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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

ــی  ــه بوم ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ســازی نــرم افــزار ایمنــی جــاده بــر 

ــت. ــم اس ــاس اقلی اس

 
به نام خدا 

ــال و  ــر ارس ــرای یکدیگ ــک ب ــام وتبری ــا پی ــت ده ه ــدس گذش روز مهن
دریافــت کردیــم. امــا در ایــن عرصــه شــلوغ زندگــی همــواره هــدف جــزو 
الیتناهــی حیــات بشــر اســت و چــه خــوب اســت کــه گاهــی مــرور کنیــم 
چــه مــی کنیــم، کجــا هســتیم و حــاال کــه هســتیم؛ کــی هســتیم. یــک 
هفتــه از گرامیداشــت روز مهنــدس گذشــته و مــروری کنیــم بــر چیســتی و 

مســیر فــرارو کــه ... زود دیــر مــی شــود.
بــا آگاهــي كامــل از نقــش و تأثيــر مهندســي در ســازندگي و توســعه پايــدار 
جهــان، رفــاه و آســايش انســان، حفــظ جهــان هســتي از آلودگــي هــاي 
زيســت محيطــي و تأميــن شــادي پايــدار و دراز مــدت خــود و ديگــران، 
اينــك كــه بــه عنــوان مهنــدس خدمــت خــود را آغــاز مــي كنم بــه پــروردگار 

جهــان ســوگند يــاد مــي كنــم كــه :
ــن  ــي خــود بدي ــه اي و اجتماع ــي شــغلي، حرف ــواره در سراســر زندگ •هم

ــادار باشــم. ســوگند وف
•بــه انســان، بــه عنــوان يــك موجــود صاحــب خــرد و شــگفت انگيزتريــن 
ــان و  ــه انس ــه ب ــي ك ــچ اقدام ــه هي ــم و ب ــش بينديش ــده ي آفرين پدي

ــورزم. ــادرت ن انســانيت آســيب رســاند، مب
•دانــش مهندســي و تجربــه حرفــه اي خــود را كــه ميــراث مشــترك بشــري 
اســت، مغتنــم دانــم و كوشــش نمايــم تــا آن را بــه روز نگــه داشــته و در 
ــري  ــودمند بش ــاي س ــه ه ــش و تجرب ــه دان ــه گنجين ــود ب ــوان خ ــد ت ح

بيفزايــم.
ــه  ــي مــن اســت و ب ــي علمــي و فن ــه دانشــگاه كــه مرب ــوان ب •در حــد ت
كســاني كــه پــس از مــن در ايــن مــكان مقــدس پــرورش خواهنــد يافــت، 

خدمــت كنــم.
•ســرمايه هــاي هســتي، چــون مــاده، انــرژي، محيــط زيســت و نيــروي 
ــت و  ــرد درس ــظ و كارب ــم و در حف ــر بدان ــام بش ــاي تم ــرماي هه كار را س

ــم. ــا كوشــش نماي بهســازي آنه
•صديــق و واقــع بيــن باشــم و همــكاران خــود را بــه رعايــت اصــول اخــاق 

مهندســي و وجــدان حرفــه اي تشــويق كنم.
•در تمــام كوشــش هــاي مهندســي خــود اســتانداردها را مراعــات و تنهــا در 
حيطــه دانــش و توانايــي خــودم كار قبــول كنــم و تنهــا مداركــي را امضــا 
كنــم كــه بــه آنهــا احاطــه فنــي كامــل دارم. در مــواردي كــه منــع قانونــي 
و حــق مالكيــت اختصاصــي وجــود نــدارد، دانــش خــود را آزادانــه و بــه 

صــورت رايــگان منتشــر كنــم و در اختيــار ديگــران قــرار دهــم.
ــر،  ــؤليت پذي ــد، مس ــده، متعه ــول ش ــه اي مح ــف حرف •در اداي وظاي

مشــاركت پذيــر و رازدار باشــم.
•محيطــي پــر از محبــت، صفــا، عشــق و عاقــه بــه خدمتگــذاري ب يريــا 
ــدون توجــه  ــه وجــود آورم و همــكاران خــود را ب ــم را ب ــه مــردم و ميهن ب
ــدارم و  ــت ب ــده دوس ــن و عقي ــيت، س ــب، جنس ــژاد، مذه ــت، ن ــه ملي ب

ــم. ــرورش ده ــود پ ــاني را در خ ــهاي انس ارزش
ــر  ــار نظ ــد و اظه ــراي نق ــود پذي ــي خ ــاي مهندس ــش ه ــام كوش •در تم
صادقانــه همــكاران باشــم و از لطمــه زدن بــه حيثيــت، شــهرت، دارايــي يــا 
اشــتغال ديگــران پرهيــز كــرده و از اقدامــات بدخواهانــه خــودداري نمايــم.

فراموش نکنم چرا من یک مهندس شدم
سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت آبگرم کن ثابت ماند 19
در بــازار امــروز  لــوازم خانگــی قیمــت آبگرمکــن برقــی ایران شــرق مــدل ارغوان 

۲۰۰ بــه مبلــغ ۴ میلیــون و ۸۵۰هزار ناموت 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

 گزارش/ایران به جمع ۶ کشور تولیدکننده سامانه های فوق سرد 
پیوست

9

ــان  ــوان متخصص ــتفاده از ت ــا اس ــی، ب ــان داخل ــرکت دانش بنی ــک ش ی
فــوق  ســرویس های  در  حــرارت  انتقــال  بــرای  مبدل هایــی  خــود 
ســرد )کلدباکــس( طراحــی و تولیــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب ایــران 
گرفــت. قــرار  محصــول  ایــن  تولیدکننــده  کشــور   ۶ جــزو 

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 20

نیــاز صنعــت حمــل و نقــل ریلــی بــه 
ــو تامیــن شــد ســیلندر لکوموتی

صفحه 12

کلیــد تولیــد انــرژی پــاک نامحــدود 
در  شــده  ســاخته  ســتاره  مینــی  در 

آزمایشــگاه

گزارش ویژه

صفحه 14

خبر/ حفاظت از ساختمان های اسکلت فلزی در برابر حریق با 
محصول ایران ساخت

10

یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه تولیــد پوشــش مقــاوم در برابــر 
کــه  اســت  شــده  فلــزی  اســکلت  دارای  ســاختمان های  بــرای  حریــق 
رســیدن بــه دمــای بحرانــی را در ایــن ســازه هــا بــه تعویــق می انــدازد.

گزارش/نرم افزار آسیب شناسی جاده ها مبتنی بر اقلیم ایران 
طراحی شد

16
یک شرکت دانش بنیان با طراحی نرم افزار آسیب شناسی جاده ها و 

محورها مبتنی بر اقلیم ایران به کمک ایمن سازی مسیرهای مواصالتی آمد.

گزارش/شرکت فناور ایرانی موفق به بومی سازی دستگاه آسیاب 
جداکننده غلتکی شد

14
یک شرکت دانش بنیان ایرانی، موفق به طراحی و ساخت دستگاه 

پیشرفته ای شده که برای تولید پودرهای میکرونیزه معدنی مورد استفاده 
قرار می گیرد. این دستگاه عالوه بر صرفه جویی ارزی پنج میلیون دالری، 
نقشی مهم در رشد صادرات مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی دارد.



ت نیوز
سا

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

می باشند.

روزنامــه  و  اساســنامه  تغییــرات  اعمــال  لــزوم 
آینــده ســال  از  حقوقــی  اشــخاص  کلیــه  رســمی 
ــا  ــه تغییــرات و ی از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ جهــت اعمــال هرگون
ــاد  ــی، مف ــخاص حقوق ــه کار اش ــتغال ب ــه اش ــدور پروان ص
ــناد  ــای اس ــوص امض ــمی در خص ــه رس ــنامه و روزنام اساس
و مــدارک به گونــه ای کــه پذیــرش مســئولیت )صحــت 
ــاء  ــر آن، امض ــارت و نظای ــرا، نظ ــبه، اج ــی و محاس طراح
اســناد و مــدارک و مســئولیت مکاتبــات عــادی و اداری( بــه 
ــاء  ــی اعض ــل و برخ ــا مدیرعام ــرداً ی ــل منف ــده مدیرعام عه
هیئت مدیــره متفقــاً بــه طــوری کــه در هــر صــورت پذیــرش 
ــردد. ــم گ ــد تنظی ــل باش ــخص مدیرعام ــا ش ــئولیت ها ب مس

درخواســت نظــام مهندســی از کمیســیون عمــران 
مجلــس

رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان کرمــان بــا اشــاره بــه افزایــش 
قیمــت برخــی مصالــح از جملــه ســیمان گفــت: متاســفانه ایــن 
رویــه، مراجعــات به نظام مهندســی برای ســاخت و ســاز را بشــدت 
کاهــش داده بطوریکــه بخــش مقــررات ملــی ایــن ســازمان کــه 
مرجعــی بــرای صــدور مجوزهــای ســاخت و ســاز اســت، تقریبــا 

بــدون اربــاب رجــوع، فعالیــت روزانــه اش را انجــام می دهــد.
عبــاس طوفــان کاهــش مراجعــات بــرای آغــاز یــا ادامــه ســاخت و 
ســاز بــه همــه واحدهــای نظــام مهندســی را نیــز حــدود ۴۰درصــد 

بــرآورد کــرد.
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید

آزمون نظام مهندســی در نیمه نخســت ســال آینده 
برگــزار می شــود

ــر  ــت اخی ــد وق ــه در چن ــه اینک ــا اشــاره ب ــر ب ــد مانی ف حام
ــه  ــی در هم ــاران تجرب ــا و معم ــان، کاردان ه ــون مهندس آزم
ــاع  ــه اط ــج آن ب ــزار و نتای ــون برگ ــوع قان ــته های موض رش
ــز  ــون نی ــن آزم ــت: در ای ــید، گف ــرکت کنندگان رس ــه ش کلی
هماننــد تمامــی آزمون هــا، تعــداد قابــل توجهــی از داوطلبان 
ــه  ــرای ارای ــاز الزم را ب ــا تــاش و ممارســت توانســتند امتی ب
ــر  ــد ب ــن تاکی ــد. وی ضم ــب کنن ــی کس ــات مهندس خدم
هرچــه تخصصی تــر شــدن خدمــات مهندســی افــزود: 
تــاش می شــود آزمــون آتــی بــا کمتریــن تغییــرات در منابــع 
آزمــون پیشــین و بــا تعریــف صاحیت هــای جدیــد در نیمــه 
نخســت ســال ۱۴۰۱ برگــزار شــود کــه زمــان دقیــق آن پــس از 
هماهنگی هــای الزم بــا مراجــع ذی ربــط اعــام خواهــد شــد.
مدیــرکل دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی خاطرنشــان کرد: ایــن آزمون هــا رقابتــی نیســت 
و شــرکت کنندگان هــم می تواننــد در همــه صاحیت هــا 
باشــند. پذیرفته شــدگان  الزم جــزو  امتیــاز  بــا کســب 

ســازمان های نظــام مهندســی را بــه مرجــع صنفــی 
حرفــه ای تبدیــل می کنیــم

ــه  ــالروز زادروز خواج ــت س ــکیب در بزرگداش ــزه ش ــر حم دکت
ــع  ــی در جم ــت روز مهندس ــی و گرامیداش ــن طوس نصیرالدی
ــازمان  ــه در س ــان اینک ــا بی ــانه ب ــاب رس ــگاران و اصح خبرن
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــه دنبــال تعامــل بــا تمــام 
ــی  ــام مهندس ــازمان های نظ ــت: س ــتیم، گف ــتگاه ها هس دس
ــرد. ــم ک ــل خواهی ــه ای تبدی ــی حرف ــع صنف ــک مرج ــه ی را ب
وی در ادامــه خواســتار همراهــی دولــت بــا پیشــنهادات 
نظــام مهندســی شــد و اظهارداشــت: مــا خودمــان را بایــد بــه 
جایگاهــی برســانیم کــه اگــر بحرانــی اتفــاق افتــاد، به ســازمان 
نظــام مهندســی بــه عنــوان مرجــع مــورد وثــوق اعتمــاد شــود.
سرپرســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 
خاطرننشــان کــرد: دســتگاه هــای دولتــی و حکومتــی 
بیشــتری  اعتمــاد  مهندســی  نظــام  ســازمان  بــه 
داشــته باشــند، چــون همــکاران مــا عملگــرا هســتند.
وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکــه پیشــنهادات 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور در مرکــز پژوهــش 
ــرح و  ــامی ط ــورای اس ــس ش ــران مجل ــیون عم ــا و کمیس ه
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــرد: س ــح ک ــود، تصری ــری ش پیگی
را بــه ســمت الکترونیکــی شــدن پیــش خواهیــم بــرد.
ــد  ــی را تعه ــام مهندس ــازمان نظ ــل در س ــکیب، اص ــر ش دکت
بــه مــردم عنــوان کــرد و در عیــن حــال گفــت: رســیدگی بــه 
ــر  ــد در نظ ــم بای ــازمان را ه ــای س ــتی اعض ــت معیش وضعی
بگیریــم، ضمــن اینکــه از همــکاران در کلیــه اســتانها خواســته 
ایــم نظــرات خــود در رابطــه بــا اصــاح قانــون را ارســال کننــد.
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https://tasisatnews.com/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%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%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af/
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مطالبات مهندسان مکانیک کشور چیست؟
مهنــدس عبدالرحمــن ریگــی عضــو و خزانــه دار  دوره هشــتم 
ــتان و  ــتان سیس ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــام  ــازمان نظ ــری س ــگاه خب ــا پای ــو ب ــتان در گفتگ بلوچس
ــه مناســبت پنجــم اســفندماه  مهندســی ســاختمان کشــور ب
ــان  ــات مهندس ــکات و مطالب ــاره مش ــی«، درب » روز مهندس
مکانیــک کشــور ســخن گفــت و در ادامــه گزارشــی از عملکــرد 
گــروه تخصصــی مکانیــک شــورای مرکــزی ارائــه کــرد.
عضــو گــروه تخصصــی مکانیک شــورای مرکــزی در ایــن گفتگو 
ــات مهندســان مکانیــک  ــان مشــکات و مطالب ــر بی عــاوه ب
ــک  ــی مکانی ــروه تخصص ــرد گ ــزارش عملک ــه گ ــور و ارائ کش
ــل پاســخ داده اســت: ــه ســه پرســش ذی شــورای مرکــزی، ب
چــه  مهندســی،  روز  بــودن  درپیــش  بــه  باتوجــه   -۱
داریــد؟ مکانیــک  رشــته  مهندســان  بــه  پیامــی 
ســاز،  و  ســاخت  کیفیــت  ارتقــای  منظــور  بــه   -۲
داریــد؟ عملیاتــی  و  اجرایــی  پیشــنهاد  چــه 
ــته  ــان رش ــات مهندس ــن مطالب ــد از مهمتری ــر بخواهی ۳- اگ
ــد؟ ــی کنی ــاره م ــواردی اش ــه م ــه چ ــد، ب ــک بگویی مکانی
کنیــد. کلیــک  گفتگــو  ایــن  جزییــات  از  اطــاع  بــرای 

اخبار داخلی

ایجاد پایگاه های علمی، فنی – آموزشی
 در نظام مهندسی تهران

ایجــاد پایگاه هــای علمــی، فنــی و آموزشــی در ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان و ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتانها 
بررســی شــد و. ســپس کلیاتــی از ویژگــی هــای نــرم افــزاری و 
ــت. ــرار گرف ــورد بحــث ق ــی آموزشــی م ــگاه علم ــزاری پای ســخت اف
و  آزمــون  پژوهــش،  آمــوزش،  کمیســیون  جلســه  برگــزاری 
ــش،  ــوزش، پژوه ــیون آم ــه کمیس ــزی جلس ــورای مرک ــارات ش انتش
آزمــون و انتشــارات شــورای مرکــزی بــا حضــور یــازده نفــر از 
ــد. ــزار ش ــازی برگ ــوری و مج ــورت حض ــه ص ــیون ب ــای کمیس اعض
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، در ابتــدای ایــن جلســه موضــوع 
برنامه آموزشــی ســازمان در ســال ۱۴۰۱ مــورد بحث و بررســی قرا گرفت 
و برگزاری ۱۷ دوره آموزشــی در رشــته های هفت گانه به تصویب رســید.
همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد دریافــت امتیــاز ارتقــای 
ســاختمان  ســازی  و صنعتــی  حریــق  هــای  دوره  بــرای  پایــه 
شــود. پیگیــری  ســاختمان  کنتــرل  و  ملــی  مقــررات  دفتــر  از 
علمــی،  پایگاه هــای  ایجــاد  موضــوع  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
و  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  در  آموزشــی  و  فنــی 
شــد  بررســی  اســتانها  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
ســخت  و  افــزاری  نــرم  هــای  ویژگــی  از  کلیاتــی  ســپس  و. 
گرفــت. قــرار  بحــث  مــورد  آموزشــی  علمــی  پایــگاه  افــزاری 
در ایــن جلســه مقــرر شــد تهیــه و تنظیــم شــیوه نامــه پیاده ســازی 
ــرد. ــرار گی ــیون ق ــن کمیس ــی ای ــتور کار آت ــا در دس ــن پایگاه ه ای

پذیرش دانشجویان مهندسی با ظرفیت بازار کار همخوانی ندارد
ــدس در ســازمان نظــام  ــزار مهن ــت ۱۴ ه ــا ایســنا، از عضوی ــو ب ــت و گ ــدس )۵ اســفند( در گف ــه مناســبت روز مهن ــدری ب ــب حی طی
مهندســی اســتان خبــر داد و افــزود: ایــن تعــداد مهنــدس در هفــت رشــته مهندســی در ســه بخــش طراحــی، نظــارت و اجــرا عضــو 
ســازمان نظــام مهندســی اســتان هســتند.وی افــزود: رشــته هــای مهندســی زیرمجموعــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، رشــته 
ــرایط  ــه ش ــاره ب ــا اش ــود.حیدری ب ــی ش ــامل م ــازی را ش ــک و شهرس ــرداری، ترافی ــه ب ــک، نقش ــاری، مکانی ــران، معم ــرق، عم ــای ب ه
ــق  ــا کار مهندســین هــم رون ــق داشــته باشــد قطع ــه ســاخت و ســاز رون ــی ک ــت: زمان ــرای مهندســان اســتان، گف نامناســب کاری ب
دارد، امــا بــا توجــه بــه رکــود ســاخت و ســاز در چنــد ســال اخیــر متاســفانه شــرایط کاری مناســبی بــرای مهندســین اســتان وجــود 
نــدارد.از طرفــی تعــداد مهندســین موجــود مــازاد بــر نیــاز اســتان اســت و همیــن امــر موجــب شــده شــاهد بیــکاری بــاال در میــان 
مهندســین اســتان باشــیم.هم اکنــون از ۱۴ هــزار عضــو نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تنهــا حــدود چهــار تــا پنــج هــزار نفــر آنهــا 
پروانــه اشــتغال بــه کار دارنــد و مشــغول بــه کار هســتند و مابقــی بیکارند.حیــدری بــه قانــون کســب پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســان 
اشــاره کــرد و افــزود: برخــاف رشــته هــای پزشــکی کــه افــراد بعــد از فــارغ التحصیلــی بافاصلــه مــی تواننــد فعالیــت داشــته باشــند، 
در رشــته هــای مهندســی ســه ســال پــس از فــارغ التحصیلــی کــه بــه نوعــی دوره کارآمــوزی بــرای مهندســان لحــاظ شــده اســت، 
افــراد بایــد در آزمونــی شــرکت کــرده و در صــورت موفقیــت در آزمــون پروانــه اشــتغال بــه کار کســب مــی کنند.همیــن امــر موجــب 
شــده بســیاری مهندســان نتواننــد پــس از فــارغ التحصیلــی کار خــود را شــروع کننــد. بــرای مشــاهده متــن کامــل خبــر کلیــک کنیــد.
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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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یادداشت

ضرورت استفاده از خدمات مهندسی نقشه برداری 
در صنعت ساختمان

مهنــدس مهــدی خــان محمدیــان مقــدم، دبیــر 

گــروه تخصصــی نقشــه بــرداری در گفتگــو بــا پایــگاه 

ــور  ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــری س خب

بــه مناســبت پنجــم اســفندماه » روز مهندســی«، 

نقشــه  مهندســان  مطالبــات  و  مشــکات  دربــاره 

بــردار کشــور ســخن گفــت و در ادامــه گزارشــی 

کــرد. ارائــه  تخصصــی  گــروه  ایــن  عملکــرد  از 

او در این گفتگو به ســه پرســش ذیل پاســخ داده است:

ــه  ــی، چ ــودن روز مهندس ــش ب ــه درپی ــه ب ۱- باتوج

ــد؟ ــرداری داری ــه مهندســان رشــته نقشــه ب پیامــی ب

۲- بــه منظــور ارتقــای کیفیــت ســاخت و ســاز، 

داریــد؟ عملیاتــی  و  اجرایــی  پیشــنهاد  چــه 

مطالبــات  مهمتریــن  از  بخواهیــد  اگــر   -۳

بــه  بگوییــد،  بــرداری  نقشــه  رشــته  مهندســان 

چــه مــواردی اشــاره مــی کنیــد؟ پیــام مهنــدس 

مهندســی« »روز  مناســبت  بــه  مقــدم  مومنــی 

ــدم،  ــی مق ــن مومن ــدس بهم ــال، مهن ــن ح در همی

عضــو شــورای مرکــزی و مدیــر اجرایــی ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان بــه مناســبت پنجــم 

کــرد. صــادر  پیامــی  مهندســی«  »روز  اســفندماه 

متــن کامــل ایــن پیــام بــه شــرح ذیــل اســت:

بهانــه  طوســی  خواجه نصیرالدیــن  حکیــم  زادروز 
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یادداشت
ــا  ــدس ت ــام روز مهن ــت مق ــرای گرامیداش ــت ب ایس

ــرزمین  ــن س ــگامان ای ــی پیش ــت تاریخ ــادا هوی مب

کهــن و ایــن ملــت بــزرگ بــه بوتــه فراموشــی ســپرده 

شــود، همــان دورانــی کــه ایــران مهــد علــوم متنوعــی 

بــود کــه امــروزه عمــده آن هــا را بــا عناویــن مهندســی 

برآینــد  بشــر،  تمــدن  شــکوفایی  می شناســیم؛ 

ایده هــای مهندســین تاشــگر اســت امــا تاریــخ مزیــت 

دیگــری هــم دارد و آن پنــدی اســت کــه می بایســت از 

سرنوشــت ملت هــا گرفتــه و بــرای آینــده بــه کاربندیم.

در ایــن کــره خاکــی ملت هایــی هســتند کــه هنــوز در 

گذشــته و افتخــارات پیشینیانشــان مانده انــد، برخــی 

ــر حــال و توانمندی هــای امروزشــان تمرکــز کرده انــد  ب

ــا،  ــا و فرصت ه ــر ظرفیت ه ــا تکیه ب ــز ب ــی نی و بعض

بــرای آینــده رؤیاهایــی را در ســر می پروراننــد تــا 

ــد.  ــم کنن ــان فراه ــرای مردمانش ــری ب ــی راحت ت زندگ

ــن  ــر دوش متخصصی ــی ب ــر ملت ــه در ه ــن وظیف ای

و مهندســین آن ملــت اســتوار اســت؛ پیشــگامان 

پیشــرفت و ســازندگی و شــکوه هــر ســرزمین مدیــون 

اندیشــه و فکــر مهندســان آن مرزوبــوم اســت. امــروزه 

انســانی متخصــص و تحصیل کــرده هــر  نیــروی 

ــی  ــمند و یک ــزرگ و ارزش ــرمایه های ب ــزو س ــور ج کش

از مهم تریــن فاکتورهــای اقتصــادی هــر مملکتــی 

ــی در  ــاد جهان ــی، اقتص ــوند. از طرف ــوب می ش محس

ــی  ــه اقتصــاد مبتن ــی ب حــال تغییــر از اقتصــاد صنعت

بــر دانــش اســت و ایــن تغییــر، پیامــد بــروز فــن آوری 

ــن، ســرمایه انســانی  ــی اســت؛ بنابرای و توســعه دانای

بیش ازپیــش اهمیــت پیــدا می کنــد و اگــر بــه آن هــا 

توجــه نشــود، مهاجــرت مهندســان را به کشــورهایی که 

بــا آغــوش بــاز پذیــرای آن ها هســتند رقــم خواهــد زد.

حــال و روز مهندســین مــا امــروز چنــدان خــوب 

از تاریــخ  نیســت، امــا خوشــبختانه در بزنگاهــی 

ــت  ــه در صنع ــد دهــه تجرب ــس از چن ــه پ ــتیم ک هس

ســاختمان، قانــون نظــام مهندســی ساخت وســاز 

کشــور در آســتانه بازنگــری قــرار دارد. اختــراع دوبــاره 

چــرخ تکــرار یــک روش اســت کــه قبــاً توســط 

ــت  ــه وکای مل ــدوارم ک ــذا امی ــده، ل ــران ابداع ش دیگ

در مجلــس شــورای اســامی بــا رفــع نواقــص قانــون، 

ــازندگی  ــا س ــد ت ــول کنن ــه ای متح ــرایط را به گون ش

ــای  ــتان توان ــم و دس ــر و قل ــا فک ــامی ب ــران اس ای

متخصصیــن ایــن مرزوبــوم و رونــق اقتصــادی و 

ــد. ــان باش ــی توأم ــان ایران ــت مهندس ــود معیش بهب

ــت  ــار طبیع ــیدن به ــد و فرارس ــال جدی ــتانه س در آس

ــه بردار  ــان نقش ــرای مهندس ــوش ب ــر خ ــن خب ــا ای و ب

کــه پــس از چنــد دهــه انتظــار، شــاهد حضــور 

ساخت وســاز  صنعــت  در  نقشــه بردار  ناظــر  ســبز 

اســفندماه،  پنجــم  روز  بــود،  خواهیــم  پایتخــت 

ایــن  مهندســان  به تمامــی  را  مهندســی  ملــی  روز 

ــتعانت  ــا اس ــدم ب ــم. آرزومن ــک میگوی ــوم تبری مرزوب

از پــروردگار متعــال و بــا برنامه ریــزی و هم فکــری 

نقشــه بردار  مهندســان  به ویــژه  مهندســان  همــه 

بتوانیــم  تنگاتنــگ  همــکاری  و  تعامــل  مســیر  از 

دوش بــه دوش یکدیگــر در راســتای دســتیابی بــه 

و  ســاختمان  صنعــت  در  ملمــوس  دســتاوردهای 

بهبــود معیشــت قشــر فرهیختــه مهندســین گام هــای 

ــی  ــان شایســته مکتــب اخاق ــم و وارث ــری برداری مؤث

ــیم. ــی باش ــن طوس ــم خواجه نصیرالدی ــی حکی و علم

بهمن مؤمنی مقدم

پنجم اسفندماه ۱۴۰۰
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گزارش

ایران به جمع ۶ کشور تولیدکننده سامانه های فوق سرد پیوست

شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  طرقــی  موذنــی  مجتبــی 

ــدی  ــب فرآین ــس قل ــه کلدباک ــان اینک ــا بی ــان ب دانش بنی

گفــت:  اســت،  گازی  پتروپاالیش هــای  و  پتروشــیمی 

ــن  ــاخت ای ــی و س ــش طراح ــه دان ــتیابی ب ــد از دس بع

محصــول بــه ششــمین کشــوری تبدیــل شــدیم کــه 

دارد.  دنیــا  در  را  مبدل هــا  نــوع  ایــن  تــوان ســاخت 

وی بیــان کــرد:  ایــن محصــول متشــکل از یکســری مبــدل 

اســت کــه ایــن مبدل هــا در کنــار هــم و در یــک مجموعــه به 

اســم کلدباکــس شــناخته می شــوند، تفــاوت ایــن محصــول 

ــداد  ــا و تع ــی در فشــار، دم ــی معمول ــا مبدل هــای حرارت ب

جریــان اســت، ایــن محصــول کاربردهــای مختلفــی از قبیل 

واحدهــای تفکیــک هــوا، بازیابــی گازهــای همــراه فرآینــد، 

ســرویس های دماپاییــن و مجموعه هــای چند جریانــه دارد.

ــی  ــدل آلومینیوم ــه مب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی طرق موذن

ــی  ــرده آلومینیوم ــوازی فش ــه ای از صفحــات م ــه مجموع ب

ــا روش Brazed Vacuum  ســاخته  گفتــه می شــود کــه ب

فرآیندهــای  در  آن هــا  کاربــرد  بیش تریــن  و  می شــوند 

کرایوژنیــک یــا فــوق ســرد اســت، افــزود: ویژگــی بــارز ایــن 

نــوع مبدل هــا امــکان کار در دماهــای بســیار پاییــن، تبــادل 

حــرارت هم زمــان بیــن چند جریــان و ســطح انتقــال حرارت 

بســیار بــاال نســبت بــه حجــم و فشــردگی بســیار باال اســت.

واحــد  یــک  کلدباکــس  درواقــع  داد:  ادامــه  وی 

ــه  ــواردی ک ــی از م ــوده و یک ــرده ب ــیار فش ــدی بس فرآین

کلدباکــس را جــزو تجهیــزات خــاص بــا فنــاوری بــاال 

قــرار می دهــد، فنــاوری پیچیــده طراحــی و ســاخت 

اســت. آن  داخــل  آلومینیومــی  مبدل هــای  مجموعــه 

ــول در  ــن محص ــرد ای ــده کارب ــه داد: عم ــاور ادام ــن فن ای

ــا  ــس ت ــت، در کلدباک ــیمی اس ــت، گاز و پتروش ــع نف صنای

ــول  ــن محص ــود دارد، ای ــراورش وج ــکان ف ــان ام ۱۴ جری

کیفیــت قابل رقابــت بــا نمونه هــای اروپایــی و ژاپنــی 

ایــن  ازلحــاظ قیمــت نیــز نســبت بــه  خــود دارد و 

ــس  ــر کلدباک ــی و تعمی ــت، عیب یاب ــر اس ــابه ها کمت مش

می شــود. محســوب  آن  مزیت هــای  دیگــر  از  هــم 

ــته  ــول توانس ــن محص ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــی طرق موذن

باشــد،  داشــته  بــه همــراه  باالیــی  ارزی  صرفه جویــی 

افــزود:  نبــود کلدباکــس در هــر پتروشــیمی و پاالیشــگاهی 

می شــود. زیــادی  خســارت های  ایجــاد  باعــث 

یک شرکت دانش بنیان داخلی، با استفاده از توان متخصصان خود مبدل هایی برای انتقال حرارت در 

سرویس های فوق سرد )کلدباکس( طراحی و تولید کرد. به این ترتیب ایران جزو ۶ کشور تولیدکننده این 

محصول قرار گرفت.
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نوآوری

محمــد امیــر کریمــی مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان 

ــش  ــه پوش ــان اینک ــا بی ــول ب ــن محص ــازنده ای س

مقــاوم در برابــر حریــق از خــواص فیزیکــی، مکانیکــی و 

شــیمیایی بســیار خوبــی برخــوردار اســت، گفــت: ایــن 

محصــول در حیــن اجــرا و پــس از خشــک شــدن غیــر 

آتــش زا بــوده و کامــاً عــاری از آزبســت اســت.

وی افــزود: ایــن پوشــش مقــاوم در برابــر حریــق 

ــه  ــت ک ــه اس ــیمان پای ــی و س ــک جزی ــی ت محصول

بــرای محافظــت در مقابــل حریــق ســازه های فلــزی و 

حریــق ســلولزی طراحــی شــده و دارای دانســیته کمــی 

ــول  ــن محص ــح داد: ای ــاور توضی ــت.این فن ــوده اس ب

ــرای محافظــت حریــق غیرفعــال اســتفاده می شــود،  ب

ــه  ــای ۵۵۰ درج ــه دم ــزی ب ــکلت فل ــه اس ــی ک زمان

برســد ســازه مقاومــت فشــاری و کششــی خــود را از 

ــن  ــزد. ای ــرو می ری ــاختمان ف ــد و س ــت می ده دس

محصــول باعــث می شــود مدت زمــان رســیدن دمــای 

ســازه فلــزی بــه دمــای بحرانــی بیــن یــک تــا چهــار 

ــن حیــث باعــث  ــه از ای ــد ک ــق بیفت ــه تعوی ســاعت ب

کمــک بــه آتش نشان هامی شــود.کریمی ادامــه داد: 

ــزی  ــران ســاخت حفاظــت از اســکلت فل محصــول ای

در حجــم وســیع تولیــد می شــود. ممکــن اســت یــک 

ســاختمان متوســط نیــاز بــه ۱۰۰ تــن از ایــن محصــول 

داشــته باشــد. تــا قبــل از تولیــد داخــل، ایــن پوشــش 

وارداتــی بــود، امــا محصــول داخلــی توانســته اســت 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب ــی ارزی باالی صرفه جوی

ــان  ــان خاطرنش ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــل ای مدیرعام

ــتقیم و  ــورت مس ــر به ص ــر ۶۰ نف ــال حاض ــرد: در ح ک

ــن  ــا ای ــتقیم ب ــورت غیرمس ــز به ص ــر نی ــدود ۱۰۰ نف ح

ــد. ــکاری می کنن ــرکت هم ش

کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه محصــوالت داخلــی 

ــچ شــرکت خارجــی در  ــر هی ــًا دیگ باعــث شــده تقریب

بــازار داخــل حضــور نداشــته باشــد، افــزود: محصــول 

داخلــی اســتانداردهای الزم را دارد و از لحــاظ کیفیــت 

مشــابه نمونه هــای خارجــی اســت، همچنیــن بــا 

ــه  ــران ب ــود در ای ــی موج ــای معدن ــتفاده از دانه ه اس

ــت. ــیده اس ــد رس تولی

حفاظت از ساختمان های اسکلت فلزی در برابر 
حریق با محصول ایران ساخت

یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید پوشش مقاوم در برابر حریق برای ساختمان های دارای اسکلت فلزی 

شده است که رسیدن به دمای بحرانی را در این سازه ها به تعویق می اندازد.

https://sinicablsoheil.com/
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گزارش

کلیــد تولیــد انــرژی پــاک نامحــدود در مینــی ســتاره ســاخته 
شــده در آزمایشــگاه

محققــان آزمایشــگاهی در انگلیــس بــه موفقیــت 

همجوشــی  طریــق  از  بــرق  تولیــد  در  بزرگــی 

هســته ای دســت یافتــه انــد. آنهــا مــی گوینــد 

ایــن توســعه آنهــا را در مســیر اســتفاده از منبــع 

انتشــار گازهــای  انــرژی پــاک بــدون  نامحــدود 

گلخانــه ای در طــی چنــد دهــه قــرار داده اســت.

»همجوشــی هســته ای« نقطــه مقابــل »شــکافت 

هســته ای« اســت، فنــاوری که امــروزه در نیــروگاه های 

هســته ای سراســر جهــان اســتفاده می شــود. شــکافت 

ــد. ــی کن ــدا م ــم ج ــرژی ذرات را از ه ــاد ان ــرای ایج ب

درحالیکــه »هــم جوشــی«، ذرات را بــه یکدیگــر جــوش 

ــن  ــوان ای ــی ت ــان م ــه محقق ــه گفت ــد و ب ــی ده م

ــیار  ــو بس ــواد رادیواکتی ــا م ــر، ب ــن ت ــیار ایم کار را بس

کمتــر و خطــر تصــادف بســیار کمتــر انجــام داد.

را  همجوشــی  نشــده اند  موفــق  هنــوز  محققــان 

به گونــه ای انجــام دهنــد کــه بــه انــدازه کافــی 

الکتریســیته تولیــد کنــد تــا بتوانــد منبــع بــرق 

ــه  ــت ب ــد در نهای ــی کنن ــور م ــه تص ــد ک ــی باش پاک

ــد  ــی گوین ــا م ــا آنه ــت، ام ــد یاف ــت خواهن آن دس

انصافــی  بــی  زمیــن  ســیاره  و  بشــریت  بــرای 

اســت کــه بــرای دســتیابی بــه آن تــاش نکــرد.

ــک  ــتاد فیزی ــی« اس ــو فاصول ــر »آمبروگی ــون دکت اکن

و  بین المللــی  تحقیقاتــی  کنسرســیوم  رییــس  و 

همکارانــش در آزمایشــگاه »جی.ای.تــی« انگلیــس 

موفــق شــدند از بــه هــم جــوش دادن دو نــوع 

مختلــف اتــم هیــدروژن یــک ســتاره مینیاتــوری تولید 
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کننــد و بــا اســتفاده از میــدان هــای مغناطیســی 

ــم   ــار ه ــه در کن ــج ثانی ــدت پن ــه م ــم را ب ــن دو ات ای

ــزان  ــی می ــورد جهان ــش رک ــن آزمای ــد. ای ــگاه دارن ن

ــوش دادن دو  ــم ج ــه ه ــده از ب ــتخراج ش ــرژی اس ان

نــوع مختلــف اتــم هیــدروژن را شکســته اســت. 

ــرژی  ــگاژول ان ــدود ۵۹ م ــد ح ــش جدی ــن آزمای در ای

ــرق(  ــگاوات ب ــادل ۱۱ م ــه )مع ــج ثانی ــدت پن ــرای م ب

تولیــد شــد کــه دو برابــر میزانــی اســت کــه در آزمایش 

ــگاه  ــن آزمایش ــال ۱۹۹۷ در همی ــابه در س ــای مش ه

تولیــد شــده بــود. ایــن انــرژی خیلــی زیــادی نیســت 

ــوش  ــری آب را ج ــوان ۶۰ کت ــی ت ــط م ــا آن فق و ب

آورد، امــا اهمیــت آن در ایــن اســت کــه نشــان مــی 

دهــد طراحــی مشــابه یــک راکتــور همجوشــی بزرگتــر 

ــون در فرانســه درحــال  ــه هــم اکن ــر« ک ــام »آیت ــه ن ب

ــی رود. ــش م ــت پی ــیر درس ــت، در مس ــاخت اس س

آیتــر )آی تــی ای آر(، یــک پــروژه بیــن المللــی چنــد 

دهــه ای اســت کــه توســط ۳۵ کشــور از جملــه 

ــا  ــه اروپ ــورهای اتحادی ــیه و کش ــن، روس ــکا، چی آمری

اجــرا مــی شــود. محققــان بــر ایــن باورنــد کــه پــروژه 

ــازی  ــاری س ــرای تج ــی ب ــام،  طرح ــس از اتم ــر پ آیت

پایــدار و جهانــی انــرژی همجوشــی ارائــه خواهــد کرد.

ــز« سرپرســت ایــن آزمایــش گفــت:  ــر» جــو میلن دکت

ایــن آزمایــش، مــا را یــک قــدم بــه نیــروی همجوشــی 

نزدیکتــر مــی کنــد. مــا نشــان داده ایــم که مــی توانیم 

یــک ســتاره مینیاتــوری را داخــل ایــن تجهیــزات تولید 

ــم،  ــگاه داری ــال ن ــه فع ــج ثانی ــرای پن ــم و آن را ب کنی

ــه  ــد ک ــته باش ــی داش ــی باالی ــه بازده ــوری ک ــه ط ب

واقعــا ایــن فنــاوری را وارد حیطــه تــازه ای مــی کنــد.

نیــروگاه هایــی کــه در آینــده از همجوشــی بهــره مــی 

گیرنــد گاز گلخانه ای تولیــد نخواهند کرد و مقدار خیلی 

کمــی فضــوالت کــم دوام رادیواکتیــو خواهنــد داشــت.
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ــازه حــور مدیرعامــل ایــن شــرکت  هاشــم حجازیــان ب
دانــش بنیــان بــا بیــان اینکــه، ایــن دســتگاه همزمــان 
بــا دهــه فجــر امســال بــه بهره بــرداری رســیده اســت، 
در خصــوص کارکــرد آن توضیــح داد: کار دســتگاه 
ــا آســیاب  ــل ی ــا ریموندمی آســیاب ســپراتور غلتکــی ی
جداکننــده غلتکــی در واقــع تبدیــل ســنگ یــا کلوخــه 
ــت. ــی اس ــک میکرون ــای کوچ ــدازه ه ــه ان ــی ب معدن
تجهیــزات  جملــه  از  دســتگاه  ایــن  افــزود:  وی 
ــه  ــا هزین ــی را ب ــواد معدن ــه م ــت ک ــزه اس میکرونی
کــم در صنایــع مختلــف قابــل اســتفاده می کنــد. 
ــه،  ــان اینک ــا بی ــان ب ــش بنی ــوزه دان ــال ح ــن فع ای

مهندســان ایــن شــرکت فنــاور، از ســال ۱۳۹۰ روی 
ــب از  ــه اغل ــی ک ــتگاه واردات ــن دس ــازی ای ــی س بوم
ــد،  ــرده ان ــد کار ک ــی ش ــور م ــن وارد کش ــا و چی اروپ
ایــن  افزایــش ظرفیــت  و  بهینــه ســازی  افــزود: 
ــاس  ــا اقتب ــته ب ــای گذش ــال ه ــول س ــتگاه در ط دس
ــه  ــه نمون ــی از جمل ــف خارج ــای مختل ــه ه از نمون
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــی و چین ــی، اروپای آمریکای
از  می تواننــد  کــه  صنایعــی  چــه 
شــوند؟ بهره منــد  دســتگاه  ایــن 
ــا  ــه ایرن ــن ب ــاور همچنی ــرکت فن ــن ش ــل ای مدیرعام
ــوان  ــته ت ــای گذش ــال ه ــول س ــح داد: در ط توضی

گزارش تولیدی

شرکت فناور ایرانی موفق به بومی سازی دستگاه آسیاب 
جداکننده غلتکی شد

یک شرکت دانش بنیان ایرانی، موفق به طراحی و ساخت دستگاه پیشرفته ای شده که برای تولید پودرهای 

میکرونیزه معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه عاوه بر صرفه جویی ارزی پنج میلیون دالری، 

نقشی مهم در رشد صادرات مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی دارد.
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گزارش تولیدی
ایــن دســتگاه از ۳۷ کیلــو وات بــه مــرور بــه ۱۶۰ 
کیلــو وات افزایــش یافتــه اســت و ایــن دســتگاه 
کــه درحــال حاضــر بــا نمونــه خارجــی رقابــت 

ــر  ــف و ب ــای مختل ــدازه ه ــایز و ان ــد، در س ــی کن م
ــود. ــی ش ــه م ــدگان عرض ــرف کنن ــاز مص ــاس نی اس
حجازیــان ادامــه داد: مــواد معدنــی قبــل از اســتفاده 
و  فــرآوری  نیازمنــد  مختلــف  هــای  بخــش  در 
میکرونیــزه کــردن یــا تبدیــل بــه ابعــاد ریــز هســتند. 
ــع  ــد صنای ــف مانن ــع مختل ــاس، صنای ــن اس ــر ای ب
دام،  خــوراک  ســاختمان،  خودروســازی،  حفــاری، 
ــازی  ــی داروس ــی و حت ــع پوش ــری و صنای ــه گ ریخت
مــی تواننــد از ایــن دســتگاه بهــره منــد شــوند.
قیمــت دســتگاه ایرانــی ســه چهــارم قیمــت خارجــی
ــا  ــان همچنیــن ب مدیرعامــل ایــن شــرکت دانــش بنی
بیــان اینکــه، بومــی ســازی ایــن دســتگاه حــدود پنــج 
ــرای  ــی ارزی ب ــه جوی ــور صرف ــرای کش ــون دالر ب میلی
کشــور بــه دنبــال داشــته اســت، اضافــه کــرد: قیمــت 
ــی از کشــور  ــی آســیاب ســپراتور غلتک دســتگاه واردات
چیــن حــدود ۱۳۰ هــزار دالر اســت، درحالــی کــه ما این 
دســتگاه را با دو ســوم قیمــت تولید و عرضــه می کنیم.
حجازیــان بــا اشــاره بــه غنــی بــودن کشــورمان 
مختلــف،  معدنــی  مــواد  و  معــادن  حــوزه  در 
ــد  ــم در رش ــی مه ــتگاه نقش ــن دس ــرد: ای ــد ک تاکی

خــام  از  جلوگیــری  و  معدنــی  مــواد  صــادرات 
فروشــی و رشــد صنایــع مــادر خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه این کــه حمایت هــای معاونــت 

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری باعــث شــد 
ــور  ــر کش ــد در سرتاس ــط تولی ــل خ ــدود چه ــا ح ت
راه انــدازی شــود، افــزود: اقدامــات و حمایت هــای 
پیشــرفته  دســتگاه  بومی ســازی  مجموعــه  ایــن 
آســیاب ســپراتور غلتکــی را ممکــن و دســتگاه داخلــی 
را قابــل  رقابــت بــا نمونــه خارجــی کــرده اســت.
و  قطعــات  تامیــن  در  ســهولت 
نگهــداری و  تعمیــر  هزینــه  کاهــش 
ــار  ــه، اظه ــان در ادام ــش بنی ــوزه دان ــال ح ــن فع ای
داشــت: در حــال حاضــر ۳۰ نفــر بــه  صــورت مســتقیم 
ــن  ــا ای ــتقیم ب ــورت غیرمس ــه  ص ــر ب ــدود ۲۰۰ نف و ح
شــرکت همــکاری می کننــد، همچنیــن تولیــد هــر 
دســتگاه باعــث ایجــاد اشــتغال زایی زیــادی می شــود.
ــر  ــم دیگ ــات مه ــر از خصوصی ــی دیگ ــان یک حجازی
ایــن دســتگاه ایران ســاخت را ســهولت در تامیــن 
ــوط  ــه هــای مرب ــاز و کاهــش هزین ــورد نی ــات م قطع
بــه تعمیــر و نگهــداری بــا توجــه بــه اســتهاکی 
ــرد. ــوان ک ــت، عن ــد داش ــتگاه خواه ــن دس ــه ای ک
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یک شرکت دانش بنیان با طراحی نرم افزار آسیب شناسی جاده ها و محورها مبتنی بر اقلیم ایران به کمک 

ایمن سازی مسیرهای مواصاتی آمد.

گزارش

نــرم افــزار آســیب شناســی جــاده هــا مبتنــی بــر اقلیــم ایــران 
طراحــی شــد

ســیامک احمــدی مدیرعامــل این شــرکت دانــش بنیان 

بــه هوشــمندی نرم افــزار طراحــی شــده بــرای ارتقــای 

ــدن  ــل ش ــت:  تبدی ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــی جاده ه ایمن

خــودرو بــه جزئــی جدایــی ناپذیــر از زندگــی مردمــان 

امــروز و نیــاز بــه توســعه شــبکه راه ها در تمامــی جهان 

باعــث بــروز شــرایط و ریســک هــای بالقــوه بســیاری 

در زندگــی افــراد شــده اســت، بــی توجهــی بــه ایمنــی 

و ســامت در جــاده هــا در بســیاری از کشــورها منجــر 

بــه جــرح و فــوت تعــداد زیــادی از افــراد مــی شــود.

ایمــن  راســتا،  همیــن  در  کــرد:   خاطرنشــان  وی 

ــرم  ــت و ن ــرار گرف ــتور کار ق ــا در دس ــاده ه ــازی ج س

ــه  ــاط حادث ــد نق ــی توان ــه م ــد ک ــی ش ــزاری طراح اف

ــم  ــوه ترمی ــد و نح ــایی کن ــور را شناس ــر مح ــز ه خی

نقطــه حادثــه خیــز را بــه کاربــر نشــان دهــد.

ــا، از  ــی راه ه ــزار ایمن ــرم اف ــه داد: ن ــاور ادام ــن فن ای

ــی عملکــردی  ــی ایمن ــل و ارزیاب ــرای تحلی ــی ب ابزارهای

تحــت تاثیــرات طراحی هندســی بر روی راه ها تشــکیل 

شــده اســت و در واقــع نوعی ابــزار کمکی بــرای تصمیم 

ــود. ــد ب ــر خواه ــی بهت ــت طراح ــان جه ــری طراح گی

احمــدی گفــت:  نــرم افــزار ایمنــی راه بــا امــکان پیــش 

بینــی تصادفــات برآوردهایــی را از عملکــرد ایمنــی 

ــر را  ــورد نظ ــا راه م ــراه و ی ــی بزرگ ــردی طراح و عملک
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گزارش
ــل از  ــوان قب ــی ت ــیله م ــد و بدینوس ــی کن ــم م فراه

ــای  ــل ه ــات و مح ــزان تصادف ــورد می ــرا راه در م اج

ــام داد.  ــای الزم را انج ــی ه ــز بررس ــه خی ــاط حادث نق

وی افــزود: نــرم افــزار ایمــن ســازی محورهــای 

ــای  ــه ارگان ه ــا ب ــت را دارد ت ــن قابلی ــی ای مواصات

مربوطــه اطاعاتــی ارایــه دهــد کــه خودورهــای 

محــور  قســمت  کــدام  در  اورژانــس  و  امــدادی 

قــرار گرفتــه و چگونــه مــی تــوان یــک جــاده را 

ــه  ــازی، نمون ــن س ــزار ایم ــرم اف ــرد، ن ــر ک ــن ت ایم

ــط  ــای مرتب ــتگاه ه ــوی دس ــدارد و از س ــی ن خارج

بــا راه کشــور نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و در 

ــوان  ــی ت ــود م ــن ش ــی تامی ــع مال ــه مناب ــی ک صورت

ــرا درآورد. ــه اج ــور ب ــای کش ــی محوره آن را در تمام

ــادآوری  ــا ی ــان ب ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــل ای مدیرعام

اینکــه ۱۰ فرصــت شــغلی بواســطه طراحــی نــرم 

ــت،  ــده اس ــاد ش ــا ایج ــاده ه ــازی ج ــن س ــزار ایم اف

گفــت: در صورتــی کــه نــرم افــزار ایمــن ســازی 

جــاده هــا در کشــور عملیاتــی شــود، مــی تــوان 

ــرد  ــاد ک ــز ایج ــتری نی ــغلی بیش ــای ش ــت ه موقعی

جــاده  در  حــوادث  و  ســوانح  تــا  کــرد  کمــک  و 

ــد. ــن برس ــزان ممک ــن می ــم تری ــه ک ــور ب ــای کش ه
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گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

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

قیمت آبگرمکن ثابت ماند

قیمت )ناموت) مدل برند

2,780,000 B 3115 دیواری بوتان

1,290,000 IBP 15-1 برقی خروشان اصفهان

1,240,000 AZ20LE آزمایش

2,600,000 G985B جی اچ ام

6,890,000 FLOW S+ (F12) ویتو

1,780,000 5271 سی وی اس

4,850,000 ارغوان 200 ایران شرق

1,400,000 واتر هیتر 60 الکتروهاوس

2,900,000 200 کاوه

2,500,000 Ev120 آزمون کار

890,000 برقی 15 جنرال

در بازار امروز  لوازم خانگی قیمت آبگرمکن برقی 

ایران شرق مدل ارغوان ۲۰۰ به مبلغ ۴ میلیون و 

۸۵۰هزار ناموت رسیده است.

همچنین قیمت آبگرمکن بوتان مدل دیواری 

B3115 مبلغ ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ناموت اعام 

کردند..قیمت های درج شده مربوط به سایت های 

فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمت ها در 

بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.

http://www.tasisatnews.com
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گزارش

نیاز صنعت حمل و نقل ریلی به سیلندر لکوموتیو تامین شد
یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه ســاخت محصول 

اســتراتژیک ســیلندر موتــور لکوموتیــو شــده اســت کــه 

ــزارش روز  ــور می شــود.به گ باعــث روشــن شــدن موت

ــا، امیــن عایــی  ــم وآمــوزش ایرن چهارشــنبه گــروه عل

مدیرعامــل ایــن شــرکت دانش بنیــان بــا بیــان اینکــه 

محصــول تولیــدی ایــن شــرکت یــک محصــول 

ــا توجــه  ــن محصــول ب ــت: ای اســتراتژیک اســت، گف

بــه نیــاز صنعــت ریلــی کشــور طراحــی و ســاخته شــده 

و تاکنــون بیــش از ۸هــزار قطعــه به صــورت چدنــی و 

ــل داده شــده اســت.وی  ــه مشــتریان تحوی کرومــی ب

بیــان کــرد: ســاخت ســیلندر موتــور لکوموتیوهــا پــس 

از انجــام فرآیندهــای بســیار پیچیــده بــه تولیــد انبــوه 

ــات  ــزو قطع ــردی ج ــه کارب ــن قطع ــت. ای ــیده اس رس

نیــروی محرکــه موتــور لکوموتیــو محســوب می شــود. 

ایــن قطعــه به واســطه احتراقــی کــه داخلــش صــورت 

می گیــرد، باعــث روشــن شــدن موتــور می شــود.

عایــی ادامــه داد: ایــن محصــول در صنعــت نفــت و 

کشــتیرانی نیــز کاربــرد دارد، امــا عمــده اســتفاده آن در 

راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران اســت. ایــن قطعــه 

ــده  ــازی ش ــاً بومی س ــی کام ــان ایران ــط مهندس توس

و ایــن شــرکت تنهــا تولیدکننــده آن در خاورمیانــه 

ــی  ــه آمریکای ــه نمون ــن محصــول نســبت ب اســت. ای

ــن و  ــت پایی ــت و قیم ــرده اس ــدا ک ــا پی ــود ارتق خ

از  پــس  بــودن، خدمــات  دســترس  در  به صرفــه، 

ایــن محصــول  از مزیت هــای  فــروش و گارانتــی 

نســبت بــه نمونــه خارجــی خــود محســوب می شــود.

ســال در  ارزی  صرفه جویــی  دالر  یک میلیــون 
ریاســت  وفنــاوری  علمــی  گــزارش معاونــت  بــه 

ــاور اظهــار داشــت: ایــن محصــول  جمهــوری، ایــن فن

صرفه جویــی  دالر  یک میلیــون  حــدود  ســالیانه 

ارزی بــه همــراه داشــته اســت. در حــال حاضــر 

۲۳ نفــر به صــورت مســتقیم و ۱۰ نفــر به صــورت 

فعالیــت  مشــغول  شــرکت  ایــن  در  غیرمســتقیم 

دانش بنیــان  شــرکت  ایــن  هســتند.مدیرعامل 

و  علمــی  معاونــت  حمایت هــای  کــرد:  تاکیــد 

ــث رشــد و پیشــرفت  ــوری باع ــاوری ریاســت جمه فن

ــه  ــه مجموع ــی ک ــا و حمایت های ــت. مزای ــده اس ش

دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  علمــی  معاونــت 

اســت. کارســاز  و  واقعــی  کامــاً  می کنــد،  ارائــه 
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استفاده پلیس استرالیا از پهپاد
مقامــات ایالــت کوینزلنــد اســترالیا قصــد دارنــد بــرای تشــدید نظارت هــا و تأمیــن بهتــر امنیــت از پهپادهــا بــرای عملیــات گشــت 
زنــی هوایــی اســتفاده کنند.قــرار اســت بــه منظــور اجرایــی شــدن ایــن طــرح نزدیــک بــه یــک میلیــون دالر اســترالیا نیــز هزینه شــود.
ــن  ــد. ای ــرار بگیرن ــه مــدت ۱۲ مــاه مــورد اســتفاده ق ــه طــور آزمایشــی و ب ــد شــهر ب ــرار اســت پهپادهــای یادشــده در چن ــدا ق ابت
هواپیماهــای هدایــت شــونده از راه دور دارای یــک پلتفــرم هوایــی خــاص بــوده و از قابلیت هــای اطاعاتــی، نظارتــی و 
شناســایی و نیــز فنــاوری هــوش مصنوعــی بــرای ردیابــی وســایل نقلیــه و دوربین هــای تصویربــرداری حرارتــی بــرای یافتــن افــراد 
ــر روی زمیــن قــادر بــه دریافــت نمــای زنــده از تصاویــر ضبــط شــده توســط  گمشــده، برخــوردار خواهنــد بود.نیروهــای پلیــس ب
ــد  ــکیل می ده ــد را تش ــس کوئینزلن ــی پلی ــاوگان هوای ــترش ن ــد گس ــی از رون ــا بخش ــتفاده از پهپاده ــود. اس ــد ب ــاد خواهن پهپ
ــس  ــت پلی ــل سرپرس ــوس هی ــد بود.مارک ــز خواهن ــت نی ــال ثاب ــای ب ــد و هواپیماه ــای جدی ــی هلیکوپتره ــاهد معرف ــه ش ک
ــن  ــرده و جدیدتری ــتفاده ک ــرفت ها اس ــن پیش ــه از آخری ــه همیش ــتیم ک ــال آن هس ــه دنب ــا ب ــت: م ــورد گف ــن م ــد، در ای کوئینزلن
ــیم. ــته باش ــار داش ــد، در اختی ــک کن ــه کم ــی جامع ــت از ایمن ــرای حمای ــا ب ــای م ــه تاش ه ــت ب ــن اس ــه ممک ــی را ک فناوری های

بومی سازی تولید رنگ عایق بدنه لوکوموتیو 
محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان رنــگ عایــق بدنــه لوکوموتیــو را تولیــد کردنــد که یکــی از روش هــای جلوگیــری از اتــاف انرژی 
بــه شــمار مــی رود.رنگ هــای نانویــی بــرای اســتفاده در بدنــه لوکوموتیــو »ایران ســاخت« شــد. ایــن رنگ هــا بــا ضخامــت بســیار کــم 
امــا قــدرت ســرکوب کــردن دامنــه وســیعی از ارتعاشــات، تولیــد شــده اند.این محصــول رنــگ عایــق حــرارت و صــوت در محــدوده هزار 
هرتــز اســت کــه بــرای عایق کاری ســطوح مختلــف، جلوگیــری از اتــاف انــرژی و در نتیجه کاهــش هزینه هــا در محل هایــی نظیر بدنه 
لوکوموتیــو و موتورخانــه کشــتی اســتفاده می شــود.یکی از روش هــای جلوگیری از اتــاف انــرژی و در نتیجه کاهش هزینه ها، اســتفاده 
از عایــق کاری ســطوح مختلــف ســاختمانی و تجهیــزات اســت. ایــن کار از انتقــال صداهــای ایجــاد شــده در اتاق هــای کناری یــا فوقانی 
ســاختمان ها و ســازه های صنعتــی بــه داخــل کابیــن  کشــتی ، قطــار وخــودرو، جلوگیــری می کند.رنگ هــای عایــق صــدا بــه گونــه ای 
طراحــی شــده اند کــه بــا ضخامــت بســیار کم اعمــال می شــوند اما قــدرت ســرکوب کــردن دامنــه وســیعی از ارتعاشــات را دارنــد. مزیت 
دیگــر ایــن نــوع پوشــش ها اشــغال فضــای کمتــر اســت. ایــن موضــوع در صنایــع کشتی ســازی و ســازه های دریایــی عامــل بســیار 
مهمــی بــه حســاب می آید.یــک شــرکت دانــش بنیــان ایــن رنگ هــای کاربــردی بــر پایــه فنــاوری نانــو را تولیــد کــرده اســت کــه در 
بدنــه واگن هــا، کشــتی، هواپیمــا، موتورخانــه هــا ماننــد موتورخانــه کشــتی، کانکس هــای فلــزی، دودکش هــای حرارتــی، اتاق هــای 
ماشــین آالت و تجهیــزات و لوله هــای تاسیســاتی و تجهیــزات ســازه ای و ســاختمانی کاربــرد دارد.ایــن محصــوالت بــا حمایــت ســتاد 
توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و در دل زیســت بوم فنــاوری و کارآفرینی کشــور به تولید رســیده اند.
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سنسور ایرانی سطح سنج لیزری دانش بنیان تولید شد
توانســت  خــود  متخصصــان  همــت  بــه  بــار  نخســتین  بــرای  ایرانــی  بنیــان  دانــش  شــرکت  یــک 
کنــد. تولیــد  و  طراحــی  اســت،  مختلــف  صنایــع  در  مهــم  محصولــی  کــه  را  لیــزری  ســنج  ســطح  سنســور 
رحمــان علیــزاده مدیــر فنــی ایــن شــرکت دانــش بنیــان در خصــوص ایــن محصــول دانــش بنیــان گفــت: یکــی 
از ســطح ســنج هــای پرکاربــرد در مجموعــه هــای صنعتــی ســطح ســنج لیــزری اســت،  ترنســمیترها یــا ســطح 
ســنج لیــزری محصــول جدیــد ایــن شــرکت بــرای انــدازه گیــری ســطح اســت کــه بــا طراحــی تمــام دیجیتــال 
کنــد.  مــی  میســر  را  تمــاس  بــدون  و  مــداوم  گیــری  انــدازه  و  اســت  برخــوردار  قبولــی  قابــل  دقــت  و  ســرعت  از 
محــدود  کشــور  چنــد  اختیــار  در  فقــط  کــه  اســت  باالیــی  تکنولــوژی  دارای  محصــول  ایــن  کــرد:  بیــان  وی 
محصــول  ایــن  کشــور  مختلــف  صنایــع  در  آن  زیــاد  کاربــرد  و  تحریــم  مشــکات  بــه  توجــه  بــا  اســت، 
اســت.   شــده  تولیــد  و  طراحــی  مختلــف  هــای  مــدل  انــواع  در  ســال  یــک  گذشــت  از  بعــد  مهــم 
علیــزاده ادامــه داد: یکــی از چالــش هــای مهــم در صنعــت بــا توجــه بــه شــرایط خــاص محیطــی موجــود در مــکان هــای صنعتــی، 
ــدازه، صافــی  ــوع از لحــاظ ان ــا ویژگــی هــای متن ــر ســیال و ب ــف از قبیــل ســیال و غی ــه از ســطح مــواد مختل ــری فاصل ــدازه گی ان
ــار در کشــور طراحــی و ســاخته  ــن ب ــرای اولی ــن شــرکت اســت ب ــه یکــی از محصــوالت ای ــن سنســور ک ــگ اســت. ای ســطح و رن
شــده و بــرای ســنجش ارتفــاع مایعــات و جامــدات در محــدوده ۱/۰ تــا ۱۰۰ متــر بــا دقــت یــک میلــی متــر طراحــی شــده اســت.
وی گفت:  تطابق با شــرایط صنعتی، گردوغبار و دمای باال، طراحی اســتاندارد و انجام موفق تســت های آزمایشــگاهی و عملیاتی، گارانتی 
معتبر و ارائه خدمات پس از فروش، طراحی اســتاندارد فلنج جهت نصب آســان، اســتفاده از سیســتم خنک کاری مخصوص برای کارایی 
بیشــتر و اســتفاده از Dust tube بــرای محیــط حفاظتــی پرتــو لیــزر از جملــه ویژگی هــای این محصول دانــش بنیان به شــمار می رود.
ایــن محصــول جهــت کنتــرل ســطوح ورود گندلــه بــه داخــل کــوره کارخانــه گندلــه ســازی شــماره یــک شــرکت صنعتــی و معدنــی 
گل گهــر بــا دمــای بــاال و گردوغبــار زیــاد بــه طــور ویــژه طراحــی و تولیــد شــده و روی میــزان تولیــد کارخانــه بســیار تاثیرگــذار اســت.
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