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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

ــش  ــه پای ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
آلودگــی هــوا و پهنــه هــای آبــی کشــور 

ــا نــرم افــزار بومــی  اســت. ب

 

همکاران گرامی سام و خدا قوت

یک انتصاب جدید یک شورای جدید!

دانشــگاه  محیط زیســت  و  عمــران  دانشــکده  تمــام  اســتاد 

تربیت مــدرس از ســال 1370 تاکنــون. عضــو ســازمان نظام مهندســی 

ســاختمان اســتان تهــران از ســال 1372 تــا کنون بــا پایــه 1 در طراحی 

- نظــارت - اجــرا. عضــو هیئت مدیــره نظام مهندســی ســاختمان 

ــزی  ــورای مرک ــو ش ــتم و عض ــم و هش ــران در دوره هفت ــتان ته اس

ــاختمان و  ــات س ــز تحقیق ــی مرک ــاون پژوهش ــتم. مع در دوره هش

مســکن از ســال 1371 تــا 1374. رئیــس مرکــز ســوانح طبیعــی ایــران 

وابســته بــه بنیــاد مســکن انقــاب اســامی از ســال 1374 تــا 1380. 

عضــو دومیــن و ســومین دوره شــورای اســامی شــهر تهــران از ســال 

1382 تــا 1392. رئیــس کمســیون توســعه و عمــران شــورای اســامی 

ــران از ســال 1386-1392 و ادامــه ســوابق.  شــهر ته

ــر راه و شهرســازی همان طــور  ــه نظــر می رســد رســتم قاســمی وزی ب

ــکیل  ــر تش ــغ ب ــعی بلی ــش آورده س ــن حکم ــی از مت ــه در بخش ک

ــب  ــم را دارد. به این ترتی ــزی دوره نه ــورای مرک ــریع تر ش ــه س هرچ

ــورای  ــی ش ــت عموم ــه هیئ ــزاری جلس ــاهد برگ ــه زودی ش ــد ب بای

ــزی باشــیم. مرک

بــه غیرمســلم نتیجه گیــری دســتاوردهای دوره ریاســت احمــد خــرم 

باتوجه بــه اینکــه هنــوز حــدود یکســال دیگــر از دوره ریاســت وزیــر 

ــوز وقــت هســت، امــا بایــد  ــود هن دولــت اصاحــات باقی مانــده ب

ــازمان  ــد س ــت جدی ــات سرپرس ــا و اقدام ــد و برنامه ه ــر مان منتظ

ــتاد  ــه اس ــرا ک ــد چ ــل دی ــور را در عم ــاختمان کش ــی س نظام مهندس

ــز  ــی چی ــد اجرای ــر قدرتمن ــت و مدی ــز اس ــک چی ــگاه ی ــام دانش تم

دیگــر ... بایــد منتظــر مانــد. 

یک انتصاب جدید یک شورای جدید

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/پرفروش ترین شیرآالت ساختمانی در بازار 25
در بــازار امــروز بــه بررســی قیمــت انواع شــیرآالت ســاختمانی نســبت بــه هفته 

گذشــته پرداخته شــده اســت.
برایــن اســاس در بــازار امــروز قیمــت شــیرآالت ســاختمانی اســتار  مــدل ســت 

شــیرآالت بــه مــرز یــک میلیــون و ۱۶۰ هــزارناموت رســیده اســت.

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

   خبر/پایش آلودگی هوا و پهنه های آبی کشور با نرم افزار بومی 
ممکن شد

15

مدیرعامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا اشــاره بــه ۲ نــرم افــزار طراحــی 
ــن دو  ــت: ای ــور گف ــی کش ــای آب ــه ه ــوا و پهن ــی ه ــش آلودگ ــده پای ش
محصــول در ســازمان فضایــی اســتفاده مــی شــود و در حال توســعه اســت.

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 26

طراحــی پلتفــرم کنتــرل و مدیریــت 
هوشــمند کنتورهــای گاز در کشــور

صفحه 13

جاروبرقــی بــی ســیم جدیــد ال جــی 
ــا قابلیــت تخلیــه خــودکار مخــزن ب

گزارش ویژه

صفحه 20

گزارش/بازگشت روغن سوخته خودرو به چرخه مصرف با دستگاه 
ایرانی دانش بنیان

11

شــد  دســتگاهی  ســاخت  بــه  موفــق  دانش بنیــان  شــرکت  یــک 
ســوخته  روغن هــای  محیط زیســت،  حفــظ  بــا  می توانــد  کــه 
خــودرو را بــا روشــی پیشــرفته باردیگــر بــه چرخــه اســتفاده برگردانــد.

گزارش/تولید ماده ای جدید با استحکام فوالد و سبکی پالستیک 22
محققان »موسسه فناوری ماساچوست« )MIT( ماده جدیدی ساخته اند که 

به استحکام فوالد و به سبکی پالستیک است.

گزارش/ایجاد  پوشش  زیست  فعال آلیاژ منیزیم توسط محققان 
دانشگاه امیرکبیر

18
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ایجاد  پوشش های زیست فعال روی 

آلیاژ منیزیم موفق شدند تا خوردگی آلیاژهای پایه منیزیمی را کنترل کرده و 
به توسعه کاشتنی های تجزیه پذیر درون تنی بپردازند.



ت نیوز
سا

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

می باشند.

دیدار سفیر ایران
 با وزیر مسکن و شهرسازی عمان

ســفیر ایــران در مســقط، بــا وزیــر مســکن و شهرســازی عمان 
دیــدار و رایزنــی کرد.

ــران در  ــدار علــی نجفــی، ســفیر جمهــوری اســالمی ای در دی
مســقط بــا »خلفــان بــن ســعید الشــعیلی« وزیــر مســکن و 
شهرســازی عمــان، دو طــرف در خصــوص همکاری هــای دو 

ــد. ــو کردن ــی و گفت وگ ــور رایزن کش

حداقل قیمت ساخت و ساز
 از زبان رئیس سازمان نظام مهندسی

رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در پاســخ بــه نحــوۀ 
محاســبۀ قیمت هــای اعــالم شــده بیــان کــرد: مــا ســاختمان های 
۱ و ۲ طبقــه را ۶ میلیــون و ۸۰۰ تــا ۹۰۰ و تــا ۵ طبقــه را ۷ میلیــون 
ــه و  ــا ۱۵ طبق ــور ت ــم. همین ط ــرآورد کردی ــان ب ــزار توم و ۵۰۰ ه
ــان اینکــه نحــوۀ  ــا بی ــر از آن هــم ادامــه دارد.احمــد خــرم ب باالت
محاســبۀ هزینه هــا در خصــوص هــر مترمربــع واحــد مســکونی 
ــا در  ــبات م ــرد: محاس ــان ک ــی دارد، بی ــاس کارشناس ــه و اس پای
ــه و اســاس کارشناســی شــده  ــر اســاس پای ســال های گذشــته ب
ــرار  ــاد ق ــورد انتق ــت م ــوی دول ــه از س ــد و همیش ــام می ش انج
می گرفــت. بــه طــور مثــال در خصــوص مســکن مهــر، در حالــی 
ــع کار  ــر مرب ــر مت ــه ازای ه ــان ب ــزار توم ــا ۶۰۰ ه ــه در آن دوره ب ک
ســاختمان انجــام می شــد، اصــرار دولــت بــرای بســتن قــرارداد بــا 
۳۰۰ هــزار تومــان بــه ازای هــر متــر مربــع بــود. در نهایــت واحدهــا 
۲.۵ میلیــون تومــان بــه ازای هــر مترمربع واگــذار شــدند. وی ادامه 
داد: در ایــن زمینــه دولــت بــرای اینکــه مــردم آزرده خاطــر نشــوند، 
ــت  ــن واقعی ــن نگفت ــا ای ــد. ام ــاد می کن ــی ایج محدودیت های

ــد. ــاد می کن ــکل ایج مش
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

عدم هماهنگی دستگاه های دولتی
با نظام مهندسی

در ســفر اســتانی، رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
ــی حضــور  ــع اصحــاب رســانه خراســان جنوب کشــور در جم
یافت.احمــد خــرم در ایــن نشســت خبــری از ســازمان نظــام 
ــی و  ــر دولت ــه  غی ــوان موسس ــه عن ــاختمان ب ــی س مهندس
ــاد  ــیا ی ــاره آس ــور و ق ــمن کش ــن س ــی و بزرگتری غیرانتفاع
کــرد و گفــت: حــدود ۶۰۰ هــزار مهنــدس در حــوزه عمــران و 

شهرســازی، عضــو ایــن ســازمان هســتند.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور افــزود: 
ــعه ای  ــای توس ــرای طرح ه ــه ای در اج ــارکت حرف ــب مش جل
کشــور، ســازماندهی و ظــارت بر ســاخت و ســازهای شــهری، 
آموزش هــای مهارتــی منطبــق بــر مســائل فنــی  و اجرائــی بــه 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی از مهمتریــن اهــداف ســازمانی 

ایــن موسســه اســت.
ــی،  ــرد: ناهماهنگــی دســتگاه هــای دولت وی خاطرنشــان ک
عــدم وجــود زیرســاخت های قانونــی و عــدم حضــور 
مجریــان ذی صــالح در اجــرای طرح هــای عمرانــی از مهمترین 
چالش هــای پیــش روی ســازمان نظام مهندســی اســت.

برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

احمد خرم برکنار شد / 
حمزه شکیب سرپرست نظام مهندسی شد

ــر راه و شهرســازی،   طــی حکمــی از ســوی رســتم قاســمی وزی
سرپرســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

ــد. ــوب ش منص
ــر راه و شهرســازی،   طــی حکمــی از ســوی رســتم قاســمی وزی
حمــزه شــکیب به عنــوان سرپرســت ســازمان نظــام مهندســی 
ــن احمــد خــرم شــد. خــرم دیمــاه  ســاختمان کشــور جایگزی
ســال ۹۸ طــی حکمــی از ســوی حســن روحانــی رئیس جمهــور 
ســابق بــه مــدت ســه ســال به عنــوان رئیــس ســازمان نظــام 

مهندســی ســاختمان منصــوب شــده بــود.
حــدود یکســال دیگــر از دوره ریاســت، وزیــر دولــت اصالحــات 
باقــی مانــده بــود. در حکم رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی 
ــزی دوره  ــورای مرک ــده وی ش ــد ش ــکیب تاکی ــه ش ــاب ب خط
ــه زودی مقدمــات  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــم را تشــکیل دهــد. ب نه
برگــزاری جلســه هیئــت عمومــی شــورای مرکــزی و بــه تبــع آن 
انتخــاب رئیــس جدیــد ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

کشــور برگــزار خواهــد شــد.

https://tasisatnews.com/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d9%87-%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%b8/
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خرم: اصالح قانون نظام مهندسی را جدی بگیرید
در ادامــه ایــن ســفر اســتانی، رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان بــا هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ــاره هدایــت ســازمان  ــرد و درب ــدار و گفتگــو ک ســاختمان دی

ــت. ــخن گف ــده س ــخص ش ــالت مش ــق رس طب
ــره  ــات مدی ــای هی ــور اعض ــا حض ــه ب ــرم در جلس ــد خ احم
ــه  ــت: از اینک ــار داش ــی اظه ــان جنوب ــتان خراس ــازمان اس س
ــم.وی  ــی کن ــکر م ــد، تش ــرکت کردی ــات ش ــه انتخاب در عرص
ــد انســجام و اتحــادی  ــان گفــت: تــالش کنی ــه آن خطــاب ب

ــود. ــظ ش ــت، حف ــم اس ــره حاک ــات مدی ــه در هی ک
ــوص  ــاختمان درخص ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
طــرح اصــالح قانــون در مجلــس تاکیــد کــرد: اصــالح قانــون 
را جــدی بگیریــد. وی در ادامــه بــا بیــان جملــه ای از امــام علی 
)ع( اظهــار داشــت: شــما یــک حیــات فــردی و یــک حیــات 
اجتماعــی داریــد. برهمیــن اســاس، بــا عــدم فعالیــت حرفــه 
ای، زندگــی اجتماعیتــان را از دســت ندهیــد. مهنــدس خــرم 
ســپس گفــت خوشــحالیم خداونــد متعــال توفیــق خدمــت 
بــه جامعــه مهندســی را در بزرگتریــن نهــاد مدنــی نصیبمــان 
کــرده اســت و تــالش مــی کنیــم رســالت اجتماعیمــان را انجام 
دهیم.بــا اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل در ســازمان های 
نظــام مهندســی، وضعیــت معیشــت پرســنل ســاماندهی می 
ــم معیشــت پرســنل و  ــا مــی خواهی ــه م شــود، ضمــن اینک

هیــات مدیــره ســازمان دچــار مشــکل نشــود.
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

اخبار داخلی

وام نمی دهیم، وزارت مسکن برای خودش گفته!
بــا وجــود آنکــه هنــوز مهلــت پرداخــت وام ودیعــه مســکن بــه پایــان 
ــوع  ــه نداشــتن بودجــه از پرداخــت ایــن ن ــه بهان نرســیده، بانکهــا ب
ــه  ــد ک ــان می گوین ــی متقاضی ــد. برخ ــودداری می کنن ــهیالت خ تس
ــه  ــخ ب ــده و در پاس ــا ش ــی بانکه ــن حام ــن بی ــزی در ای ــک مرک بان
اینکــه وام اجــاره مصوبــه دولــت اســت و وزارت راه و شهرســازی گفتــه 
ــرای  بایــد پرداخــت شــود جــواب می دهــد »وزارت راه و شهرســازی ب

خــودش گفتــه اســت!«
ــس از  ــه پ ــکن ک ــه مس ــک ودیع ــهیالت کم ــنا، تس ــزارش ایس ــه گ ب
اپیدمــی کوویــد۱۹ و بــا توجــه بــه رشــد ســنگین نرخهــای اجــاره در 
ــده در  ــوب ش ــا مص ــی کرون ــتاد مل ــط س ــالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توس س
ــف  ــای مختل ــه بهانه ه ــا ب ــدازی بانکه ــنگ ان ــا س ــوارد ب ــیاری م بس
ــایر  ــان، س ــون توم ــران ۷۰ میلی ــهیالت در ته ــن تس ــد. ای ــراه ش هم
کالنشــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر ۴۰ میلیــون و دیگر شــهرها ۲۵ 
میلیــون تومــان تعییــن شــد. متقاضیــان بایــد متاهــل یــا سرپرســت 

ــوار و اجــاره نامــه آنهــا بایــد دارای کــد رهگیــری باشــد. خان
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

پنجره ای که نقش بخاری و کولر را ایفا می کند
نمونــه اولیــه یــک پنجــره جدیــد می توانــد در زمســتان گرمــا را جــذب کنــد و در تابســتان آن را بازتــاب کنــد. ایــن پنجــره جایگزینــی 
مناســب بــرای سیســتم های تهویــه  هــوای کنونــی اســت.فناوری هوشــمند ایجــاد شــده توســط محققــان دانشــگاه پیتســبورگ را بــه 
ــت،  ــده اس ــاخته ش ــیمیایی س ــات ش ــه از ترکیب ــره ک ــن پنج ــرار داد.ای ــا ق ــود در خانه ه ــای موج ــوان روی پنجره ه ــوه می ت ــور بالق ط
ــز  ــادون قرم ــور م ــی از ن ــی ناش ــرژی گرمای ــر دهد.ان ــید تغیی ــور خورش ــاب ن ــا بازت ــذب ی ــرای ج ــود را ب ــی خ ــش اتم ــد چین می توان
خورشــید در زمســتان جــذب شــده و بــه عنــوان گرمــا در محیــط اتــاق منتشــر می شــود یــا در تابســتان بازتــاب شــده و اتــاق را خنــک 
می کند.بــه گفتــه  متخصصــان اگــر ایــن پنجــره هوشــمند وارد بــازار شــود، می توانــد مصــرف انــرژی خانه هــا را تــا یــک ســوم کاهــش 
دهد.“ناتــان یانــگ بــالد” )Nathan Youngblood(، اســتادیار مهندســی بــرق و کامپیوتــر در دانشــگاه پیتســبورگ و نویســنده ایــن 
ــازک ســاخته شــده توســط  ــم ن ــر می کند.فیل ــه فصــل تغیی ــا توجــه ب ــی آن اســت کــه ایــن پنجــره ب ــوآوری اصل ــد: ن ــه می گوی مقال
محققــان از مجموعــه ای از مــواد بــا ضخامــت کمتــر از ۳۰۰ نانومتــر بــا یــک الیــه فعــال بســیار نــازک از مــواد “گــذار فــاز” تشــکیل شــده 
ــوان  ــد. همیــن مــواد را می ت ــه صــورت گرمــا ســاطع کنن ــور خورشــید را جــذب و ب ــی ن ــد طــول موج هــای نامرئ اســت کــه می توانن
تغییــر داد تــا نــور را بازتــاب کنند.“یانــگ بــالد” می گویــد: از همــه مهمتــر نــور مرئــی در دو حالــت بــه صــورت یکســان از پنجــره عبــور 
 )amorphous( ــورف ــش آم ــا از آرای ــر ســاختاری اتم ه ــا تغیی ــاوری ب ــور احســاس نمی شــود.این فن ــری در ن ــن تغیی ــد؛ بنابرای می کن

ــد. ــا کار می کن ــال گرم ــا اعم ــه آرایــش کریســتالین )crystalline( ب )بی نظــم( ب
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85%d8%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d9%85%db%8c/
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طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات 
مدت دوره: 80 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی
مهندس رضا محمدعلی لو، مهندس اورنگ پنجی

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی
مدت دوره: 27 ساعت

مدرس: مهندس محمود دلنواز
مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:17:30-20:30

نظارت بر اجرا و تحویل تاسیسات 
مکانیکی

مدت دوره: 32 ساعت
مدرس: مهندس ایرج فصیحی

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:17:00-21:00

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت

مدرس: مهندس زاره انجرقلی
روزهای برگزاری:

 یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی 
با اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت
مدرس:مهندس امیر مرادیان، مهندس روح 

هللا واصف و مهندس فرید قرنفلی
روزهای برگزاری:شنبه هاوسه شنبه ها

ساعت برگزاری:17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه بهمن و اسفند 1400

آموزش

اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی
مدت دوره: 110 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی، مهندس امیر مرادیان
مهندس ایمان یونسی
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها و پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

http://www.kaashaaneh.ir
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https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
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واکنش انبوه سازان
به اعالم قیمت های جدید ساخت مسکن

قیمت های جدید ساخت مسکن در حالی از سوی 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اعام شده 

است که انبوه سازان معتقد هستند این قیمت ها 

تقریبی و تا حدودی می تواند به واقعیت نزدیک باشد.

سال ۱۴۰۰ صنعت ساختمان روزهای پر فراز و نشیبی 

را پشت سر گذاشت و علیرغم اینکه طرح نهضت ملی 

مسکن دولت سیزدهم با ادغام در طرح اقدام ملی 

مسکن دولت دوازدهم می توانست تا حدودی بخش 

مسکن را از رکود خارج کند اما همچنان می بینیم که 

تولید مسکن از یک وضعیت ابهام آلود در تصمیم 

گیریها و حمایت از خود رنج می برد.

رشد تورم عمومی در سال ۱۴۰۰ اگر چه نسبت به سال 

گذشته کمتر بود اما نهاده های تولید مسکن امسال 

نیز افزایش چشمگیری داشتند و همین مساله باعث 

شد تا قیمت تمام شده ساخت روز به روز افزایش و 

در نهایت و در اوج رکود خرید و فروش مسکن، رشد 

قیمت مسکن را در سطح کمتر و اجاره بها را در سطح 

بسیار نگران کننده ای شاهد باشیم.

دو روز پیش بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان 

کشور نرخ ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را اعام 

کرد که بر اساس آن احداث ساختمان های یک تا دو 

طبقه، هر متر ۶ میلیون و ۲۳۷ هزار ناموت و ۳ تا ۵ 
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طبقه را با قیمت متری ۷.۱ میلیون ناموت محاسبه کرد.

در ساختمان سازی دو نوع برآورد قیمت داریم؛ یک 

برآورد فهرست بهایی و یک برآورد تابلوی سمت داریم، 

که در این تابلو قیمت مصالح به طور دقیق ثبت شده 

و ما بر اساس آن برآورد هزینه را انجام می دهیم و 

قیمت های داده شده واقعی هستند

احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 

کشور در توضیح این قیمت ها با بیان اینکه نحوۀ 

محاسبۀ هزینه ها در خصوص هر مترمربع واحد 

مسکونی پایه و اساس کارشناسی دارد می گوید: در 

ساختمان سازی دو نوع برآورد قیمت داریم؛ یک برآورد 

فهرست بهایی و یک برآورد تابلوی سمت داریم، که در 

این تابلو قیمت مصالح به طور دقیق ثبت شده و ما بر 

اساس آن برآورد هزینه را انجام می دهیم و قیمت های 

داده شده واقعی هستند.

اما برزگر رئیس کانون انبوه سازان کشور معتقد است 

که نمی توان برای ساخت مسکن یک قیمت واحد و 

مشخص ارائه کرد. او می گوید در یک واحد مسکونی 

و در یک منطقه مشخص، قیمت و هزینه ساخت با 

منطقه دیگری با المان های مشخصی متفاوت خواهد 

بود.

واکنش انبوه سازان به اعام قیمت های جدید ساخت 

مسکن| الکچری سازی متری چند؟

اما جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان در 

گفتگو با »بازار« در پاسخ به این پرسش که آیا احمد 

خّرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در جایگاه 

اعام قیمت ساخت مسکن می تواند باشد؟ و اینکه 

آیا قیمت های اعامی دقیق است؟ گفت: شاید اعام 

این قیمت ها در حیطه وظایف رئیس سازمان نظام 

مهندسی نباشد و شاید هم مهندسان ساختمان به 

دنبال باال بردن قیمت ها و تعرفه های خود در سال 

۱۴۰۱ هستند.

قیمت ساخت مسکن به مشخصات ساختمان و سازه 

آن بستگی دارد. اما بقیه هزینه ها به نازک کاری 

هم برمی گردد. به عنوان مثال داشتیم که برخی از 

سازندگان در یک واحد مسکونی یک طبقه برای هر 

متر مربع در مرحله نازک کاری مبلغ زیادی هزینه کرده 

اند و هر متر مربع ساخت را به ۲۰ تا ۳۰ میلیون ناموت 

رسانده اند

وی با تاکید بر اینکه برای ساخت مسکن نمی توان 

قیمت مشخص و واحدی ارائه کرد ادامه داد: قیمت 

ساخت مسکن به مشخصات ساختمان و سازه آن 

بستگی دارد. اما بقیه هزینه ها به نازک کاری هم برمی 

گردد. به عنوان مثال داشتیم که برخی از سازندگان در 

یک واحد مسکونی یک طبقه برای هر متر مربع در 

مرحله نازک کاری مبلغ زیادی هزینه کرده اند و هر متر 

مربع ساخت را به ۲۰ تا ۳۰ میلیون ناموت رسانده اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارات خرم رئیس 

سازمان نطام مهندسی ساختمان در مورد قیمت ساخت 

مسکن را قوبل دارید؟ گفت: تنوع ساخت مسکن در 
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ساختمان سازی متفاوت است و شاید در یک منطقه 

ای قیمت ساخت مسکن با همان شرایط اما المان 

های متفاوت تغییر کند. به عنوان مثال برخی المان ها 

در ساخت و ساز در یک منطقه و در مرحله نازک کاری 

به قدری متفاوت باشد که قیمت ساخت مسکن را به 

یکباره افزایش دهد.

او در پایان گفت که هر چند شاید اعام قیمت 

های ساخت مسکن از سوی سازمان نظام مهندسی 

کارشناسی و به درستی محاسبه شده باشد.

این اظهارات در حالی صورت گرفت که پورحاجت دبیر 

کانون سراسری انبوه سازان معتقد است که احمد خّرم 

رئیس کانون انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار بازار 

معتقد است که او در جایگاه اعام قیمت و هزینه های 

ساخت مسکن است.

واکنش انبوه سازان به اعام قیمت های جدید ساخت 

مسکن| الکچری سازی متری چند؟

فرشید پورحاجت در خصوص اعام قیمت های ساخت 

مسکن از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: 

به هر حال سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس 

سازمان در جایگاه اعام قیمت و هزینه های ساخت 

مسکن است و آن چیزی که اعام شده است بر اساس 

قیمت های خروجی فهرست بها ۱۴۰۰ و شاخص های 

تعدیل است ک به لحاظ فنی سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور فهرست بها را به روز می کند و شاخص 

های قیمت گذاری پروژه را اعام می کند.

نحوه تعیین هزینه های خدمات مهندسی در گروه 

های مختلف و مقررات ملی ساختمان تصحیح شده و 

در آئین نامه نظام مهندسی ساختمان ساری و جاری 

است. به هر حال در جدول اعامی از سوی سازمان 

نظام مهندسی ساختمان به غیر از آن ردیف های آخر 

اعداد اعامی واقعی است

وی با تاکید بر اینکه اعام قیمت های ساخت در حیطه 

وظایف و اختیارات قانونی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان است و آنرا به وزارت راه و شهرسازی اعام 

کرده است گفت: نحوه تعیین هزینه های خدمات 

مهندسی در گروه های مختلف و مقررات ملی ساختمان 

تصحیح شده و در آئین نامه نظام مهندسی ساختمان 

ساری و جاری است. به هر حال در جدول اعامی از 

سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان به غیر از آن 

ردیف های آخر اعداد اعامی واقعی است.

واکنش انبوه سازان به اعام قیمت های جدید ساخت 

مسکن| الکچری سازی متری چند؟

به هر حال الکچری سازی هم هزینه های متفاوتی 

دارد. به عنوان مثال سنگ تراورتن از متری ۲۵۰ هزار 

ناموت تا دو میلیون ناموت در بازار موجود است. به هر 

حال الکچری سازی با متریال استاندارد تعریف شده 

است و این هزینه ها با متریال های گران قیمت هزینه 

های ساخت را افزایش می دهد و در نهایت قیمت 

مسکن را باال می برد

پورحاجت با اشاره به این جدول که به غیر از ردیف 

های آخر اعداد اعامی درست و به واقعیت نزدیک 
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است در پاسخ به این پرسش که الکچری سازی چه 

میزان هزینه دارد؟ اظهار داشت: به هر حال الکچری 

سازی هم هزینه های متفاوتی دارد. به عنوان مثال 

سنگ تراورتن از متری ۲۵۰ هزار ناموت تا دو میلیون 

ناموت در بازار موجود است. به هر حال الکچری سازی با 

متریال استاندارد تعریف شده است و این هزینه ها با 

متریال های گران قیمت هزینه های ساخت را افزایش 

می دهد و در نهایت قیمت مسکن را باال می برد.

متوسط هزینه های ساخت مسکن نسبت به سال 

گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است اما اینکه 

بخواهیم بگوییم برای ساخت مسکن قیمت واحدی 

باید تعیین کرد سخت و دشوار است

در خصوص هزینه های ساخت مسکن اعام شده ایرج 

رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان ساختمان نیز در 

این خصوص می گوید: متوسط هزینه های ساخت 

مسکن نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد 

افزایش داشته است اما اینکه بخواهیم بگوییم برای 

ساخت مسکن قیمت واحدی باید تعیین کرد سخت و 

دشوار است.

واکنش انبوه سازان به اعام قیمت های جدید ساخت 

مسکن| الکچری سازی متری چند؟

نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران ادامه می دهد: 

پیش از این نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

تهران هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را برای 

سال ۹۲ در پایتخت رقمی معادل ۶۴۰ هزار ناموت اعام 

کرده  بود، سازمان نظام مهندسی کشور، این رقم را برای 

کل کشور در همان روزها مترمربعی ۵۰۰ هزار ناموت 

تعیین کرد که به این ترتیب، ساخت وساز در تهران 

حداقل ۲۸ درصد گران تر از سایر شهرها برآورد شد.

وی افزود: به هر حال قیمت ساخت در مراکز استان 

ها به مراتب بنا به دالیل مختلف باالتر از سایر شهرها 

است. بر اساس اعام سازمان نظام  مهندسی ساختمان 

که هر سال جدول هزینه های ساخت هر مترمربع واحد 

مسکونی را در تهران به تفکیک تراکم و تعداد طبقات 

و بر اساس بخشنامه سازمان برنامه وبودجه، تنظیم 

و اباغ می کند، قیمت ساخت هر مترمربع ساختمان 

در سال ۱۴۰۰ برای واحدهای یک تا پنج طبقه حدودًا 

متری ۳ میلیون ناموت و بین شش تا ۱۰ طبقه متری ۳ 

میلیون و ۵۰۰ هزار ناموت، ۱۱ تا ۱۴ طبقه حدودًا متری 

۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ناموت و ۱۵ طبقه به باال متری 

۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ناموت تعیین شده  بود اما این 

قیمت های جدید که اعام شده است می تواند ماک 

ساخت برای سال آینده باشد.

به نظر می رسد سال آینده اگر تورم قابل ذکری نداشته 

باشیم متوسط ساخت و اعداد اعام شده تا حدودی 

قابل باور و پذیرش باشد. اما اگر تورم عمومی بیشتر از 

حد پیش بینی باشد باید منتظر رشد قیمت نهاده های 

تولید و در نتیجه رشد قیمت تمام شده ساخت بود.
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بازگشــت روغــن ســوخته خــودرو بــه چرخــه مصــرف 
بــا دســتگاه ایرانــی دانــش بنیــان

یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت دستگاهی شد 

که می تواند با حفظ محیط زیست، روغن های سوخته 

خودرو را با روشی پیشرفته باردیگر به چرخه استفاده 

برگرداند.

محسن قدریان مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با 

بیان اینکه این خط بازپاالیش، بدون هیچ آسیبی به 

محیط زیست روغن سوخته را به روغن قابل استفاده 

تبدیل می کند، گفت: تصفیه غیراصولی روغن های 

سوخته خارج شده از موتور خودرو می تواند باعث 

آلودگی های آب  و خاک شود.

وی خاطرنشان کرد: روغن های معدنی در حین کار، 

در اثر واکنش با اکسیژن و تجزیه بر اثر حرارت، 

تولید ترکیبات اشباع نشده قطبی و آسفالتی می کنند، 

همچنین با مواد خارجی دیگر مانند گردوخاک، انواع 

سوخت، کربن و ذرات فلز آغشته و مخلوط می شوند و 

کارایی خود را از دست می دهند، به چنین روغنی، روغن 

کارکرده می گویندکه باید تعویض و یا تصفیه صورت 

بگیرد.

این فناور ادامه داد: از اهمیت پاالیش مجدد روغن 

کارکرده می توان به حفظ منابع طبیعی نفت خام، 
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وابستگی کم تر به منابع خارجی برای تأمین روغن  

پایه، کاهش خطرات زیست محیطی، حفظ منابع 

آب زیرزمینی و اکوسیستم اقیانوس  ها، رودخانه 

 ها، دریاچه  ها و طبیعت،  صرفه  جویی در انرژی و 

جلوگیری از تولید گازهای گلخانه  ای اشاره کرد.

قدریان با بیان اینکه بازپاالیش روغن کارکرده به 

روش های تصفیه با اسید و خاک رنگبر، تصفیه با روش 

استخراج با حال و تصفیه  روغن به روش پیشرفته  

تقطیر مولکولی در خاء انجام می شود، گفت: این 

خط باز پاالیش به روش تقطیر مولکولی در خاء و 

فیلم نازک انجام می شود که عدم خوردگی تجهیزات و 

عدم استفاده از حال، عدم ایجاد آلودگی و راندمان و 

کیفیت باال را در پی دارد.

وی یادآور شد: فناوری فیلم نازک در خاء )ATFE( که 

یک فرآیند مقرون به صرفه و سازگار با استانداردهای 

زیست محیطی است، روغن کارکرده را بدون هیچ گونه 

افزودنی شیمیایی )اسید و خاک( بازیابی می کند و 

 ACEA یا API روغن پایه هایی مطابق با استاندارد

تولید می کند.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان از ویژگی  های 

خط بازپاالیش روغن کارکرده  را مدت زمان کم روغن در 

تماس با سطح داغ، تبخیر در دمای کم، ضرایب انتقال 

حرارتی باال، افت فشار کم در زمان تبخیر، نگه داشتن 

خواص و کیفیت روغن، قابلیت خود تمیزکنندگی و 

مناسب برای مایعات دارای ویسکوزیته باال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برای ساخت هر پاالیشگاه نیاز به 

حدود یک سال زمان است، گفت: همچنین این 

خط بازپاالیش دارای صرفه اقتصادی، سازگار با 

استانداردهای زیست محیطی، مصرف کم انرژی، 

بازدهی باالی تولید و کنترل و حذف مواد سمی و بدبو 

نیز به دنبال دارد، هزینه های ساخت خط بازپاالیش 

توسط این شرکت کمتر از کشورهای آمریکایی و 

اروپایی است که توانسته صرفه جویی ارزی باالیی به 

همراه داشته باشد و همچنین باعث قطع وابستگی به 

کشورهای خارجی در شرایط تحریم شود.
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جاروبرقی بی سیم جدید ال جی با قابلیت تخلیه خودکار مخزن
CordZero All- جاروبرقــی بــی ســیم جدید ال جی بــه نــام

in-One Tower هــر بــار کــه بــر روی داک قــرار مــی گیــرد 

بــه صــورت خــودکار ســطل گــرد و غبــار را خالــی مــی کنــد. 

ــرد و  ــه خــودکار مخــزن گ ــه تخلی ــد ک ــب اســت بدانی جال

ــه ای  ــه مرحل ــیون س ــتم فیلتراس ــک سیس ــط ی ــار توس غب

ــری  ــرای جلوگی ــمت ب ــه قس ــه از س ــده ک ــتیبانی ش پش

ــدند.  ــوردار ش ــا برخ ــار ه ــرد و غب ــی و گ ــش آلودگ از پخ

ــاد کار  ــوده و زی ــن ب ــی روش ــی طوالن ــه جاروبرق ــی ک زمان

ــرد،  ــی گی ــرار م ــر روی داک ق ــد از آن ب ــد و بع ــرده باش ک

ــات  ــده و محتوی ــع ش ــا جم ــار ه ــور غب ــیله کمپرس ــه وس ب

ــره  ــه ذخی ــتی در کیس ــا بهداش ــورت کام ــه ص ــزن ب مخ

ســازی تخلیــه مــی شــود ســپس هــوا از دو فیلتــر 
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ــد. ــذف کن ــار را ح ــرد و غب ــز گ ــا ذرات ری ــرده ت ــور ک عب

پــس از اتصــال، پکیــج شــارژ دوگانــه قابــل تعویــض 

باتــری  هــم  و  دســتی  جاروبرقــی  هــم  توانــد  مــی  

کنــد. کار  دقیقــه   120 تــا  نمایــد  شــارژ  را  یدکــی 

ــف  ــت طی ــادر اس ــی ق ــد ال ج ــیم جدی ــی س ــی ب جاروبرق

وســیعی از قابلیــت هــا را بــه شــما ارائــه دهــد تــا از دیکــر 

ابــزار هــا بــرای تمیــز کــردن خانــه بــی نیــاز شــوید. از ایــن 

ــو  ــاور درای ــی پ ــازل ال  ج ــه ن ــوان ب ــی ت ــا م ــت ه قابلی

ــه صــورت هــم   ــی و طــی کشــیدن ب ــرای جاروبرق مــوپ ب

 Power Drive Mini ــازل ــن ن ــرد همچنی ــاره ک ــان اش زم

بــه طــور موثــر مــو هــای حیوانــات خانگــی را بــا اســتفاده 

ــرس و  ــد. ب ــره نمــی خــورد، جمــع مــی  کن ــه گ ــرس ک از ب

ــاش  ــتفاده از ارتع ــا اس ــازل BeddingPower Punch ب ن

ــد  ــرم مانن ــه ن ــار از اثاثی ــرد و غب ــذف گ ــرای ح ــش ب و مک

ــود. ــتفاده نم ــتراحت اس ــاق اس ــایل ات ــا و وس ــک ه تش

ســازگاری جاروبرقــی CordZero All-in-One Tower ال 

جــی بــا برنامــه LG ThinQ باعــث شــده کاربــران تاریخچــه 

تمیــز کردن را بررســی کنند، مشــکات دســتگاه را تشــخیص 

دهنــد، وضعیــت فیلتــر را بررســی کننــد و زمانــی کــه باتــری 

هــا بــه طــور کامــل شــارژ شــدند هشــدار دریافــت کننــد.

و  بــژ  رنــگ،  دو  در  جــی  ال    CordZero جاروبرقــی 

اســت. دســترس  در  دالر   1699 قیمــت  بــا  خاکســتری 
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ــک  ــل ی ــدم مدیرعام ــینی مق ــین حس سیدمحمدحس

ــان اظهارکــرد: مــا در ایــن شــرکت  شــرکت دانــش بنی

ــن  ــش انای ــرای پای ــزار را ب ــرم اف ــدیم دو ن ــق ش موف

پهنــه هــای آبــی کشــور و پایــش گــرد و غبــار و 

آلودگــی هــوا بــه واســطه پــردازش تصاویــر ماهــواره 

ــم. ــی کنی ای طراح

ــش  ــه پای ــه در زمین ــزاری ک ــرم اف ــوص ن وی در خص

آلودگــی هــوا و گــرد و غبــار اســت، افــزود: ایــن نــرم 

افــزار پارامترهــای آلودگــی هــوا همچون نیتــروژن، دی 

ــد و...  ــن، فرمالدهی ــید کرب ــو اکس ــن، مون ــی کرب اکس

ــه ایــن واســطه تــوده هــای گــرد  را پایــش کــرده و ب

ــار داخــل و اطــراف مرزهــای کشــور را شناســایی  و غب

مــی کنــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اکنــون ایــن نــرم افــزار کــه در 

ایــن شــرکت توســعه داده شــده در ســازمان فضایــی در 

حــال اســتفاده اســت، خاطــر نشــان کــرد: مــا ســازمان 

فضایــی را در ایــن زمینــه پشــتیبانی مــی کنیــم و بنــا 

ــزار  ــرم اف ــن ن ــه ای ــز ب ــدی نی ــای جدی ــم قابلیته داری

اضافــه کنیــم کــه در آینــده بــه نتیجــه خواهــد رســید.

مدیرعامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا بیــان اینکــه 

پایش آلودگی هوا و پهنه های آبی کشور
با نرم افزار بومی ممکن شد

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به ۲ نرم افزار طراحی شده پایش آلودگی هوا و پهنه های آبی 

کشور گفت: این دو محصول در سازمان فضایی استفاده می شود و در حال توسعه است.
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نــرم افزارهــای زیــادی بــا اســتفاده از پــردازش تصاویــر 

ماهــواره ای در کشــور و خــارج از کشــور طراحــی شــده 

انــد، گفــت: امــا مزیــت نــرم افزارهــای ایــن شــرکت، 

بــا محصــوالت ســایر شــرکت در خــودکار بــودن اســت، 

ــردازش  ــط را پ ــر مرتب ــزار تصاوی ــرم اف ــن ن ــی ای یعن

کــرده و بــا اســتفاده از آن اطاعــات اســتخراج شــده را 

وارد یــک پایــگاه داده مــی کنــد.

ــی  ــال م ــوان مث ــه عن ــزود: ب ــن خصــوص اف وی در ای

ــخص  ــازه مش ــک ب ــهر را در ی ــا ش ــتان ی ــم اس توانی

انتخــاب کنیــم و ایــن نرم افــزار بــر اســاس پارامترهایی 

کــه دارد، اطاعــات مــورد نیــاز را بدســت مــی اورد کــه 

مــی تــوان پارامترهــا را روی نقشــه هــم دیــد. از ایــن 

گزارشــها بــه واســطه نــرم افزارهــای بومــی مــی توانیــم 

گــزارش هــای مختلفــی را دریافــت کنیــم.

حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه نمونــه نــرم افــزار مشــابه 

ــه  آنایــن خــودکار در کشــور طراحــی نشــده اســت ب

خبرگــزاری مهــر گفــت: همچنیــن نمونــه خارجــی ایــن 

نــرم افــزار طراحــی شــده کــه دسترســی عمومــی نــدارد.

ــزار  ــرم اف ــن ن ــی ای ــت رقابت ــه مزی ــان اینک ــا بی وی ب

عــاوه بــر خــودکار و اتوماتیــک بــودن، آنایــن بــودن 

ــزار،  ــرم اف ــن ن ــطه ای ــه واس ــت: ب ــت، گف ــز هس نی

عــاوه بــر هیــت مــپ، دیتاهــا در پایــگاه داده ذخیــره 

مــی شــوند؛ اطاعــات بدســت آمــده مــی توانــد بــرای 

ــد باشــد. ــری حاکمیتــی مفی ــم گی تصمی

وی بــا اشــاره بــه دیگــر ســامانه طراحــی شــده در ایــن 

شــرکت گفــت: ســامانه دیگــر مــا بــا پــردازش تصاویــر 

ــور  ــی کش ــای آب ــه ه ــد از پهن ــی توان ــواره ای م ماه

اطاعاتــی از قبیــل مســاحت، ارتقــاع و دمــای ســطح 

ــت آورد. آب را بدس

ــر اینکــه ایــن نــرم افــزار  ــا تاکیــد ب حســینی مقــدم ب

ــتم  ــل و سیس ــا موبای ــتفاده ب ــت اس ــت وب قابلی تح

هــای pc را دارد، گفــت: ســازمان فضایــی بــا اســتفاده 

از دو ســامانه طراحــی شــده در ایــن شــرکت، گزارشــات 

ــا  ــط ب ــات مرتب ــی و گزارش ــای آب ــه ه ــا پهن ــط ب مرتب

آلودگــی هــوا را اســتحصال مــی کنــد.

خبر
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ایجاد  پوشش  زیست  فعال آلیاژ منیزیم
توسط محققان دانشگاه امیرکبیر

نسرین سادات آذریان دانش آموخته دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر و مجری طرح »ایجاد  پوشش های زیست فعال 

روی آلیاژ منیزیم ۳۱AZ به روش پاسمای الکترولیتی« 

گفت: کنترل نرخ خوردگی در کنار بهبود زیست سازگاری 

و زیست فعالیت آلیاژ پایه منیزیمی به عنوان کاشتنی 

فلزی تجزیه پذیر از جمله اهداف این طرح است.

وی افزود: با به کار بردن اجزای زیست فعال در سطح 

کاشتنی، شرایط بهبود بافت استخوانی آسیب دیده 

تسریع می یابد و همزمان با تجزیه پذیری کاشتنی در 

بدن، بافت استخوانی جدید رشد کرده و جای آن را می 

گیرد.

مجری طرح »ایجاد  پوشش های زیست فعال روی آلیاژ 

منیزیم ۳۱AZ به روش پاسمای الکترولیتی« با اشاره 

به روند این طرح تصریح کرد: در این طرح، با استفاده 

از روش PEO )که بر مبنای اکسیداسیون آندی فلزات 

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ایجاد  پوشش های زیست فعال روی آلیاژ منیزیم موفق شدند تا 

خوردگی آلیاژهای پایه منیزیمی را کنترل کرده و به توسعه کاشتنی های تجزیه پذیر درون تنی بپردازند.
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در ولتاژی باالتر از ولتاژ شکست دی الکتریک الیه های 

اکسید سطحی فلز است( پوشش اکسیدی چند جزئی 

حاوی اجزای زیست فعال )کلسیم، فسفر، سیلیسیم و 

فسفر( بر سطح آلیاژ منیزیم ۳۱AZ ایجاد شد.

آذریان ادامه داد: با مطالعه بر روی متغیرهای 

فرایند، پوشش بهینه به لحاظ ضخامت، ویژگی های 

میکروسکوپی و خواص خوردگی و زیستی تولید و در 

محلول شبیه سازی شده  بدن به لحاظ تجزیه پذیری با 

گذشت زمان مورد ارزیابی قرار گرفت.  

وی به نتیجه این طرح گفت: نتیجه، اثربخشی روش 

PEO در کنترل نرخ خوردگی منیزیم بود به طوری که 

با تجزیه پذیری آلیاژ دارای پوشش، رسوبات غنی از 

کلسیم و فسفر )مشابه فاز معدنی استخوان( بر سطح 

تشکیل می شد.

این محقق افزود: کنترل خوردگی آلیاژهای پایه 

منیزیمی و همچنین توسعه کاشتنی های تجزیه پذیر 

درون تنی از نتایج این طرح است.

وی با بیان اینکه از این طرح مقاله ای منتشر شده  

است، خاطرنشان کرد: این مقاله تحت عنوان »مکانیزم 

فرایند پوشش دهی اکسیداسیون پاسمای الکترولیتی 

)PEO( و نقش متغیرها در ترکیب شیمیایی پوشش« 

است که در »ژورنال منیزیم و آلیاژها« منتشر شده 

است.

به گفته این محقق، ادامه و نتیجه این طرح منوط 

به  انجام آزمایش های زیستی تکمیلی و آزمون  های 

حیوانی است.

آذریان درخصوص کاربردهای ایجاد  پوشش های 

زیست فعال روی آلیاژ منیزیم ۳۱AZ به روش پاسمای 

الکترولیتی گفت: تولید کاشتنی های استخوانی تجزیه 

پذیر با ویژگی تسریع ترمیم بافت استخوانی آسیب 

دیده از کاربردهای ویژه این طرح محسوب می شود.

 استاد راهنمای این طرح دکتر سید محمد موسوی 

خوئی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی  امیرکبیر 

است.
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ــز کرمــی در آییــن امضــای تفاهم نامــه همــکاری  پروی
بیــن ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع 
خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و 
شــرکت بهره بــرداری راه آهــن شــهری تهــران و حومــه 
بــا تشــبیه متــروی تهــران بــه شــهر زیرزمینــی، گفــت: 
ایــن شــهر ظرفیــت و مزیــت هــای باالیــی بــرای بــازار 
ســازی در حــوزه فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی 
و خــاق دارد. بــا شــکل گیــری پلتفــرم خانــه خــاق و 
نــوآوری متــرو در کنــار شــکل دهــی بــه شــرکت هــای 
ــردم و  ــه م ــب ب ــهیات مناس ــی تس ــاق و فرهنگ خ

مســافران متــرو ارائــه مــی شــود.
رئیــس ســتاد اجرایــی ســازی سند توسعه ملى فناوری 
های نرم همچنیــن بیــان کــرد: روزانــه ۳ میلیــون 
مســافر در متــروی تهــران جــا بــه جــا مــی شــوند ایــن 

ظرفیــت بــاال مــی توانــد فضایــی بــرای تبلیــغ کســب 
و کارهــای خــاق و نــرم باشــد و شــرکت هــای دانــش 
بنیــان و خــاق بتواننــد از ایــن فرصــت ایجــاد شــده 
بــرای توســعه کســب و کار خــود بهــره بگیرنــد و بــازار 
ــاق  ــرم و خ ــع ن ــوزه صنای ــال ح ــرکت های فع کار ش

رونــق گیــرد.
کرمــی افــزود: در شــهر زیرزمینــی متــروی تهــران 
می تــوان بــا اســتقرار شــرکت هــای خــاق فضاهایــی 
بــرای کســب و کار هــای دیجیتــال و اســتارت آپــی و 
نیــز معرفــی مجــازی و فیزیکــی محصــوالت و خدمــات 
ایــن شــرکت ها ایجــاد کــرد. بــرای ایــن کار مــی تــوان 
 ،AR، VR ،از فناوری هایــی چــون هــوش مصنوعــی
ــری و فروشــگاه  اینترنــت اشــیا و مــوزه مجــازی و گال
مجــازی غیــره بهــره بــرد. مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم 

گزارش ویژه

ایجاد خانه خالق و نوآوری مترو کلید خورد
تفاهم نامه همکاری بین ستاد فناوری های نرم و صنایع خاق معاونت علمی و فناوری و شرکت بهره برداری 

راه  آهن شهری تهران با هدف توسعه کسب وکارهای حوزه فناوری های نرم و صنایع خاق منعقد شد.
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گزارش ویژه
کــه متــروی تهــران را ماننــد بســیاری از کشــورها 
توانمندی هــای  ارائــه  بــرای  ســیاری  گالــری  بــه 
ــن  ــه ای ــم. البت ــل کنی ــا تبدی ــا و خاق ه دانش بنیان ه
کار بــه ظرافت هــای بصــری و اســتفاده از خاقیت هــا 
ــافران را  ــا مس ــاز دارد ت ــا نی ــا، نوآوری ه ــاوری ه و فن

ــد. جــذب کن
دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع 
ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن خــاق معاون
بــا اشــاره بــه حوزه هــای فعالیــت شــرکت های خــاق 
در کشــور، بیــان کــرد: در حــال حاضــر ایــن شــرکت ها 
ــازی،  ــم، انیمیشــن، ب در ۲۰ حــوزه مختلــف ماننــد فیل
ــاس، گیاهــان  ــد و لب ســرگرمی، ورزش و تندرســتی، م
و  آموزشــی  و  اجتماعــی  نــوآوری هــای  دارویــی، 
ــره  ــگری و غی ــمی و گردش ــای تجس ــری هنره یادگی
ــد  ــرکت ها می توانن ــن ش ــد. ای ــت می کنن ــه خدم ارائ
ــی هــم در ایســتگاه و هــم  در حــوزه کاری و جغرافیای
در واگــن متــروی تهــران هــم توانمندی هــای خــود را 

ــد. ــرار دهن ــد ق ــد و در معــرض دی ــه کنن ارائ
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــزود: معاون ــی اف کرم
بنیــان  بــا کمــک شــرکت های دانــش  جمهــوری 
و خــاق خــود در زمینه هــای مختلــف راهبــردی 
چــون ســاخت متــرو ایــران ســاخت تجهیــزات و 
دســتگاه های کاربــردی در متــرو، نیرومحرکــه، ســاخت 
واگــن، کابیــن ، نگهــداری و تعمیــر لوکوموتیوهــای 
متــرو بــا شــرکت بهــره بــرداری راه آهــن شــهری 
همــکاری می کنــد. امــا در حــوزه صنایــع نــرم و خــاق 
ــم  ــه امیدواری ــون همــکاری مشــترکی نداشــتند ک تاکن
ــاق و  ــه خ ــاد خان ــه و ایج ــن تفاهم نام ــب ای در قال
نــوآوری متــرو بــه ایــن حــوزه نیــز ورود کنیــم و شــاهد 

ــیم. ــه باش ــه و خاقان ــوب، نوآوران ــات خ اتفاق
ملى  توسعه  سند  ســازی  اجرایــی  ســتاد  رئیــس 
ــا  ــرکت ها ب ــم ش ــه داد: امیدواری فناوری های نرم ادام
برنامه ریــزی بــه ایــن حــوزه ورود و از مزیت هــای 
ــی  ــازار یاب ــد. ایــن خدمــات از ب ــن کار اســتفاده کنن ای
و فــروش، تبلیغــات و آگهــی درآمدزایــی شــروع مــی 
ــون  ــه ای چ ــات فناوران ــری از امکان ــره گی ــا به ــود ت ش

AR، VR، اینترنــت اشــیا و هــوش مصنوعــی درون 
ــا  ــا ت ــکیل و زیب ــکلی ش ــه ش ــرو ب ــای مت ــن ه کابی
ایســتگاه هایی کــه ازدحــام کمتــری دارنــد، ادامــه دارد.
کرمــی همچنیــن گفــت: شــرکت هــای خــاق و دانــش 
ــود  ــت خ ــرای فعالی ــازاری ب ــد در ب ــی توانن ــان م بنی
ــهروندان  ــرای ش ــم ب ــاع آن ه ــه انتف ــد ک ــاد کنن ایج
اســت و هــم شــرکت متــرو و هــم شــرکت هــای خــاق 
و فنــاوری کــه ایــده دارنــد و مــی تواننــد در ایــن حوزه 
ــوزه  ــاوری در ح ــی و فن ــت علم ــد. معاون ــت کنن فعالی
فنــاوری هــای پیشــرفته در قالــب طرح هــای کان ملی 
ــا متــرو همــکاری داشــته و یــک رام قطــار مترویــی  ب
را ۸۵ درصــد در تمــام تجهیــزات، ایــران ســاخت کنــد. 
در حــال حاضــر نیــز قطــار مترویــی ایــران ســاخت در 
حــال پــاس کــردن اســتاندارد هــا و تســت گــرم خــود 

را در خطــوط متــروی تهــران طــی مــی کنــد.
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور افزود: 
وقتــی مســافری ســوار قطــار مــی شــود ناخــودآگاه بــه 
ــن مــکان صــرف مــی  بخشــی از وقــت خــود را در ای
ــوش  ــیا، ه ــت اش ــوزه، اینترن ــای ح ــرکت ه ــد ش کنن
مصنوعــی، کســب و کارهــای دیجیتــال و فنــاوری های 
ــد در ایســتگاه ها و  ــی توانن ــرم در حــوزه AR، VR م ن
ــافران  ــن، چشــم و دل مس ــرای ذه ــرو پذی ــن مت کابی
ــغ و  ــم تبلی ــانی، ه ــاع رس ــه اط ــم از جنب ــند. ه باش
هــم نوآوری هــای روز. در متــروی بســیاری از کشــورها 
گالــری هــای ســیاری کــه ایجــاد مــی شــود در حــوزه 
فیلــم، انیمیشــن، هنرهــای تجســمی و غیــره کارهــای 
خــود را کمــک همیــن فناوری هــا عرضــه مــی کننــد و 

بــازار کســب و کار ایجــاد کننــد.
رئیــس ســتاد اجرایــی ســازی سند توسعه ملى فناوری 
های نرم همچنیــن بیــان کــرد: فنــاوری هــا عمــر دارنــد 
ــرای  ــی ب ــه اله ــد و ودیع ــر ندارن ــا عم ــوآوری ه ــا ن ام
ــد  ــتی باش ــت درس ــکان و حمای ــر م ــتند اگ ــر هس بش
ــا  ــول ی ــکل محص ــه ش ــت و ب ــد یاف ــرورش خواه پ
خدمــت شــکل مــی گیــرد تــا مــردم از آن بهــره منــد 

شــوند.
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محققان »موسسه فناوری ماساچوست« )MIT( ماده جدیدی ساخته اند که به استحکام فوالد و به سبکی 

پاستیک است.

گزارش

تولید ماده ای جدید با استحکام فوالد و سبکی پالستیک

 مایکل استرانو استاد مهندسی شیمی در موسسه 

فناوری ماساچوست و نویسنده ارشد یک مطالعه 

جدید در زمینه نحوه تولید این ماده جدید، گفت: این 

ماده را می توان به راحتی در مقادیر زیاد تولید و از آن 

در تولید پوشش های سبک برای اتومبیل و تلفن تا 

بلوک های ساختمانی و سازه های عظیم مانند پل ها 

استفاده کرد. 

به گفته محققان MIT، این ماده چند برابر قوی تر از 

شیشه ضد گلوله است و میزان نیروی مورد نیاز برای 

شکستن آن دو برابر فوالد است، این در حالی است که 

چگالی این ماده تنها یک ششم فوالد است. محققان 

این کار را با توسعه فرآیند جدیدی برای تشکیل 

پلیمرها انجام می دهند. پاستیک ها به همراه الستیک 

و شیشه نمونه ای از پلیمرها هستند. پلیمرها اساسًا 

زنجیره ای از مولکول های منفرد به نام مونومر هستند 

که از طریق پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل 

شده اند.

این ماده از الیه هایی از صفحات مولکولی کوچک 
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گزارش

تشکیل شده  است که به منظور تشکیل صفحات روی 

هم قرار می گیرد. هر الیه توسط پیوندهای هیدروژنی 

به هم متصل می شود که آن را قوی و سبک می کند.

مدت ها تصور می شد پلیمرهای تشکیل  شده از 

ورقه های دو بعدی را می توان برای ساخت مواد بسیار 

سبک وزن استفاده کرد، اما محققان بر این باور بودند 

که این کار غیرممکن است و علت آن نیز این است که 

فقط یک مونومر از صفحه در حال رشد ورق پیچانده 

می شود تا کل مواد شکل دلخواه خود را از دست 

بدهد. برای غلبه بر این مشکل، محققان موسسه 

فناوری ماساچوست از ترکیبی به نام مامین استفاده 

کردند که از حلقه هایی از کربن و نیتروژن تشکیل شده 

است و معموال برای ساخت ظروف پاستیکی استفاده 

می شود.

محققان متوجه شدند که تحت شرایط مناسب، 

مونومرهای موجود در مامین را می توان برای 

رشد دیسک های دو بعدی کوچکی که روی هم قرار 

می گیرند، استفاده کرد و هر الیه توسط پیوندهای 

هیدروژنی به هم متصل می شود و آن را بسیار قوی و 

پایدار می کند. این ماده دارای یک مدول کشسان است 

که این موضوع آن را ۴ تا ۶ برابر محکم تر از شیشه ضد 

گلوله می کند.

مدول کشسان کمیتی است که میزان مقاومت ماده 

نسبت به تغییر شکل کشسان )برگشت پذیر( تحت 

تنش اعمالی را اندازه گیری می کند. در همین حال، 

نیروی مورد نیاز برای شکستن پلیمر، دو برابر فوالد 

است.

مشروح این مطالعه هفته گذشته در مجله معتبر 

Nature منتشر شد.
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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

پرفروش ترین شیرآالت ساختمانی در بازار

قیمت )ناموت) نام محصول

49,۰۰۰ سردوش حمام مدل سوبان برند ریکان 

24۰,۰۰۰ سردوش حمام مدل        برند سوبان

430,۰۰۰ علم دوش حمام مدل        برند رانا

1,160,000 ست شیرآالت برند استار

380,000 شلنگ توالت مدل          کی دبلیو سی

430,000
دوش حمام مدل یونیورست اکونومیک

برند ریکان

2,460,000 شیرآشپزخانه         برند کی دبلیو سی

1,700,000 ست شیرآالت مدل بیزانس برند رز

290,000 شیر روشویی مدل ندا      برند طوفان فلز

2,300,000 ست شیرآالت مدل قاجاری برند فراست پویا

ــیرآالت  ــواع ش ــت ان ــی قیم ــه بررس ــروز ب ــازار ام در ب

ســاختمانی نســبت بــه هفتــه گذشــته پرداختــه شــده 

اســت.

برایــن اســاس در بــازار امــروز قیمــت شــیرآالت 

ســاختمانی اســتار  مــدل ســت شــیرآالت بــه مــرز یــک 

ــت. ــیده اس ــزارناموت رس ــون و ۱۶۰ ه میلی

ــدل  ــا م ــاختمانی ران ــیرآالت س ــت ش ــن قیم همچنی

ــام مــدل cr01 حــدود۴۳۰ هــزار ناموت  ــم دوش حم عل

اعــام شــد.

گرانتریــن شــیرآالت ســاختمانی کــی دبلیــو ســی مــدل 

ــون و ۴۶۰  ــت ۲ میلی ــه قیم ــپزخانه Rita ب ــیر آش ش

ــه فــروش رفــت. هــزار ناموت ب

F3

cr01

101-14

Rita

sk

http://www.tasisatnews.com
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گزارش

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی:
طراحی پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز در کشور

یک شرکت دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و 

شکوفایی و مشارکت چهارجانبه با چند شرکت  فناوری 

اطاعات و ارتباطات، کنترل گاز اکباتان و ایرانسل موفق 

به طراحی پلتفرم »کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای 

گاز« در کشور شد.

محسن ابوئی مهریزی، رئیس هیات مدیره این شرکت 

دانش بنیان در خصوص این پلت فرم که در دانشگاه 

خاتم رونمایی شد، گفت: در اواخر سال ۹۶ شرکت ملی 

گاز طی فراخوانی، از شرکت ها به منظور تولید محصولی 

برای کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز دعوت 

به عمل آورد که شرکت ما نیز در این فراخوان شرکت 

کرده و موفق به عقد قرارداد شد. این محصول با 

آزمایش های انجام شده، با موفقیت تکمیل شده است.

وی در خصوص تفاوت هوشمندسازی کنتورهای گاز 

با کنتورهای برق و آب گفت: در پروژه هوشمندسازی 

کنتورهای گاز، ما به دلیل استانداردهای باالی حفاظتی 

و امنیتی و نیز در دسترس نبودن برق ناچار هستیم از 

بسترهای ارتباطی مبتنی بر IoT استفاده کنیم؛ بنابراین 

امکان استفاده از شبکه های موجود موبایلی که در سایر 

حوزه های اندازه گیری استفاده می شود، وجود ندارد.

ابوئی مهریزی ادامه داد: ما از اوایل سال ۱۳۹۷، طی 

تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت کنترل گاز اکباتان 

NB- که در همدان مستقر است و بستر ارتباطی

IoT  شبکه ایرانسل، کار مشترکی را با این شرکت ها 

آغاز کردیم و این مجموعه تاش می کند اکوسیستم 

هوشمندسازی در بخش اندازه گیری را به بهترین شکل 

پیاده سازی کرده و راه را برای ورود به سایر ورتیکال ها 

باز کند.

به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، ابوئی مهریزی 

بیان کرد: این مشارکت چهارجانبه بین شرکت ما و 

شرکت های فناوری اطاعات و ارتباطات و کنترل گاز 

اکباتان و ایرانسل منعقد شده و آمادگی داریم که پس 

از تایید شرکت ملی گاز که مشتری نهایی آن است، 

محصول کنتورهای هوشمند گاز را در سطح مشترکین 

موردنظر کارفرما ارائه پیاده سازی کنیم.
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تأسیسات در هفت گوشه جهان

شناسایی دقیق آلودگی های دریایی با پهپادهای هوش مصنوعی
محققــان آمریکایــی از ابــداع یــک سیســتم هــوش مصنوعــی تــازه خبــر داده انــد کــه قابــل نصــب بــر روی پهپادهاســت و بــه آنهــا 

کمــک می کنــد در حیــن گشــت زنــی بــه ســرعت زباله هــای دریایــی را شناســایی کننــد.
زباله هــای دریایــی مشــکلی بــزرگ هســتند، چــه زمانــی کــه در دریــا شــناورند و چــه زمانــی کــه بــه ســاحل می آینــد. دانشــمندان برای 
غلبــه بــر ایــن مشــکل در حــال توســعه پهپادهــای مجهــز بــه هــوش مصنوعــی هســتند کــه زباله هــای ســاحلی رهــا شــده توســط 

ــد. انســان ها را از هــوا شناســایی می کنن
طــرح مذکــور توســط محققــان دانشــگاه ایالتــی اورگان و چنــد مؤسســه دولتــی آمریــکا هدایــت می شــود. اعضــای گــروه با اســتفاده 
از یــک دوربیــن پالریمتریــک کــه از امــواج الکترومغناطیســی تصویربــرداری می کنــد، فیلمبــرداری از اشــیا طبیعــی و زباله هــای انســانی 

در ســاحل کورپــوس کریســتی تگــزاس را آغــاز کردند.
ایــن فیلــم بــا اســتفاده از یــک هلیکوپتــر گارد ســاحلی ایــاالت متحــده گرفتــه شــد کــه در ارتفاعــی پــرواز می کرد کــه پهپادهــای مجهز 

بــه دوربیــن در همــان ارتفــاع پــرواز خواهنــد کرد. 
از ایــن ویدئــو بــرای توســعه الگوریتم هــای مبتنــی بــر یادگیــری ماشــینی اســتفاده شــد کــه قــادر بــه شناســایی و طبقه بنــدی اجســام 
ســاخته شــده بــا مــواد مصنوعــی بــر اســاس روش متمایــز بررســی بازتــاب نــور پالریــزه هســتند. اشــیا طبیعــی، ماننــد ســنگ ها و 

پوشــش گیاهــی، نــور قطبــی شــده را بــه شــیوه ای متفــاوت از زباله هــا منعکــس می کننــد.
ایــده نهایــی ایــن اســت کــه پهپادهــا در نهایــت قــادر خواهنــد بــود در طــول خــط ســاحلی پــرواز کننــد و بــه طــور مســتقل مــکان 
ــن داده هــا اســتفاده  ــران از ای ــد. ســپس کارگ ــرداری کنن ــن کار شناســایی و از آن نقشــه ب ــن انجــام ای زباله هــای رهاشــده را در حی
می کننــد تــا ببیننــد بیشــترین مقــدار زبالــه در کجــا قــرار دارد، تــا بتواننــد تالش هــای خــود را بــرای حــذف زباله هــا از آن مکان هــا 

ــز کنند. متمرک

فرانسه از نسل جدید قطارهای فوق سریع رونمایی کرد
امانوئــل ماکــرون، رئیــس جمهــوری فرانســه در چهلمیــن ســالگرد معرفــی نخســتین قطار فــوق ســریع، در ایســتگاه راه آهن لیون شــهر 

پاریــس از نســل جدیــد ایــن قطارهــا رونمایــی کرد. 
ایــن مراســم بخشــی از برنامــه بلندپروازانــه دولــت فرانســه بــرای روزآمــد کــردن شــبکه حمــل و نقــل ریلــی ایــن کشــور اســت. دولــت 

قــرار اســت ۶ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون یــورو در شــرکت ملــی راه آهــن فرانســه ســرمایه گــذاری کنــد.
قطارهــای فــوق ســریع جدیــد )TGV M(، قــرار نیســت رکــورد ۳۲۰ کیلومتــر در ســاعت نســل پیشــین را بشــکنند، امــا آنهــا بــا محیــط 
زیســت ســازگارتر و بزرگ ترنــد و نیــز رفــاه بیشــتری بــرای مســافران بــه همــراه خواهنــد داشــت. طراحــی آیرودینامیــک جدیــد امــکان 

ــرژی را می دهــد. ــی ۲۰ درصــدی ان صرفه جوی
نسل جدید قطارهای فوق سریع فرانسه، ساخت شرکت آلستوم، از ۲ سال دیگر وارد شبکه ریلی این کشور می شود.
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شیائومی تصفیه کننده هوا 4 پرو میجیا را راه اندازی کرد
شــیائومی تصفیــه کننــده هــوا 4 پــرو میجیــا را در چیــن عرضــه کــرد. ایــن محصــول جانشــین تصفیــه کننــده هــوا 3 ای می باشــد 
کــه در ســال 2019 راه انــدازی شــد. قیمــت دســتگاه تصفیــه کننــده هــوا جدیــد از 1299 یــوان )200 دالر( شــروع می شــود امــا بعــداً بــا 

قیمــت 1499 یــوان )232 دالر( بــه فــروش می رســد.
دســتگاه تصفیــه کننــده هــوا 4 پــرو میجیــا بــا هدف حــذف کارآمــد آلدهیدهــا و انجــام عملکردهای خوشــبو کنندگــی، ضــد باکتریایی 
و ضــد ویروســی، دارای چندیــن ارتقــاء اســت. ایــن دســتگاه بــر طراحــی ورودی هــوای محیطــی 360 درجــه متکــی اســت و حداکثــر 

8330 لیتــر هــوای پــاک در دقیقــه را ارائــه می دهــد کــه معــادل فضــای 10 متــر مربعــی اتــاق کــودک اســت. 
عنصــر فیلتــر دســتگاه تصفیــه کننــده هــوا 4 پــرو میجیــا دارای ســطح وســیعی از کاغــذ فیلتــر اســت و از یــک ســاختار لمینیــت 5 
الیــه بــا دقــت بــاال اســتفاده می کنــد. در مقایســه بــا مــدل قبلــی، ســطح بــاز شــده کاغــذ فیلتــر 4000 ســانتی متر مربــع افزایــش 
یافتــه اســت. ایــن دســتگاه می توانــد گــرد و غبــار، مــوی حیوانــات خانگــی، گــرده یــا ذرات PM2.5 را بــه طــور موثــری فیلتــر کــرده و 

بوی هــای بــد را نیــز جــذب کنــد.
ظرفیــت حــذف آلدئیــد عنصــر فیلتــر آن نیــز 185 درصــد افزایــش می یابــد. میــزان حــذف فرمالدئیــد در یک ســاعت بــه میــزان 95.37 
درصــد و میــزان حــذف تولوئــن در یــک ســاعت بیــش از 96 درصــد اســت کــه می توانــد بــه طــور موثــر از پخــش شــدن گازهــای 

ســمی نامرئــی در خانــه جلوگیــری کند.
 ،H1N1 ــروس ــر وی ــه در براب ــروس اســت ک ــری و ضــد وی ــه ضــد باکت ــه هــوا دارای پوشــش دوگان ــن دســتگاه تصفی ــن ای همچنی
اســتافیلوکوکوس اورئــوس، اکــوالی و ســایر عوامــل بیمــاری زا تــا 99.99 مقــاوم اســت و می توانــد باکتری هــا و ویروس هــا را غیرفعــال 

. کند
دســتگاه تصفیــه هــوا 4 پــرو میجیــا عملکــرد خوبــی در پــردازش صــدا نیــز دارد. صــدای آن حیــن کار کــردن تنهــا 33 دســی بل اســت 
کــه بیــش از 10 دســی بل پایین تــر از اســتاندارد چیــن بــرای صــدا در شــب اســت. حتــی اگــر آن را در شــب کامــل روشــن کنیــد، بــرای 

کودکــی کــه خــواب اســت مزاحمتــی ایجــاد نمی کنــد.
یــک گریــل محافــظ نیــز در بــاال دارد کــه کاربــران را از دسترســی مســتقیم بــه تیغه هــای فــن محافظــت می کنــد. ایــن گریــل قابــل 
جــدا شــدن اســت تــا بتــوان تیغه هــای فــن را تمیــز کــرد و از آلودگــی ثانویــه جلوگیــری کــرد. همچنیــن تصفیــه کننــده هــوا 4 پــرو 
دارای یــک صفحــه نمایــش تعاملــی OLED مختصــر و واضــح اســت کــه می توانــد داده هــای PM2.5 را در لحظــه نمایــش دهــد. نوار 
نــور ســه رنــگ آن، بــه طــور مســتقیم، کیفیــت هــوای داخلــی را نشــان می دهــد و همچنیــن می توانــد وضعیــت عنصــر فیلتــر، درب 

دســتگاه و گریــل را در یــک نــگاه بــه شــما نشــان دهــد.
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