخلی شامل یک کنترلر مادون قرمز بی سیم 

هستند و با مجموعه کامل راه حل های اختیاری کنترل 

تک و چند منطقه ای مبتنی بر s21، از جمله ترموستات 

هوشمند Daikin One+ سازگار هستند.

Daikin ATMOSPHERA در حال حاضر در واشنگتن، 

اورگان و فلوریدا موجود است.

ــرات  ــل BigChange، نظ ــر عام ــی، مدی ــارد وارل ریچ

خــود را در مــورد اینکــه چــرا شــرکت هــای ســاختمانی 

ــژه شــرکت هــای کوچــک و متوســط،  ــه وی بیشــتر، ب

ــا در ســال  ــد ت ــال روی مــی آورن ــه ابزارهــای دیجیت ب

2022 قــوی تــر شــوند، بــه اشــتراک مــی گــذارد. 

چالــش پیــش روی شــرکت هــای ســاختمانی در ســال 

2022 ایــن خواهــد بــود کــه بــا افزایــش تقاضــا همــراه 

ــا رونــق اقتصــادی و در عیــن حــال حفــظ خدمــات  ب

عالــی و روابــط بــا مشــتری، بــا افزایــش تقاضــا 

ــر  ــیاری دیگ ــور، بس ــن منظ ــرای ای ــوند. ب ــه ش مواج

بــرای مدیریــت عملیــات خــود بــه ابزارهــای دیجیتــال 

ــد. ــی آورن ــه کاره روی م هم

تقاضــا بــرای معامــات بریتانیــا از پایــان اولیــن 

ــر اســاس گزارشــی  ــه افزایــش یافتــه اســت. ب قرنطین

کــه اخیــرًا توســط BigChange منتشــر شــده اســت، 

شــرکت های ســاختمانی در ۱۲ مــاه منتهــی بــه ژوئیــه 

ــد  ــد و ۶۶ درص ــم کار بودن ــش حج ــاهد افزای ۲۰۲۱، ش

ــت. ــش یاف افزای

امــا چــه تعــداد از ایــن مشــاغل بــرای رشــد قــوی تــر 

ســاخته شــده انــد؟ مجموعــه ای از عوامــل، از افزایــش 

ــال در  ــا اخت ــه ت ــت گرفت ــواد پــس از برگزی ــه م هزین

ــه  ــدان، ب ــدن کارمن ــزوی ش ــی از من ــان کاری ناش جری

ایــن معنــی اســت کــه همــه شــرکت هــا نمــی تواننــد 

از ایــن کار اضافــی ســود ببرنــد.

در واقــع، یــک چهارم )25%( از شــرکت های ســاختمانی 

کوچــک تــا متوســط مــورد بررســی، زیــان را در دوره 12 

ماهــه گــزارش کردنــد. 15 درصــد دیگــر نگــران بودنــد 

ــان در  ــب و کارش ــد، کس ــر نکن ــاع تغیی ــر اوض ــه اگ ک

یادداشت

در سال 2022 شرکت های ساختمانی بیشتری به 
ابزارهای دیجیتال روی خواهند آورد
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سال آینده از بین خواهد رفت.

بــا افزایــش هزینــه هــای عملیاتــی و شــکاف فزاینــده 

ــک  ــی ی ــان، توانای ــداد کارکن ــم کاری و تع ــن حج بی

ــد  ــارت جدی ــن تج ــدار ای ــت پای ــرای مدیری ــرکت ب ش

ــم  ــیار مه ــال 2022 بس ــا در س ــداز آنه ــم ان ــرای چش ب

ــب  ــد عق ــا بخواهن ــب و کاره ــر کس ــود. اگ ــد ب خواه

ماندگــی شــغلی را کاهــش دهنــد و مشــتریان را 

راضــی نگــه دارنــد، بایــد تیــم هــای خــود را بــه عنــوان 

مدیریــت کننــد. تــا حــد امــکان موثــر، بــا اســتفاده از 

ــره وری. ــر به ــرای حداکث ــواد ب ــران و م کارگ

بــرای کمــک بــه مقابلــه بــا ایــن چالــش هــا، بســیاری 

از شــرکت هــای ســاختمانی بــه ســمت ابزارهــای 

دیجیتالــی ماننــد نــرم افــزار مدیریــت شــغل روی آورده 

ــه مدیریــت  ــن زمین ــم هــای خــود را در ای ــا تی ــد ت ان

کننــد، بهــره وری را افزایــش دهنــد و تجربــه مشــتری 

ــود بخشــند. را بهب

ــن نظرســنجی  در سراســر صنعــت ســاخت و ســاز، ای

نشــان مــی دهــد کــه شــرکت هــا بــه طــور متوســط 

54 درصــد بیشــتر از ســال قبــل بــرای ســرمایه گــذاری 

ــه نظــر مــی رســد  ــد. و ب ــرده ان ــه ک ــاوری هزین در فن

ــی  ــورد بررس ــراد م ــد. اف ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون ای

ــده 51 درصــد بیشــتر  ــه در ســال آین ــد ک ــن زدن تخمی

ــرد. ــد ک ــذاری خواهن ــرمایه گ ــل کار س ــاوری مح در فن

چرا سال 2022 سال ابزارهای دیجیتال است؟

ــا افزایــش هزینــه هــا و تقاضــا، شــرکت هــا اغلــب  ب

ــد را  ــدان جدی ــداد متناســبی از کارمن ــد تع ــی توانن نم

ــی  ــه م ــانی ک ــی کس ــد. حت ــوزش دهن ــد و آم بپذیرن

تواننــد تأثیــر کمبــود مهــارت هــای فزاینده را احســاس 

مــی کننــد.

در ســال منتهــی بــه جــوالی 2021، بیش از نیمــی )%57( 

از شــرکت هــای ســاختمانی گفتنــد کــه اســتخدام افراد 

ــت، در  ــش اس ــک چال ــب ی ــای مناس ــارت ه ــا مه ب

حالــی کــه 60% در حفــظ کارکنــان خــط مقــدم مشــکل 

داشــتند. بنابرایــن، بــرای رهبــران، ارائــه یــک جریــان 

کاری روان تــر و کم تنش تــر – جریانــی کــه فرآیندهــای 

ــد در  ــود – بای ــع آن نمی ش ــازی مان ــده و کاغذب پیچی

اولویــت باشــد.

اســتفاده از راه حــل هــای بــدون کاغــذ بدیهــی اســت 

ــای  ــم ه ــرای تی ــد. ب ــی کن ــک م ــا کم ــه در اینج ک

ســاخت و ســاز در ایــن زمینــه، بــه ایــن معنــی اســت 

کــه چــک لیســت هــای حیاتــی و کاربــرگ هــای ایمنی 

بــه ســرعت در دســترس هســتند، همــه در یــک مکان. 

ــذف  ــای ح ــه معن ــن ب ــر کار، ای ــان در دفت ــرای کارکن ب

ــای دو  ــد داده ه ــراری مانن ــم ارزش و تک ــای ک کاره

ــدان اســت. ــد از می کلی

برنامه ریــزی  و  برنامه ریــزی  بــرای  راه حل هایــی 

هوشــمندانه کارهــا و کمــک بــه ارســال منابــع مناســب 

ــان بیشــتر وجــود دارد.  ــا اطمین ــه مــکان مناســب ب ب

نتیجــه؟ جریــان کار کمتــر مختــل مــی شــود، در حالــی 

کــه زمــان بیشــتری در محــل صــرف مــی شــود.

کار هوشــمند و بــا پشــتیبانی فنــاوری همچنیــن 

عنــوان چشــم انداز  بــه  را  می توانــد کســب وکارها 

ــر وارد  ــال حاض ــه در ح ــلی ک ــرای نس ــری ب جذاب ت

یادداشت

بومی هــای   - کنــد  ایجــاد  می شــوند،  کار  نیــروی 

ــتگاه ها  ــا دس ــود ب ــر خ ــام عم ــه در تم ــی ک دیجیتال

ارتبــاط برقــرار کرده انــد و بــا آن هــا کار کرده انــد.

بــه روز نگــه داشــتن مشــتریان عصــر آمــازون و 

اشــخاص ثالــث

ــی از  ــتند، برخ ــوع هس ــاز متن ــاخت و س ــاغل س مش

آنهــا شــامل اشــخاص ثالــث مــی شــود - ماننــد ســایر 

ــل و  ــور جرثقی ــد اپرات ــات مانن ــدگان خدم ــه دهن ارائ

ــر کامــل  حمــل و نقــل. بنابرایــن دریافــت یــک تصوی

ــر  ــد تأثی ــر می توان ــازمان های درگی ــام س از کار در تم

ــره وری داشــته باشــد. ــر به ــادی ب زی

ــیاری از  ــرای بس ــدی ب ــدف کلی ــن ه ــه ای ــتیابی ب دس

ــی را کار  ــای میدان ــم ه ــه تی ــت ک ــی اس ــش های بخ

ــران  ــد از رهب ــش از 80 درص ــع، بی ــد. در واق ــی کنن م

خدمــات میدانــی مــورد بررســی خواهــان نظــارت بــر 

ــی  ــان واقع ــود در زم ــات خ ــای عملی ــام بخش ه تم

ــد. ــز می کنن ــره وری تمرک ــر به ــرا ب ــتند زی هس

بــه طــور خــاص در ســاخت و ســاز، پــروژه هایــی کــه 

ــران  ــد مدی ــی توانن ــت م ــرف اس ــن ط ــامل چندی ش

پــروژه را ملــزم کننــد کــه زمــان زیــادی را صــرف جمــع 

ــه روز  ــول و ب ــخصات محص ــرای مش ــا ب آوری داده ه

ــد. اگرچــه داده هــا ضــروری اســت، ورود  رســانی کنن

ــا  ــدان ب ــن کارمن ــد و ای ــروری باش ــد ض ــا نبای داده ه

ــا ارزش  ــای ب ــرف کاره ــود را ص ــت خ ــد وق ارزش بای

ــد. ــر کنن باالت

ــه  ــرای آگاه نگ ــد ب ــی توان ــده م ــی زن ــزارش و ردیاب گ

داشــتن مشــتریان و مدیــران بــه طــور کامــل کار 

ــه طــور خــودکار  ــه ب ــی ک ــه ابزارهای ــی ک ــد، در حال کن

ارتباطــات را ایجــاد و بــه اشــتراک مــی گذارنــد )ماننــد 

زمــان ورود یــا برگــه هــای کار تکمیــل شــده( اطمینــان 

حاصــل مــی کننــد کــه همــه افــرادی کــه بــا آنهــا کار 

ــه روز هســتند. ــر و ب ــد درگی مــی کنی

بررسی های دقیق انطباق، بدون سردرد
ــی  ــر از عوامل ــی دیگ ــق یک ــاق دقی ــای انطب فرآینده

اســت کــه مدیــران پــروژه و مهندســان را بــه جــای کار 

در محــل بــه میــز خــود زنجیــر مــی کنــد. البتــه دلیــل 

خوبــی دارد. پــروژه هایــی بــا ایــن ماهیــت مســتلزم 

رعایــت دقیــق بهتریــن شــیوه هــا و مقــررات بهداشــتی 

و ایمنــی اســت.با ایــن حــال، 44 درصــد از شــرکت های 

ســاختمانی مــورد بررســی گفتنــد کــه قوانیــن صنعتــی 

کــه در 12 مــاه گذشــته ارائــه شــده اســت، اداره تجــارت 

ــن را  ــت. ای ــرده اس ــر ک ــخت تر و پیچیده ت ــا را س آنه

بــه ایــن واقعیــت اضافــه کنیــد کــه شــرکت هــا بایــد 

بــا بهــره وری بیشــتری کار کننــد و ناگهــان مــا بــه یــک 

راه حــل نیــاز داریــم.

ــی  ــی دسترس ــران میدان ــه کارگ ــال ب ــای دیجیت ابزاره

ــد و  ــی ده ــاق را م ــدی انطب ــناد کلی ــه اس ــریع ب س

ــد.  ــی ده ــی م ــان واقع ــارت در زم ــران نظ ــه مدی ب

کامــل  طــور  بــه  می تواننــد  موبایــل  برنامه هــای 

ــن  ــده جایگزی ــای زن ــزارش داده ه ــا گ ــازی را ب کاغذب

ــان  ــده در زم ــر ش ــای مه ــد عکس ه ــد و می توانن کنن

و مــکان و همچنیــن امضــای مشــتریان را ثبــت کننــد.

ــه اشــتراک  ــد، ب ــه روی کاغــذ کار مــی کنی هنگامــی ک

ــع آوری  ــاق و جم ــه انطب ــوط ب ــات مرب ــذاری اطاع گ

نتایــج مــی توانــد منجــر بــه از بیــن رفتــن یــا تأخیــر 

اطاعــات شــود. بــه صــورت دیجیتالــی، هیــچ چیــز از 

میــان شــکاف هــا نمــی لغــزد.

ــت  ــک مزی ــه ی ــتری ب ــه مش ــل تجرب تبدی
ــی رقابت

ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــته باع ــال گذش ــفتگی دو س آش

یادداشت
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شــرکت هــای ســاختمانی چگونــه مــی تواننــد خدمات 

ــد.  ــذاری کنن ــت گ ــی قیم ــورت رقابت ــه ص ــود را ب خ

ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه برخــی در جاهــای 

دیگــر تمرکــز کننــد، روی حــوزه هایــی ماننــد خدمــات 

ــد. ــدا کنن ــی پی ــت رقابت ــا منبعــی از مزی مشــتری، ت

بــا ایــن حــال، در ایــن دنیــای به طــور فزاینــده ای کــه 

بــه هــم متصــل می شــود، تعریــف خدمــات مشــتری 

»خــوب« فقــط خواســتارتر می شــود. در حــال حاضــر، 

65% از رهبــران خدمــات میدانــی آن را اینگونــه تعریــف 

مــی کننــد کــه مشــتریان بــه صــورت دیجیتالــی در هر 

مرحلــه از راه مطلــع مــی شــوند.

ــه  ــع آوری و ارائ ــیع، جم ــه وس ــا دامن ــی ب در پروژه های

ایــن به روزرســانی ها می توانــد بســیار مهــم، امــا 

ــه  ــت رفت ــان از دس ــاً روی زم ــا قب ــد. م ــر باش زمان ب

جمــع آوری داده هــا بــرای به روزرســانی ها صحبــت 

ــای  ــامل ورودی ه ــاز ش ــا کار ساخت وس ــم، ام کرده ای

ــرای  ــت. ب ــروژه اس ــل پ ــیاری از مراح ــتری در بس مش

تصمیمــات،  ایــن  مــورد  در  اطمینــان  احســاس 

ــند. ــان باش ــد در جری ــتریان بای مش

کــه  اســت   Nserv عامــل  مدیــر  باربــر  دیــن 

ــه  ــاز را ب ــاخت و س ــداری و س ــر و نگه ــات تعمی خدم

ــت در  ــای مراقب ــتوران ها و خانه ه ــان، رس خرده فروش

سراســر جنــوب شــرق انگلســتان ارائــه می کنــد. او تــا 

ــرد  ــاوری مدیریــت کار ســرمایه گذاری ک حــدی روی فن

ــر  ــواد تغیی ــای م ــورد هزینه ه ــتریان را در م ــا مش ت

بیشــتر آگاه کنــد.او گفــت: »مــا نرخ هــای بــازار را 

ــه  ــادی را صــرف توجی ــم و زمــان زی نقل قــول می کردی

ــد،  ــش یافته ان ــد افزای ــن ح ــا ای ــا ت ــرا آنه ــه چ اینک

ــش  ــه در ش ــه الی ــال، هزین ــوان مث ــه عن ــم. ب می رفتی

مــاه گذشــته 40 درصــد افزایــش یافتــه اســت، بنابراین 

ــه ممکــن اســت در زمــان تاییــد نادرســت  یــک مظن

باشــد.

کــه  اســت  زمینه هایــی  از  یکــی  فقــط  ایــن 

ــری  ــه بهت ــد تجرب ــودکار می توانن ــانی های خ به روزرس

ــای  ــد. ابزاره ــان بیاورن ــه ارمغ ــتریان ب ــرای مش را ب

دیجیتــال مــی تواننــد مشــتریان را از انتهــا بــه انتهــا - 

از رزرو ســاده گرفتــه تــا صورتحســاب خــودکار - مطلــع 

کنند.دیــن می گویــد: »فرایندهــای نــرم و مالــی قــوی 

ــک  ــه کم ــر هفت ــد ه ــتریان جدی ــذب مش ــه ج ــا ب م

ــوب  ــر جن ــتخدام در سراس ــال اس ــا در ح ــد. م می کن

ــوب  ــال خ ــک س ــتر و ی ــد بیش ــار رش ــه انتظ ــرق ب ش

ــتیم. ــر هس دیگ

آینده دیجیتال اکنون است
ــه  ــن قرنطین ــان اولی ــان پای ــه از زم ــب وکارهایی ک کس

قوی تــر شــده اند، ایــن کار را بــا هوشــمندانه کار کــردن 

و کنتــرل عملیــات خــود انجــام می دهنــد.

ــارت،  ــود نظ ــرای بهب ــاوری ب ــتفاده از فن ــا اس ــا ب آنه

برنامــه ریــزی بهتــر و خودکارســازی فرآیندهــا - بهبــود 

زمــان ارتبــاط و پاســخ، و تبدیــل تجربــه مشــتری بــه 

منبــع جدیــدی از مزیــت رقابتــی، تقاضــا را بــه ســود 

ــد. ــل مــی کنن تبدی

تحقیقــات BigChange نشــان داد کــه مناطقــی کــه 

بیشــترین ســرمایه گــذاری را در فنــاوری عملیــات انجام 

ــه( و  ــش هزین ــدن )74% افزای ــد لن ــد - مانن ــی دهن م

ــه  ــود )ب ــش س ــترین افزای ــز بیش ــکاتلند )55%( نی اس

ــد. ترتیــب 86 و 73%( را داشــته ان

از مشــتری،  مراقبــت  و  بهــره وری  بــر  تمرکــز  بــا 

ــا  ــه تنه ــا ن شــرکت های ســاختمانی در سراســر بریتانی

می تواننــد رشــد کننــد، بلکــه قوی تــر شــوند.

رنگین کمان هفته یادداشت

ثبت رکورد جدید سرعت جت های تجاری
هواپیمــای شــرکت »گلــف اســتریم« بــا طــی ســفری ۱۵ هــزار و ۵۱۸ کیلومتــری طــی ۱۵ ســاعت و ۲۳ دقیقــه رکــورد طــی مســافت و 
ســرعت جــت هــای تجــاری را شکســت.هواپیمای G۶۵ER شــرکت آمریکایــی Gulfstream'رکــورد طــی مســافت و ســرعت جدیــدی 

در حــوزه جت هــای تجــاری را ثبــت کــرد. 
جــت مذکــور ســفر ۱۵ هــزار و ۵۱۸ کیلومتــری از ســنگاپور بــه توســکان را طــی ۱۵ ســاعت و ۲۳ دقیقــه انجــام داد. رکــورد جدیــد ۴۱۷ 
کیلومتــر بیشــتر و ۴۴ دقیقــه ســریع تر از رکــورد قبلــی اســت.طی ســفر ۸ مســافر در هواپیمــا حضــور داشــتند. البته این جــت گنجایش 
۱۹ مســافر در حالــت نشســته و ۱۰ مســافر در حالــت خوابیــده را دارد.هواپیمــای G۶۵۰ER قابلیــت طــی مســافت های طوالنــی را دارد 
و می توانــد بــدون ســوختگیری از لــس آنجلــس بــه هــر نقطــه ای از جهــان )بــه غیــر از آفریقــای جنوبــی، بخش هایــی از خاورمیانــه، 

هنــد، جنــوب شــرقی آســیا، غــرب اســترالیا یــا قطــب جنــوب( ســفر کنــد.
عاوه بر آن این هواپیما دارای صندلی های عریض تر و نرم تر، سیستم های سرگرمی با وضوح باال و یک آشپزخانه است.

قیمت این هواپیما ۶۶.۵ میلیون دالر اعام شده است.

نگاهی به خانه قابل حمل ۱۵ هزار دالری
یــک مهنــدس کانادایــی بــه نــام تیلــر بنــت موفــق بــه ســاخت خانــه ای کوچــک بــه قیمــت ۱۵ هــزار دالر شــده کــه از همــه امکانــات 

زندگــی برخــوردار بــوده و بــا اســتفاده از کامیــون بــه هــر نقطــه ای قابــل حمــل اســت.
در ســقف ایــن خانــه از یــک سیســتم گرمایشــی خورشــیدی ارزان قیمــت اســتفاده شــده اســت و تخــت ایــن خانــه نیــز بــا اســتفاده 
از اهــرم و چــرخ دنــده هــای کار گذاشــته شــده بــر روی دیــوار قابــل بــاال و پاییــن بــردن اســت تــا در طــول روز فضــای بیشــتری بــرای 

اســتفاده از منــزل وجــود داشــته باشــد.
خانــه یادشــده تنهــا ۱۳ متــر مربــع مســاحت دارد و در ســاخت آن از صفحــات فلــزی ارزان قیمــت اســتفاده شــده اســت. طــول ایــن 
خانــه در حــدود ۶ متــر و عــرض آن هــم در حــدود ۲.۶ متــر اســت. ارتفــاع ایــن خانــه در مرتفــع تریــن بخــش بــه ۴.۱۲ متــر و در کوتــاه 

تریــن بخــش بــه ۲.۹ متــر مــی رســد.
کل وزن ایــن خانــه ۳۵۳۸ کیلوگــرم اســت و لــذا بــر روی تریلرهــای کامیــون هــای مختلــف بــه راحتــی قابــل حمــل اســت. زیــرا حداکثر 

ظرفیــت ایــن تریلرهــا ۴۵۳۵ کیلوگــرم اســت. البتــه بخــش زیــادی از ایــن وزن مربــوط بــه صفحــات خورشــیدی و باتری هاســت.
از جملــه مزایــای ایــن خانــه مــی تــوان بــه فضاهایــی مناســب بــرای اســتراحت و لــم دادن، عایــق بنــدی مناســب بــرای حفــظ آرامش، 
نصــب شــبکه ای از لولــه هــای انتقــال آب گــرم در ســقف بــرای ایجــاد گرمــا، ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانه بــا امکانــات ضــروری 
اشــاره کــرد. ســاخت ایــن خانــه از مــاه مــی ســال ۲۰۱۸ آغــاز شــده و بــه تازگــی بــه پایــان رســید. البتــه هنــوز مشــخص نیســت آیــا 

قــرار اســت نمونــه هــای بیشــتری از ایــن خانــه تولیــد شــوند یــا خیــر.



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com www.Tasisatnews.comهفته نامه شماره 366 هفته نامه شماره 366 3233

رنگین کمان هفته 

استراحتگاه تفریحی با سقف خورشیدی
یــک اســتراحتگاه در جزایــر مالدیــو ســاخته شــده کــه ســقف آن بــا پنــل هــای خورشــیدی پوشــیده شــده اســت و بــدون نیــاز بــه 

منابــع انــرژی دیگــر مــی توانــد بــرق جزیــره را تولیــد کنــد. 
شــرکت معمــاری Yuji Yamazaki در نیویــورک، اســتراحتگاه Maldives Private Island Kusadoo را طراحــی و بــه اجــرا گذاشــت. 
تمرکــز اصلــی ایــن طــرح حفــظ محیــط زیســت اســت و درهمیــن راســتا ســقف کامــل ســازه با پنــل های خورشــیدی پوشــیده شــده 

. ست ا
ایــن شــرکت بــرای طراحــی اســتراحتگاه تفریحــی پنــل هــای خورشــیدی را در طــرح کلــی جزیــره بــه کار بــرده و امیــدوار اســت قابلیت 

هــای جــذب گردشــگر بــا حفــظ محیــط زیســت را نمایــش دهد.
بــه طــور معمــول پنــل هــای خورشــیدی در مناطقــی دورافتــاده در جزایــر مالدیــو قــرار دارنــد و بــه نظــر نمــی رســد چنــدان کارآمــد 

باشــند امــا در Kudadoo ســقف خورشــیدی کامــل مشــخص و کار آمــد اســت.
سیستم خورشیدی  این جزیره ۳۲۰kWp است. kWpحداکثر برق تولیدی در سیستم های خورشیدی است.

ایــن سیســتم مــی توانــد جزیــره ۳ هکتــاری را بــدون نیــاز بــه ذخیــره انــرژی دیگــری ماننــد بنزیــن تامیــن کنــد. عــاوه بــرآن پیــش 
بینــی مــی شــود هزینــه نصــب کامــل سیســتم خورشــیدی طــی ۵ ســال بــه طــور کامــل بازپرداخــت شــود.

واحد های مسکونی جزیره از مواد حافظ محیط زیست  ساخته شده اند.

پذیرش هیات تجاری و فناوری در حوزه ایمنی، امنیت و تجهیزات پلیس از کشور سوریه
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، بیســت و پنجمیــن رویــداد »یکشــنبه های صادراتــی« را بــا موضــوع پذیــرش هیــات تجــاری و فناوری 
در حــوزه ایمنــی، امنیــت و تجهیــزات پلیــس از کشــور ســوریه در قالــب کلینیــک مدیریــت صــادرات دانــش بنیــان روز یکشــنبه، ۱۹ دی  

مــاه جــاری برگــزار می کنــد.
ــی، امنیــت و  ــاوری در حــوزه ایمن ــا موضــوع پذیــرش هیــات تجــاری و فن در بیســت و پنجمیــن »یکشــنبه های صادراتــی« کــه ب
ــا تجــار  ــار آموزشــی، جلســات و نشســت های B۲B ب ــر برگــزاری وبین تجهیــزات پلیــس از کشــور ســوریه برگــزار می شــود، عــاوه ب
ســوری و جلســات اختصاصــی امکان ســنجی ورود محصــوالت شــرکت های دانــش بنیــان بــه ایــن بــازار، بازدیــد از فضاهــای تولیــدی 

شــرکت های دانــش بنیــان و حضــور در نمایشــگاه جانبــی رویــداد نیــز انجــام می شــود.
ــه  ــاوری ایــن رویــداد شــامل یونیفــرم و لبــاس، تســلیحات و مهمــات، تجهیــزات کنتــرل ترافیــک، سیســتم های خان حوزه هــای فن
ــر و  ــور و تصوی ــوزش و مشــاوره، وســایل ن ــی و ســامت کار، ســامانه های آم ــزات ایمن ــزات رادار و بی ســیم، تجهی هوشــمند، تجهی
تجهیــزات هشــداردهی، آتش نشــانی، امــداد و نجــات و اطفــاء حریــق و ناوبــری، مکان یابــی، پهپادهــای نظارتــی و شناســایی اســت.
http://ghazal.inif. عاقه منــدان بــه حضــور در ایــن رویــداد می تواننــد بــه ســامانه غــزال صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه نشــانی

ir مراجعــه کــرده و یــا بــا شــماره تلفــن ۰۹۱۲۰۳۹۸۱۶۸ تمــاس بگیرند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی  صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، بیســت و پنجمیــن رویــداد »یکشــنبه های صادراتــی« پذیــرش هیــات 
تجــاری و فنــاوری در حــوزه ایمنــی، امنیــت و تجهیــزات پلیــس از کشــور ســوریه روز یکشــنبه، ۱۹ دی مــاه ســال جــاری از ســاعت ۱۰ تــا 

ــود. ــزار می ش ۱۴ برگ
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خنک کردن تلفن همراه با نوارهای گرافیتی
گرافیــت، کربــن طبیعــی اســت کــه نــرم و ســیاه و بــراق بــوده و در مغــز مــداد و صنعــت کاربــرد دارد. نوارهــای گرافیتــی نقــش مهمــی 
در خنــک نــگاه داشــتن بســیاری از وســایل الکترونیکــی دارنــد؛ ایــن نوارهــا بــا قابلیت عالــی هدایــت حرارتی خــود، برای خنثی ســازی 

گرمــای تولیــد شــده توســط دســتگاه هــای الکترونیکــی کــه در اطــراف مــا قــرار دارند، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرند.  
دکتــر جــی. دئــوکار کــه ریاســت تیــم ایــن مطالعــه جدیــد را بــر عهــده داشــت، گفــت: روش مــورد اســتفاده بــرای ســاخت ایــن 

نوارهــای گرافیتــی کــه در آن از پلیمــر بــه عنــوان یــک مــاده منبــع اســتفاده مــی شــود، پیچیــده و بســیار ُپرمصــرف اســت. 
وی و همکارانــش در دانشــگاه »علــوم و فنــاوری ملــک عبــداهلل عربســتان ســعودی« بــر روی روشــی کارآمدتــر بــرای تولید ایــن نوارهای 
گرافیکــی خنــک کننــده کار کــرده انــد. روشــی کــه ایــن محققــان اســتفاده کردنــد شــامل اســتفاده از ورقــه هــای نیــکل بــه عنــوان 
کاتالیــزور بــرای تبدیــل گاز داغ متــان بــه گرافیــت اســت. بــا اســتفاده از ایــن روش، نوارهــای گرافیتــی کــه در ســطح ورقــه هــای نیکل 
ایجــاد مــی شــوند تنهــا ۱۰۰ نانومتــر ضخامــت دارنــد. )۱۰۰۰ نانومتــر معــادل یــک میکرومتــر اســت(.صفحات کــه محققــان آنهــا را 
»نوارهــای گرافیتــی بــا ضخامــت نانومتــر«  )NGFs( عنــوان مــی کننــد بــا قــرار دادن مــواد در دمــای حــدود ۹۰۰ درجــه ســانتی گــراد 
)هــزار و ۶۵۲ درجــه فارنهایــت( تولیــد شــدند.این نوارهــای گرافیتــی بســیار نــازک تــر از نوارهــای گرافیتــی بــا ضخامــت میکرومتــر 
ــد. محققــان  ــم ترن ــه ای ضخی ــوز از گرافــن هــای تــک الی ــد امــا هن ــرار مــی گیرن هســتند کــه در حــال حاضــر مــورد اســتفاده ق
مــی گوینــد، تولیــد ایــن نوارهــای گرافیتــی بــا ضخامــت نانومتــر ارزان قیمــت اســت و از درجــه ای از انعطــاف پذیــری و اســتحکام 
برخوردارنــد  کــه هیــچ یــک از ایــن مــواد آن را نــدارد.از ایــن ورقــه هــای رســانا و نیمــه شــفاف مــی تــوان در مــواردی دیگــری غیــر از 
خنــک نگــه داشــتن دســتگاه هــای تلفــن همــراه نیــز اســتفاده کــرد. محققــان می گوینــد، ماهیــت همــه کاره آنهــا، مــی تواند آنهــا را 

بــه عنــوان اجــزای ســلول هــای خورشــیدی یــا حســگرهایی مــورد اســتفاده قــرار دهــد کــه گاز NO۲ را تشــخیص مــی دهنــد.
مشروح این تحقیق در مجله Nanotechnology and Scientific Reports منتشر شده است.

تبدیل سوخت فسیلی به الماس خالص
محققــان بیــش از ۶۰ ســال اســت کــه بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف، مــواد مختلــف را بــه المــاس مصنوعــی تبدیــل کرده انــد امــا 
ایــن روش هــا بــه طــور کلــی نیازمنــد مقادیــر زیــادی انــرژی هســتند و بــرای ایجــاد تحــول نیــاز بــه کاتالیــزور دارنــد. اکنــون محققان 

دانشــکده علــوم زمیــن، انــرژی و محیــط زیســت »اســتنفورد« در آمریــکا روشــی ســاده تــر بــرای ایــن کار پیــدا کرده انــد. 
آن هــا بــرای ســاخت المــاس مصنوعــی جدیــد خــود بــا ســه نــوع پودرهــای تصفیــه شــده از مخــازن نفتــی شــروع بــه کار کردنــد. 
محققــان بــا بررســی ایــن مــواد بــه وســیله یــک میکروســکوپ قــوی، موفــق بــه کشــف اتــم هایــی بــه نــام »المــاس واره« در ایــن 

پودرهــا شــدند کــه الگــوی آرایشــی آن هــا هماننــد الگــوی آرایشــی اتم هــای کریســتال های المــاس بــود.
الماس واره هــا بــا ابعــادی کوچکتــر از دو نانومتــر مــوادی آلــی بــا ســاختاری شــبیه المــاس هســتند. ایــن المــاس  واره هــای متفــاوت، 
بــر خــاف الماس هــای معمولــی کــه کامــاً از کربــن تشــکیل شــده اند، حــاوی هیــدروژن نیــز هســتند. محققــان ایــن الماس واره هــا 
را بــه درون »ســلول ســندان المــاس« )diamond anvil cell( - دســتگاهی کــه دانشــمندان اغلــب بــرای ایجــاد فشــارهای شــدید و 
تولیــد مــواد فــوق العــاده ســخت از آن اســتفاده می کننــد- بردند.محققــان ســپس ایــن مــواد را بــا لیــزر گــرم کردنــد و از طریــق یــک 
ســری آزمایشــات و شــبیه ســازی ها متوجــه شــدند کــه ایــن مــاده بــا انــرژی بســیار کمــی قــادر بــه تبدیــل بــه یــک المــاس خالــص 
اســت. ایــن المــاس واره هــا بــا قــرار گرفتــن در معــرض دمایــی حــدود ۶۲۷ درجــه ســانتیگراد و فشــاری کــه چندیــن برابر فشــار اعماق 
زمیــن اســت، هیــدروژن خــود را از دســت دادنــد و بــه یــک المــاس خالــص تبدیل شــدند.همه ایــن  فراینــد در کســری از ثانیــه صورت 

می گیــرد و محققــان می گوینــد ایــن روش قــادر بــه تولیــد الماس هــای کوچــک زیــادی اســت. 
این تحقیق در مجله Science Advances منتشر شده است.
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