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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

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه ســال 
جدیــد هجــری شمســی اســت.

 
همکاران گرامی سام و خدا قوت

ــا مــا در  ــه گذشــت و ی ــران در ســالی ک ــه گذشــت، ای جهــان در ســالی ک
ــت  ــه جذابی ــت و البت ــذاب اس ــی ج ــک عنوان ــت؛ هری ــه گذش ــالی ک س
ــه.  ــح پیــش رفــت؟ البتــه کــه ن ــه ســمت صل ــا جهــان ب آن متفــاوت. آی
خودکامگــی دولت هــا و کشــورها همــواره جهــان را بــه محلــی نــه بــرای 
شــادی کــه بــرای تاخت وتــاز تبدیــل کــرده اســت. فــروش ســاح، تــاراج 
منابــع انــرژی، برهــم زدن نظــم جهانــی بــرای فــروش بیشــتر و تصاحــب 
بــازار و شــاید ده هــا دلیــل دیگــر باعــث شــده اســت کــه زمیــن عزیــز مــا 
ــل  ــی تبدی ــرای زندگ ــر ب ــی دلهره آورت ــه مکان ــر و ب ــر، ناایمن ت هــرروز گرم ت
شــود. آنچــه مشــخص اســت پــول برجهــان ســایه افکنــده و معنویــت را 
بــه کنــاری پرتــاب کــرده اســت. گرفتــن جــان هــزاران انســان در چنــد مــاه 
بــه هــر دلیلــی و بــه هــر ســبکی تلــخ و غم انگیــز اســت. آنچــه خداونــد 
متعــال نجــات جــان یــک انســان را بــا نجــات جــان کل بشــریت یکســان 

ــدارد! ــی ن ــی معنای ــرای خــود انســان گوی ــد، ب می دان
کرونــا نیــز بی رحمانــه بــه تاخت وتــاز خــود ادامــه داد. پدیــده شــومی کــه 
بــه بشــریت نشــان داد هنــوز هــم در ابتــدای راه اســت و اشــرف مخلوقات 
ــوش  ــه فرام ــت. البت ــت ناپذیری نیس ــر شکس ــی ب ــرای او دلیل ــودن ب ب
ــرای مهــار ایــن هیــوالی ریــز، خیــز بلنــدی  نکنیــم کــه دانــش انســانی ب

برداشــته اســت.
ــی رخ  ــدی و مهم ــی ج ــرات حکومت ــز تغیی ــان نی ــور خودم ــل کش در داخ
 داده اســت. آیــا ایــن تغییــرات خواهــد توانســت کشــور مــا را از بن بســت 
اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی موجــود رهایــی بخشــد؟ آیــا تعامــات 
ــا  ــاله م ــن پنجاه س ــورم مزم ــا ت ــت و آی ــد یاف ــود خواه ــا بهب ــی م جهان
درمــان خواهــد شــد؟ ســؤاالت مهمــی کــه سال هاســت برجاســت و امیــد 

بــه حــل آن هــا شــاید از نســل مــا بــه نســل بعــدی منتقــل شــود.
امیــد تنهــا دلیــل همــه انســان ها بــه ادامــه زندگــی اســت. فرامــوش نکنیم 
کــه در همیــن کشــور مــا و در همیــن اوضــاع نابســامان، برندهــای بزرگــی 
جشــن پنجاه ســالگی خــود را گرفته انــد. برندهــای بزرگــی در همیــن ســی 
ــی  ــای جهان ــون بازاره ــد و اکن ــد کرده ان ــده اند و رش ــر ایجادش ــال اخی س
ــی  ــد ســخت ول ــوان. هرچن ــد. پــس همیشــه می ت ــح کرده ان ــی فت را حت

ــام. ــل انج ــی قاب ــی ول ــد غیرقابل پیش بین ــر. هرچن امکان پذی
ــدام  ــد و ک ــر می کنن ــدن فک ــه ای ش ــه منطق ــا ب ــدام برنده ــال 1401 ک س
ــد و برنامــه ای  ــه جهانی شــدن؟ آن هــا کــه چنیــن اهدافــی دارن برندهــا ب
ــده ای  ــی آین ــد ول ــش رو دارن ــخت پی ــی س ــًا راه ــرای آن، قطع ــدون ب م
شــفاف. مهــم نیســت ایــن برندهــا شــرکت هســتند و یــا شــخص. مهــم 

ــرای قــرن جدیــد. ــد هســتند. برنــدی ب ایــن اســت کــه برن

تابعد!

برندی برای قرن جدید!
سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت جدید لوازم برقی ساختمان در بازار 22
قیمــت انــواع لــوازم برقــی ســاختمان در بــازار آزاد امــروز نســبت به روز گذشــته 

بــا تغییــرات کمــی همراه 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

9 گزارش/همه چیز تغییر می کند
صنعــت  چقــدر  همه گیــری  ایــن  بفهمیــم  تــا  می گــذرد  ســال ها 
را تغییــر داده اســت. یــک تغییــر اولیــه بــرای ASHRAE، تشــکیل 
صفحــه  زمــان،  آن  از  بــود.   2020 مــارس  در  اپیدمــی  ویــژه  گــروه 
ASHRAE (www.ashrae.org/ وب ســایت  در   19-COVID منابــع 
بــا  اســت.  گســترش یافته  راهنمــا  صفحــه  صدهــا  بــه   (COVID19
افزایــش درک علمــی و تغییــر شــرایط، راهنمــا بــه روز شــده اســت.

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 10

ن  رمــا د شــمند  هو ن  نســما پا
می کنــد ل  متحــو را  ختگی  ســو

گزارش ویژه

صفحه 14

›گزارش/ حفاظت از سیستم های آب برای هر نسل 12
گریــس  اســتیو  بنیانگــذار  توســط   1999 آوریــل  در  کــه   Valves
نــام  بــه  آلودگــی  ضــد  شــیرهای  عرضــه  در  ابتــدا  در  شــد،  تأســیس 
داشــت.  تخصــص   )RPZ( یافتــه  کاهــش  فشــار  منطقــه  شــیرهای 

گزارش/پانسمان هوشمند درمان سوختگی را متحول می کند 20
فناوری جدیدی از دانشگاه استرالیای جنوبی می تواند انقالبی در درمان 
سوختگی کودکان ایجاد کند. یک پانسمان جدید که به خوبی عفونت را 

کاهش می دهد و باعث بهبود فرد می شود.

گزارش/قطارهای آینده انگلیس با گاز حاصل از فضوالت انسانی  و 
حیوانی کار می کنند

16
ین واگن ریلی که »بیو اولترا« نام دارد، حاصل ایده گروهی از مهندسان 

شرکت Ultra Light Rail Partners مستقر در »ووستر« است.بر اساس 
این طرح این قطارها توانایی حمل ۱۲۰ مسافر را دارد. این واگن ریلی، 

در واقع یک وسیله نقلیه ریلی خودران است که برای جابجایی مسافران 
طراحی شده است.



ت نیوز
سا

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

می باشند.

حــق  دوم  مرحلــه  پرداخــت  امــکان   / اطالعیــه 
ناظــر مهندســان  الزحمــه 

ــه  ــی اطالعی ــرز ط ــاختمان الب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
حــق  دوم  مرحلــه  پرداخــت  امــکان  کــرد:  اعــالم  ای 
الزحمــه مهندســان ناظــر بــا سررســید تــا ۵ فروردیــن 
ــت. ــده اس ــم ش ــد فراه ــال جدی ــاز س ــش از آغ ــاه، پی م
ــیدن  ــه فرارس ــه ب ــا توج ــوز، ب ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
روزهــای انتهایــی ســال ۱۴۰۰ و نیــز تعطیلــی روزهــای 
ــز  ــت واری ــال درخواس ــکان ارس ــه ام ــال ۱۴۰۱ ک ــی س ابتدای
ــی  ــدور نم ــر مق ــان ناظ ــه مهندس ــق الزحم ــه دوم ح مرحل
ــام  ــرم در ای ــای محت ــال اعض ــاه ح ــور رف ــه منظ ــد و ب باش
پایانــی ســال، بــا پیشــنهاد واحــد طــرح و برنامــه و موافقــت 
هیــات رییســه ســازمان، درخواســت هــای پرداخــت مرحلــه 
ــد  ــه تعه ــد برگ ــه تایی ــه ماه ــه س ــه فرج ــی ک دوم ناظران
ایشــان تــا پنجــم فروردیــن مــاه ۱۴۰۱ بــه پایــان مــی رســد، 
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و حــق الزحمــه مرحلــه دوم ایشــان 
ــود. ــد ب ــت خواه ــل پرداخ ــال ۱۴۰۱ قاب ــاز س ــش از آغ پی

پیــام نــوروزی عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اســالمی 

نماینده مجلس ســالی سرشــار از موفقیت و دســتاوردهای عالی در 
صحنــه مهندســی و خدمــات این حــوزه برای همــگان آرزو کــرد اما 
آغــاز ســال نو شــاید فرصتــی باشــد برای شــیرین تالشــی مضاعف 
جهــت رشــد و پیشــرفت در عرصــه هــای مختلــف از جملــه »نظام 
مهندســی ســاختمان« و امیــد بســتن بــه تغییــرات و اصالحاتــی 
ــوان »اصــالح  ــش تعحــت عن ــن عرصــه از ســالهای پی ــه در ای ک
قانــون نظــام مهندســی ســاختمان« در مجلس آغاز گشــته اســت. 
اقبــال شــاکری نماینــده پــرکاری که همــواره با خــوش بینــی د راین 
حــوزه بــاب گفــت و گــو با رســانه هــا را بــاز گذاشــته اســت، ضمن 
تبریک ســال 1401 و آغاز قرن 14 به خبرنگار تاسیســات نیوز می گوید: 
امیــدوارم ســال 1401 ســالی سرشــار از موفقیــت و اتفاقــات 
باشــد.  بــه ویــزه جامعــه مهندســی  بــرای همــه  خــوب 
عضــو کمیســیون مجلــس کشــور همچنیــن از پــی گیــری ِجــد از 
ســوی خــود جهــت اصــالح و بهینــه ســازی تعرفــه هــای نظــام 
مهندســی ســاختمان خبــر داد و ابــراز اميــدواري کرد؛ بــا اصالحاتي 
کــه در قانــون نظام مهندســي و اصالحاتــي که در رويه هــاي اجرايي 
نظــام مهندســي انجــام مــي شــود ســالي پــر از دســتاورد و ارتقا در 
صحنــه مهندســي و خدمــات مهندســي در کشــور داشــته باشــيم.

برگــزاری مصاحبــه حضــوری صالحیــت مــاده ۲۷ 
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 

و  ملــی  مقــررات  دفتــر  مدیــرکل  مانی فــر  حامــد 
حضــوری  مصاحبــه  برگــزاری  از  ســاختمان  کنتــرل 
بــرای پذیرفتــه شــدگان صالحیــت  مــاده ۲۷ قانــون 
داد. خبــر  ســاختمان  کنتــرل  و  مهندســی  نظــام 
مدیــرکل دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان گفــت: پیرو 
برگــزاری آزمــون مــاده ۲۷ قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
ســاختمان برگــزار شــده در مردادمــاه امســال، طبــق آخریــن 
ــا پذیرفته شــدگان آزمــون  ــرر شــده ت شــیوه نامه ابالغــی مق
ــن  ــد. بنابرای ــرکت کنن ــز ش ــوری نی ــه حض ــی در مصاحب کتب
افــرادی کــه در مرحلــه اول آزمــون مــرداد امســال حدنصــاب 
امتیــاز الزم را کســب کــرده باشــند می تواننــد پــس از قبولــی 
در مصاحبــه فنی-تخصصــی بــا رعایــت ســایر شــرایط قانونی 
نســبت بــه اخــذ صالحیــت کارشناســی مــاده ۲۷ اقــدام کنند.

دلهایمــان را در فضایــی ایمــن در ســال نــو بــه هــم 
نزدیــک کنیــم

جــالل ملکــی در آســتانه ســال نــو، ضمــن اشــاره بــه 
پشــت سرگذاشــتن ســالهای پرفــراز و نشــیب در ســال هــای 
کرونایــی و همــراه بــا دورکاری هــا و خطرهــا و حــوادث 
ــی  ــه در فضای ناخوشــایند گفــت : بســیار خوشــایند اســت ک
ــم. ــک کنی ــم نزدی ــه ه ــان را ب ــو دلهایم ــال ن ــن در س ایم
جــالل ملکــی در پیــام نــوروزی بــه مــردم ایــران هــم 
ــد از ۲ ســال  ــه بع ــو هســتیم و هم گفــت:در آســتانه ســال ن
ایــام کرونــا کــه نــه عیــد را خــوب درک کردیــم و نــه دورکاری 
ــا در  ــت کرون ــدیدترین وضعی ــان در ش ــن و همکارانم و... و م
ــت  ــه خدم ــاده ب ــر و آم ــانی حاض ــش نش ــتگاههای آت ایس
رســانی بودیــم و  برخــی از همــکاران مــا براثــر کرونــا از 
افــزود : بیــن رفتند.ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی 
تمام آرزوی ما خدمت به شــهروندان هســتیم و درآســتانه ســال 
نــو از هموطنــان مــی خواهیــم بــا اندکی تفکــر و رعایــت اصول 
ایمنــی عــالوه بــر گــذر پــر آرامش از ســال جــاری ، فضایــی امن 
و پــر از شــادی را بــرای خــود هموطنان هــای خود ایجــاد کنیم.
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جشنواره نوروز ۱۴۰۱ در آکادمی کاشانه
تعطیــالت پایــان ســال و نــوروز فرصــت طالیــی بــرای 
ــک  ــروع ی ــزی و ش ــه ری ــی و برنام ــای علم ــران کمبوده جب
ســال موفــق هســت. آکادمــی کاشــانه بــرای رســیدن 
بــه بهتریــن نتیجــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا 
بهتریــن نتیجــه در کوتــاه تریــن زمــان حاصــل شــود.
گــروه آمــوزش آکادمــی کاشــانه از اولیــن هفتــه بهمــن 
فیلــم  یــک  هفتــه  هــر  ســال،  پایــان  تــا   ۱۴۰۰ مــاه 
ــرای  ــد. ب ــی کن ــی م ــما معرف ــه ش ــات را ب ــی تاسیس آموزش
هــر کــدام از ایــن محصــوالت تخفیــف هــای ویــژه ای 
در نظــر گرفتــه شــده کــه فقــط تــا پایــان نــوروز ۱۴۰۱ 
ــوید. ــد ش ــره من ــا به ــف ه ــن تخفی ــد از ای ــت داری فرص

و   بــرق  انجمــن مهندســین  انتخابــات  برگــزاری 
ایــران الکترونیــک 

 انتخابــات بصــورت الکترونیکــی از طریــق ســایت انجمــن در 
روز هــای ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ اســفند مــاه به مــدت ۳ روز برگــزار گردید.

برای مشاهده نتایج کلیک کنید.

اخبار داخلی

دکتــر شــکیب: شــورای مرکــزی آینــده باید »منســجم و 
کارآمد« باشــد

دکتــر حمــزه شــکیب سرپرســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
کشــوربا اســتقبال رئیس و هیات رئیســه ســازمان وارد کرمانشــاه شــد 
تــا از نزدیــک بــا مشــکالت و مطالبــات مهندســان ایــن اســتان آشــنا 
شود.سرپرســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور در ایــن 
ســفر اســتانی در جلســه بــا هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ــان  ــا بی ــر شــکیب ب ــن حــال، دکت ــت.در همی کرمانشــاه حضــور یاف
ــت:  ــه در سراســر کشــور هســتیم، گف ــال وحــدت روی ــه دنب ــه ب اینک
می خواهیــم نــگاه جامعــه بــه مهندســان و نظــام مهندســی، مثبــت 
شــود بــه نحــوی کــه مــردم از ایــن ســازمان بــه عنــوان ســازمان مرجع 
ــاد کننــد.وی خواســتار مــورد توجــه قــرار گرفتــن گــزارش  و خــالق ی
ــه  ــم در چرخ ــار ه ــه در کن ــت: هم ــد و اظهارداش ــران ش ــف ناظ تخل
ســاخت و ســاز باشیم.سرپرســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
کشــور بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکــه شــورای مرکــزی آینــده 
ــد  ــره جدی ــات مدی ــرد: هی ــح ک ــد، تصری ــد« باش ــجم  و کارآم »منس
ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان اســتانها بــا انرژی مثبــت آمده 
انــد و بایــد از ایــن ظرفیــت بــه بهتریــن شــکل ممکن اســتفاده شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: در دوره جدیــد کلیــد ســازمان نظــام مهندســی 
ــت و  ــده اس ــپرده ش ــا س ــه م ــا ب ــرف اعض ــت از ط ــورت امان ــه ص ب
ــم. ــت کنی ــن صیان ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــت ب ــن امان ــد از ای بای

“پالسکو” باالخره افتتاح شد
ــه  ــال از حادث ــج س ــت پن ــس از گذش ــکو پ ــد پالس ــاختمان جدی س
آتــش ســوزی دیمــاه ســال ۱۳۹۵، امــروز بــا حضــور رئیــس 
ــش  ــازمان آت ــل س ــران، مدیرعام ــتاندار ته ــتضعفان، اس ــاد مس بنی
ــد. ــاح ش ــبه آن افتت ــی و کس ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــانی، رئی نش

نماینده مجلس: شخصاً پی گیر اصالح تعرفه های خدمات مهندسی هستم
اقبــال شــاکری بــا بیــان اینکــه افزایــش مناســب تعرفــه خدمــات مهندســی مطالبــه برحــق جامعــه مهندســی اســت گفــت: امیــدوارم 
ــز  ــی نی ــام مهندس ــون نظ ــالح قان ــان اص ــود و همزم ــی ش ــن عملیات ــو احس ــه نح ــی ب ــه مهندس ــات جامع ــد مطالب ــال جدی در س
ــا،  ــه گروهه ــظ از هم ــب ن ــا کس ــون ب ــن قان ــالح ای ــت: اص ــی گف ــام مهندس ــون نظ ــالح قان ــاره اص ــاکری درب ــال ش ــی گردد.اقب نهای
ــاد مســکن و بســیاری  ــه هــای وزارت کشــور، بنی ــره نظــام مهندســی ، وزارت راه و شهرســازی، وزارت خان اعضــا، طرفهــای هیــات مدی
ــان اینکــه اصالحــات در ایــن حــوزه بســیار راهگشــا  ــا بی ــراد صاحــب نظــر دیگــر انجــام و در حــال نهایــی شــدن اســت .وی ب از اف
خواهــد بــود اظهــار داشــت: مســلماً اصالحاتــی کــه صــورت خواهــد گرفــت بــرای ارتقــای ســازمان نظــام مهندســی و بهبــود ســاختار 
ــدام  ــک اق ــر ی ــد:این ام ــادآور ش ــم ی ــس یازده ــران مجل ــیون عم ــو کمیس ــد بود.عض ــر خواه ــیار موث ــور بس ــاز در کش ــاخت و س س
ــاختار  ــی و س ــش خصوص ــاز بخ ــاخت و س ــت س ــود وضعی ــرای بهب ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــران و مجل ــیون عم ــم کمیس ــیار مه بس
ــون  ــالح قان ــر اص ــال حاض ــت: در ح ــون گف ــن قان ــدن ای ــی ش ــان اجرای ــاره زم ــاکری درب ــد بود.ش ــور خواه ــی کش ــام مهندس نظ
نظــام مهندســی در کمیســیون عمــران بــه اتمــام رســیده اســت و منتظــر ارســال ایــن قانــون بــه صحــن مجلــس و تصویــب آن از 
ــه تصویــب برســد. ــم در ســال ۱۴۰۱ ب ــد و امیدواری ــه زمــان خــاص خــود را مــی طلب ــرم مجلــس هســتیم ک ــدگان محت ســوی نماین
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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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عضــو شــورای شــهر: خدمــات شــهری پاســخگوی نیازهــای 
شــهروندان نیســت

 از  شورای اسامی شهر تهران زهرا شمس احسان در 

نشست برگزاری دومین همایش ملی سیاستگذاری 

اجتماعی در ایران، سخنرانی خود را به موضوع 

مدیریت شهری و مسئولیت اجتماعی اختصاص داد.

وی گفت: بیش از ۲ سده از آغاز انتخاب تهران به عنوان 

مرکز سیاسی اداری کشور می گذرد و این شهر از لحاظ 

افزایش جمعیت، گسترش افقی و عمودی و تنوع 

فعالیت ها و خدمات همواره روند رو به رشدی را طی 

کرده، به گونه  ای که مدت هاست جمعیت این شهر به 

حد اشباع رسیده و خدمات شهری پاسخگوی نیازهای 

شهروندان نیست.

شمس احسان افزود: از سوی دیگر، مخاطرات طبیعی و 

انسانی نیز موجودیت شهر، زندگی شهروندان و آرامش 

و رفاه آنان را با تهدید مواجه کرده است.

عضو شورای اسامی شهر تهران،  افزایش بیش از حد 

جمعیت، رشد بیکاری، تمرکز بیش از حد فعالیت ها، 

آسیب های اجتماعی، ترافیک سنگین، ناکافی بودن 

زیرساخت های حمل ونقل، بافت های فرسوده، 

حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، کمبود منابع آب، 

آلودگی های زیست محیطی را از جمله چالش هایی 

دانست که شهروندان و مدیران شهری با آن مواجه اند.

وی ادامه داد: مدیریت  شهری، یک  سازمان  گسترده 

متشکل  از عناصر و اجزاء رسمیی و غیررسمی مؤثر و 

ذی ربط  در ابعاد مختلف  اجتماعی، اقتصادی، و کالبدی 

حیات  شهری با هدف  اداره، کنترل  و هدایت  توسعه  

همه جانبه  و پایدار شهر است.

شمس احسان گفت: کارایی  مدیریت  شهری وابستگی 

مشخصی به  عوامل  زمینه ایی از قبیل  ثبات  سیاسی، 
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یکپارچگی اجتماعی، رونق  اقتصادی و نیز عوامل  

دیگری از قبیل  مهارت  و انگیزه های سیاستمداران  و 

اشخاص  استفاده کننده  از این  سیاست ها دارد.

وی با بیان اینکه توسعه شهر تهران طی چند دهه اخیر، 

تابع سیاست و برنامه جامع و همه جانبه  ای نبوده 

است، گفت: در سطح »منطقه کان شهری« )مجموعه 

شهری تهران و شهرهای اطراف آن(، عدم توجه به 

ساماندهی اسکان جمعیت و استقرار فعالیت ها و 

توسعه و عمران شهرها و آبادی ها، ضمن تشدید 

آسیبها و مخاطرات گسترده زیست محیطی و اجتماعی 

در منطقه، موجب فشار بیش از اندازه بر حکمرانی شهر 

تهران شده است.

شمس احسان افزود: مدیریت شهری درگیر مسائل و 

چالش های روزمره و جاری شده و تجمیع و انباشت 

مسائل حل نشده تهران، موضوعی است که جز با اتکا 

به تحقیقات و پژوهش های راهبردی تدبیر آن ممکن 

نخواهد بود.

به گفته وی، سالهاست تهران مسیری را طی می کند که 

برخاف آینده ترسیم شده در سند چشم انداز و اسناد 

فرادست خود است و اقدامات انجام شده، بیشتر 

به عنوان ُمسکن بوده تا درمان بیماری های پیشرو.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بحث مسئولیت 

اجتماعی مدیریت شهری افزود: مسئولیت اجتماعی 

مدیریت شهری، یک چارچوب و محدوده اخاقی 

است که مدیریت شهری در برابر شهر و شهروندان دارد 

تا منافع و انتظارات اخاقی، اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی همه ذینفعان را برآورده کند.

وی این مسئولیت را در حوزه قانونی، اصاح قوانین 

شهری منطبق با نیازهای جامعه و رفع موانع قانونی 

عنوان کرد و گفت: در حوزه اجتماعی این مسئولیت  

برنامه ریزی برای بهبود رفاه اجتماعی، و اقدامات 

پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب های اجتماعی 

خواهد بود.

شمس احسان، مسئولیت مدیریت شهری در حوزه 

اقتصادی را اتصال اقتصاد شهری به اقتصاد جهانی، 

اصاح ساختار و فرآیندها در جهت خدمت رسانی 

بهینه به شهروندان، کاهش هزینه های مدیریت شهری 

و افزایش بهره وری عنوان کرد.

وی مسئولیت مدیریت شهری در حوزه اخاقی را 

رعایت اصول اخاقی و مبارزه با فساد اداری دانست.

شمس احسان به ایجاد نظام اطاعاتی یکپارچه و 

ارایه گزاش عملکرد به شهروندان به عنوان مسئولیت 

مدیریت شهری اشاره کرد و در حوزه ارتباطات و 

مشارکت هم جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر را 

مسئولیت مدیریت شهری عنوان کرد.

وی مسئولیت مدیریت شهری در حوزه بهداشت، 

ایمنی، امنیت و محیط زیست را ارتقای شاخص های 

زیست پذیری شهری عنوان کرد.
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همه چیز تغییر می کند

ASHRAE مجلــه  ســردبیر  فاســتر،  ســارا  نویســنده: 

ــای  ــی ASHRAE »توصیه ه ــژه اپیدم ــروه وی ــه، گ در ژانوی

معــرض  در  قرارگرفتــن  کاهــش  بــرای  اصلــی 

آئروســل های عفونــی در هــوا« را منتشــر کــرد. ایــن 

ســند یک صفحــه ای خاصــه ای مختصــر از فعلی تریــن 

توصیه هــای کارگــروه را ارائــه می دهــد. بــا شــروع در 

ــا  ــروه توصیه ه ــای کارگ ــط اعض ــتونی توس ــه 18، س صفح

را مــرور می کنــد و منطــق هــر یــک را ارائــه می کنــد.

ــری  ــول همه گی ــا را در ط ــرعت چرخ دنده ه ــان به س محقق

ــه پاســخ های  ــرای ارائ ــا آزمایش هایــی را ب ــد ت تغییــر دادن

تابســتان  کــه  مطالعــه ای  دهنــد.  انجــام  ضــروری 

ــات  ــیعی از اقدام ــف وس ــی طی ــد، کارای ــام ش ــته انج گذش

ــد -19  ــه کووی ــا ب ــال ابت ــد احتم ــه می توان ــی را ک محافظت

ــرد. ــی ک ــد، ارزیاب ــش ده ــی کاه ــیر هوای ــق مس را از طری

درس  کاس  فضــای  یــک  در  صحرایــی  آزمایش هــای 

چیدمان هــای  و   19- کوویــد  از  پیــش  )در  واقعــی 

آدمــک شــد.  انجــام  سرنشــینان(  تراکــم  کاهــش 

انــدازه  بــا  ســازگار  آئروســل  ذرات  »بــازدم«  بــرای 

آزمایش هــای  شــدند.  تنظیــم   2-SARS-CoV

ممکــن  کوچک تــر  ذرات  انــدازه  کــه  داد  نشــان 

شــود. توزیــع  اتــاق  در  یکنواخــت  طــور  بــه  اســت 

روی  را  ماســک ها  از  مختلفــی  انــواع  همچنیــن  آنهــا 

ماســک  کــه  دریافتنــد  و  کردنــد  آزمایــش  آدمک هــا 

نــرخ  باالتریــن  بانــد  اســپان  ســه الیه  پلی پروپیلــن 

فیلتراســیون مؤثــر را دارد. بــرای اطاعــات بیشــتر در مــورد 

ــد. ــه کنی ــه 10 مراجع ــه صفح ــد، ب ــان یافته ان ــه محقق آنچ

را بــرای کمــک بــه  بایــد نحــوه کار خــود  محققــان 

تغییــر  در طــول همه گیــری  مانــدن  ایمــن  در  مــردم 

حــال  در  عرصه هــا  از  بســیاری  در  کار  امــا  می دادنــد. 

ــد  ــور، مانن ــای نوظه ــال، فناوری ه ــرای مث ــت. ب ــر اس تغیی

ــود  ــای خ ــا ج ــتند ت ــاده هس ــزوده )AR(، آم ــت اف واقعی

 AR .بگیرنــد HVAC&R را در جعبــه ابــزار متخصصــان

را می تــوان بــرای حــل ســریع چالش هــا در طراحــی، 

ســاخت و عملیــات و فرایندهــای نگهــداری اســتفاده کــرد.

ــی حــذف  ــا توانای ــه م ــن ابزارهــا ب ــه از ای اســتفاده ماهران

می دهــد.   را  محلــول  تأمیــن  زنجیــره  در  ضایعــات 

 ASHRAE، Charles E. Gulledge III، P.E.، Fellow رئیس

ASHRAE می گویــد: بــرای افزایــش کیفیــت، بهبــود جریان 

و کاهــش دوبــاره کاری بــه دنیــای فیزیکــی تزریــق می شــود.

ــر  ــک تغیی ــت. ی ــر داده اس ــت را تغیی ــدر صنع ــری چق ــن همه گی ــم ای ــا بفهمی ــذرد ت ــال ها می گ س

ــه  ــان، صفح ــود. از آن زم ــارس 2020 ب ــی در م ــژه اپیدم ــروه وی ــکیل گ ــرای ASHRAE، تش ــه ب اولی

بــه صدهــا صفحــه   )ASHRAE )www.ashrae.org/COVID19 در وب ســایت   19-COVID منابــع

ــت. ــده اس ــه روز ش ــا ب ــرایط، راهنم ــر ش ــی و تغیی ــش درک علم ــا افزای ــت. ب ــترش یافته اس ــا گس راهنم



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 10هفته نامه شماره 376

نوآوری

ــه تازگــی در  ــه ای کــه ب ایــن تحقیقــات براســاس مقال

 Biomedicines و Acta Biomaterialia ــای مجله ه

بــه چــاپ رســیده، انجــام شــده اســت. در ایــن مقالــه 

ــده  ــاره ش ــره اش ــوذرات نق ــری نان ــر ضدباکت ــه اث ب

دانشــگاه  توســط محققــان  کــه  است.پانســمانی 

اســترالیای جنوبــی ســاخته شــده دارای پوشــش 

ــاز  ــگام نی ــت و هن ــره اس ــوذرات نق ــا نان ــدروژل ب هی

ــن  ــد. ای ــره را آزاد می کن ــن ذرات بســیار کوچــک نق ای

ذرات باکتری هــای مقــاوم در برابــر آنتی بیوتیــک را 

ــند. ــود می بخش ــم را بهب ــم زخ ــرده و ترمی ــود ک ناب

ــاس  ــا حس ــرات pH و دم ــه تغیی ــمان ب ــن پانس ای

فعــال  عفونــت  وجــود  هنــگام  تنهــا  و  اســت 

می کنــد. آزاد  را  نقــره  نانــوذرات  و  می شــود 

ــق  ــی«)Zlatko Kopecki( محق ــو کوپک ــر »زالتک دکت

ارشــد دانشــگاه اســترالیای جنوبــی می گویــد کــه 

قابــل  طــور  بــه  می توانــد  جدیــد  درمــان  ایــن 

ایجــاد  عفونت هــای  بالینــی  مدیریــت  توجهــی 

دهــد. تغییــر  را  ســوختگی  نتیجــه  در  شــده 

او افــزود: عفونــت در ناحیــه زخــم از مشــکات روزمــره 

کودکانــی اســت کــه دچــار ســوختگی شــده اند. 

محصــوالت مبتنــی بــر نقــره از رشــد باکتــری جلوگیری 

ــره  ــد نق ــش از ح ــال بی ــورت انتق ــا در ص ــد ام می کنن

بــه زخــم، امــکان ایجــاد مســمویت وجــود دارد. درمان 

ــره  ــره به ــای نق ــرا از مزای ــت زی ــرد اس ــا منحصربه ف م

ــم  ــه زخ ــدازه آن ب ــش از ان ــال بی ــا از انتق ــرد ام می ب

جلوگیــری می کنــد و تنهــا در زمــان وجــود عفونت فعال 

می شــود. پانســمان هوشــمند عفونــت را تعدیــل کــرده 

ــد.  ــت می کن ــت را تقوی ــن حــال بازســازی باف و در عی

ــت. ــودکان اس ــرای ک ــر ب ــن و موث ــی ایم ــن درمان ای

دانشــگاه  از   )Vasilev(»واســیلو« پروفســور 

ــت  ــاوری مدری ــن فن ــد: ای ــی می گوی ــترالیای جنوب اس

حاضــر  حــال  در  می کنــد.  متحــول  را  ســوختگی 

ــدارد. ــود ن ــت وج ــن قابلی ــا ای ــمانی ب ــچ پانس هی

بــه  بیمــار  هــزار   ۵۰ اســترالیا ســاالنه حــدود  در 

ــوند  ــتری می ش ــتان بس ــوختگی در بیمارس ــل س دلی

خطــر  معــرض  در  بســیار  خردســال  کــودکان  و 

 Bernard(»کارنــی »برنــارد  دکتــر  هســتند. 

 )Andrew May(  »و دکتــر »انــدرو مــی )Carney

ــا  ــودکان ب ــان و ک ــتان زن ــوختگی بیمارس ــش س از بخ

دانشــگاه اســترالیای جنوبــی همــکاری داشــته اند.

دکتــر »مــی« می گویــد: ســاالنه مــا حــدود ۶۰۰ کــودک 

ســوختگی  حــوادث  بیشــتر  می کنیــم.  درمــان  را 

در خانــه رخ می دهــد. کــودکان زیــر پنــج ســال 

ــد  ــرا می خواهن ــتند زی ــر هس ــرض خط ــتر در مع بیش

رفتــار بزرگســاالن را تقلیــد کننــد و نوشــیدنی های 

داغ و قابلمه هــا بــرای  آن هــا خطرســاز می شــود.

بــه رغــم پیشــرفت های مــدرن در جراحــی ســوختگی، 

عفونــت هنــوز چالشــی بــزرگ بــرای کــودکان اســت و 

درمــان موضعــی بــا اســتفاده از نقــره بــه طور گســترده 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا آن م ــه ب ــرای مقابل ب

پانسمان هوشمند درمان سوختگی را متحول می کند
فناوری جدیدی از دانشگاه استرالیای جنوبی می تواند انقابی در درمان سوختگی کودکان ایجاد کند. یک 

پانسمان جدید که به خوبی عفونت را کاهش می دهد و باعث بهبود فرد می شود.

https://sinicablsoheil.com/
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حفاظت از سیستم های آب برای هر نسل
ــل 1999 توســط بنیانگــذار اســتیو  ــه در آوری Valves ک

ــیرهای  ــه ش ــدا در عرض ــد، در ابت ــیس ش ــس تأس گری

ضــد آلودگــی بــه نــام شــیرهای منطقــه فشــار 

کاهــش یافتــه )RPZ( تخصــص داشــت. امــروزه، 

ــوز هــم شــیرهای RPZ را عرضــه  Arrow Valves هن

ــال  ــازار، در ح ــای ب ــه تقاض ــخ ب ــا در پاس ــد، ام می کن

نوآورانــه  محصــوالت  از  وســیعی  طیــف  حاضــر 

ــه  ــد ک ــع می کن ــد و توزی ــز تولی ــا آب را نی ــط ب مرتب

ــرای  ــه مهندســین بهداشــت عمومــی ب ــرای کمــک ب ب

رعایــت مقــررات آب طراحــی شــده اند. »ایــن بــه 

طــور موثــر شــرکت را از »متخصــص شــیر RPZ« بــه 

»متخصــص راه حــل مقــررات آب« تغییــر داده اســت. 

مــا راه حــل هــای عملــی را بــرای اکثــر برنامــه هــا ارائه 

ــب  ــی را متناس ــای سفارش ــه ه ــم، مجموع ــی دهی م

ــا یــک برنامــه خــاص تولیــد مــی کنیــم و خدمــات  ب

ســاالنه را در واحدهــای خــود ارائــه مــی دهیــم. 

ــتقر  ــایر مس ــتد، هرتفوردش Arrow Valves در برکمس

اســت و واحدهایــی را بــرای بخش هــای مختلــف 

ــژه  ــتان ها - به وی ــه بیمارس ــا از جمل ــر بریتانی در سراس

ــه،  ــن قرنطین ــول اولی ــگل در ط ــتان های نایتین بیمارس

ارائــه  غیــره  و  هتل هــا  مــدارس،  رســتوران ها، 

می کنــد. محصــوالت Arrow Valves بــا تحقیــق 

و توســعه مــداوم محصــوالت جدیــد مطابــق بــا 

ــن  ــا باالتری ــوده و ب ــه روز ب ــه ب ــررات آب همیش مق

ــای  ــل ه ــوند. راه ح ــی ش ــد م ــن تولی ــت ممک کیفی

طراحــی رهبــری مهندســی آن، محصــوالت فنــی 
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ــات پشــتیبانی  ــا خدم ــراه ب ــه را هم ــه صرف ــرون ب مق

بــا کیفیــت بــاال و تیــم مراقبــت از مشــتری دوســتانه 

ارائــه مــی دهــد. »همــه مــا در کاری کــه انجــام مــی 

دهیــم متخصــص هســتیم و مــی خواهیــم ایــن 

ــن  ــم. م ــل کنی ــود منتق ــتریان خ ــه مش ــش را ب دان

ــه  ــرا ن ــد زی ــی کن ــز م ــا را متمای ــن م ــه ای ــدم ک معتق

فقــط در مــورد فــروش، بلکــه در مــورد آمــوزش. همــه 

ــررات آب  ــرایط BPEC در مق ــد ش ــا واج ــدان م کارمن

هســتند، ایــن نــه تنهــا دانــش افــراد را افزایــش مــی 

ــاوره  ــا مش ــد ت ــی کن ــک م ــا کم ــه آنه ــه ب ــد، بلک ده

ــد. ــه دهن ــا ارائ ــتریان م ــه مش ــی ب ــک دقیق و کم

بــه  و  اســت   Arrow Valves کلیــد  آمــوزش 

همیــن دلیــل اســت کــه ایــن شــرکت روزهــای 

ــه  ــد ک ــی ده ــه م ــی Arrow را ارائ ــی آکادم آموزش

ــمینارهای  ــر CPD و س ــررات آب IPHE معتب در آن مق

گرمایــش CIBSE بــه صــورت چرخشــی در دســترس 

ــمینارهایی در  ــا س ــح داد: »م ــی توضی ــتند. میل هس

ــط  ــه توس ــم ک ــی دهی ــه م ــررات آب ارائ ــورد مق م

اعضــای آمــوزش دیــده تیــم مــا برگــزار مــی شــود.«

ــات  ــرآوردن الزام ــرای ب ــرًا ب ــوالت منحص ــه محص هم

ــاله  ــت 5 س ــا ضمان ــد ب ــر واح ــن ه ــاص و همچنی خ

طراحــی شــده انــد، بســیاری از محصــوالت نیــز دارای 

ــی از  ــتند. نمونه های ــا Kiwa هس ــه WRAS ی تاییدی

ــری  ــتگاه های جلوگی ــد از دس ــوالت عبارتن ــن محص ای

از جریــان برگشــتی، مدیریــت سیســتم گرمایــش، 

پمپ هــای تقویت کننــده، اتصــاالت و قطعــات یدکــی، 

لوله هــای ایســتاده و شــیرهای اتصــال شــلنگ، و 

بســیاری مــوارد دیگــر. مــا از میلــی پرســیدیم کــه آیــا 

ــر،  ــا خی ــود دارد ی ــق وج ــدی در اف ــوالت جدی محص

ــال  ــا در ح ــی م ــی باورنکردن ــم فن ــخ داد: »تی او پاس

ــا  ــه م ــد ک ــی کن ــدی کار م ــد جدی ــر روی واح حاض

واقعــًا در مــورد آن هیجــان زده ایــم. ایــن واحــد یــک 

ــتم های  ــرای سیس ــزرگ ب ــیال رده 5 ب ــار س ــد فش واح

بــود. خواهــد  تجــاری  مــوم  و  مهــر  گرمایــش 

Arrow Valves بــه عنــوان یــک رهبــر بــازار در 

ــرای بســیاری از برنامــه  ــی ب ــه راه حــل هــای عمل ارائ

ــه  ــت. همیش ــد اس ــود متعه ــتریان خ ــه مش ــا، ب ه

ــه  ــرام ک ــل احت ــد و قاب ــخ کارآم ــک پاس ــه ی ــا ارائ ب

وعــده شــرکت بــه مشــتری را تکــرار مــی کنــد، 

ــا  ــد. Arrow Valves ب ــی کنی ــتری را ط ــل بیش مای

از مشــتریان  بســیاری  روابــط درخشــان  داشــتن 

دارد. پیــش  در  انگیــزی  هیجــان  آینــده  قبلــی، 
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اگــر وزن زیــادی را در بــاالی یــک ســتون قــرار دهیــد، 
ــط  ــرو را در وس ــن نی ــر ای ــا اگ ــد ام ــی نمی افت اتفاق
ــود  ــی ش ــم م ــتون خ ــد، س ــال کنی ــتون اعم ــن س ای
ــن  ــه ای ــف ب ــن ضع ــکند. ای ــریع می ش ــبتا س و نس
ــی  ــاری باالی ــت فش ــن از مقاوم ــه بت ــت ک ــل اس دلی
برخــوردار اســت امــا مقاومــت کششــی کمتــری دارد.
ــی  ــونده ط ــم ش ــن خ ــف، بت ــن ضع ــه ای ــخ ب در پاس
ــد دهــه گذشــته ایجــاد و بهســازی شــده اســت.  چن
ــا  ــوینبرن ب ــگاه س ــان دانش ــی از محقق ــون گروه اکن
کاهــش میــزان انــرژی الزم بــرای تولیــد مــواد و 
همچنیــن کاهــش انتشــار دی اکســید کربــن در طــول 
ــد. ــود بخشــیده ان ــن دســتور العمــل را بهب ــد، ای تولی

ــت؛  ــیمان اس ــن، س ــد بت ــده در تولی ــن آالین بزرگتری
»چســبی« کــه ایــن مخلــوط مرطــوب را در کنــار هــم 
نگــه مــی دارد. ســاخت ســیمان بــه دمــای باالیــی نیاز 
ــه خــود اختصــاص  ــادی را ب ــرژی زی ــن ان دارد، بنابرای
می دهــد و گازهــای گلخانــه ای زیــادی را منتشــر مــی 
ــدازه کــه  ــه همــان ان ســازد. بتــن خــم شــونده نیــز ب
مفیــد اســت امــا مشــمول ایــن رویــه نیــز می شــود.
ــاری از  ــا ع ــده کام ــداع ش ــازه اب ــن ت ــن بت ــا ای ام
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــن بت ــوض ای ــت. در ع ــیمان اس س
ــادی ســاخته  ــد خاکســتر ب ــی مانن ــه هــای صنعت زبال
را می تــوان  ژئوپلیمــر  کامپوزیــت  ایــن  می شــود. 
ــن  ــاخت ای ــن س ــل آورد بنابرای ــاق بعم ــای ات در دم

گزارش تولیدی

تولید بتن خم شونده بدون سیمان
بتن به دلیل استحکام باورنکردنی خود، پرکاربردترین مصالح ساختمانی در جهان است - اما در برابر 

خم شدن ایستادگی خوبی ندارد. اکنون ، محققان دانشگاه »سوینبرن« در استرالیا نوع جدیدی از بتن 

ساخته اند که نه تنها می تواند بهتر خم شود، بلکه برای ساخت نیازی به سیمان ندارد که اثرات زیست 

محیطی این مصالح ساختمانی را کاهش می دهد.
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گزارش تولیدی

ــرای محیــط زیســت بســیار بــی ضــرر اســت. بتــن ب
ــن  ــاخت بت ــته در س ــن در گذش ــه جایگزی ــن روی از ای
ــی  ــان م ــا محقق ــت ام ــده اس ــتفاده ش ــی اس معمول
ــه  ــن روی ــه از ای ــار اســت ک ــن ب ــن اولی ــه ای ــد ک گوین
ــده  ــتفاده ش ــونده اس ــم ش ــن خ ــاخت بت ــرای س ب
ــرژی و  ــرف ان ــده، مص ــت آم ــول بدس ــت.  محص اس

انتشــار گازهــای گلخانــه ای را در حیــن تولیــد کاهــش 
ــوندگی  ــم ش ــت خ ــال قابلی ــن ح ــد و در عی ــی ده م
ــتاندارد دارد. ــن اس ــه بت ــبت ب ــتری نس ــیار بیش بس
بهــزاد نعمــت اللهــی نویســنده ایــن تحقیــق می گویــد: 
بــرای تولیــد ایــن بتــن جدیــد بــه حــدود ۳۶ درصــد 
انــرژی کمتــری نیــاز اســت و در مقایســه بــا بتــن خــم 
ــود،  ــی ش ــاخته م ــیمان س ــه از س ــارف ک ــونده متع ش
ــد. ــاطع می کن ــیدکربن س ــر دی اکس ــد کمت ۷۶ درص
وی افــزود: نتایــج آزمایــش مــا در آزمایشــگاه نشــان 
داد کــه ایــن بتــن جدیــد حــدود ۴۰۰ برابــر قابلیت خم 
شــوندگی بیشــتری نســبت به  بتــن معمولــی دارد و در 
عیــن حــال از مقاومــت مشــابهی نیــز برخــوردار اســت.
خــم  بتــن  ایــن  زمینــه  در  تحقیقــی 
 Construction and نشــریه  در  شــونده 
اســت. شــده  منتشــر   Building Materials
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قطارهای آینده انگلیس با گاز حاصل از فضوالت انسانی 
و حیوانی کار می کنند

لــی کــه »بیــو اولتــرا« نــام دارد،  یــن واگــن ری

 Ultra ــرکت ــان ش ــی از مهندس ــده گروه ــل ای حاص

ــت. ــتر« اس ــتقر در »ووس Light Rail Partners مس

ــی حمــل  ای ــر اســاس ایــن طــرح ایــن قطارهــا توان ب

لــی، در واقــع  ۱۲۰ مســافر را دارد. ایــن واگــن ری

ــه  ــت ک ــودران اس ــی خ ل ــه ری ی ــیله نقل ــک وس ی

ــت. ــده اس ــی ش ــافران طراح ــی مس ــرای جابجای ب

ــر  ــا حداکث ــول دارد ب ــر ط ــه ۲۰ مت ــار ک ــن قط ای

ــد؛ قطار  ــل در ســاعت حرکــت می کن ســرعت ۵۰ مای

ــاد شــده گاز بیومتــان حاصــل از فضوالت انســانی  ی

ــی  ــرژی الکتریک ــه ان ــی را ب ــواد غذای ــی و م و حیوان

اتری هــای قطــار را شــارژ  تبدیــل می کنــد کــه ب

ــی آورد. ــت در م ــه حرک ــای آن را ب ــرده و موتوره ک

ــدی  ــزار پون ــه ۶۰ ه ــک بودج ــا کم ــرح ب ــن ط ای

ســازمان تأمیــن بودجــه تحقیقــات انگلیــس 

ایــن  می شــود.  پشــتیبانی   )Innovate UK  (

ــه توســط ایــن  ــت ک ــی اس دومیــن کمــک مال

می شــود. اعطــا  شــرکت  ایــن  بــه  ســازمان 

ــود  ــد ب ــزار پون ــه ۳۵۰ ه ــی ک ــک مال ــتین کم نخس

ــی  ل ــرای ســاخت یــک قطــار ری در اوایــل ســال ۲۰۲۰ ب

ــرکت  ــن ش ــه ای ــر ب ــت ۶۰ نف ــا ظرفی ــر ب ــک ت کوچ

ــود. آزمایــش ســرعت ایــن مینــی قطــار  داده شــده ب

آزمایشــی کــه حــدود ۱۰ متــر طــول و حــدود ۱۲ تــن 

ــات  ــال ۲۰۲۰ در تاسیس ــه س ــاه ژوئی ــت م وزن داش
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شــد. انجــام   Motorail›s Long Marston

ــی در  ــا تغییرات ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ی ــه دل ب

ــه  ــد ب ایــن قطــار اعمــال خواهــد شــد و قطــار جدی

ــور فرابنفــش، ســطوح مســی  ــد ن ن ــی مان ویژگی های

ــه قــوی هوا  ــروس کــش، ســپر پاســتیکی و تهوی وی

ــن  ــار BioUltra جایگزی ــد.  قط ــد ش ــز خواه مجه

ــازده خطوط  نــده، پر ســر و صدا و کم ب قطارهــای آالی

ــل  ی ــه دل ــه ب ــد شــد ک ــی خواهن ــی فرع ل ــک ری کوچ

ــد. ــده ان ــی نش ــاخت، الکتریک ــای زیرس ــه ه ن هزی

دارد  قصــد  کــه  کــرد  اعــام  انگلیــس  دولــت 

ــوط  ــال ۲۰۴۰ از خط ــا س ــی را ت ــای گازوئیل قطاره

انگلیــس حــذف کنــد و بــه منابــع  راه آهــن 

گازهــا،  زیســت  از جملــه  ســوختی جایگزیــن 

ــری روی آورد. ات ــه ب ــز ب ــای مجه ــدروژن و قطاره هی

ــا گاز  ــی، ایــن قطــار کــه ب ل زی برخــاف موتورهــای دی

بیومتــان کار مــی کنــد هیــچ گاز ســمی دی اکســید 

ــد - و در حقیقــت منجــر  نیتــروژن منتشــر نمــی کن

ــه حذف خالــص دی اکســید کربن از جو می شــود. ب

نــدی روی فاضــاب  گاز متــان در نتیجــه انجــام فرآی

ــه رغــم  یــد مــی شــود و ب ــی تول و پســماندهای غذای

ــدارد. ــی ن ــچ بوی ــان هی ــوخت، مت ــن س ــع ای منب
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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

لیست قیمت نقاشی ساختمان

قیمت )ناموت) نام محصول

۳۵٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰ رنگ روغن

۳۳٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰ رنگ پالستیک

۳۰٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰ رنگ آکریلیک

۳۰٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰ رنگ بلکا

۳۰٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰ رنگ کنیتکس

۳۵٫۰۰۰ تا ۴۵٫۰۰۰ رنگ مولتی کالر

۲۲٫۰۰۰ تا ۳۰٫۰۰۰ نقاشی ابزار گچی

۳۵٫۰۰۰ تا ۴۵٫۰۰۰ نقاشی سقف شیروانی

۳۵٫۰۰۰ تا ۴۵٫۰۰۰ کناف بتونه ماستیک با رنگ

۲۵٫۰۰۰ تا ۳۴٫۰۰۰ بتونه کاری

۳۵٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰ رنگ روغنی

۳۳٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰ رنگ پالستیک

http://www.tasisatnews.com
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پانسمان هوشمند درمان سوختگی را متحول می کند
فنــاوری جدیــدی از دانشــگاه اســترالیای جنوبــی 

می توانــد انقابــی در درمــان ســوختگی کــودکان ایجاد 

ــه خوبــی عفونــت  ــد. یــک پانســمان جدیــد کــه ب کن

ــود. ــرد می ش ــود ف ــث بهب ــد و باع ــش می ده را کاه

ــه تازگــی در  ــه ای کــه ب ایــن تحقیقــات براســاس مقال

 Biomedicines و Acta Biomaterialia ــای مجله ه

بــه چــاپ رســیده، انجــام شــده اســت. در ایــن مقالــه 

بــه اثــر ضدباکتــری نانــوذرات نقره اشــاره شــده اســت.

پانســمانی کــه توســط محققــان دانشــگاه اســترالیای 

ــا  ــدروژل ب ــش هی ــده دارای پوش ــاخته ش ــی س جنوب

نانــوذرات نقــره اســت و هنــگام نیــاز ایــن ذرات بســیار 

ــد. ایــن ذرات باکتری هــای  کوچــک نقــره را آزاد می کن

مقــاوم در برابــر آنتی بیوتیــک را نابــود کــرده و ترمیــم 

زخــم را بهبــود می بخشــند.این پانســمان بــه تغییــرات 

pH و دمــا حســاس اســت و تنها هنگام وجــود عفونت 

فعــال می شــود و نانــوذرات نقــره را آزاد می کنــد.

ــق  ــی«)Zlatko Kopecki( محق ــو کوپک ــر »زالتک دکت

ارشــد دانشــگاه اســترالیای جنوبــی می گویــد کــه 

قابــل  طــور  بــه  می توانــد  درمــان جدیــد  ایــن 

ایجــاد  عفونت هــای  بالینــی  مدیریــت  توجهــی 

دهــد. تغییــر  را  ســوختگی  نتیجــه  در  شــده 

او افــزود: عفونــت در ناحیــه زخــم از مشــکات روزمــره 

کودکانــی اســت کــه دچــار ســوختگی شــده اند. 

باکتــری  رشــد  از  نقــره  بــر  مبتنــی  محصــوالت 

ــش  ــال بی ــورت انتق ــا در ص ــد ام ــری می کنن جلوگی

ــمویت  ــاد مس ــکان ایج ــم، ام ــه زخ ــره ب ــد نق از ح

اســت  منحصربه فــرد  مــا  درمــان  دارد.  وجــود 

ــال  ــا از انتق ــرد ام ــره می ب ــره به ــای نق ــرا از مزای زی

بیــش از انــدازه آن بــه زخــم جلوگیــری می کنــد 

و تنهــا در زمــان وجــود عفونــت فعــال می شــود. 

پانســمان هوشــمند عفونــت را تعدیــل کــرده و در 

عیــن حــال بازســازی بافــت را تقویــت می کنــد. 

ــت. ــودکان اس ــرای ک ــر ب ــن و موث ــی ایم ــن درمان ای

دانشــگاه  از   )Vasilev(»واســیلو« پروفســور 

ــت  ــاوری مدری ــن فن ــد: ای ــی می گوی ــترالیای جنوب اس

حاضــر  حــال  در  می کنــد.  متحــول  را  ســوختگی 

ــدارد. ــود ن ــت وج ــن قابلی ــا ای ــمانی ب ــچ پانس هی

بــه  بیمــار  ۵۰ هــزار  اســترالیا ســاالنه حــدود  در 

ــوند  ــتری می ش ــتان بس ــوختگی در بیمارس ــل س دلی

خطــر  معــرض  در  بســیار  خردســال  کــودکان  و 

 Bernard(»کارنــی »برنــارد  دکتــر  هســتند. 

 )Andrew May(  »و دکتــر »انــدرو مــی )Carney

ــا  ــودکان ب ــان و ک ــتان زن ــوختگی بیمارس ــش س از بخ

دانشــگاه اســترالیای جنوبــی همــکاری داشــته اند.

دکتــر »مــی« می گویــد: ســاالنه مــا حــدود ۶۰۰ کــودک 

ســوختگی  حــوادث  بیشــتر  می کنیــم.  درمــان  را 

در خانــه رخ می دهــد. کــودکان زیــر پنــج ســال 

ــد  ــرا می خواهن ــتند زی ــر هس ــرض خط ــتر در مع بیش

رفتــار بزرگســاالن را تقلیــد کننــد و نوشــیدنی های 

داغ و قابلمه هــا بــرای  آن هــا خطرســاز می شــود.

بــه رغــم پیشــرفت های مــدرن در جراحــی ســوختگی، 

عفونــت هنــوز چالشــی بــزرگ بــرای کــودکان اســت و 

درمــان موضعــی بــا اســتفاده از نقــره بــه طور گســترده 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا آن م ــه ب ــرای مقابل ب
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مورگان سیندال پلتفرم یادگیری ماشینی را برای مسکن اجتماعی راه اندازی کرد
مــورگان ســیندال قــرار اســت یــک پلتفــرم نــرم افــزار یادگیــری ماشــینی جدیــد راه انــدازی کنــد تــا بــه صاحبخانــه هــا و مســتاجران 
مســکن اجتماعــی بینــش عملــی و در زمــان واقعــی ارائــه دهد.پلــت فــرم یادگیری ماشــین بــه بخش مســکن اجتماعی بینــش هایی 
ارائــه مــی دهــد تــا بــه آنهــا کمــک کنــد تا مطمئــن شــوند کــه دارایــی هایشــان ســالم، مطابــق بــا قوانیــن و انــرژی کارآمدتر هســتند.
ایــن پلــت فــرم بــا اســتفاده از حســگرهای متصــل بــه هم گسســته کــه در سرتاســر یــک خانــه قــرار گرفتــه انــد، داده هایــی را در مورد 
شــرایط محیطــی داخلــی یــک ملــک، از جملــه دمــا، فشــار هــوا، ســطوح نــور، رطوبــت و دی اکســید کربــن جمــع آوری مــی کنــد.
گلدنــی همچنیــن سیســتم هــای گرمایشــی را کنترل می کند، نشــت آب را تشــخیص مــی دهد و مصــرف بــرق و گاز را کنتــرل می کند.
ــد توســعه داده شــده اســت. ــورگان ســیندال کار مــی کنن ــات امــالک م ــرای خدم ــه ب ــی توســط دانشــمندان داده ک ــرم طالی پلتف
Morgan Sindall Property Services در حال حاضر از 200000 خانه به نمایندگی از مالکان اجتماعی در سراسر بریتانیا مراقبت می کند.
Morgan Sindall Property Services اولیــن ارائه دهنــده تعمیــر و نگهــداری دارایــی اســت که یک پلتفرم یادگیری ماشــین داخلی را 
توســعه داده اســت که می تواند اطالعات تعدادی از حســگرهای تجاری موجود در اینترنت اشــیاء را در زمان واقعی ادغام و تفســیر کند.
ایــن توصیه هــای عملــی و واضــح را بــه مالــکان و مســتاجرین مســکن اجتماعــی ارائــه می کند.بــا کمــک بــه مالــکان و مســتاجرین در 
شناســایی مشــکالت بالقــوه نگهــداری قبــل از وقــوع و رفع نشــت قبل از تشــدید آنهــا، تخمیــن زده می شــود کــه Goldeni می تواند به 
مالــکان مســکن اجتماعــی کمــک کند ســاالنه بیــش از 550 میلیــون پونــد صرفه جویی کننــد. این رقــم احتماالً بــرای ارائــه دهندگانی که 
توصیه هــای Goldeni را در مــورد چگونگــی کارآمدتــر کــردن امــالک در مصرف انــرژی دنبال می کنند حتــی باالتر اســت.پلتفرم یادگیری 
ماشــین توصیه هــای عملــی را در زمــان واقعــی بــرای نحوه کارآمدتــر کردن خــواص، از اســتفاده مؤثرتر از گرمایــش در طــول روز گرفته تا 
پیشــنهاداتی در مــورد بهتریــن زمــان بــرای کارکــردن وســایل پر انرژی یــا بهبود عایــق ارائــه می کند.خانه های ســالم تر، ایمن تــر و کارآمدتر
جــان مــورگان، مدیــر اجرایــی گــروه مــورگان ســیندال، گفــت: مــورگان ســیندال متعهــد بــه توســعه و اجــرای نــوآوری بــرای مشــتریان 
خــود اســت.راه انــدازی Goldeni، اولیــن نــوآوری تکنولوژیکــی مــا بــرای ایــن بخــش، نشــان دهنــده یــک نقطــه عطــف مهــم نــه 
تنهــا بــرای مــورگان ســیندال، بلکــه بــرای مســکن اجتماعــی بــه عنــوان یــک کل اســت.با ارائــه ســرنخ هایی دربــاره مســائل بالقــوه در 
ــرد خانه هــای ســالم تر،  ــد کمــک ک ــی می کنن ــی زندگ ــه در مســکن اجتماع ــه کســانی ک ــوان ب ــوع، می ت ــل از وق ــی قب خانه هــا حت
ــود. ــی ش ــی صرفه جوی ــکن اجتماع ــدگان مس ــای ارائه دهن ــن در هزینه ه ــند و همچنی ــته باش ــرژی داش ــر ان ــر و کارآمدت ایمن ت
»در حالــی کــه مــا در ابتــدا بــر مســکن اجتماعــی تمرکز می کنیــم، توانایی آن بــرای ارائه یــک نمای کلی فوری از ســالمت یک ســاختمان 
در زمــان واقعــی بــه ایــن معنــی اســت کــه Goldeni بــرای صاحبــان امــالک مســکونی تجــاری و خصوصــی نیز مفیــد خواهد بــود، و 
 Morgan Sindall ایــن چیــزی اســت کــه مــا خواهیم بــود. به دنبــال عرضــه در آینده.«فیــل کاپر ویــت، مدیــر سیســتم های اطالعاتــی
Property Services، اظهــار داشــت: »ایــن لحظــه مهمــی بــرای مــورگان ســیندال اســت، زیــرا اولیــن بــار اســت کــه یــک پلت فــرم 
نرم افــزاری جامــع و سفارشــی را راه انــدازی می کنیــم کــه کامــالً داخلــی توســعه یافتــه اســت.با اســتفاده از یادگیــری ماشــینی، اطمینــان 
 goldeni حاصــل کرده ایــم کــه پلتفــرم دائمــاً به روزرســانی می شــود و خــود را بهبــود می بخشــد، بنابراین هرچــه مشــتریان بیشــتری از
اســتفاده کننــد، مفیدتــر و روشــن تر خواهــد بود.مــا ســخت کار کرده ایــم تــا رابــط کاربــری را تــا حــد امــکان ســاده و شــهودی کنیــم تــا 
مشــتریان بتواننــد فــوراً از آن بهــره ببرند.«نصــب سنســورها آســان اســت و از هر دســتگاهی می تــوان به پلت فرم دسترســی داشــت.
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Trimble نرم افزار جدید طراحی قابل همکاری
Trimble بســته اتصــال بــه محــل کار Trimble را معرفــی کــرده اســت - یــک بســته نــرم افــزاری کــه مــدل های ســه بعــدی و داده ها 

را بیــن راه حــل هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ســاخت و ســاز ســاختمانی Trimble مرتبــط مــی کند.
ــا  ــد ت ــران فراهــم می کن ــرای کارب ــکان را ب ــن ام ــدل ای ــکاری بان ــت هم ــه قابلی ــت ک ــات گف ــزار و خدم ــاوری، نرم اف ــن شــرکت فن ای
ــد.  ــازی کنن ــاز همگام س ــای ساخت وس ــکاری در فایل ه ــتراک گذاری و هم ــرای اش ــا Trimble Connect ب ــا را ب ــا و داده ه پروژه ه
 Trimble Jobsite گفــت: »آینــده ساخت وســاز دیجیتــال اســت، و انتشــار ،Trimble Civil معــاون نرم افــزار ،Elwyn McLachlan
Connectivity Bundle یــک گام مهــم رو بــه جلــو از نظــر ایجــاد اشــتراک گذاری و همــکاری در طرح هــای ســه بعــدی و داده هــای 

پــروژه ســریع تر و آســان تر اســت. قابــل اعتمادتــر و کارآمدتــر اســت.«
عــالوه بــر ایــن، قابلیــت همــکاری بســته جدیــد بــه ســایر راه حــل هــای نــرم افــزاری ادغــام شــده بــا Trimble Connect، از جملــه 

SketchUp، Trimble Quadri BIMsoftware و راه حــل هــای شــخص ثالــث گســترش مــی یابــد.
تریمبــل اضافــه کــرد کــه پیمانکارانــی کــه از نــرم افــزار طراحــی غیــر تریمبــل اســتفاده مــی کنند مــی تواننــد از اســتفاده از کیت توســعه 
ــرم افــزار ســاخت و ســاز  ــا ن ــرای یکپارچــه ســازی برنامــه هــای شــخص ثالــث ب ــرم افــزار Trimble Connect )SDK( ب دهنــده ن

ســاختمانی Trimble بهــره منــد شــوند.

میتسوبیشــی بــه اوکرایــن کمــک 
ــد مــی کن

شــرکت میتسوبیشــی الکتریــک اعــالم 
کــرد در راســتای اقدامــات انســان دوســتانه 
ــازمان  ــه س ــورو ب ــون ی ــن، 1 میلی در اوکرای
پناهنــدگان ســازمان ملــل کمــک مــی کنــد. 
ــکا 100 هــزار  ــه عــالوه، میتسوبیشــی آمری ب
ــرای کمــک هــای مســتقیم و نجــات  دالر ب
کــودکان در قالــب بنیــاد خیریــه ایــن 

ــرد.  ــد ک ــا خواه ــه اعط موسس

تأسیسات در هفت گوشه جهان
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