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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
بومی ســازی  را  هوشــمند  پهپاد هــای 

اســت.

 
»بسم  اهلل الرحمن الرحیم«

به نام خدایی که جان آفرید
زمین و زمان و مکان آفرید

ــزرگ  ــدس ب ــوف و مهن ــمند ،فیلس ــفندماه، زادروز والدت دانش ــم اس ــیدن پنج ــرا رس ف
ــه در  ــدگار، ک ــاز و مان ــخصیت ممت ــی، ش ــن طوس ــم خواجه نصیرالدی ــن ،حکی ایران زمی
تاریــخ علــوم مهندســی ایــران زمین،به عنــوان بزرگداشــت روز مهندســی نام گــذاری شــده 
ــارز و روشــن از توجــه بــه نقــش برجســته و ارزشــمند متخصصــان  اســت و نشــانه ای ب
ــد  ــان ارجمن ــز و مهندس ــکاران عزی ــه هم ــه هم ــت را ب ــی اس ــه مهندس ــاالن عرص و فع

ــم. ــرض می نمای ــادباش ع ــک و ش ــه تبری صمیمان
بــا دلســپاری بــه کام جــاودان خاتــم پیامبــران کــه »چنانچــه علــم، در ســتاره ثریــا هــم 
ــوف  ــان فیلس ــادآوری اذع ــم« و ی ــارس را داری ــرزمین پ ــی از س ــا مردمان ــد، در آنج باش
برجســته “فریدریــش هــگل “کــه »توســعه جوامــع انســانی بــا تاریــخ تمــدن ایــران آغــاز 
ــه  ــد ک ــان بوده ان ــردم جه ــتین م ــرافراز، نخس ــان س ــه ایرانی ــم ک ــاور داری ــردد.«، ب می گ

علــم و دانــش و فــن و هنــر مهندســی را بســط و ترویــج و توســعه داده انــد.
دانــش و هنــر مهندســی، زاده تفکــر و اندیشــه اســت و مهندســی قلــب تپنــده فرهنــگ، 

هنــر ، تمــدن، پیشــرفت و توســعه هــر کشــوری محســوب می شــود.
ــدس و  ــاع مق ــان،در دوران دف ــامی م ــن اس ــئولیت پذیر میه ــد و مس ــان متعه مهندس
ــق  ــن و درخشــانی از شــاهکارهای مهندســی را خل ــی هــم ،جلوه هــای زری ــگ تحمیل جن
کردنــد و حماســه های بزرگــی آفریدنــد و ســازنده اصلــی اســتحکامات دفاعــی، پشــتیبانی، 
ــش و  ــاه، آرام ــی، رف ــی و ایمن ــگ تحمیل ــای جن ــی ه ــازی خراب ــی، بازس ــی و مهندس فن
آســایش مــردم عزیــز کشــور بودنــد و در ایــن مســیر پرافتخــار، جامعه مهندســی، شــهدای 

ــم آرمان هــای انقــاب و نظــام نمــوده اســت. گرانقــدری را تقدی
 ۲۶ ســال پیــش، ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا تصویــب قانــون نظام مهندســی 
ــت  ــای کیفی ــتای اعت ــامی و در راس ــورای اس ــس ش ــوب مجل ــاختمان مص ــرل س و کنت
خدمــات مهندســی و ارتقــای کیفیــت ساختمان ســازی و انتظــام بخشــی و تنســیق امــور 

ــد. ــذاری گردی ــان پایه گ ــه ای مهندس حرف
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، خــود را متعهــد بــه دفــاع همه جانبــه 
ــت اندرکاران و  ــی و دس ــان اجتماع ــاء، ذی نفع ــان و اعض ــه مهندس ــه هم ــوق حق از حق
ــود  ــرای بهب ــری ب ــکاری و همفک ــل، هم ــجام، تعام ــاد انس ــه و ایج ــن حرف ــان ای مخاطب
خدمــات مهندســی و ارتقــای کیفیــت ساخت وســاز می دانــد و بــدون تردیــد طــی ربــع 
ــه از تاســیس ســازمان نظــام مهندســی ساختمان،گذشــته اســت، شــاهد  ــر ک ــرن اخی ق
ــای روز،  ــا تکنولوژی ه ــگام ب ــم و هم ــور بوده ای ــازی در کش ــت ساختمان س ــای کیفی ارتق
روش هــای نویــن صنعتــی ســازی ســاختمان و ارتقــای بهــره وری و عمــر مفیــد ســاختمان 

پیگیــری گردیــده اســت.
ــا داشــتن بیــش از ۱۱۴  ــون ب ــران هم اکن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ته
ــی  ــی غیردولت ــه ای و تخصص ــکل حرف ــن تش ــوان بزرگ تری ــدس ،به عن ــو مهن ــزار عض ه
کشــور گام هــای مؤثــر و بلنــدی در راســتای تحقــق اهــداف قانون گــذار و اعتــای طراحــی، 
ــا  ــران برداشــته اســت و ب نظــارت، اجــرا و ســاخت در پایتخــت و شــهرهای اســتان ته
همراهــی و مــدد اعضــای فرهیختــه ســازمان، هیئت رئیســه، هیئت مدیــره و همــه ارکان 
ــده قانــون و نهادینه ســازی  ســازمان در جهــت اجرایــی نمــودن بخش هــای مغفــول مان
ــن نظــام  ــط و قوانی ــت ضواب ــام پروژه هــای ســاختمانی و رعای مجــری ذی صــاح در تم

ــد. ــاش می نمای ــت ت ــت و حمی مهندســی،با جدی
ــازمان  ــن س ــن و تخصصی تری ــوان معتبرتری ــاختمان ،به عن ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــه جایگاهــی شایســته و ارزشــمند  حرفــه ای و غیردولتــی کشــور طــی ســال های اخیــر ب
ــه مــردم شــریف  ــه ب ــه و خالصان در اعتــای کیفیــت ساختمان ســازی و خدمــت صادقان
ایــران دســت یافتــه اســت و ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران نیــز در 

مســیر تــداوم خدمتگــزاری بهینــه از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ نخواهــد ورزیــد.
ــد  ــان متعه ــه مهندس ــه هم ــی را ب ــت روز مهندس ــمرده و بزرگداش ــم ش ــت را مغتن فرص
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــدر س ــای گرانق ــا اعض ــص، خصوص و متخص

ــم. ــرض می نمای ــادباش ع ــک و ش ــه تبری تهران،صمیمان
بهروزی، سرافرازی و تندرستی همگان را از درگاه خداوند متعال مسألت می نمایم.

شاد و پیروز و سامت باشید
رامین کرمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

پیام دکتر کرمی ریاست سازمان 
به مناسبت روز مهندس

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت جدید آهن آالت ساختمانی 26
امــروز قیمــت انــواع آهــن آالت در بــازار نســبت بــه روز گذشــته بــا تغییــرات 

کمــی همــراه 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

 یادداشت/واگویه های یک مهندس بیکارِ شاغل! به بهانه روز 
مهندس

10

بشــم  »دکتــر«  یــا  داشــتند  دوســت  همــه  تولــد  بــدو  همــان  از 
صــدام  مهنــدس«   – »دکتــر  اینقــدر  باالخــره  »مهنــدس«.  یــا 
زدنــد!  رقــم  هــم  رو  مــن  سرنوشــت  ســرانجام  تــا  کردنــد 

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 23
 برق کولر ها را دست کم نگیریم!

صفحه 14

بازیافــت  در  نــوآوری  ســبز؛  ژاپــن 
کربــن و ســاخت بتــن کربــن منفــی

گزارش ویژه

صفحه 19

گزارش/زندگی در خانه پیش ساخته ایالن ماسک چه شکلی است؟ 12
خانه هــای کوچــک و پیش ســاخته یــک شــرکت ســاختمانی در آمریــکا بــا اســتقبال 
بســیاری مواجه شــده اســت، تا آن جا که ایان ماسک بنیانگذار تســا و از ثروتمند ترین 
افــراد جهــان نیــز یــک بــاب از آن هــا را تهیــه و شــروع بــه زندگــی در آن کــرده اســت.

گزارش/صادرات ۳ آب شیرین کن خورشیدی به فیلیپین 27
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از صادرات ۳ آب شیرین کن خورشیدی که 

توسط محققان شرکتهای دانش بنیان و فناوری نانو به تولید رسیده به 
فیلیپین خبر داد.

گزارش/دکتر شکیب: منتظر اقدامات تحولی در نظام مهندسی 
باشید
17

مراسم معارفه دکتر حمزه شکیب به عنوان سرپرست سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور امروز شنبه، سی ام بهمن ماه با حضور دکتر محمودزاده 
معاون امور مسکن و ساختمان، مهندس مذنب مدیرکل بازرسی، ارزیابی 

عملکرد و حقوق شهروندی، مهندس عبدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی 



ت نیوز
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

بزرگتریــن جشــنواره تخفیــف آکادمــی  برگــزاری 
کاشــانه تــا ۱۴۰۱

ــن  ــه بهم ــن هفت ــانه از اولی ــی کاش ــوزش آکادم ــروه آم گ
مــاه ۱۴۰۰ تــا پایــان ســال، هــر هفتــه یــک فیلــم آموزشــی 
ــرای هــر کــدام  ــد. ب ــه شــما معرفــی مــی کن تاسیســات را ب
از ایــن محصــوالت تخفیــف هــای ویــژه ای در نظــر گرفتــه 
شــده کــه فقــط تــا پایــان نــوروز ۱۴۰۱ فرصــت داریــد از ایــن 

تخفیــف هــا بهــره منــد شــوید.
تعطیــالت پایــان ســال و نــوروز فرصــت طالیــی بــرای جبران 
کمبودهــای علمــی و برنامــه ریــزی و شــروع یــک ســال موفق 
هســت. آکادمــی کاشــانه بــرای رســیدن بــه بهتریــن نتیجــه 
بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بهتریــن نتیجــه در کوتــاه ترین 

زمــان حاصــل شــود.

نظــام مهندســی متصــدی صفــر تــا ۱۰۰ طراحــی تــا 
ســاخت مســکن

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور گفــت: طراحی 
تــا ســاخت مســکن بــر عهــده نظــام مهندســی کشــور اســت کــه 

امیدواریــم شــاهد تحــوالت مثبتــی در ایــن بخــش باشــیم.
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز،  حمزه شــکیب گفــت: ســازمان نظام 
مهندســی تکالیفــی را بــر عهــده دارد و از مراحــل طراحی و ســاخت 
یــک ســاختمان تــا زمــان عمــر مفیــد آن بایــد در اختیــار ســاختار 

ســازمان نظام مهندســی باشــد.
ــرداران  ــه رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــور بهره ب ــه گفت ب
ــی در  ــوانح طبیع ــوادث و س ــوع ح ــت از وق ــال راح ــا خی ــد ب بای
ــد  ــا بای ــند و م ــته باش ــکونت داش ــده س ــاخته ش ــای س واحد ه
زمینه ســاز تحــوالت مثبــت در حــوزه مســکن و ســاختمان باشــیم.
در ۷ دی ســال ۹۸ حجــت االســالم حســن روحانــی حکــم ریاســت 
احمــد خــرم را امضــا کــرد و امــروز هــم پــس از گذشــت ۲ســال 
وزیــر راه وشهرســازی حکــم ریاســت حمــزه شــکیب را امضــا کــرد و 
مراســم تودیــع و معارفــه بــدون حضــور احمــد خــرم برگــزار شــد.

آغاز ثبت نام دوره نظارت بر اجرا 
و تحویل تاسیسات مکانیکی

دوره نظــارت بــر اجــرا و  ســال ۱۴۰۰ از روز یک شــنبه ۸ اســفند 
مــاه شــروع می شــود

نقشــه های طراحــی شــده فــاز دو تاسیســات حتــی اگــر بــه 
ــا  ــد REVIT ی ــی مانن ــرم افزارهای ــا ن ــدی ب صــورت ســه بع
ــا اشــراف  ــی دارد کــه ب ــه ناظران ــاز ب ــه شــود نی PDMS تهی
ــن  ــی ،ای ــکات فن ــتانداردها  و ن ــررات، اس ــن و مق ــه قوانی ب
رونــد را مدیریــت کنــد. البتــه وجــود مجــری بــا تجربــه یــک 
ــاوره و  ــه مش ــد ب ــم نیازمن ــی او ه ــا حت ــت ام ــت اس نعم

کنتــرل اســت.
ــن  ــر در حی ــود، اگ ــدان توانمندنب ــر مجــری چن ــن اگ در ضم
اجــرا مشــکالت و یــا مــوارد نادیــده  ای در فــاز دو بــه وجــود 
ــا  ــود آی ــاد ش ــاری ایج ــرح معم ــی در ط ــا تغییرات ــد و ی آم
می تــوان بــدون ناظــر تاسیســات مکانیکــی کار را تمــام کــرد؟
ــی دوره  ــات مکانیک ــرای تاسیس ــر اج ــارت ب ــی و نظ بازرس
ــزار  ــانه برگ ــی کاش ــت در آکادم ــه سالهاس ــت ک ــی اس مهم

. می شــود 

اولیــن لیســت قبــول شــدگان آزمون ۱۴۰۰ بازرســین 
گاز

بــه نقــل از ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهران، 
ــای  ــی ه ــت اول قبول ــل )لیس ــرات ذی ــت، نف ــق لیس مطاب
آزمــون ۱۴۰۰ گاز فشــار ضعیــف( جهــت گذرانــدن دوره کارآموزی 

بــه دفاتــر نمایندگــی مربوطــه معرفــی مــی گردنــد.
برای مالحظه لیست کلیک کنید.

فراخــوان ثبت نــام در مســابقات تنیــس روی میــز 
ســازمان

بــه اطــالع اعضــای محتــرم می رســاند ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان تهــران در نظــر دارد نســبت بــه برگــزاری 
مســابقات تنیــس روی میــز ویــژه اعضــا )بانــوان و آقایــان( در 

ــد. ــدام نمای اســفندماه ســال جــاری اق
برای مالحظه شرایط ثبت نام کلیک کنید.
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https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-1400-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%da%af/
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قابل توجه مهندسان عمران و معماری ) تک ناظر (
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، فراخوانــی 
بــا محتــوای؛ ” الــزام حضــور مهنــدس ناظــر بــرق بــه هنــگام 

شــروع عملیــات ســاختمانی ” منتشــر کــرد.
ــا  ــردد، ت ــی گ ــالم م ــدا اع ــی موک ــای قبل ــرو اطالعیه ه پی
ــای  ــئولیت ه ــی ، مس ــات برق ــر تاسیس ــور ناظ ــان حض زم
نظــارت بــر اجــرای تاسیســات برقــی بصــورت غیرمســتقیم بــر 
عهــده مهنــدس ناظــر پــروژه )عمــران یــا معمــار( بــوده ؛ لــذا 
ضروریســت قبــل از شــروع عملیــات ســاختمانی، بــا اســتناد 
بــه بنــد ۵-۴ قــرارداد ، بــه صــورت مکتــوب بــه مالــکان ابــالغ 
ــخص  ــازمان و مش ــه س ــه ب ــه مراجع ــبت ب ــا نس ــد ت فرمایی

ــد. ــدام نماین نمــودن ناظــران تاسیســات برقــی اق
ــد  ــق بن ــی را مطاب ــزارش ناظــران تاسیســات برق ــن گ همچنی
ــت و در  ــاختمان، دریاف ــی س ــررات مل ــث دوم مق ۱۳-۷ مبح
ــر  ــایان ذک ــد. ش ــس نمایی ــود منعک ــه ای خ ــات مرحل گزارش
ــه  ــوط ب ــی مرب ــات برق ــر تاسیس ــه ناظ ــات اولی ــت گزارش اس
رعایــت ایمنــی، تجهیــز کارگاه، اجــرای همبندی در فونداســیون 
ــر  ــور ناظ ــا حض ــت ب ــکار میبایس ــروع ب ــا ش ــوده و نتیجت ب

ــی انجــام شــود. تاسیســات برق

اخبار داخلی

ابــالغ اقدامــات اصالحــی بازدیــد کارگــروه نظــارت و 
شــهری ساخت وســازهای  کیفیــت  ارزیابــی 

ابــالغ اقدامــات اصالحــی بازدیــد کارگــروه نظــارت و ارزیابــی کیفیــت 
مهندســی  نظــام  ســازمان  ســوی  از  شــهری  ساخت وســازهای 

ــد ــر ش ــران منتش ــتان ته ــاختمان اس س
ــی  ــور عمران ــی ام ــرم هماهنگ ــت محت ــه معاون ــت ابالغی ــه پیوس ب
ــروه  ــد کارگ ــات اصالحــی بازدی ــا موضــوع اقدام ــران ب اســتانداری ته
ــکل از  ــهری )متش ــازهای ش ــت ساخت وس ــی کیفی ــارت و ارزیاب نظ
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان، اداره کل فنــی اســتانداری 
ــران، اداره کل راه و شهرســازی اســتان و ســازمان نظــام مهندســی  ته
ــهر  ــاز در ۱۲ ش ــت ساخت وس ــت کیفی ــتان( از وضعی ــاختمان اس س
اســتان تهــران جهــت بهره بــرداری و اقــدام مقتضــی ناظــران حقیقــی 
و حقوقــی در نظارت هــای کارگاهــی در خصــوص نصــب تابلــو 
مشــخصات پــروژه، تکمیــل زونکــن کارگاهــی )شــامل پروانــه، جــواز، 
نقشــه های مصــوب، نتایــج آزمایشــگاه ژئوتکنیــک، جــوش و بتــن(، 

ــردد. ــه می گ ــتاندارد و … ارائ ــح اس ــتفاده از مصال اس

ممنوعیت تردد واکسن گریزان و بیماران کرونایی با مترو
مهــدی شایســته اصــل، مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری متــرو تهــران  در خصــوص تمهیــدات شــرکت متبوعــش بــرای مدیریــت کرونــا 
ــژه امــری ضــروری  ــه و اتخــاذ تمهیــدات وی ــا افزایــش یافت ــان کرون ــان و متوفی ــاره مدتــی اســت آمــار مبتالی گفــت: متاســفانه دوب
ــه وضعیــت امیکــرون در کشــور و قرمــز  ــا توجــه ب ــن موضــوع اهتمــام داشــته ایم و ب ــه ای ــا ب محســوب می شــود.وی ادامــه داد: م
ــا توجــه بــه حمایــت وزیــر کشــور و از طریــق اســتانداری داشــته ایم و بــر  ــا، مصوبــه خوبــی ب شــدن شــرایط تهــران بــه لحــاظ کرون
همیــن اســاس، مســافران واکســن گریز و یــا کســانی کــه مبتــال بــه کرونــا هســتند کــد ملــی و نامشــان از طریــق ســامانه »ایــران مــن« 
بــرای شــرکت بهــره بــرداری متــرو ارســال خواهــد شــد بــه عبارتــی بــا اتصــال ایــن ســامانه بــه ســامانه فــروش بلیــت متــرو ایــن افــراد 
امــکان تــردد در متــرو را نخواهنــد داشــت و ان شــاءاهلل تــا هفتــه آینــده بــه دســتور وزیــر کشــور و اســتاندار »ســامانه ایــران مــن« 
بــه ســامانه فــروش بلیــت متصــل خواهــد شــد.وی همچنیــن توضیــح داد: همچنیــن از ورود افــرادی کــه ماســک نمی زننــد در متــرو 

جلوگیــری می شــود مگــر اینکــه نســبت بــه تهیــه ماســک اقــدام کننــد.
بــه گــزارش فــارس، مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری متــرو تهــران، اضافــه کــرد: در زمینــه هواســازها هــم اقدامــات خوبــی آغــاز شــده 
ــود.  ــده ش ــط دمی ــاک در محی ــوای پ ــر و ه ــوا را فیلت ــا ه ــده ت ــتفاده ش ــرو اس ــای مت ــل قطاره ــا در داخ ــا، اولپ ــت.فیلترهای هپ اس
همچنیــن روش هــای ضــد عفونــی بــه روش کلــد پالســما یــا پالســمای ســرد، اوزون، مــواد ضدعفونــی نانوســیلور در برخــی خطــوط 
و ایســتگاه هــا بــه صــورت پایلــوت در حــال اســتفاده اســت و اگــر نتیجــه بخشــی خوبــی داشــته باشــد آن را بــه ســایر ایســتگاه هــا 

تســری مــی دهیــم.

https://tasisatnews.com/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d9%86%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1/
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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
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/product/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
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%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9/
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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جنجال برکناری خرم و حکم سرپرستی جدید!
در پی انتشار خبری در خبرگزاری تسنیم مبنی بر صدور 

حکم سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 

از سوی وزیر راه و شهرسازی ، این خبر از سوی یک 

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تکذیب شد. 

به گزارش صما، روز دوشنبه خبری با عنوان “سرپرست 

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شد” 

در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. در همین حال، پیگیری 

های حسین احمدی ، عضو سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور حاکی از این واقعیت است که 

هیچگونه حکمی تاکنون در این خصوص ارسال نشده 

است. این عضو سازمان نظام مهندسی با انتقاد شدید 

از رفتار غیر اخاقی انجام شده، جزییاتی از موضوع 

مذکور را در قالب یادداشتی منتشر کرده است که در 

ادامه آمده است.

سناریوی برکناری

روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ خبری تحت عنوان 

)اختصاصی/ سرپرست سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور منصوب شد(! توسط خبرگزاری تسنیم، 

شایع شد که : “طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر 

راه و شهرسازی، حمزه شکیب به عنوان سرپرست 

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جایگزین 

احمد خرم شد.” در ادامه افزوده است خرم دی ماه 

سال ۹۸ طی حکمی از سوی حسن روحانی رئیس 

جمهور سابق به مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان 



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 8هفته نامه شماره 373

یادداشت
مزبور منصوب شده بود. حدود یک سال دیگر از دوره 

ریاست، وزیر دولت اصاحات باقی مانده است.” به 

گزارش این خبرگزاری، در حکم اشاره شده به اینکه : 

وزیر خطاب به شکیب تأکید نموده وی شورای مرکزی 

دوره نهم را تشکیل دهد!

جهت دریافت اطاعات بیشتر و تعیین صحت و سقم 

خبر، از روابط عمومی سازمان جویا شدم که آیا اباغ 

رسمی از این بابت دریافت شده است؟ که ناباورانه 

متوجه شدم هیچگونه حکمی تاکنون ارسال نشده 

است و موضوع به سازمان مزبور نیز بصورت شفاهی 

و غیر رسمی اعام شده و تازه با تحت فشار قرار دادن، 

روابط عمومی سازمان را مکلف نموده اند، بصورت 

مشابه خبرگزاری مذکور، با درج این خبر نسبت به 

انتشار و اعام آن مبادرت نماید. در خبر “تسنیم” نیز 

هیچگونه انتشار نسخه ای یا اشاره ای به رسمیت و 

شماره و تاریخ نامه حکم مورد ادعا نشده است!

تا اینجای ماجرا متأسفانه مشابه بسیاری موارد دیگر، 

رفتار غیر اخاقی و مواجهه ناجوانمردانه با اشخاص 

و لوث کردن شئون و بی توجهی به قوانین حتی در 

مراعات ظواهر آن نیز مشهود است. اما پرواضح است 

مسیر قانونی تغییر و تحوالت مدیریتی مشخص است 

و مسئله آنجاست که چه نیازی به دور زدن قانون 

است؟! و اما براساس فصل هشتم ماده ۱۰۸ قانون 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، 

شورای مرکزی متشکل از ۲۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی 

البدل است، که از بین دو برابر افراد معرفی شده به 

وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی 

البدل توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب می شوند. در 

ماده ۱۰۹ قانون مدت عضویت اعضای شورای مرکزی 

سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی 

در صورت بقای شرایط الزم، در دوره های بعد بامانع 

است. براساس فصل نهم ماده ۱۱۵ شورای مرکزی در 

اولین جلسه خود که به دعوت وزیر راه و شهرسازی و 

به ریاست وی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل می 

شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس 

شورای مرکزی به وزیر پیشنهاد می نماید و وزیر از بین 

آنها یک نفر را بعنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس 

سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به 

رئیس جمهور معرفی خواهد نمود. دوره تصدی رئیس 

شورای مرکزی مدت ۳ سال است و انتخاب مجدد او 

مشروط به شرایط فوق بامانع می باشد.

بنابراین چنین نتیجه گیری می گردد که اوالً چه لزومی 

به شتابزدگی در تغییر رئیس سازمان نظام مهندسی 

کشور زودتر از موعد است؟! ثانیًا برفرض، در صورت 

تشخیص و تصمیم به این تغییر، چرا با رفتارهای 

غیرقانونی، حریم شکنی و تعرض به قانون همراه 

شود؟! حیطه ای که خود شامل استقال و دارای 

سلسله مراتب معین انتخاباتی درون سازمانی است.

پرده اول- سناریوی مهندسی انتخابات ها

در انتخابات های اخیر سازمان های نظام مهندسی 

ساختمان تقریبًا در سراسر استانهای کشور، رسیدگی 

به صاحیتهای نامزدها از سوی هیئت های نظارتی 

و اجرایی به گونه ای عمل شد که شائبه های زیادی 

نسبت به رد صاحیت ها و اعمال نظر سلیقه ای و 

استنباط بعضًا ناصواب در تعریف تعارض منافع و 

همینطور در مورد بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی 

قانون نظام مهندسی مطرح شد؛ که منجر به دور زدن 

قانون مربوط به ساز و کار رسیدگی انتظامی اشخاص 
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و در نتیجه رد صاحیت دهها نامزد و انصراف دهها 

نامزد دیگر ناشی از تهدید آن شد. آنچنان مذبذب و 

متغیر رفتار شد و به یکباره و یک شب مانده به روز 

انتخابات، رد صاحیت برخی افراد مؤثر از جمله رئیس 

محترم سازمان نظام مهندسی کشور، موجب تضعیف 

انتخابات و انفعال هیأت های مدیره نظام مهندسی 

استانها بعد از انتخابات شده است.

پرده دوم- سناریوی برکناری

اخیرًا با پیگیری های قانونی و حقوقی سازمان 

نظام مهندسی بویژه با پیگیری ویژه شخص رئیس 

محترم سازمان، جناب مهندس خرم، دستور وزیر راه و 

شهرسازی درخصوص استفاده از بند ج ماده ۲۳ آئین 

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، توسط دیوان عدالت 

اداری ابطال گردید. رفتارهای مشابهی که اخیرًا در 

چینش مدیران دولتی و تبارشناسی آنها بر می آید و 

مع األسف شرایط به گونه ای شده است که به نهادهای 

دولتی و حاکمیتی نیز اکتفا نکرده و با نفوذ در سازمان 

های خصوصی و حرفه ای در صدد حامی پروری و 

دست نشاندگی در این جایگاه ها هم بر آمده اند.

موجب تأسف فراوان است که تا این اندازه نهادهای 

قدرت و ثروت به بهانه های مختلف با پرونده سازی و 

استصوابی کردن سلیقه ای، حتی در شرایطی که مراجع 

قانونی پاسخگویی استعام ها نیز، اشخاص را تایید 

نموده اند؛ با وجود آن، تا پائین ترین سطوح مدیریتی 

و انتخاب های صنفی و سازمان های حرفه ای دخالت 

فاقد مبنای قانونی می نمایند.

از همین منظر به باور نگارنده سطور فوق الذکر، نوع 

برخوردهای اخیر در مورد اعمال سلیقه های فراقانونی 

و از طرفی پیگیری های منتج به ابطال توسط دیوان 

عدالت اداری، در مورد تغییر ترکیب اعضای هیئت 

مدیره های نظام مهندسی و رئیس آن، قابل تأمل 

است. امید است وزارت راه و شهرسازی به این خبر 

اخیر “تسنیم” رسمیت نبخشیده و در حد شایعه باقی 

بماند.
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واگویه های یک مهندس بیکارِ شاغل!
 به بهانه روز مهندس

صدیقه بهزادپور: از همان بدو تولد همه دوست داشتند 

یا »دکتر« بشم یا »مهندس«. باالخره اینقدر »دکتر – 

مهندس« صدام کردند تا سرانجام سرنوشت من رو هم 

رقم زدند! چهره شاد و لبریز از رضایت مادرم وقتی که 

اسم من جزو قبول شدگان ، منتشر شد رو هیچوقت 

یادم نمیره که آهی لبریز از رضایت کشید و گفت: خدا 

رو شکر پسرم مهندس شد ... عاقبت بخیر شد. 

باالخره انتخاب رشته و تاش من نتیجه داده بود و 

وارد دانشگاه شدم و در رشته »مهندسی« قبول شدم. 

اما همون ترم اول فهمیدم که این کاره نیستم!

اما دیگه نمیشد که همه رو ناامید کنم، باالخره این 

پیشوند »مهندس« خیلی رسمی به اسمم اضافه شد و 

باید به سرانجام می رسوندم!

باالخره سالهای پر استرس در دانشگاه رو پشت سر 

گذاشتم و»مدرک مهندسی« رو به دستم گرفتم و چه 

غلغله ای تو خونه برپاشد که بیا و ببین... 

حاال فرصتی بود که خودی نشون بدم و در مقابل 

پسرخاله ها و پسرعمه ها که نتونسته بودند سری تو 

سرها در بیارن و دانشگاه قبول بشن، عرِض اندام کنم!

این شد که مدرکم رو درستم گرفتم و رفتم سراغ اولین 

جایی که آگهی استخدام رشته مهندسِی من رو داده 

بودند که به محِض ورود فکر کردم به اشتباه وارد 

همایش و یا جلسه کاری شدم و قصد برگشت داشتم 

که منشی حاضر در شرکت گفت: 
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بله؟ برای استخدام تشریف آوردید؟

متعجبانه و با لکنت گفت: بله ... درست اومدم؟! گفت 

بله فرم رو پرکنید و اون گوشه بنشینید!

بعد از ساعتها نشستن در »اون گوشه« باالخره نوبِت 

مصاحبه با مسئول استخدام شرکت شد که به محِض 

رویِت من، انگار سالها من رو میشناسد گفت: سابقه که 

ندارین؟! گفتم نه اصاً اما گواهی ندارم!

چشمان گرد شده از تعجبش رو به من دوخت و 

گفت:گواهی چی؟

گفتم : گواهی سوء سابقه دیگه، هنوز وقت نکردم و یا 

موردی پیش نیومده بگیرم...

خنده ای از ته دل کرد و گفت: منظورم سابقه کار بود...

باالخره ازسِر ادب مصاحبه ای فرمالیته با من کرد و 

گفت: متاسفانه حداقل 5 سال سابقه کار برای شروع 

نیاز داریم! 

حاال نوبت من بود که چشمهام از تعجب گرد بشه! که 

برای »شروع« 5 سال ؟!

این اولین مصاحبه کاری من بود که خاطره اش بعد از 

دو سه سال جستجوی بی حاصل کار در یاد من مونده! 

بیکاری خیلی سخت بود و بهم فشار می آورد، از 

بیکاری و بی حوصلگی گاهی به محل کار پسرعمه ها 

و پرخاله هام می رفتم که تو همین رفت و آمدها، 

یک موقعیت کاری نسبتًا مناسبی بهم پیشنهاد شد که 

خیلی خوشحال شدم. 

اما از وقتی که به خانواده ام گفتم که می خواهم 

مشغول کار جدید بشم که هیچ ارتباطی با رشته 

دانشگاهیم نداشت، خیلی افسرده و ناراحت شدند، 

چرا که دیگه نمی تونستند من رو با توجه به این شغل، 

با پیشوند»مهندس« صدام کنند! مخصوصًا که دیگه 

حاال پسرعمه و پسرخاله هام هم می دونستند که به 

چه کاری مشغول شدم...

اما من خودم خیلی خوشحال بودم که مهندِس بیکاری 

بودم که تو یک رشته دیگه شاغل بودم،  چون دیده 

بودم که حتی دوستام که تو رشته خودشون مشغول به 

کار شده بودند با چه مشکاتی مواجه هستند .

مناسب نبودن تعرفه خدمات مهندسی که حتی گاهی 

به گفته خودشون از دستمزد یه کاشی کار هم کمتر 

بود، و اینکه با کلی زحمت و درس خوندن پروانه نظام 

مهندسی رو گرفته بودند ولی کاری نبود که انجام بدن 

و یا اینکه به دلیل در یک سازمان دولتی و دریافت 

اندک حقوقی سازمان مجاز به انجام پروژه های نظام 

مهندسی نبودند و..... از جمله مشکاتی بود که به آن 

اشاره می کردند. 

البته همه به این معترف بودند؛ »رای دهی در زمان 

انتخابات نظام مهندسی بهترین خاطره خوش آنهاست 

که مرکز توجه تمام ارکان  نظام مهندسی قرار می گرفتند 

و احساس مهم بودن می کردند!«

خاصه بعد از چند سال درس خوندن و مشغول شدن 

در رشته غیر مرتبط با رشته تحصیلیم، تنها چیزی که 

برام باقی موند ارسال و دریافت پیامکهای تبریک »روز 

مهندس«  است که به مناسبت این روز در پنجم اسفند 

ماه و به مناسبت والدت خواجه نصیر الدین طوسی 

بین من و دوستام رد و بدل میشه. 

امیدوارم مشغول شدن من دربخِش دیگه ای غیر از 

رشته مهندسی، فرصتی برای متعادل سازی جمعیت 

کثیر مهندسان فارغ التحصیل در رشته های مختلف 

در مشاغل مرتبط ایجاد کنه و دعای خیرشون رو بدرقه 

راهم کنند!
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گزارش

زندگی در خانه پیش ساخته ایالن ماسک چه شکلی است؟
شــرکت  یــک  پیش ســاخته  و  کوچــک  خانه هــای 

ســاختمانی در آمریــکا بــا اســتقبال بســیاری مواجــه 

ــذار  ــک بنیانگ ــان ماس ــه ای ــا ک ــا آن ج ــت، ت ــده اس ش

ــاب از  ــک ب ــز ی ــان نی ــراد جه ــن اف ــا و از ثروتمند تری تس

ــت. ــرده اس ــی در آن ک ــه زندگ ــروع ب ــه و ش ــا را تهی آن ه

ایــن خانه هــا »کاســیتا« )Casita( نــام دارنــد و محصــول 

شــرکت ســاختمانی باکســابل )Boxabl( مســتقر در در 

الس وگاس هســتند. مســاحت ایــن خانه هــای کوچــک 

ــازنده  ــرکت س ــات ش ــت و مقام ــع اس ــر مرب ــا ۳۴ مت تنه

می گوینــد بــا ایــن هــدف بــه بــازار عرضــه شــده اند 

بربیاینــد. آن  خریــد  عهــده  از  بتواننــد  همــگان  کــه 

ایــن خانه هــا شــامل آشــپزخانه، حمــام، اتــاق خــواب و اتاق 

ــد. نشــیمن هســتند و ۴۹ هــزار و پانصــد دالر قیمــت دارن

کاســیتاها کــه بــه عنــوان جانشــینی بــرای خانــه یــا 

شــده اند،  مطــرح  بــزرگ  کاســیک  آپارتمان هــای 

می دهنــد. ارائــه  را  نقلی تــری  زندگــی  شــیوه 

در نوامبــر ســال ۲۰۲۰ شــرکت باکســابل فــاش کــرده 

بــود کــه یکــی از خانه هــای پیش ســاخته خــود را در 

ــری«  ــوق س ــتری ف ــک مش ــرای »ی ــزاس ب ــکای تگ بوکاچی

نصــب کــرده اســت. اندکــی بعــد ژوئــن ســال ۲۰۲۱ ایــان 

ماســک در توییتــی گفــت در یــک واحــد کوچــک ۵۰ هــزار 

دالری زندگــی می کنــد کــه شــرکتش اســپیس ایکس در 

بــوکا چیــکا ویلیــج در کمــرون تگــزاس اجــاره کــرده اســت.

ــه  ــان تک خواب ــک آپارتم ــون ی ــه همچ ــا ک ــن خانه ه در ای

هســتند، اتــاق خواب روبروی آشــپزخانه واقع شــده اســت و 

یــک در ورودی بــه عنــوان جدا کننــده دو فضا عمــل می کند.

ــه  ــز ب ــیمن مجه ــمت نش ــواب و قس ــاق خ ــیتا ات در کاس

نیمکــت و میــز چایخــوری پیش بینــی شــده اســت، حمــام 
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گزارش
در کنار آشــپزخانه قرار دارد و در داخل آن دوش، دستشــویی، 

ــه شــده اســت. ــه تعبی ــور پــس زمین ــا ن ــه ای ب دراور و آین

همچنیــن در داخــل فضــا یــک ماشــین لباسشــویی و 

خشــک کن، فضــای اتــوی مخصــوص و ســامانه کنتــرل دمــا 

در درون اتاقــی بــه ارتفــاع ۲.۸ متــر جــا داده شــده اســت. 

از  اســتفاده  جــای  بــه  کوچــک  خانه هــای  ایــن 

ــن،  ــوالد، بت ــوب، از ف ــخ و چ ــر می ــول نظی ــای معم ابزاره

شــده   ســاخته  چند الیــه  روکش هــای  و  فــوم  عایــق 

و آنقــدر قــوی هســتند کــه در برابــر بــاد و طوفــان 

می کننــد.  مقاومــت  بــرف  یــا  ســیل  همچنیــن  و 

ایــن  مطبــوع  تهویــه  و  لوله کشــی  بــرق ،  سیســتم 

فقــط  و  شــده  ســاخته  کارخانــه  در  قبــل  از  خانه هــا 

هنگامــی کــه خانــه در مقصــد نهایــی مســتقر شــد، 

می شــود. نصــب  ســاختمان  داخــل  در  تجهیــزات 

ــای ایــن خانه هــای پیش ســاخته ایــن اســت  یکــی از مزای

ــت. در  ــاده اس ــیار س ــل آن بس ــل و نق ــدارکات و حم ــه ت ک

واقــع خانــه هــای باکســابل طــوری طراحــی شــده اند کــه 

بــه راحتــی بــا کامیــون یــا تریلــر قابــل حمــل باشــند. ایــن 

خانه هــا طــوری ســاخته شــده اند کــه طــول ۶ متری شــان 

بــه هنــگام انتقــال می توانــد تــا حــدود ۲.۵ متر جمع شــود.

بــا وجــود محبوبیــت روزافــزون کمپانــی باکســل تــا کنــون 

ــت. ــاخته اس ــدل س ــن م ــک از ای ــه کوچ ــه خان ــا س تنه

کارخانــه  بــا  امیدوارنــد  مســئوالن شــرکت می گوینــد 

ــع  ــر مرب ــه وســعت ۱۶ هــزار مت جدیــد کــه در منطقــه ای ب

بنــا شــده اســت، هــر ۹۰ دقیقــه یــک خانــه کاســیتا تولیــد 

ــدود  ــال ۲۰۲۲ ح ــان س ــا پای ــب ت ــن ترتی ــه ای ــد. ب کنن

ــود. ــد ب ــتریان خواه ــه مش ــل ب ــاده تحوی ــه آم ۳۶۰۰ خان

لیســت  در  مشــتری   ۴۷۰۰ حاضــر  حــال  در  باکســابل 

انتظــار دارد و بیــش از ۲ هــزار تــن از مشــتریان نیــز 

کرده انــد. واریــز  پیش پرداخــت  عنــوان  بــه  مبالغــی 

ــازار  ــول ب ــن محص ــرای ای ــد ب ــن می زنن ــئوالن تخمی مس

ــد. ــته باش ــود داش ــددی وج ــزار ع ــتکم ۱۰۰ ه ــی دس فروش
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خبر

ــی  ــش جهان ــی گرمای ــت اصل ــن عل ــید کرب دی اکس

ــن  ــای، ژاپ ــدر توماکوم ــی بن ــش غرب ــت. در بخ اس

ــذب  ــن را ج ــد کرب ــی توان ــه م ــت ک ــان داده اس نش

و ذخیــره کــرد. کارشناســان اطمینــان دارنــد کــه 

فــن آوری اجــرا شــده در مرکــز پــروژه »ســی ســی اس 

توماکومــای« بــرای رســیدن بــه انتشــار صفــر کربــن در 

ــت. ــم اس ــیار مه ــان بس ــر جه ــن و سراس ژاپ

ناکاجیمــا توشــیاکی، مدیــر پروژه »ســی ســی اس« می 

گویــد: »ســی ســی اس مخفــف کنتــرل و ذخیــره دی 

اکســید کربــن اســت. فن آوریــی بــا هــدف جلوگیــری از 

گــرم شــدن کــره زمیــن بــا جــذب کربــن تولیــد شــده 

ــر زمیــن.« از فعالیت هــای صنعتــی و ذخیــره آن در زی

ــن، یــک تاسیســات تامیــن گاز  ــع دی اکســید کرب منب

در یــک پاالیشــگاه در مجــاورت مرکــز »ســی ســی اس 

ــن  ــید کرب ــاوی دی اکس ــت. گاز ح ــای« اس توماکوم

توســط یــک خــط لولــه بــه مرکــز جــذب فرســتاده مــی 

شــود.

ــن  ــی ای ــط عموم ــر رواب ــی، مدی ــی کازویوک یاماگیش

ــید  ــن دی اکس ــر ۲۵ ت ــا حداکث ــد: »م ــی گوی ــز م مرک

کربــن در ســاعت دریافــت مــی کنیــم کــه معــادن ۶۰۰ 

تــن در روز اســت. هــدف مــا فــرآوری ۱۰۰ هــزار تــن در 

یــک ســال بــود. مــا از دو ســال پیــش بــه تزریــق ۳۰۰ 

ژاپن سبز؛ نوآوری در بازیافت کربن و ساخت بتن 
کربن منفی

در این قسمت از برنامه ژاپن سبز که بخشی از مجموعه ما در تشریح نوآوری های ژاپن در مسیر کربن صفر 

است بخشی از نوآوری های ژاپن را در بازیافت کربن بررسی کرده ایم، نوآوری هایی که هدفشان کاهش 

انتشار کربن در جو است.
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هــزار تــن دســت یافتیــم.«

هنگامــی کــه گاز حــاوی دی اکســید کربــن بــه کارخانــه 

ــا جــذب  ــن از گاز جــدا مــی شــود و ب مــی رســد، کرب

ــات  ــه تاسیس ــرج ک ــه ب ــن س ــل ای ــیمیایی در داخ ش

ــوند.  ــی ش ــذب م ــتند ج ــی اس هس ــی س ــی س اصل

بعــد کربــن بایــد ذخیــره شــود.

یاماگیشــی کازویوکــی مــی افزایــد: »دی اکســید کربــن 

جــذب شــده پــس از اعمــال مقــدار معینــی فشــار بــه 

داخــل ایــن چــاه فرســتاده مــی شــود. از طریــق ایــن 

ــر  ــن زی ــای زمی ــه الیه ه ــن ب ــید کرب ــه، دی اکس لول

بســتر دریــا فرســتاده مــی شــود.

ــمت  ــه س ــکی ب ــروژه از خش ــن پ ــی ای ــاه تزریق دو چ

زیــر بســتر دریــا حفــر شــده انــد. یکــی از چاه هــا الیــه 

ماســه ســنگی را بــه عمــق ۱۰۰۰ تــا ۱۲۰۰ متــری هــدف 

ــه آتشفشــانی  ــه یــک الی ــرار داده اســت. دیگــری ب ق

بیــن ۲۴۰۰ تــا ۳۰۰۰ متــر عمیــق مــی رســد.

ــه  ــن آوری ب ــن ف ــه ای ــت ک ــده اس ــد ش ــن متقاع ژاپ

ــر گرمایــش  ــرای کاهــش تاثی ــدی ب ــرد کلی ــک رویک ی

ــل  ــرا تبدی ــه اج ــه مرحل ــیدن ب ــس از رس ــی پ جهان

ــد. ــد ش خواه

ــروژه »ســی ســی اس«  ــر پ ــا توشــیاکی، مدی ناکاجیم

ــن  ــرژی تخمی ــی ان ــس بین الملل ــد: »آژان ــی افزای م

ــید  ــن دی اکس ــارد ت ــش از ۷ میلی ــه بی ــد ک ــی زن م

ــی  ــتم های »س ــیله سیس ــد بوس ــال بای ــن در س کرب

ســی اس« ذخیــره شــود تــا انتشــار گاز هــای گلخانه ای 

تــا ســال ۲۰۵۰ بــه صفــر برســد. ایــن امــکان اســتفاده 

ــا  ــا ب ــر ی ــه روشــی پاک ت از ســوخت های فســیلی را ب

جــذب مســتقیم دی اکســید کربــن از جــو و ذخیــره آن 

در زیــر زمیــن فراهــم مــی کنــد.«

تولید بتن با کربن منفی

ژاپــن همچنیــن راهــی بــرای اســتفاده از کربــن بــرای 

تولیــد بتــن بــا کربــن منفــی یافتــه اســت.

واتانابــی کنــزو، مدیــر کل گــروه بتــن و مصالــح 

ــی  ــا م ــی کاجیم ــات فن ــه تحقیق ــاختمانی موسس س

ــا ۲۸۸  ــان تولیــد تقریب ــی در جری ــد:  »بتــن معمول گوی

کیلوکــرم کربــن در هــر متــر مکعــب تولیــد مــی کنــد 

امــا بــا روش کربــن منفــی بــه ۱۸ کیلوگــرم مــی رســد.«

ایــن اولیــن بتــن در سراســر جهــان اســت کــه نــه تنهــا 

کربــن منفــی اســت بلکــه قــادر بــه جــذب کرنــب در 

طــول فراینــد ســاخته شــدن اســت.

کلیــد تحقــق ایــن فراینــد، افــزدون یــک مــاده خــاص 

اســت کــه یــک محصــول فرعــی شــیمیایی اســت کــه 

بتــن را در معــرض کربــن قــرار مــی دهــد.

واتانابــی کنــزو مــی افزایــد: »مــا از گاز کربــن بــه جــای 

آب در فراینــد ســاخت بتــن کربــن منفــی اســتفاده می 

ــن  ــه بت ــی ک ــن در حال ــا بت ــاس ب ــن در تم ــم. کرب کنی

در حــال ســفت شــدن اســت، بــی تحــرک باقــی مــی 

مانــد. مــا یــک مخلــوط ویــژه از گامــا ســی ۲۵ اضافــه 

مــی کنیــم کــه آنــرا »پــودر جادویــی« مــی نامیــم زیــرا 

ــه  ــر چ ــد. ه ــی کن ــد م ــن را جام ــادی کرب ــدار زی مق

ــتر  ــم، بیش ــد کنی ــی را تولی ــن جادوی ــن بت ــتر ای بیش

باعــث کاهــش کربــن جــو مــی شــویم.«

ــواع  ــا محیــط زیســت قبــا در ان ایــن بتــن ســازگار ب

ــش  ــاده  پی ــک م ــوان ی ــاختمانی بعن ــای س ــروژه ه پ

ــزی  ــان چی ــن هم ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــاخته اس س

اســت کــه ســنگ های حاشــیه جــاده اصلــی در 

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــودا از آن س ــهر ماس ــی ش نزدیک

ــن  ــده از ای ــد در آین ــار دارن ــدگان انتظ ــعه دهن توس

ــتفاده  ــواد اس ــیع تری از م ــف وس ــرای طی ــن آوری ب ف

ــن روش راه ســبزتری را  ــه ای ــد ک ــا امیدوارن ــد. آنه کنن

ــد. ــاز کن ــاز ب ــاخت و س ــرای س ب

خبر
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دکتــر شــکیب: منتظــر اقدامــات تحولــی در نظــام مهندســی 
باشید

مراسم معارفه دکتر حمزه شکیب به عنوان سرپرست 

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امروز شنبه، 

سی ام بهمن ماه با حضور دکتر محمودزاده معاون امور 

مسکن و ساختمان، مهندس مذنب مدیرکل بازرسی، 

ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی، مهندس عبدی 

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان  وزارت راه 

و شهرسازی، برخی اعضای شورای مرکزی و روسای 

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در 

ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.

در این مراسم، دکتر محمود زاده معاون امور مسکن و 

ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تبریک به دکتر 

شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، 

خواستار مدرن شدن سیستم مهندسی کشور در دوره 

جدید مدیریتی شد و گفت: عبور از سیستم سنتی و 

حرکت به سمت تحوات بنیادین خواسته وزارت راه و 

شهرسازی از سازمان نظام مهندسی است.

در ادامه این مراسم، دکتر حمزه شکیب سرپرست 

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن تشکر و 

قدردانی از وزارت راه و شهرسازی به دلیل این انتصاب، 

گفت: امیدوارم با کمک اعضای شورای مرکزی، روسای 

سازمان های نظام مهندسی استان ها و اعضای سازمان 

بتوانیم دوران جدید تحولی در سازمان نظام مهندسی 

ساختمان را رقم بزنیم.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با 

اعام اینکه به زودی جزئیات برنامه خود برای تحول 

در نظام مهندسی را اطاع رسانی خواهد کرد، ارتقای 

کیفیت ساختمان را جزو برنامه ها و اولویت های اصلی 

در دوره نظام مدیریتی در سازمان نظام مهندسی 

ساختمان اعام کرد و افزود: به دنبال حفظ شآن، 

جایگاه و منزلت جامعه مهندسی کشور خواهیم بود.

دکتر شکیب، رسیدگی به وضعیت معیشتی مهندسان 

را یکی دیگر از اولویت های خود در سازمان نظام 

مهندسی ساختمان عنوان و تصریح کرد: قطعا اجرای 

قوانین و آئین نامه های اجرایی را با کمک اعضای 

شورای مرکزی، روسای سازمان های نظام مهندسی 

استان ها و اعضای سازمان پیش خواهیم برد.

وی در پایان » ایجاد وحدت رویه« را از دیگر 

موضوعاتی اعام کرد که در دوره جدید به آن توجه 

ویژه ای خواهد شد.

در ادامه این جلسه مهندس جعفر هاشم زاده و 
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مهندس مجید جی افرام از اعضای شورای مرکزی 

خواستار اباغ تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ تا 

پایان سال، اباغ نظام نامه ارجاع عادالنه کار، تدوین 

مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مطابق ماده 117 

آیین نامه اجرایی و تفویض اختیار تصویب بودجه 

سال ۱۴۰۰ استانها برای حل مشکات آنها به دلیل 

محدودیت های کرونا  شدند. به گزارش روابط عمومی 

سازمان، مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 

با صدور حکمی، حمزه شکیب را به عنوان سرپرست 

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب کرد.

در سوابق اجرایی دکتر شکیب که دارای دکتری در 

دینامیک سازه و مهندسی زلزله است، عضویت در 

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

تهران و شورای اسامی شهر تهران و عضویت در هیات 

علمی دانشگاه تربیت مدرس به چشم می خورد.

در همین حال، دکتر حمزه شکیب سرپرست سازمان 

نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با پایگاه 

خبری سازمان، از خدمات و اقدامات مهندس احمد 

خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در 

حدود دو سال اخیر تقدیر و تشکر کرد.

به گفته وی، این اقدام در راستای همدلی و انسجام 

بین اعضای شورای مرکزی صورت گرفته است.

بیوگرافی دکتر شکیب؛ سرپرست سازمان نظام مهندسی 

کشور

بخشی از سوابق مهم علمی و اجرایی دکتر شکیب، 

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرح 

ذیل می باشد:

-سوابق تحصیلی

 لیسانس عمران، فوق لیسانس سازه و دکتری در 

دینامیک سازه و مهندسی زلزله از انستیتو تکنولوژی – 

دهلی نو

هندوستان )۱۳۷۰-۱۳۵۸(

تجارب شغلی و حرفه ای

* عضو شورای اسامی شهر تهران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ 

و رئیس کمسیون توسعه و عمران شورای اسامی شهر 

تهران از سال ۱۳۸۶ الى ۱۳۹۲

* استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه 

تربیت مدرس، تهران از سال ۱۳۸۳

* رئیس مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران از 

سال ۱۳۷۸-۱۳۷۴

* دبیر کمیته تخصصی زلزله و لغزش الیه های زمین از 

سال ۱۳۸۰-۱۳۷۶

* مسئول شبکه شتابنگاری کشور – مرکز تحقیقات 

ساختمان و مسکن از سال ۱۳۸۰-۱۳۷۸

* عضو شورای اسامی شهر تهران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ 

و رئیس کمسیون توسعه و عمران شورای اسامی شهر 

تهران از سال ۱۳۸۶ الى ۱۳۹۲

*  مدیر پروژه بازساری مناطق زلزله زده شمالغرب کشور 

بانک جهانی از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۱

* عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان تهران در دوره هفتم )۱۳۹۴-۱۳۹۷( در دوره 

هشتم )۱۳۹۷-۱۴۰۰( در دوره نهم از سال ۱۴۰۰ و عضو 

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

*  مشاوره و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی 

بنیاد مسکن انقاب اسامی کمیته زلزله کاهش اثرات 

بایای طبیعی کشور وزارت کشور سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور – پژوهشگاه زلزله شناسی و 

مهندسی زلزله – دانشگاه آزاد اسامی و مرکز تحقیقات 

ساختمان و مسکن از سال ۱۳۷۰ تاکنون
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ــای  ــاوری پرنده ه ــرفت فن ــته، پیش ــال های گذش در س
هدایت پذیــر از دور یــا همــان پهپــاد، قابلیت هایــی را 
فراهــم کــرده اســت کــه تــا پیــش از ایــن بــا اســتفاده 
از هواپیما هــا شــدنی نبــود یــا هزینــه آن بســیار گــران 

ــد. ــام می ش تم
امــروز از ایــن فنــاوری بــه طــور گســترده در زمینه هــای 
ــی،  ــات هواشناس ــی، تحقیق ــری جهان ــرات، ناوب مخاب
نظارت هــای جغرافیایــی، کشــاورزی و ... اســتفاده 
ــال  ــد س ــا چن ــده ت ــتگاه های پرن ــن دس ــود. ای می ش

ــه  ــی ب ــول واردات ــک محص ــا ی ــور م ــش در کش پی
ــای  ــا هزینه ه ــتفاده از آن ه ــد و اس ــاب می آمدن حس
به نســبت ســنگینی بــه همــراه داشــت. امــا در ۲ 
ســال گذشــته یــک شــرکت دانش بنیــان مشــهدی بــه 
ــت و  ــاد رف ــاخت پهپ ــاوری س ــازی فن ــال بومی س دنب
ــوان و  ــای ج ــک نیرو ه ــا کم ــد ب ــق ش ــرعت موف به س
متخصــص، بــه دانــش بومــی ســاخت انــواع مختلــف 

ایــن دســتگاه دســت پیــدا کنــد.
امــروز توانایــی ایــن شــرکت دانــش بنیان مشــهدی به 

گزارش ویژه

درباره یک شرکت دانش بنیان مشهدی که دانش 
ساخت پهپاد های هوشمند را بومی سازی کرده است

شرکت دانش بنیان »سیمرغ سها« می تواند پهپاد هایی را متناسب با نیاز های مختلف کشورمان و با قیمتی 

بسیار ارزان تر از نمونه های وارداتی تولید کند و حتی در نمایشگاه های بین المللی و در حضور بزرگان این 

فناوری در دنیا، حرف هایی برای گفتن داشته باشد. محمدمهدی رفیعی، مدیرعامل این شرکت، از داستان 

شکل گیری پروژه بومی سازی پهپاد ها و چالش های این مسیر می گوید.
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ــی  ــد پهپاد های ــه می توان ــت ک ــیده اس ــه ای رس مرحل
ــا  ــورمان و ب ــف کش ــای مختل ــا نیاز ه ــب ب را متناس
ــر از نمونه هــای وارداتــی تولیــد  قیمتــی بســیار ارزان ت
در  و  بین المللــی  نمایشــگاه های  در  حتــی  و  کنــد 
ــی  ــا، حرف های ــاوری در دنی ــن فن ــزرگان ای ــور ب حض
ــی،  ــدی رفیع ــد. محمدمه ــته باش ــن داش ــرای گفت ب
مدیرعامــل ایــن شــرکت مشــهدی، در گفتگــو بــا 
ــهرآرا از داســتان شــکل گیری پــروژه بومی ســازی  ش

پهپاد هــا و چالش هــای ایــن مســیر می گویــد.
شروع کار با وام ۹۰ میلیونی

ــیمرغ  ــان س ــرکت دانش بنی ــاد ش ــه ایج ــی زمین رفیع
ــه در حــوزه پروژه هــای  ســها را فعالیــت ده ســاله ای ک
مختلــف هوافضــا داشــته اســت می دانــد: از ۱۰ ســال 
ــوزه  ــف ح ــای مختل ــال کار روی پروژه ه ــش در ح پی
هوافضــا هســتیم. در ســال های گذشــته بــا توجــه بــه 
ــادی احســاس  ــه فناوری هــای پهپ ــه در زمین ــازی ک نی
کردیــم، پــروژه تولیــد ایــن ابــزار را آغــاز کردیــم. پهپــاد 
ــع مختلفــی اســتفاده می شــود  در کشــور مــا در صنای
ــای  ــادی از پهپاد ه ــش زی ــته بخ ــال های گذش و در س
مــورد اســتفاده در کشــور یــا بــه صــورت کامــل وارداتی 
بودنــد یــا قطعــات آن هــا وارد کشــور می شــد و 
ــه  ــاژ در داخــل انجــام می گرفــت. ب ــد مونت تنهــا فراین
ــه  ــه ب ــم ک ــاز را احســاس کردی ــن نی ــل، ای همیــن دلی
ــورت  ــه ص ــول ب ــن محص ــات ای ــام قطع ــاخت تم س

بومــی اقــدام کنیــم.
در همیــن راســتا در ســال ۹۸ شــرکت ســیمرغ ســها را 
راه انــدازی کردیــم و تنهــا پــس از گذشــت ۵ مــاه از آغاز 
ــه را  ــی مجموع ــی دانش بنیان ــدیم گواه ــق ش کار، موف
ــی از بومی ســازی  ــه میزان ــروز ب ــم. ام هــم کســب کنی
ــا  ــه نه تن ه ــیده ایم ک ــور رس ــاد در کش ــد پهپ در تولی
بــازار ایــن محصــول را در حوزه هایــی ماننــد کشــاورزی 
ــای  ــی در زمینه ه ــم، حت ــن می کنی ــارت تأمی ــا نظ ی
نظامــی هــم بــه برخــی از مجموعه هــای کشــور 
ــا  ــرکت را ب ــدای کار، ش ــم. ابت ــه می دهی ــات ارائ خدم
ــا  ــم، ام ــی راه انداختی ــی نودمیلیون تومان ــک وام کم
ــم،  ــه کرد ه ای ــرفت هایی ک ــه پیش ــه ب ــا توج ــروز ب ام

ارزش ســهام مجموعــه مــا چیــزی حــدود ۳۰۰ میلیــارد 
ناموت بــرآورد می شــود و بــرای ۳۴ نیــروی متخصــص 

ــم. ــتغال کرده ای ــاد اش ایج
فناوری بومی با یک سوم قیمت نمونه خارجی

ــا  ــی پهپاد ه ــای غیرنظام ــن کاربرد ه ــی از مهم تری یک
ــت. در  ــاورزی اس ــی کش ــه سم پاش ــوط ب ــا مرب در دنی
ماشــین آالتی  ورود  سم پاشــی،  ســنتی  روش هــای 
ماننــد تراکتور هــا بــرای سم پاشــی باعــث نابــود 
ــن  ــه همی ــود. ب ــول می ش ــدی از محص ــدن درص ش
دلیــل دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــرای ایــن کار 

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــد از پهپاد ه بای
بــه گفتــه مدیرعامــل ایــن مجموعه مشــهدی، اســتقبال 
کشــاورزان کشــور مــا هــم از اســتفاده از ایــن فنــاوری 
ــرکت  ــال، ش ــوان مث ــه عن ــت: ب ــش اس ــه افزای رو ب
ــت  ــا اردیبهش ــال ت ــاه امس ــی دی م ــازه زمان ــا در ب م
ــه  ــم پاش را ب ــاد س ــد پهپ ــت ۳۰ فرون ــرار اس ۱۴۰۱ ق
ــران در  ــازار ای ــت ب ــد. ظرفی ــل ده ــاورز ها تحوی کش
حــوزه پهپــاد ســم پاش چیــزی در حــدود هــزار فرونــد 
اســت و هنــوز جــای کار زیــادی در ایــن زمینــه وجــود 
دارد. البتــه شــرکت های مختلفــی در زمینــه واردات 
ــا  ــد، ام ــت می کردن ــول فعالی ــن محص ــاژ ای ــا مونت ی
قیمــت تمام شــده محصــول آن هــا بســیار گــران بــود 
ــای  ــان هزینه ه ــرف چن ــه ص ــی ب ــاورز ها تمایل و کش

ــاد نداشــتند. ــد پهپ ــرای خری ســنگینی ب
ایــن در حالــی اســت که مــا توانســتیم بــا بومی ســازی 
ایــن  مختلــف  قطعــات  ســاخت  فناوری هــای 
دســتگاه ها، قیمــت تمام شــده را بــه حــدود یک ســوم 
ــث  ــوع باع ــن موض ــانیم. ای ــی برس ــای خارج نمونه ه
بــرای  ســم پاش  پهپاد هــای  از  اســتفاده  شــد 
ــه اقتصــادی داشــته باشــد. امــروز در  کشــاورز ها صرف
ــا ظرفیــت  ــازار کشــور، قیمــت پهپاد هــای خارجــی ب ب
ــاد  ۱۶ لیتــر در حــدود ۶۰۰ هــزار ناموت اســت، امــا پهپ
تولیــدی مــا بــا ظرفیــت ۲۵ لیتــر، تنها ۳۲۰ هــزار ناموت 
قیمــت دارد. عــاوه بــر کشــاورزی، حوزه هایــی ماننــد 
تصویربــرداری، پایــش، نقشــه برداری و حراســت از 
ــا  ــر کاربرد هــای پهپاد ه ــف از دیگ محدوده هــای مختل
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بــه شــمار مــی رود کــه تــا امــروز اســتقبال خوبــی هــم 
در ایــن زمینه هــا از دســتگاه های تولیــدی بومــی 

شــده اســت.
مزیت سفارشی سازی

جــدا از قیمــت کمتــر، رفیعــی قابلیــت سفارشی ســازی 
پهپــاد تولیــدی بنــا بــه نیــاز خــاص ســفارش دهنده را 
از مهم تریــن مزیت هــای تولیــد ایــن دســتگاه های 
پرنــده در کشــور می دانــد: از آنجایــی کــه بخش هــای 
مختلــف ایــن فنــاوری توســط خــود مــا تولیــد 
می شــود، ایــن امــکان را داریــم کــه تمــام خواســته های 
ــده  ــتگاهی سفارشی سازی ش ــنویم و دس ــدار را بش خری
و کامــا متناســب بــا نیــاز خــاص هــر مشــتری تولیــد 

کنیــم.
می خواهــم  پرنــده ای  مــن  می گویــد  فــرد  مثــا 
ــرد و  ــروازی و ب ــاع پ ــد، ارتف ــرواز کن ــه پ ــه ۵۰ دقیق ک
ــون  ــد. چ ــته باش ــم داش ــخصی ه ــدازه و وزن مش ان
ــد ســاخت محصــول بومــی شــده اســت،  همــه فراین
ایــن امــکان را داریــم کــه چنیــن محصولــی را درســت 
ــه  ــم و ب ــد کنی ــاز مشــتری تولی ــق خواســته و نی مطاب
او تحویــل دهیــم. ایــن در حالــی اســت کــه تــا چنــد 
ســال پیــش و در نبــود فنــاوری تولیــد بومــی پهپــاد، 
ــی  ــخص خارج ــه مش ــد نمون ــا چن ــا ب ــداران تنه خری
طــرف بودنــد و نمی توانســتند دســتگاهی کامــا 

ــد. ــداری کنن ــود خری ــای خ ــا نیاز ه ــق ب مطاب
در کنــار ایــن موضــوع، یکــی از مهم تریــن برنامه هــای 
ــدازه ای  ــه ان ــا ب ــتفاده از پهپاد ه ــردن اس ــاده ک ــا س م
ــا  ــا کمتریــن دانــش و تنهــا ب اســت کــه هــر کســی ب
یــک آمــوزش اولیــه، بتواند از آن اســتفاده کنــد. همین 
االن کشــاورز هایی را داریــم کــه حتــی ســواد خوانــدن 
ــا  ــای م ــد از پهپاد ه ــا می توانن ــد، ام ــتن ندارن و نوش
ــد.  ــتفاده کنن ــود اس ــای خ ــی زمین ه ــرای سم پاش ب
در واقــع، می خواهیــم بــه قــدری ایــن صنعــت را 
ــی از آن  ــد به راحت ــردم بتوانن ــه م ــم ک ــردی کنی کارب

اســتفاده کننــد.
درخشش مشهدی ها در میان بزرگان پهپادی دنیا

ــه  ــکل گیری مجموع ــال از ش ــش از ۲ س ــه بی ــا اینک ب

ــن  ــل ای ــه مدیرعام ــه گفت ــذرد، ب ــها نمی گ ــیمرغ س س
شــرکت، پهپاد هــای آن هــا در کشــور های منطقــه 
ــش  ــت پی ــد وق ــت: چن ــرده اس ــدا ک ــتریانی پی مش
ــه شــرکت  ــا در نمایشــگاهی در کشــور ترکی شــرکت م
کــرد. بــا اینکــه ایــن کشــور قطــب دوم تولیــد پهپــاد 
در دنیاســت، شــرکت مــا در ایــن نمایشــگاه و در 
حضــور رقبــای قدرتمنــد جهانــی، از نظــر فنــاوری 
حــرف بــرای گفتــن داشــت و دیگــر شــرکت ها از ایــن 
ــادی  ــزان پیشــرفت کشــورمان در فناوری هــای پهپ می

ــد. ــده بودن ــب ش متعج

عــراق  کشــور های  در  نمایندگی هایــی  امــروز  تــا 
ــور های  ــا کش ــره ب ــال مذاک ــم و در ح ــوریه داری و س
روســیه، پاکســتان و افغانســتان هســتیم تــا بــه زودی 
هــم  کشــور ها  ایــن  در  را  خــود  نمایندگی هــای 
ــدای ســال ۱۴۰۰ وارد  ــع، از ابت ــم. در واق ــدازی کنی راه ان
حــوزه صــادرات شــدیم و در گام اول، محصوالتمان را به 
ــم  ــتادیم. می خواهی ــایه فرس ــور های همس ــازار کش ب
ــه  ــور های منطق ــازار کش ــود را در ب ــور خ ــدا حض ابت
توســعه بدهیــم تــا در آینــده بتوانیــم گســتره صــادرات 
ــش  ــم افزای ــا ه ــور های دنی ــر کش ــه دیگ ــود را ب خ

ــم. دهی
ــای  ــه توانمندی ه ــئوالن ب ــی مس ــاد برخ ــود اعتم کمب

بومــی
ــرکت های  ــعه ش ــای توس ــن چالش ه ــی از مهم تری یک
دانش بنیــان، نــگاه ســنتی برخــی مســئوالن بــه حــوزه 
فنــاوری و نداشــتن اعتمــاد بــه توانمنــدی متخصصــان 
ــوع، در  ــن موض ــان ای ــا بی ــی ب ــت. رفیع ــی اس داخل
توضیــح آن می گویــد: ایــن گروه از مســئوالن، همیشــه 
ــوالت  ــتفاده از محص ــای اس ــه ج ــد ب ــح می دهن ترجی
ساخته شــده بــا فناوری هــای بومــی، از نمونه هــای 

خارجــی همــان محصــول اســتفاده کننــد.
ــن چالشــی  ــران مهم تری ــگاه برخــی مدی ــن مــدل ن ای
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ــه رو  ــا آن روب ــوده اســت کــه در ســال های گذشــته ب ب
ــته و  ــد آهس ــوع، رون ــن موض ــار ای ــم. در کن بوده ای
ــش  ــم چال ــف ه ــای مختل ــن مجوز ه ــده گرفت پیچی
دیگــری اســت کــه مثــل خیلــی دیگــر از شــرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپی بــا آن دســت به گریبان 
ــار  ــوز ناچ ــک مج ــن ی ــرای گرفت ــی ب ــتیم. گاه هس

ــد. ــل کنی ــه تعام ــاد جداگان ــا ۱۰ نه ــوید ب می ش
هیچ کــدام از ایــن نهاد هــا نظــر و مجــوز دیگــری 
ــده و  ــه ای پیچی ــرکت را در چرخ ــدارد و ش ــول ن را قب
ــت  ــن، وضعی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــرار می دهن ــده ق بی فای
اقتصــادی دشــوار کشــور باعــث شــده اســت در جــذب 
و ادامــه کار بــا نیرو هــای متخصــص بــا دشــواری های 
ــن  ــال، همی ــوان مث ــه عن ــویم. ب ــه رو ش ــی روب فراوان
ــور  ــرش کش ــا پذی ــرکت م ــراد ش ــی از اف ــروز یک ام
ــت.  ــور اس ــن از کش ــال رفت ــت و در ح ــان را گرف آلم
ــن  ــث تأمی ــت در بح ــده اس ــث ش ــوع باع ــن موض ای
نیــروی کار بــا تخصــص کافــی بــرای توســعه شــرکت 

ــم. ــدا کنی ــی پی چالش های
مشــهدی  دانش بنیــان  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 
خروجــی نامناســب دانشــگاه ها و آمــاده نبــودن 
ــکل  ــازار کار را مش ــه ب ــرای ورود ب ــگان ب دانش آموخت
ــی  ــی و صنعت ــای کارآفرین ــی از مجموعه ه ــر خیل دیگ
می دانــد: دانشــجویان در دانشــگاه تنهــا برخــی مــوارد 
ــد  ــد و نمی دانن ــه صــورت نظــری آمــوزش می بینن را ب
ــد اســتفاده  ــی چطــور بای ــوم در حــوزه عمل ــن عل از ای
کننــد. در فناوری هایــی ماننــد تولیــد پهپــاد، بــه ایــن 
دلیــل کــه بــا صنعتــی بیــن رشــته ای طــرف هســتیم، 

ــد. ــم می آی ــه چش ــتر ب ــی بیش ــف خیل ــن ضع ای
ــانی  ــروی انس ــن نی ــرای تأمی ــل، ب ــن دلی ــه همی ب
موردنیــاز، ناچــار شــدیم فضایــی را ایجــاد کنیــم و افراد 
ــا  ــن فض ــم و در ای ــذب کنی ــگاه ها ج ــه را از دانش نخب
بــه آن هــا آموزش هــای الزم را بدهیــم. خروجــی ایــن 
ــرای مــا متخصصــان حــوزه پهپــاد اســت کــه  فضــا ب
ــل  ــه اصلی تریــن ســرمایه شــرکت مــا تبدی ــع ب در واق
ــی  ــش و توانمندی های ــراد دارای دان ــن اف ــده اند. ای ش
کــه  محصــول هســتند  ایــن  ســاخت  حــوزه  در 

آموزش هــای  تنهــا  کــه  آن هــا  هم دوره ای هــای 
دانشــگاهی را گذرانده انــد، از آن بــی بهره انــد.

راهبرد های موفقیت در اکوسیستم دانش بنیان
ورود بــه فضــای کارآفرینــی صنعتــی و دانش بنیــان در 
ایــران بــه صبــر، پشــتکار و دل بــزرگ نیــاز دارد. رفیعــی 
بــا اشــاره بــه این موضــوع، بــه افــرادی که قصــد دارند 
ــی وارد شــوند و اســتارت آپ خــود  ــه حــوزه کارآفرین ب
ــواری های  ــیر دش ــن مس ــد: ای ــد می گوی را راه بیندازن
ــی از ســختی های  ــراد به راحت ــد اف ــی دارد و نبای فراوان
راه دلگیــر و دل زده شــوند. فشــار های مختلفــی در 
و  دارد  وجــود  دانش بنیــان  کســب وکار های  حــوزه 
همان طــور کــه رهبــر معظــم انقــاب هــم چنــد وقــت 
آن قدر هــا  فرمودنــد، تحریم هــای خارجــی  پیــش 
اثــر ندارنــد. در واقــع، تحریم هــای داخلــی اســت کــه 
اصلی تریــن ضربــه را بــه شــرکت های دانش بنیــان 

وارد می کنــد.
در شــرایطی کــه مــا در حــال جلــو بــردن ایــن صنعــت 
در کشــور هســتیم، گهــگاه ســازمان ها و نهاد هــای 
ــی  ــف مانع های ــای مختل ــه گونه ه ــی ب ــف دولت مختل
ــرای  ــا ب ــد. ام ــود می آورن ــه وج ــا ب ــیر کار م در مس
ــواری ها را  ــن دش ــد ای ــیر، بای ــن مس ــت در ای موفقی
پشــت ســر بگذاریــم. نکتــه دیگــری کــه افــراد قبــل از 
ــد در نظــر  ــان بای ــی دانش بنی ــه حــوزه کارآفرین ورود ب
ــر اســت. بگیرنــد داشــتن حــرف و ایــده جدیــد و مؤث
تنهــا داشــتن یــک ایــده جــذاب بــدون در نظــر گرفتــن 
ــازار و شــرایط واقعــی کشــور نمی توانــد باعــث  نیــاز ب
موفقیــت شــود. هم چنیــن بــرای موفقیــت، تنهــا 
داشــتن دانــش فنــی کافــی نیســت و یــک مجموعــه 
ــی  ــی، بازرگان ــی، حقوق ــش مال ــد دان ــان بای دانش بنی
ــروی  ــب نی ــت مناس ــد. مدیری ــته باش ــم داش و ... ه
انســانی هــم از دیگــر مــواردی اســت کــه افــرادی کــه 
قصــد ورود بــه کارآفرینــی دانش بنیــان را دارنــد، بایــد 
بــه آن توجــه ویــژه ای داشــته باشــند. افــراد اگــر بدون 
توجــه بــه ایــن مــوارد وارد فضــای کارآفرینــی شــوند، 
بــه احتمــال فــراوان بــا از دســت دادن ســرمایه و زمان 
خــود، در نهایــت بــا شکســت روبــه رو خواهنــد شــد.
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توصیه می شود خودتان برای سرویس کردن کولر اقدام نکنید و خود را در شرایط بحرانی قرار ندهید و این 

کار را به سرویس کار کولر بسپارید.

گزارش

 برق کولر ها را دست کم نگیریم!

با توجه به نزدیک شدن به ایام عید، الزم است 

شهروندان برای حفظ جان و سامتی خود، نکات 

ایمنی مربوط به کولر های آبی را بدانند و رعایت کنند. 

از آنجا که سرویس و راه اندازی کولر در فصل بهار 

انجام می شود، توصیه می شود خودتان برای سرویس 

کردن کولر اقدام نکنید و خود را در شرایط بحرانی 

قرار ندهید. این کار را به سرویس کار کولر بسپارید، 

زیرا نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید با دقت 

تمام رعایت شود. طبق آمار و گزارش ها موارد خطر 

برق گرفتگی در حین راه اندازی کولر آبی بسیار زیاد 

است، اما می توانید با رعایت نکات ایمنی، این آمار را 

کاهش دهید.

برای راه اندازی دوباره یا حتی تعمیر و سرویس کولر 

ابتدا آن را خاموش کنید. در صورتی که کولر با کابل 

و دوشاخه به برق متصل می شود، دوشاخه را از برق 

بکشید. تحت هیچ شرایطی اقدام به باز کردن کولر 

روشن نکنید. شهروندان توجه داشته باشند قطع بودن 

کلید کولر به هیچ عنوان دلیل بر برق دار نبودن کولر 
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گزارش

نیست و در صورت امکان، باید کلید برق اصلی جعبه 

فیوز ساختمان قطع شود.

 بدنه کولر را با کف دست لمس نکنید. برای شروع 

کار، با پشت دستتان بدنه کولر را لمس کنید تا از نبود 

جریان برق مطمئن شوید.

 اغلب لوازم برقی دارای سیم ارت هستند. این سیم به 

زمین متصل شده است و از آسیب دیدگی لوازم برقی 

در صورت افزایش ولتاژ محافظت می کند. پس بهتر 

است برای کولر آبی هم سیم ارت نصب شود.

 کولر را روی چهارپایه قرار دهید )روی پایه های لرزان و 

یا پرتگاه نصب نشود( و با زمین ۳۰ سانتی متر فاصله 

داشته باشد. در این صورت، اگر زمین خیس باشد هم 

احتمال اتصال کم خواهد شد.

 تحت هیچ شرایطی با شیلنگ یا پارچ روی کولر روشن 

آب نریزید. این کار خطر برق گرفتگی را به دنبال دارد.

 رشته های بیرون زده ی پوشال از پره های کولر را مرتب 

کنید. این رشته ها را یا کوتاه کنید یا به داخل فشار 

دهید، زیرا در صورت بیرون زدگی رشته ها، آب از داخل 

کولر به بیرون نشت می کند و این، خود، یکی از دالیل 

برق گرفتگی است.

 در آخر مهم ترین نکته ای که می توان بیان کرد این 

است که توصیه می شود خودتان اقدام به تعمیر، 

سرویس و راه اندازی کولر نکنید. این کار را به تعمیرکار 

متخصص در این زمینه بسپارید، زیرا به مهارت، دقت و 

تخصص نیاز دارد.

bostanchi.com
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گزارش ویژه
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نگاهی به بازار

قیمت جدید آهن آالت ساختمانی

قیمت )ریال) نام محصول

۱,۹۱۹,۰۳۰ تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان

۶,۴۲۵,۶۹۲ تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان

۱۴,۹۹۲ هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب

۱۴,۹۹۱ هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب

۲۴,۸۱۴ هر کیلو قوطی پروفیل ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا

۲۴,۸۱۴ هر کیلو قوطی پروفیل ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا

۱۵,۸۷۴ هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز

۱۵,۸۷۴ هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز

۲۱,۵۲۹ هر کیلو ورق صفحه ستون ۱۲

۲۱,۵۲۹ هر کیلو ورق صفحه ستون 15

۱۵,۹۰۴ هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز

۱۵,۹۰۴ هر کیلو نبشی 8 ناب تبریز

۲۳,۳۹۴ هر کیلو ورق سیاه ۸ فوالد مبارکه

http://www.tasisatnews.com
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گزارش

دانشمندان توانستند قطرات آب را به فلز تبدیل کنند
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از صادرات ۳ آب شیرین 

کن خورشیدی که توسط محققان شرکتهای دانش 

بنیان و فناوری نانو به تولید رسیده به فیلیپین خبر 

داد.

سعید سرکار گفت: تمام این محصوالت با حمایت 

مستقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

ثمر رسیده است. 

به گفته دبیر ستاد نانو، این محصوالت طرح های 

مازادی بوده که معاونت علمی و فناوری در راستای 

توسعه فناوری نانو بودجه ای جداگانه تخصیص داده 

است.

وی افزود: هدف از این کار رسوخ فناوری نانو به صنایع 

مختلف و حل مشکات و چالش های صنعتی است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه بسیاری از 

محصوالتی که در این نمایشگاه وجود دارد در حوزه 

واردات با چالش مواجه هستند، گفت: این محصوالت 

به دلیل قیمت گزاف یا تحریم ها قابل واردات به 

کشور نبودند از این رو توسط محققان کشور به تولید 

رسیدند.

سرکار افزود: نمونه های ایرانی این محصوالت آماده 

ورود بازار بوده و می تواند کارایی و رقابت پذیری 

محصوالت ایرانی را ارتقا دهد.

وی با اشاره به اینکه برخی از این محصوالت پیش از 

ورود به بازار داخلی به کشورهای دیگر صادر شده اند، 

گفت: سه دستگاه آب شیرین کن خورشیدی هفته 

گذشته به فیلیپین صادر شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ادامه داد: این محصول 

می تواند کاربرد بسیاری در آفریقا داشته باشد که شبکه 

برق گسترده و توسعه یافته ندارند.

سرکار افزود: ظرفیت های بسیار باالیی در کشور وجود 

دارد و این حوزه به توجه بیشتری نیاز دارد.

 وی گفت: اعتقاد داریم بودجه معاونت علمی باید ۲۰ 

هزار میلیارد ناموت در سال باشد.
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تأسیسات در هفت گوشه جهان

 پاریس تا برلین در یک ساعت؛ نگاهی به پروژه آینده قطارهای فوق سریع اروپا 
اگــر یــک چیــز مســافران اروپایــی را ترغیــب کنــد کــه از هواپیمــا بــه قطــار رو بیاورنــد کاســتن بســیار از مدت زمــان ســفر اســت. 
شــرکت هایی نظیــر زِلِــروس در اســپانیا و »نِوومــو« در لهســتان می کوشــند تــا بــا طراحــی خــط قطــار هایپرلــوپ بــه رویــای ســفرهای 

فوق ســریع جامــه عمــل بپوشــانند.
چنین سامانه ای که انتظار می رود تا سال ۲۰۴۵ عملی شود فاصله پاریس تا برلین را در یک ساعت خواهد پیمود.

طــرح قطــار فوق ســریع »زلــروس« هــم یکــی از پروژه هــای ارائه شــده در مســابقٔه طراحــی هایپرلــوپ در ســال ۲۰۱۵ بــود کــه از ســوی 
گــروه اســپیس ایکــس ایــالن ماســک برگــزار شــده بــود. طراحــان جــوان هایپرلــوپ زلــروس دو جایــزه »بهتریــن طراحــی« و »بهتریــن 

سیســتم پیشــرانه )موتــور(« را از آن خــود کــرد.
تیــم طراحــان انگیــزه مضاعفــی یافتنــد و اکنــون تیمــی ۱۵۰ نفــره پــروژه خــود را تجــاری کرده انــد و در حــال آزمایــش روی نمونه هــای 

اولیــه هســتند. هــدف ایــن طــرح رســیدن بــه ســرعت ۱۰۰۰ کیلومتــر بر ســاعت بــدون انتشــار هیچگونــه آالینده ای اســت.
هایپرلــوپ سیســتمی اســت کــه هــر دو نــوع اصطــکاک حرکتــی میــان قطــار و ریــل و قطــار و هــوا بــه بــه حداقل می رســاند و ســبب 

می شــود کــه بازدهــی انــرژی حرکتــی در آن ۵ تــا ۱۰ بــار بیــش از حمل ونقــل هوایــی باشــد.
ایــده حمل ونقــل به وســیله هایپرلــوپ نخســتین بــار در اوئــل قــرن نوزدهــم از ســوی جــورج مدهورســت مطــرح شــد امــا ایــالن 

ماســک بــا انتشــار طرحــی در ســال ۲۰۱۳ روح تــازه ای در آن دمیــد.
از ســوی دیگــر طراحــان شــرکت نوومــو در حــال حاضــر بــر ســاخت ریل هــای مغناطیســی )مگ ریــل( تمرکــز کرده انــد و امیدوارنــد 
کــه پیــش تــا ســال ۲۰۲۵ بتواننــد پــروژه ایــن ریل هــا را عملیاتــی کننــد. آنهــا گرچــه پــروژه هایپرلــوپ را نیــز در دســت دارنــد امــا 

ــرد. ــد دهــه زمــان می ب ــی کــردن هایپرلوپ هــا چن ــه امــکان عملیات ــد رســیدن ب می گوین
ــز  ــا متمای ــان را از رقب ــد کــه همیــن امــر آن ــد و معتقدن طراحــان نومــوو می کوشــند مگنت هــا را روی ریل هــای موجــود نصــب کنن
می کنــد. مســئوالن ایــن شــرکت اعــالم کرده انــد کــه اگــر فنــاوری تولیــدی آنهــا روی ریــل  قطار هــای سریع الســیر فعلــی )موســوم بــه 

تی جــی وی( نصــب شــوند می تواننــد ســرعت ایــن قطارهــا را بــه دوبرابــر یعنــی حــدود ۵۵۰ کیلومتــر بــر ســاعت برســانند.
اتحادیــه اروپــا برنامــه دارد کــه تــا ســال ۲۰۵۰ میــزان انتشــار آالینده هــای خــود را بــه صفــر برســاند. کاهــش آالینده هــای حمل ونقــل 
هوایــی در ایــن زمینــه نقــش عمــده ای ایفــا می کننــد. کارشناســان پیشــنهاد خط آهــن جامــع اروپــا را داده اند کــه بتوانــد پایتخت های 

عمــده اروپــا را بــا »بیشــترین ســرعت و کمتریــن آالیندگــی« بــه هم متصــل کند.

لتونی؛ آشپزخانۀ رباتیک برای تهیه غذاهای فوری
در ریــگا، پایتخــت لتونــی یــک آشــپزخانه رباتیــک وجــود دارد کــه می توانــد ســفارش های مشــتریان بــرای غذاهــای فــوری )فســت 

فــود( را دریافــت کنــد و بــه کمــک یــک بــازوی رباتیــک ظــرف ۵ دقیقــه غــذای آمــاده شــده را بــه آنهــا تحویــل دهــد.
ایــن آشــپزخانه کــه Roboeatz نــام دارد، در ســال ۲۰۱۸ میــالدی راه انــدازی شــده است.مشــتریان نیــز می تواننــد تمــام مراحــل تهیــه 
غذایشــان را از پشــت پنجــره ای شیشــه ای ببیننــد.در ایــن محــل صندلــی بــرای نشســتن مشــتریان نیــز وجــود دارد امــا شــیوع کرونــا 
باعــث شــده بســیاری ترجیــح دهنــد غذایشــان را بــه خانــه بــرده و در آنجــا بخورند.مشــتریان حتــی می تواننــد بــه کمــک یــک 

اپلیکیشــن، قبــل از حضــور در محــل غذایشــان را ســفارش دهنــد و پــول آن را پرداخــت کننــد.
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زوج هلندی، اولین مستاجران خانه بتنی چاپ شده به وسیله چاپگر سه بعدی شدند
یــک زوج هلنــدی اولیــن افــرادی خواهنــد بــود کــه در اروپــا در یــک خانــه چــاپ شــده توســط چاپگــر ســه بعدی شــروع بــه زندگــی 

ــد. می کنن
ایــن خانــه دوخوابــه کــه در شــهر آیندهــوون هلنــد ســاخته شــده اســت، ۹۴ متــر مســاحت دارد و بیشــتر شــبیه یــک مکعب ســنگی 
بــا پنجــره اســت. دیوارهــای ایــن بنــا توســط یــک کارخانــه چــاپ ســه بعدی کــه در نزدیکــی محــل اســتقرار آن قرار دارد ســاخته شــده 

و زمانــی کــه صــرف ســاخت آن شــده تنهــا ۱۲۰ ســاعت بوده اســت.
الیــز لوتــوز و هــری دکــرس، مســتاجران جدیــد ایــن خانــه، بــا پرداخــت ۸۰۰ یــورو در مــاه ایــن خانــه نوآورانــه را بــه مــدت نیمــی از 

ــد. ــاره کرده ان ــال اج س
خانــه ســاخته شــده توســط فنــاوری نویــن محصــول همــکاری شــهرداری، دانشــگاه فنــی آیندهــوون و شــرکتی ســاختمانی بــه نــام 
Project Milstone اســت. خانه هــای بتنــی از ایــن دســت معمــوال بــا اســتفاده از یــک ربــات صنعتــی مجهــز بــه بــازوی مخصــوص 
ــر مصنوعــی  ــا نوعــی بتــن حــاوی الیــاف نانوپروپیلــن و فیب چــاپ ســه بعدی ســاخته شــده و مــواد مــورد اســتفاده آن هــا عمدت

اِســپندکس اســت.
مســئوالن پــروژه می گوینــد تولیــد پنــج خانــه بتونــی چــاپ ســه بعدی را در دســتور کار دارنــد و خانــه بعــدی کــه بــه ایــن شــیوه 

احــداث خواهنــد کــرد بیــش از یــک طبقــه خواهــد داشــت.
تئــو ســالت، اســتاد دانشــگاه فنــی آیندهــوون، کــه در حــال کار در زمینــه چــاپ ســه بعدی و یافتــن راه هــای پایدارتــر ســاختن بتــن 

اســت، می گویــد: »در آینــده می تــوان بــا اســتفاده از ۳۰ درصــد مــواد كمتــر، خانــه هــا را چــاپ كــرد.«
ایــده ای کــه پشت ســر طراحــی و چــاپ یــک خانــه بتونــی دو خوابــه قــرار دارد بــه عنــوان روشــی ابتــکاری بــرای مقابلــه بــا کمبــود 

فراگیــر مســکن در شــهرها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
در حالــی کــه بــرآورد می شــود هلنــد تــا ۱۰ ســال آینــده بــرای اســکان جمعیــت رو بــه رشــد خــود نیــاز بــه ســاخت صدهــا هــزار خانــه 

جدیــد خواهــد داشــت، خانه هــای بتونــی چــاپ ســه بعدی می تواننــد نقشــی عمــده را در تامیــن ایــن نیــاز ایفــا کننــد.

تأسیسات در هفت گوشه جهان
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