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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 دکتــر 
ــخن  ــقطی و س ــی س ــر حاج ــی اصغ عل

ــت. ــردبیر اس س

 
همکاران گرامی سام و خدا قوت

خبــر تلخــی، رفتــن اســتاد پیشکســوتی را بــه مــا اطــاع داد. بســیاری از 
همــکاران مــا در ســال های اخیــر یــک دور ز مــا پیشــترک مســت شــدند؛ 
امــا در میــان آنــان بودنــد بزرگانــی کــه ســعی کردنــد اثــر قلــم خــود را بــر 
ــر حاجــی ســقطی از آن  ــدس اصغ ــد و مهن ــد و برون صفحــه روزگار بگذارن
ــود  ــان قــوی ب ــه تاسیســات مکانیکــی چن ــود. اشــراف ایشــان ب ــه ب جمل
کــه تأثیــر خــود را در درس هــای دانشــگاهی اش گذاشــته و باعــث شــده 
ــی و کارگاهــی داشــته باشــد؛ چنانکــه کارگاه  ــی کامــاً عمل ــود کاس های ب

ــرد. ــزار می ک ــگاه برگ ــال را در دانش ــاخت کان س
ــد  ــان می ده ــت نش ــده اس ــی مان ــان باق ــه از ایش ــی ک ــای فراوان کتاب ه
دغدغــه آمــوزش تاسیســات را بــه جــد در ذهــن خــود داشــته اند و ایــن 
اســلوب جــدی وی در آمــوزش بــوده اســت. بــه همین دلیــل در ســخنرانی 
ــوع  ــه مطب ــرمایش و تهوی ــش س ــی گرمای ــس بین الملل ــود در کنفران خ
میــان جمــات ســخنرانی چنــد ایــراد مرســوم در تاسیســات مکانیکــی را 
ــود را  ــخنرانی خ ــوع س ــه موض ــت ک ــب نیس ــه عجی ــرد و البت ــزد ک گوش
ــی  ــوع مهم ــرارداد. موض ــرمایش ق ــش و س ــتم های گرمای ــاب سیس انتخ

کــه همچنــان درگیــر آن هســتیم.
 نمی تــوان از حاجــی ســقطی گفــت و از اخــاق حســنه او نگفــت. نیــک به 
یــاد دارم چنــد ســال پیــش کــه مــن بــا پیامــک، عیــد نــوروز را بــه ایشــان 
تبریــک گفتــم بــا فاصلــه کوتاهــی بــا مــن تمــاس گرفــت و جــواب تبریــک 
مــن را داد و گفــت کــه ُمِصــر هســتم بــا هرکســی کــه پیامــک می دهــد 
تلفنــی صحبــت کنــم و پاســخ ایشــان را بــا کام خــود بدهــم. ایــن درس 
ــا  ــک ب ــای پیام ــد به ج ــک عی ــرای تبری ــد ب ــال بع ــد س ــث ش ــزرگ باع ب

ایشــان تمــاس بگیــرم و صــدای گــرم و پــر لطفشــان را بشــنوم.
 اصــول و کاربــرد انــرژی خورشــیدی، اصــول طراحــی و محاســبات 
سیســتم های ســردکننده و فرهنــگ اصطاحــات فنــی تاسیســات نمونــه ای 
ــرای تالیــف و ترجمــه  از کتاب هــای ایشــان اســت کــه نشــان می دهــد ب

ــته اند. ــت داش ــدن و معروفی ــهور ش ــز مش ــی به ج اهداف
مــن بــا مــو ســپیدانی صحبــت کــرده ام کــه شــاگرد ایشــان بوده انــد و از 

ــه نیکــی یــاد می کردنــد. ایشــان ب
عضویــت در انجمــن انــرژی خورشــیدی و تــاش بــرای اعتــای آن نیــز در 

راســتای همــان میــل بــه خدمــت بــود.
ــا  ــت ام ــران اس ــاتی ای ــه تاسیس ــرای جامع ــی ب ــتاد داغ بزرگ ــن اس رفت
بــرای مــن صــد برابــر بیشــتر. چراکــه چنــد ســال پیــش کــه بــرای گرفتــن 
ــه را گرفتــم چندیــن  ــا ایشــان صحبــت کــردم و قــول مصاحب ــه ب مصاحب
ــن  ــی ممک ــا هماهنگ ــویم ام ــگ ش ــم هماهن ــا باه ــم ت ــاش کردی ــار ت ب
نشــد. ســرانجام وقتــی توانســتیم روز مشــخصی را باهــم هماهنــگ کنیــم 
و مــا در حــال آمــاده شــدن بــرای رفتــن بودیــم تمــاس گرفــت و گفــت کــه 
حــال مســاعدی نــدارد و نمی توانــد مصاحبــه کنــد و ایــن انتظــار هیــچ گاه 

پایــان نپذیرفــت.

تابعد!

برای استاد
سرمقاله



www.Tasisatnews.com 3هفته نامه شماره 375

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/هدف وجودی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ســازمان نظــام مهندســی یــک نهــاد خصوصــی و غیــر دولتــی اســت کــه 
بــرای ورود اعضــای خــود هــر ســاله آزمونــی بعنــوان آزمــون ورود بــه حرفه 
را برگــزار مــی  کنــد. آزمــون نظــام مهندســی آزمونــی سرنوشــت ســاز بــرای 
ــون  ــی در آزم ــرای قبول ــت. ب ــی اس ــته های مهندس ــان رش ــارغ التحصی ف
تــاش زیــادی الزم اســت. از ایــن رو موسســاتی بــا عنــوان قبولــی تضمینــی 
در آزمــون نظــام مهندســی در حــال خدمت رســانی بــه داوطلبــان هســتند.

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 23

ــا  ــا ریــز آهنرب گجــت پوشــیدنی کــه ب
بــرق تولیــد مــی کنــد

صفحه 16

ی  بــرا نــس  ژا ر و ا ی  صیه هــا تو
ل ســا خــر  آ رشــنبه  چها

گزارش ویژه

صفحه 14

خبر/ تبدیل پالستیک به سوخت جت در کمتر از یک ساعت 12

ــرای تبدیــل کارآمــد  ــزوری را ب ــد کاتالی محققــان دانشــگاه ایالتــی واشــنگتن، فراین
ــد. ــداع  کردن ــاال اب ــا ارزش ب ــا ب ــده ه ــت و روان کنن ــوخت ج ــه س ــن ب ــی اتیل پل

گزارش/برآورد میزان خسارت ناشی از زلزله در کمتر از یک دقیقه 16
گروهی از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان سامانه ای را مبتنی بر 

اطالعات مکانی برای پایش مخاطرات پیاده سازی کردند که قادر است در 
کمتر از یک دقیقه میزان آسیب های واردشده ناشی از زلزله را برآورد کند و به 

گفته آنها این سامانه در فاز اول برای پایش زلزله راه اندازی شده است، ولی 
در فاز توسعه آن برای پایش سه مخاطره طبیعی دیگر قابل کاربرد خواهد 

شد.

گزارش/گالیه رییس انجمن صنفی سیستم های تهویه مطبوع 
کشور از قاچاق هدفمند

14
مهدی بستانچی رییس انجمن صنفی سیستم های تهویه مطبوع ایران 

در نشست خبری با بیان اینکه بخش زیادی از مشکالت امروز ما ناشی از 
ناکارآمدی مدیریتی در داخل کشور است، ادامه داد : به عنوان مثال در سال 
گذشته بیش از هزار بخش نامه صادر شده است. ما در برخی از روزها فقط 

چند بخش نامه گمرکی جدید داریم.



ت نیوز
سا

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

می باشند.

ــا نظــارت نظــام مهندســی و  مقــاوم ســازی تنهــا ب
استانداردســازی

ــی فقیــه در اســتان اصفهــان گفــت: ســاختمان  نماینــده ول
ســازی و مســکن یکــی از ضروریــات کشــور اســت و ســازمان 
نظــام مهندســی بایــد نظــارت جــدی بــر ســاخت و ســازها 
داشــته باشــد.آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد در دیــدار 
ــزوم  ــر ل ــور ب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــت س ــا سرپرس ب
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــا تاکی ــر در نظارت ه ــت نظ ــت و دق جدی
نــه آنقــدر بــی دقتــی در نظــارت باشــد کــه شــاهد احــداث 
ســاختمان هــای غیراســتاندارد و غیرمســتحکم باشــیم و نــه 
ــه  ــه ســاخت خان ــه شــود ک ــه مــردم ســخت گرفت ــدر ب آنق
بــرای آنهــا دشــوار باشــد.وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه آن 
طــور کــه بایــد نظــارت جــدی بــر ســاخت و ســازها از ســوی 
ســازمان نظــام مهندســی انجام شــود، صــورت نگرفته اســت.
کنیــد. کلیــک  متــن  ادامــه  خوانــدن  بــرای 

کمتر از ۳۰ درصد عمر ساختمان استفاده می شود
 نعمایــی، عضــو نظــام مهندســی ســاختمان گلســتان بــر 
ــرد  ــد ک ــی تأکی ــان بوم ــت مهندس ــتفاده از ظرفی ــرورت اس ض
ــش  ــاختمان افزای ــر س ــی عم ــاز اصول ــاخت و س ــت: در س و گف
یافتــه در صورتــی کــه هــم اکنــون ایــن عــدد کمتــر از ۳۰ درصــد 
اســت. نعیــم نعمایــی اظهــار کــرد: اگــر مــا بــه عقبــه وضعیــت 
ــازمان  ــه س ــال ۱۳۷۸ ک ــم از س ــه کنی ــتان توج ــان در گلس مهندس
ــان  ــداد مهندس ــان تع ــت، در آن زم ــکل گرف ــی ش  نظام مهندس
انــدک بــود و تنهــا کانــون مهندســی در گرگان داشــتیم کــه دومین 
ــد. ــو بودن ــر در آن عض ــود و ۶۰ نف ــور ب ــی در کش ــون مهندس کان
کنیــد. کلیــک  کامــل  متــن  خوانــدن  بــرای 

برگــزاری ســومین جلســه هیئــت اجرایــی هشــتمین 
ــات دوره انتخاب

ســومین جلســه هیئــت اجرایــی هشــتمین دوره انتخابــات 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــای تخصص گروه ه
اســتان تهــران بــا حضــور نماینــده مرکــز حراســت، نماینــده 
اداره کل راه و شهرســازی، اعضــای هیئــت اجرایی و مدیر واحد 
آی تــی ســازمان، روز چهارشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ســاعت ۱۰ 
در محــل ســازمان، اتــاق جلســات طبقــه پنجــم برگــزار شــد.
در جلســه فــوق، در خصــوص فرآینــد تشــکیل پرونــده 
داوطلبــان، برگــزاری انتخابــات، زمــان، مــکان و شــرایط 
ثبت نــام کننــدگان و جزئیــات آن بحــث و بررســی انجام شــد.
بــا توجــه به شــیوع ویــروس کرونــا و مشــغله زیاد مهندســان 
در هفته هــای پایانــی ســال و همچنیــن بــه منظــور اســتقبال 
هــر چــه بیشــتر داوطلبــان جهــت شــرکت در انتخابــات، بــا 
ــان  ــد زم ــنهاد ش ــه پیش ــر در جلس ــای حاض ــت اعض موافق
شــروع فرآینــد ثبت نــام انتخابــات، ۱۴ فروردیــن ۱۴۰۱ باشــد.

مهندســی  نظــام  مرکــزی  شــورای  انتخابــات 
افتــاد تعویــق  بــه  ســاختمان 

ــزار  ــه ای دســتور برگ ــر راه و شهرســازی طــی نام ــی وزی درحال
انتخابــات شــورای مرکزی نظام مهندســی ســاختمان را داده بود 
کــه خبــر مــی رســد ایــن انتخابــات بــه تعویــق افتــاده اســت.
ــی  ــازی ط ــر راه و شهرس ــوز،  وزی ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
ــره ســازمان هــای نظــام مهندســی  ــه هیئــت مدی نامــه ای ب
ســاختمان هــا بــا اشــاره بــه از رســمیت ســاقط شــدن شــورای 
ــرد. ــالم ک ــات اع ــزاری انتخاب ــرای برگ ــفند را ب ــزی، ۲۳ اس مرک
اســت؛ آمــده  نامــه  ایــن  از  بخشــی  در 

ــت  ــای هیئ ــات اعض ــن دوره انتخاب ــزاری نهمی ــه برگ ــر ب »نظ
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــای نظ ــازمان ه ــره س مدی
هــا و بــا توجــه بــه ایــن کــه حــد نصــاب الزم بــرای رســمیت 
جلســات شــورای مرکــزی نظــام مهندســی ســاختمان حضــور 
ــی  ــرایط فعل ــه در ش ــت ک ــده اس ــن ش ــا تعیی ــوم اعض دو س
ــده  ــاقط ش ــمیت س ــزی از رس ــورای مرک ــوده و ش ــق نب محق
ــت. ــی اس ــی و حقوق ــراد قانون ــت آن دارای ای ــه فعالی و ادام

ــون نظــام  ــارات حاصــل از قان ــه اختی ــرش ب ــا نگ ــن رو ب از ای
مهندســی و کنتــرل ســاختمان مصــوب ســال ۱۳۷۴ و آیین نامه 
اجرایــی آن بــه این وســیله از همــه اعضای اصلــی هیئت مدیره 
ســازمان هــای نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هــا بــرای 
حضــور در جلســه فــوق العــاده هیئــت عمومــی ســازمان کــه با 
توجــه بــه همــه گیــری بیمــاری کوویــد ۱۹ )کرونــا( بــه صــورت 
الکترونیکــی برگــزار خواهــد شــد دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.«

در انتهــای نامــه وزیــر راه و شهرســازی زمــان برگــزاری انتخابات 
ــت. ــده اس ــن ش ــال تعیی ــاه امس ــفند م ــنبه ۲۳ اس روز دوش
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مطالبات مهندسان از پارلمان
 درباره اصالح قانون نظام مهندسی

جمعــی از اعضــای گــروه تخصصــی شهرســازی شــورای 
روســای  بــا  نظــام مهندســی کشــور  مرکــزی ســازمان 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران مجل ــوزش و عم ــیونهای آم کمیس
کردنــد. گفتگــو  مختلــف  مســایل  دربــاره  و  دیــدار 

ــکل  ــازی متش ــی شهرس ــروه تخصص ــای گ ــی از اعض جمع
ــینا  ــناس،  س ــه ش ــول وظیف ــدس رس ــر / مهن ــان دکت از آقای
صبــری ، عبــاس صنیــع زاده ، فتــح اهلل فــواد مرعشــی ، 
مجیــد فارغیــان قمــی ، محســن غیاثــی نیــا و احمــد زارعــی 
ــازی  ــام شهرس ــه ن ــاتید ب ــر از اس ــزاد ف ــر به ــراه دکت ــه هم ب
کشــور بــا دکتــر منــادی ریاســت کمیســیون آمــوزش 
ــد. ــدار کردن مجلــس در محــل مجلــس شــورای اســالمی دی
ــالح  ــا اص ــه ب ــان در رابط ــری از مهندس ــع کثی ــته جم  خواس
پیــش نویــس قانــون نظــام مهندســی بــا تاکیــد بــر حفــظ 
حقــوق مکتســبه و اعمــال اصالحــات در خصوص پیشــنهادات 
مطــرح شــده دارنــدگان مــدارک تحصیلــی ناپیوســته در 
ــزوم  ــن ل ــد و همچنی ــی ارش ــی و کارشناس ــع کارشناس مقاط
ابقــای مهندســین  ترافیــک در قانــون اصالحــی بــود.

اخبار داخلی

انحالل سازمان نظام مهندسی در راه است
از  کشــور  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  سرپرســت 
ــر داد. ــازمان خب ــن س ــزی ای ــورای مرک ــالل ش ــدن انح ــی ش منتف
راه و شهرســازی  اخیــر وزیــر  حمــزه شــکیب، دربــاره تصمیــم 
بــرای تعلیــق هشــتمین دوره شــورای مرکــزی ســازمان نظــام 
ــمی  ــتم قاس ــر رس ــم اخی ــرد: تصمی ــار ک ــاختمان اظه ــی س مهندس
ــده و  ــی ش ــازمان منتف ــن س ــالل ای ــرای انح ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
ــد داد. ــه خواه ــود ادام ــه کار خ ــالً ب ــود فع ــزی موج ــورای مرک ش
ــام  ــزی نظ ــوراهای مرک ــت ش ــون ۷ دوره از فعالی ــا کن ــزود: ت وی اف
ــراز و  ــتم ف ــی در دوره هش ــذرد ول ــور می گ ــاختمان کش ــی س مهندس
ــا در دوره  ــم ت ــالش کنی ــد ت ــم. بای ــه کردی ــادی تجرب ــیب های زی نش
ــیم. ــته باش ــری داش ــرا و کارآمدت ــل گ ــزی تعام ــورای مرک ــم، ش نه

ــه داد:  ــور ادام ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــت س سرپرس
در حــال حاضــر انتخابــات نهمیــن دوره هیئــت مدیــره نظــام 
مهندســی های اســتان ها برگــزار شــده و اکثــر اعضــای هیئــت مدیــره 
ــره  ــت مدی ــی در هیئ ــابق قبل ــتند و س ــورود هس ــتان ها، جدیدال اس
ــده  ــبب ش ــه س ــد ک ــتان ها ندارن ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ
ــه همدیگــر داشــته باشــند؛ بنابرایــن  ــا شــناخت کمتــری نســبت ب ت
بایــد فرصــت زمانــی داشــته باشــیم تــا ایــن شــناخت بیشــتر شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس آئیــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام 
ــزی  ــورای مرک ــتم ش ــر دوره هش ــاختمان، عم ــرل س ــی و کنت مهندس
ــای  ــد؛ در دوره ه ــام می رس ــه اتم ــهریور ۱۴۰۱ ب ــی در ش ــام مهندس نظ
قبــل هــم روال ایــن بــود کــه شــوراهای مرکــزی بعــد از اتمــام فعالیــت 
ــد. ــب دهن ــر ترکی ــری و تغیی ــهریور رأی گی ــای ش ــاله، در ماه ه ۳ س

پایان کار زودهنگام اعضای دوره هشتم شورای مرکزی نظام مهندسی
ــه  ــزاری جلس ــرای برگ ــر راه ب ــتور وزی ــد. دس ــالم ش ــی ، اع ــام مهندس ــزی نظ ــورای مرک ــتم ش ــای دوره هش ــگام اعض ــان کار زودهن  پای
ــه  ــزاری جلس ــتور برگ ــازی دس ــر راه و شهرس ــمی وزی ــتم قاس ــادر شدرس ــی ص ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــت عموم ــاده هیئ فوق الع
ــرای انتخــاب افــراد واجــد شــرایط عضویــت در شــورای مرکــزی صــادر کــرد. فوق العــاده هئیــت عمومــی ســازمان نظــام مهندســی ب
ســی ام بهمــن مــاه امســال پــس از ماه هــا ســرانجام بــه دوره حضــور احمــد خــرم در شــورای مرکــزی ســازمان نظــام 
و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  قاســمی  رســتم  قاســمی  رســتم  حکــم  طبــق  شــد.  داده  پایــان  کشــور  ســاختمان  مهندســی 
مطابــق بــا وظایــف وزارت خانــه، مصــّرح در قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان و آیین نامــه  هــای آن، حمــزه 
گرفــت. به عهــده  را  ســازمان  آن  امــور  اداره  ســاختمان،  مهندســی  نظــام  ســازمان  جدیــد  رییــس  تعییــن  تــا  شــکیب 
طــی ۲ هفتــه اخیــر سرپرســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان روزهــای پــرکاری را پشــت ســر گذاشــته و جلســات 
ــی  ــم اندیش ــه ه ــور وی جلس ــا حض ــته ب ــه گذش ــت. هفت ــرده اس ــزار ک ــزی برگ ــورای مرک ــتم ش ــای دوره هش ــا اعض ــددی را ب متع
ــه در آن  ــه ای ک ــد. جلس ــزار گردی ــزی برگ ــورای مرک ــای ش ــی اعض ــا و برخ ــتان  ه ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمانهای نظ ــای س روس
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــاختمان م ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ ــالح قان ــس اص ــش نوی ــی و پی ــات مهندس ــه خدم تعرف
دســتور  شهرســازی  و  راه  وزیــر  قاســمی  رســتم  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  خبرهــا  وضعیــت  ایــن  در 
اســت.  کــرده  صــادر  الکترونیکــی  بــه  صــورت  را  ســازمان  عمومــی  هیئــت  فوق العــاده  جلســه  برگــزاری 
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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
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خبرهای جدید تاسیسات نیوز 
در خصوص اصالح قانون نظام مهندسی

صدیقه بهزادپور: اصاح قانون نظام مهندسی ساختمان 

یکی از ضروریاتی به شمار می آید که گویا مقرر است، 

هیچگاه به بار ننشیند. وعده انجام »اصاح قانون نظام 

مهندسی« هر ساله با مشکاتی مواجه می شود که  

انجام این پروسه را به سال آینده موکول می شود.

از این رو امسال هم از این قاعده مستنثنی نبوده و 

اقبال شاکری نماینده مجلس باز هم تصویب آن را به 

سال آینده موکول کرد!

این در حالی است که وضعیت مهندسان هر روز و هر 

روز با مشکات بیشتری که پیش رو دارند، بدتر از بد 

می شود و تنش های درون سازمانی هم نیز بیش از 

پیش افزایش مییابد. قانون نظام مهندسی ساختمان 

در سال ۷۴ تصویب شد و مسلمًا این لباس تنگ 

دیگر بر قامت فعلی نظام مهندسی برازنده نیست و 

حتمًا نیاز به بروزرسانی دارد، اما علیرغم بررسی های 

چندین و چندین باره آن در  کمیته نظام های فنی، 

اجرای و مهندسی کمیسیون عمران با همراهی مرکز 

پژوهش های مجلس و دستگاه های مربوطه به نتیجه 

نرسیده و باز هم نیاز به چکش کاری مجدد دارد.

عضو کمیسیون عمران:

اصاح قانون نظام مهندسی به پایان رسیده است

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره 

اصاح قانون نظام مهندسی به تاسیسات نیوز گفت: 

اصاح این قانون با کسب نظریات از همه گروهها، 

اعضا، طرفهای هیات مدیره نظام مهندسی ، وزارت 

راه و شهرسازی، وزارت خانه های وزارت کشور، بنیاد 

مسکن و بسیاری از افراد صاحب نظر دیگر انجام  و 

مورد تایید قرار گرفته است .



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 8هفته نامه شماره 375

گزارش
وی افزود: به نظر من اصاحات بسیار راهگشایی برای 

ارتقای سازمان نظام مهندسی و بهبود ساختار ساخت 

و ساز در کشور در آن صورت گرفته است و این امر یک 

اقدام بسیار مهم کمیسیون عمران و مجلس شورای 

اسامی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز بخش 

خصوصی و ساختار نظام مهندسی کشور خواهد بود.

شاکری درباره زمان اجرایی شدن این قانون هم 

گفت: در حال حاضر اصاح قانون نظام مهندسی در 

کمیسیون عمران به اتمام رسیده است و منتظر ارسال 

این قانون به صحن مجلس و تصویب آن از سوی 

نمایندگان محترم مجلس هستیم که زمان خاص خود 

را می طلبد و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ به تصویب  برسد.

نماینده مجلس یازدهم :

تعارضات درون سازمانی باید رفع گردد

به گفته صدیف بدری، نماینده مجلس شورای اسامی؛ 

“ایراداتی در قانون نظام مهندسی فعلی در حوزه ساختار 

شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشور وجود دارد که 

باید اصاح شود. به عنوان مثال؛ اعضای هیات مدیره  و 

بازرسان با رای اعضا نظام مهندسی انتخاب می شوند، 

اما اعضای هیات مدیره، بازرسان را برای اخذ رای در 

مجمع عمومی معرفی می کنند که مصداق تعارض 

منافع است. چرا که اعضای هیات مدیره افرادی را 

انتخاب می کنند که بر عملکرد خودشان نظارت داشته 

باشد! ضمن اینکه اعضای شورای انتظامی نیز توسط 

اعضای هیات مدیره انتخاب می شوند تا بر عملکرد 

خودشان نظارت کنند!”

اما تعارضات درون سازمانی نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان، به دلیل قوانین ناقص نیاز به بررسی فوری 

وفوتی می باشد، این در حالی است که در حوزه اجرای 

ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در خصوص تعیین افراد 

ذی صاح برای ساخت ساختمان نیز تعارضاتی وجود 

داشته که باید اصاح شود.

بایدهای اصاحات قانون نظام مهندسی ساختمان

نمایندگان مجلس معتقدند که؛  در طرح اصاح قانون 

نظان مهندسی تاش کردند تا تعارضات موجود در 

قانون حذف شود، و شرایط فعلی بهتر از زمان گذشته 

است، و تغییرات محسوسی را نسبت به سالیان پیش 

شاهد هستیم، اما هنوز با حد مطلوب فاصله داریم. 

از این رو باید با اصاح قانون، به سمت ساخت بهینه 

ساختمان ها با طول عمر و استحکام باال، تاسیسات 

برقی و مکانیکی مناسب و دکوراسیون دخالی و نمای 

بیرونی مطلوب حرکت کنیم تا همانند کشورهای 

پیشرفته ساختمان های با طول عمر باالی صد سال 

ساخته شود.

در زمینه ساخت و نظارت بر اجرای پروژه های 

ساختمانی باید اصاحاتی در قانون نظام مهندسی 

ایجاد شود. یکی از اهداف اصلی ما برای اصاح قانون 

نظام مهندسی، نظام مند کردن حوزه اجرایی ساختمان 

است به نحوی که ساختمان ها تنها توسط افراد ذی 

صاح ساخته شود. چرا که ساختمان ها سرمایه ملی 

کشور بوده و در کنار طول عمر باال باید از جان ساکنین 

نیز در برابر زلزله به خوبی حفاظت کند.
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هدف وجودی سازمان نظام مهندسی ساختمان
مهندســی نظــام  ســازمان  بــا  بیشــتر  آشــنایی 

ــر  ــی و غی ــاد خصوص ــک نه ــی ی ــام مهندس ــازمان نظ س

ــاله  ــر س ــود ه ــای خ ــرای ورود اعض ــه ب ــت ک ــی اس دولت

آزمونــی بعنــوان آزمــون ورود بــه حرفــه را برگــزار مــی  کنــد. 

ــرای  ــاز ب ــت س ــی سرنوش ــی آزمون ــام مهندس ــون نظ آزم

فــارغ التحصیــان رشــته های مهندســی اســت. بــرای 

ــن رو  ــت. از ای ــادی الزم اس ــاش زی ــون ت ــی در آزم قبول

ــام  ــون نظ ــی در آزم ــی تضمین ــوان قبول ــا عن ــاتی ب موسس

ــان هســتند. ــه داوطلب مهندســی در حــال خدمت رســانی ب

سازمان نظام مهندسی

ســازمان نظــام مهندســی یــک ســازمان مــردم نهــاد 

و خصوصــی اســت. هــدف از ایجــاد ســازمان نظــام 

مهندســی بــه منظــور وضــع قوانیــن و مقــررات ملــی 

ــرای  ــی و اج ــر طراح ــازمان ب ــن س ــت . ای ــاختمان اس س

دقیــق ســاخت و ســازها نظــارت دارد. هــدف ایــن ســازمان 

زیبا ســازی  همچنیــن  و  مقاوم ســازی  و  ایمن ســازی 

ــام  ــازمان نظ ــور س ــن منظ ــه ای ــد. ب ــاختمان ها می باش س

ــر دارد: ــه شــرح زی مهندســی اهــداف و خــط مش هایــی ب

توســعه ارزش هــای اســامی و ایرانــی در شهرســازی و 

معمــاری، تدویــن و تصویــب و تجدیدنظــر دائمــی مقــررات 

ملــی ســاختمان، راهبــری و آمــوزش راهکارهــای بهســازی 

ــرزه ای، رشــد و اعتــای مهندســان کشــور، آگاهــی عمــوم  ل

مــردم نســبت بــه مقــررات ملــی ســاختمان، توســعه 

ــر حســن اجــرای  ــرل ســاختمان، نظــارت ب زمینه هــای کنت

ــاغل،  ــان مش ــش صاحب ــای دان ــی، ارتق ــات مهندس خدم

تنظیــم و وضــع قیمت گــذاری خدمــات مهندســی و …

ســازمان  رئیــس  را،  مهندســی  نظــام  ســازمان  ارکان 

شــورای  ســازمان،  مرکــزی  شــورای  مهندســی،  نظــام 

انتظامــی نظــام و هیــات عمومــی ســازمان تشــکیل 

ایــن ســازمان زیــر نظــر وزارت مســکن و  می دهنــد. 

از  نظــام  انتظامــی  شــورای  می باشــد.  ســازی  شــهر 

ــکن  ــر مس ــو آن را وزی ــه دو عض ــازمان ک ــو س ــار عض چه

می گــردد. تشــکیل  می کنــد،  معرفــی  ســازی  شــهر  و 

۱-نظام مهندسی

ــته  ــاختمانی را داش ــاز س ــاخت و س ــد س ــه قص ــانی ک کس

باشــند، بایــد بعــد از تهیــه جــواز ســاخت از شــهرداری بــه 
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ــازمان  ــن س ــد. ای ــه کنن ــی مراجع ــام مهندس ــازمان نظ س

ــار رشــته  ــا و ســاختمان نقشــه هایی را در چه ــرای هــر بن ب

اصلــی ســازه، معمــاری، تاسیســات بــرق و تاسیســات 

مکانیــک درخواســت و پــس از تهیــه کنتــرل می کنــد. 

ــته  ــا بس ــر بن ــاخت ه ــرای س ــی ب ــام مهندس ــازمان نظ س

بــه متــراژ و تعــداد طبقــات ســاختمان کار را بــه مهندســین 

هــر  بــرای  می دهــد.  ارجــاع  خــود  صاحیــت  دارای 

ســاختمان نیــاز بــه مهنــدس نقشــه بردار، طــراح معمــاری، 

ــات،  ــک و تاسیس ــراح مکانی ــرق، ط ــراح ب ــازه، ط ــراح س ط

ــرق و ناظــر مکانیــک  ناظــر ســازه، ناظــر معمــاری، ناظــر ب

ــدس  ــود مهن ــر وج ــاالی ۵۰۰ مت ــای ب ــد. در متراژه می باش

اجــرا هــم ضــروری می باشــد. ایــن ســازمان موظــف 

ــد.  ــاع بده ــت کار ارج ــین دارای صاحی ــه مهندس ــت ب اس

ــه در  ــی ک ــام مهندس ــون نظ ــدس در آزم ــت مهن صاحی

ــود. ــخص می ش ــم مش ــح آن می پردازی ــه توضی ــه ب ادام

آزمون نظام مهندسی چیست؟

آزمــون نظــام مهندســی یــا آزمــون ورود بــه حرفــه 

ــال  ــر س ــه ه ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه آزمون ــان ب مهندس

یــک یــا دو بــار بــرای ارزیابــی صاحیــت مهندســین برگــزار 

ــاز  ــزوه ب ــیوه ج ــه ش ــی ب ــام مهندس ــون نظ ــود. آزم می ش

برگــزار می گــردد. بــا ایــن حــال یکــی از ســخت ترین 

ــن آزمــون کســب  ــی در ای آزمون هــا می باشــد. شــرط قبول

حداقــل ۵۰ امتیــاز از ۱۰۰ امتیــاز موجــود اســت. ایــن آزمــون 

هــم ماننــد دیگــر آزمون هــای اســتاندارد، نمــره منفــی دارد.

۲- نظام مهندسی

چه کسانی می توانند در آزمون نظام مهندسی شرکت کنند؟

کســانی صاحیــت شــرکت در ایــن آزمــون را دارنــد 

ــی  ــته های مهندس ــی از رش ــل یک ــارغ التحصی ــه اوال ف ک

معمــاری، عمــران، تاسیســات مکانیکــی، تاسیســات برقــی، 

شهرســازی، نقشــه برداری و ترافیــک باشــند. ثانیــا حداقــل 

ســه ســال از اخــذ مــدرک کارشناســی آن هــا گذشــته باشــد.

مهندســینی کــه در ایــن آزمــون پذیرفتــه می شــوند، از طریق 

وزارت مســکن و شــهر ســازی بــه ایشــان پروانــه اشــتغال به 

کار نظــام مهندســی داده می شــود. پروانــه اشــتغال بــه کار 

نظــام دارای ۴ پایــه می باشــد کــه بــه ترتیــب رده عبارتنــد از: 

پایــه ســه، پایــه دو، پایــه یــک و ارشــد کــه فقــط بــرای اخذ 

پروانــه اشــتغال بــه کار پایــه ســوم نیــاز بــه آزمــون اســت. 

ــه برگــزار  ــرای دیگــر پایه هــا، ســاالنه دوره هــای ارتقــا پای ب

می گــردد. طــول هــر دوره ارتقــا پایــه تقریبــا ۴ ســال اســت.

ــی و  ــدارک کاردان ــه دارای م ــر اســت کســانی ک ــه ذک الزم ب

کارشناســی ناپیوســته مــی باشــند جهــت اطمینــان از امکان 

ــه  ــت کلی ــی بایس ــی م ــام مهندس ــون نظ ــرکت در آزم ش

مصوبــات کمیســیون هــم ارزی را بــه دقــت مطالعــه نمایند.

ــت؟ ــی الزم اس ــه منابع ــی چ ــام مهندس ــون نظ ــرای آزم ب

منابــع آزمــون نظــام مهندســی بســته بــه هــر رشــته جــدا 

ــع  ــود مناب ــزار می ش ــون برگ ــه آزم ــار ک ــر ب ــد. ه می باش

ــن آزمــون از طــرف وزارت مســکن و شهرســازی تعییــن  ای

ــا  ــد ب ــان بای ــردد. متقاضی ــاغ می گ ــان اب ــه داوطلب و ب

ــوده  ــه نم ــع را تهی ــود مناب ــی خ ــته امتحان ــه رش ــه ب توج

ــاده  ــه مهندســان آم ــه حرف ــرای آزمــون ورود ب و خــود را ب

ــع  ــن مناب ــه اصلی تری ــود ک ــاره نم ــد اش ــد. در کل بای کنن

ــی  ــررات مل ــه مق ــث ۲۲ گان ــی مباح ــام مهندس ــون نظ آزم

ــون  ــی آزم ــته امتحان ــر رش ــرای ه ــد. ب ــاختمان می باش س

ــه برداری  ــاری، نقش ــران، معم ــک، عم ــرق، مکانی ــم از ب اع

ترافیــک، شهرســازی، ایــن منابــع و مباحــث متفاوت اســت.

کتاب های نظام مهندسی:

)تعاریــف(،  اول  مبحــث  از  عبارت انــد  مباحــث  ایــن 

ــت  ــوم )حفاظ ــث س ــات اداری(، مبح ــث دوم )نظام مبح
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ــارم )الزامــات  ــق(، مبحــث چه ــل حری ســاختمان ها در مقاب

عمومــی ســاختمان(، مبحــث پنجــم )مصالــح و فرآورده های 

ســاختمانی(، مبحــث ششــم )بارهــای وارد بــر ســاختمان(، 

مبحــث هفتــم )پــی و پی ســازی(، مبحــث هشــتم )طــرح و 

اجــرای ســاختمان ها بــا مصالــح بنایــی( ،مبحــث نهــم )طرح 

ــه(، مبحــث دهــم )طــرح  و اجــرای ســاختمان های بتن آرم

و اجــرای ســاختمان های فــوالدی(، مبحــث یازدهــم )طــرح 

ــی  ــی ســاختمان(، مبحــث دوازدهــم )ایمن و اجــرای صنعت

و حفاظــت کار درحیــن اجــرا(، مبحــث ســیزدهم )طــرح و 

اجــرای تاسیســات برقــی ســاختمان ها(، مبحــث چهاردهــم 

پانزدهم)آسانســور(،  مبحــث  مکانیکــی(،  )تاسیســات 

مبحــث شــانزدهم )تاسیســات بهداشــتی( ،مبحــث هفدهم 

ــدی  ــم )عایق بن ــث هجده ــی(، مبح ــی گاز طبیع )لوله کش

در  )صرفه جویــی  نوزدهــم  مبحــث  صــدا(،  تنظیــم  و 

مصــرف انــرژی(، مبحــث بیســتم )عائــم و تابلوهــا(، 

مبحــث بیســت و یکــم )پدافنــد غیرعامــل( و مبحــث 

از ســاختمان ها(. نگهــداری  و  )مراقبــت  بیســت و دوم 

عــاوه  بــر مباحــث اصلــی منابــع دیگــری نیــز حائــز 

و  جــوش  راهنمــای  ماننــد  منابعــی  اســت.  اهمیــت 

ــک  ــرژی، مکانی ــرف ان ــای مص ــی، راهنم ــاالت جوش اتص

ــه  ــاختمانی، آئین نام ــین آالت س ــرداری، ماش ــاک و گودب خ

طراحــی ســاختمان ها در برابــر زلزلــه، اســتاتیک و مقاومــت 

مصالــح، قانــون کار، مدیریــت ســاخت و نظــام برنامه ریــزی 

و کنتــرل پروژه،مبانــی ترمودینامیــک و مکانیــک ســیاالت، 

قــرارداد همســان شــماره ۱۲ و ۱۹، ضوابــط و مقــررات 

ــریه های  ــور، نش ــی کش ــی و اجرای ــام فن ــه نظ ــوط ب مرب

دارنــد. اهمیــت  غیــره  و   ۳۹۳  ،۴۶۱  ،۴۶۰  ،۱۲۸  ،۱۱۰

۳-نظام مهندسی

مهندســی نظــام  آزمــون  در  تضمینــی  قبولــی 

ایــن آزمون هــا ســال  بــه  ســال ســخت  تر شــده و ســؤاالت 

امــر  به همیــن  شده اســت.  مفهومی تــر  و  تألیفــی  آن 

مؤسســات و شــرکت های زیــادی اقــدام بــه برگــزاری 

ــی  ــی تضمین ــوان قبول ــتی به عن ــای تس ــا و آزمون  ه دوره  ه

ــر  ــت ه ــرط فعالی ــد. ش ــی کرده ان ــام مهندس ــون نظ در آزم

مهنــدس در ســازمان نظــام مهندســی قبولی در آزمــون ورود 

ــق  ــازمان از طری ــن س ــد. ای ــان می باش ــه مهندس ــه حرف ب

ــد.  ــون ناظــر، مجــری و طــراح خــود را برمی گزین ــن آزم ای

تعــداد ســواالت آزمــون نظــارت و اجــرای نظام مهندســی۶۰ 

ــه  ــخ دادن ب ــی پاس ــرط قبول ــل ش ــد و حداق ــوال می باش س

ــط  ــوال غل ــتن س ــدون داش ــواالت ب ــن س ــد از ای ۵۰ درص

ــای  ــاد دادن راه ه ــات ی ــن مؤسس ــی ای ــد. کار اصل می باش

ــون  ــون آزم ــت. چ ــون اس ــی در آزم ــرای قبول ــی ب مختلف

ــان  ــر داوطلب ــردد اکث ــزار می گ ــاز برگ ــزوه ب ــیوه ج ــه ش ب

ــا  ــات ب ــن مؤسس ــد. ای ــکل دارن ــان مش ــت زم در مدیری

روش هــای مختلــف و کلیدواژه هایــی، مدیریــت زمــان را بــه 

ــی در  ــرای قبول ــادی ب ــد. روش هــای زی ــان می آموزن داوطلب

آزمــون نظــام مهندســی وجــود دارد. ابتــدا داوطلــب بایــد 

ــر روی مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان  تســلط نســبی ب

بایــد مبحــث بــه مبحــث  داشــته باشــد. داوطلــب 

تســت زنی را انجــام دهــد. همچنیــن بایــد هایایــت 

ــان  ــوزد. زم ــی را بیام ــی و خاصه نویس ــل زن ــردن، لیب ک

آزمــون کــم اســت و مدیریــت زمــان آن بســیار مهــم اســت. 

ــه همــه  ــه ب ــد ک ــن دارن ــر ای ــان اصــرار ب بعضــی از داوطلب

ســواالت پاســخ دهنــد. درحالی کــه ایــن کار اصــا الزم 

ــخ دادن  ــون پاس ــن آزم ــی در ای ــرط قبول ــون ش ــت چ نیس

بــه ۳۰ ســوال اســت. همیــن اصــرار باعــث می شــود 

ــردد. ــتباه گ ــار اش ــان دچ ــت زم ــب در مدیری ــه داوطل ک
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پلــی اتیلــن پرکاربردتریــن پاســتیک در جهــان اســت 

ــای  ــش ه ــد، پوش ــای خری ــه ه ــد کیس ــرای تولی و ب

پاســتیکی شــفاف مــواد غذایــی و بطــری های شــامپو 

اســتفاده مــی شــود.این پلیمــر در حــدود یــک ســوم 

کل پاســتیک هــای تولیــد شــده یافــت مــی شــود و 

ارزش جهانــی آن ســاالنه حــدود ۲۰۰ میلیــارد دالر )۱۴۲ 

میلیــارد پونــد( اســت.محققان متوجــه شــده انــد کــه 

پلیمرهــای زائــد را مــی تــوان بــه جــای دور انداختــن 

در محــل دفــن زبالــه هــا و یــا رهــا کــردن در محیــط 

ــا  ــه مــواد خــام ب ــراه هــا  ب طبیعــی اطــراف ماننــد آب

ارزش تبدیــل کــرد.در رویــه ابداعــی ایــن محققــان کــه 

جزییــات آن در مجلــه Chem Catalysis منتشــر 

شــده اســت از یــک »روتنیــم« بــر روی کاتالیــزور کربــن 

ــود.پیش از  ــی ش ــتفاده م ــول اس ــال معم ــک ح و ی

ــتیک  ــه پاس ــدند ک ــق ش ــان موف ــایر محقق ــن س ای

ــل  ــت، گازوئی ــوخت ج ــه س ــرف را ب ــار مص ــای یکب ه

ــگاه  ــان دانش ــا محقق ــد ام ــل کنن ــده تبدی و روان کنن

ــاعت  ــک س ــرض ی ــتند در ع ــنگتن توانس ــی واش ایالت

ــه  ــای ۴۲۸ درج ــتیک را در دم ــد پاس ــدود ۹۰ درص ح

ــای  ــر از دم ــت )۲۲۰ درجــه ســانتیگراد(   - کمت فارنهای

معمــول بــرای تبدیــل پاســتیک هــای امــروزی- 

ــایر  ــا س ــت ی ــوخت ج ــده س ــکیل دهن ــواد تش ــه م ب

محصــوالت هیدروکربنــی تبدیــل کنند.آنهــا ادعــا مــی 

ــا،  ــد دم ــه، مانن ــن روی ــرایط ای ــم ش ــه تنظی ــد ک کنن

زمــان یــا مقــدار کاتالیــزور اســتفاده شــده، مــی توانــد 

بــه محققــان ایــن گزینــه را بدهــد کــه فرآینــد را بــرای 

ــی  ــم کنند.هونگف ــوب تنظی ــوالت مطل ــد محص تولی

لیــن نویســنده ایــن مطالعــه، در دانشــکده مهندســی 

ــه  ــته ب ــنگتن گفت:بس ــی واش ــگاه ایالت ــیمی دانش ش

ــه  ــه را ب ــن روی ــد ای ــی توانن ــا م ــازار، آنه ــای ب تقاض

گونــه ای تنظیــم کننــد کــه محصــول مــورد نظــر آنهــا 

ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــزود: آنه ــد.وی اف ــد کن را تولی

ــتفاده از  ــد.  اس ــری برخوردارن ــاف پذی ــه از انعط روی

ایــن فرآینــد کارآمــد ممکــن اســت یــک روش امیــدوار 

ــا ارزش  ــی محصــوالت ب ــد انتخاب ــرای تولی ــده را ب کنن

ــد. ــن فراهــم کن ــی اتیل ــاال از ضایعــات پل ب

ــا  ــه در حــال حاضــر بطــور خــاص ب ــن روی اگرچــه ای

پلــی اتیلــن کار مــی کنــد امــا محققــان معتقدنــد کــه 

رویــه آنهــا مــی توانــد بــه طــور موثــر بــا انــواع دیگــر 

پاســتیک هــا نیــز کار کنــد.

تبدیل پالستیک به سوخت جت در کمتر از یک ساعت
محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن، فرایند کاتالیزوری را برای تبدیل کارآمد پلی اتیلن به سوخت جت و روان 

کننده ها با ارزش باال ابداع  کردند.
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گالیــه رییــس انجمــن صنفــی سیســتم هــای تهویــه مطبــوع 
کشــور از قاچــاق هدفمنــد

ــای  ــتم ه ــی سیس ــن صنف ــس انجم ــتانچی ریی بس

ــه  ــد کاال ب ــاق هدفمن ــران از قاچ ــوع ای ــه مطب تهوی

کشــور خبــر داد و افــزود: سیســتم هــای تهویــه تحــت 

ــی وارد کشــور  ــه صــورت قانون ــوان ماشــین آالت ب عن

ــد. ــی کنن ــت م ــی هــم دریاف ــت مالیات شــده و معافی

بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، مهــدی بســتانچی 

رییــس انجمــن صنفــی سیســتم هــای تهویــه مطبــوع 

ــش  ــه بخ ــان اینک ــا بی ــری ب ــت خب ــران در نشس ای

ــدی  ــی از ناکارآم ــا ناش ــروز م ــکات ام ــادی از مش زی

ــه  ــه داد : ب ــت، ادام ــور اس ــل کش ــی در داخ مدیریت

عنــوان مثــال در ســال گذشــته بیــش از هــزار بخــش 

ــا  ــی از روزه ــا در برخ ــت. م ــده اس ــادر ش ــه ص نام

فقــط چنــد بخــش نامــه گمرکــی جدیــد داریــم.

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــود همچنی ــخنان خ ــه س او در ادام

مشــکات موجــود در انتقــال تکنولــوژی، دانــش فنــی 

ــه روز، اظهــار داشــت: امیــدوارم کــه  و ماشــین آالت ب

ــل  ــم هــای اقتصــادی مث ــو تحری ــای برجــام و لغ احی

ــه افزایــش واردات کاال نشــود چــرا  ــل منجــر ب ــار قب ب

ــران  ــه جب ــاز ب ــز نی ــر چی ــش از ه ــروز بی ــا ام ــه م ک

ــتیم. ــوژی هس ــوزه تکنول ــود در ح ــی خ ــب ماندگ عق

امــارات از  کمتــر  ایــران  در  چیلــر  واردات  تعرفــه 

رییــس انجمــن صنفــی سیســتم هــای تهویــه مطبــوع 
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گزارش
ــاله  ــه مس ــخنان ب ــری از س ــش دیگ ــن در بخ همچنی

ــن صنعــت  ــردو گفــت: قاچــاق در ای قاچــاق اشــاره ک

بــه صــورت جــدی دنبــال مــی شــود. بــه طــوری کــه 

۵۰ درصــدی کولرهــای گازی موجــود در بــازار گاز بــوده 

و ۵۰ درصــد دیگــر کولرهایــی هســتند کــه بــه صــورت 

قانونــی وارد شــده یــا در داخــل کشــور تولید شــده اند.

بســتانچی بــا بیــان اینکــه مــا دچــار قاچــاق هدفمنــد 

در سیســتم هــای تهویــه هســتیم، توضیــح داد: 

متاســفانه سیســتم هــای تهویــه مطبــوع تحــت عنوان 

ماشــین آالت، ادوات و دســتگاه هــا بــه صــورت 

ــی  ــت گمرک ــا معافی ــده و اتفاق ــور ش ــی وارد کش قانون

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی کنن ــت م ــم دریاف ه

ــورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳ و  ــای م ــب  نامه ه ــاس تصوی براس

ــوع کاالی  ــر ن ــد ه ــران، خری ــات وزی ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۶ هی

ــابه  ــه مش ــی ک ــوع خارج ــه مطب ــاتی و تهوی تاسیس

ــی و  ــی  دســتگاه های دولت ــرای تمام ــد، ب ــی دارن داخل

ــا  ــی  ی ــه نحــوی از بودجــه عموم ــه ب دســتگاه هایی ک

دولتــی اســتفاده می کننــد، ممنــوع اســت. ایــن کار بــه 

ــه خــودی محســوب مــی شــود ــای واقعــی گل ب معن

بــه گفتــه ایــن فعــال صنعتــی، تعرفــه واردات چیلــر در 

ایــران کمتر از تعرفــه واردات همین محصــول در امارات 

اســت. در حالیکــه مــا ادعا مــی کنیــم تولید کننــده این 

محصــول هســتیم و امــارات مصــرف کننــده آنهاســت.

ــزات  ــام  تجهی ــون تم ــرد: هم اکن ــد ک ــتانچی تاکی بس

تهویــه مطبــوع مــورد نیــاز مصرف کننــدگان کشــور کــه 

مراکــز بهداشــتی، درمانــی و صنایــع بــه ویــژه صنایــع 

ــط  ــتند، توس ــا هس ــرژی، در راس آنه ــت و گاز و ان نف

ــدگان ایرانــی تولیــد می شــوند. بنابرایــن الزم  تولیدکنن

اســت واردات محصوالت مشــابه از ســوی دولت ممنوع 

شــود تــا تولیــد داخلــی بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.

انتخــاب  شــرط  انجمــن  در  عضویــت 

دولتــی هــای  مناقصــه  در  پیمانــکار 

ــچ  ــت هی ــاال دول ــا ح ــه ت ــان اینک ــا بی ــن ب او همچنی

تهویــه  هــای  سیســتم  ســازندگان  از  حمایتــی 

ــز  ــی ج ــا حت ــه داد : م ــت، ادام ــرده اس ــوع نک مطب

اولویــت هــای دولــت بــرای حمایــت هــم قــرار 

ــت  ــی حمای ــر صنعت ــت از ه ــه دول ــد ک ــم. بمان نداری

کــرده آن را بــه ورطــه نابــودی کشــانده اســت.

رییــس انجمــن صنفــی سیســتم هــای تهویــه مطبــوع 

اظهــار داشــت: تنهــا خواســته مــا از دولــت ایــن اســت 

کــه انتخــاب پیمانــکار در مناقصــه هــا از میــان اعضــای 

ــظ  ــرای حف ــی ب ــن کار تضمین ــرا ای ــد چ ــن باش انجم

کیفیــت بــوده و خیال مشــتری هم راحــت خواهد بود.

ــای  ــن ه ــری ف ــه جدیدت ــن ازعرض ــتانچی همچنی بس

مصرفــی در متــرو در ســال آینــده خبــر داد و ادامه داد: 

مــا صرفــا بــه دنبــال تامیــن محصــول نیســتیم بلکــه 

ســعی داریــم کــه طراحــی محصــول کــه اتفاقــا ارزش 

افــزوده باالیــی هــم دارد، در داخل کشــور صــورت گیرد.

به گفته او، طراحی کل و تامین و اجرای سیســتم تهویه 

قــم هــم اکنــون توســط ایــن شــرکت در حــال انجــام 

اســت. در حالــی در گذشــته کار طراحــی سیســتم هــای 

تهویــه را یــک شــرکت فرانســوی انجام می داده اســت.

رییــس انجمــن صنفــی سیســتم هــای تهویــه مطبــوع 

ــه ۱۶  ــه ب ــای تهوی ــتم ه ــادرات سیس ــن از ص همچنی

ــر ۳۰  ــال حاض ــت: در ح ــر داد و گف ــا خب ــور دنی کش

درصــد تولیــدات مــا صــادر و ۷۰ درصــد آن در داخــل 

کشــور مصــرف مــی شــود. امــا برنامــه داریم کــه میزان 

صــادرات خــود را بــه ۷۰ درصــد تولیداتمــان برســانیم.
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ــن  ــش ای ــم و اولین ــش داری ــد خواه ــت: چن وی گف
اســت کــه حتمــا والدیــن مراقبــت هــای الزم را دربــاره 
ــن  ــن ای ــن رک ــم تری ــن مســئله داشــته باشــند. مه ای
ــه  ــت ک ــان اس ــه نوجوان ــانی ب ــی رس ــئله آگاه مس
ــد  ــی را در پیــش دارن ــد چــه مخاطــرات و عواقب ببینن

ــار  ــر دچ ــان عم ــا پای ــد و ت ــتفاده کنن ــاید اس ــه ش ک
محدودیــت و معلولیــت نشــوند؛ البتــه ایــن مراقبــت 
ــه غیــر از ایــن اســت کــه دچــار مــرگ نشــوند. هــا ب
خالــدی بــا بیــان اینکــه تــا به حــال حــدود چهــار فوتی 
ــزارش  ــال 1۴00 گ ــر س ــنبه آخ ــوادث چهارش ــی ح در پ
شــده اســت، ادامــه داد: از آن جایــی کــه ایــن حــوادث 
قابلیــت پیشــگیری دارد خواهــش مــا ایــن اســت کــه 
ــس  ــرد. ســازمان اورژان ــد صــورت گی ــدام بای ــد اق چن
کشــور محتــوای آموزشــی را آمــاده کــرده و در هفتــه 
ــم  ــر خواهی ــان ام ــا متولی ــک جلســه ای را ب جــاری ی
ــهرداری،  ــور، ش ــدگان وزارت کش ــا نماین ــه ب ــت ک داش
ــم  ــکاری خواهی ــاد و.. هم ــردم نه ــای م ــازمان ه س
ــترده ای را  ــانی گس ــاع رس ــم اط ــه بتوانی ــت ک داش

گزارش تولیدی

توصیه های اورژانس برای چهارشنبه آخر سال
مجتبی خالدی ، درباره تمهیدات این سازمان در خصوص چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: متاسفانه هر ساله 

شاهد این هستیم که افراد به دلیل سن جوانی، کنجکاوی و هیجاناتی که در این خصوص دارند از مواد 

محترقه استفاده می کنند.
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گزارش تولیدی
بــرای مــردم داشــته باشــیم. بســیاری از افــراد آگاهــی 
ــی را  ــه اقدامــات و هیجاناتشــان چــه عواقب ــد ک ندارن
بــرای خودشــان و ســایر افــراد در پــی خواهــد داشــت.
ــل  ــه دلی ــاط ب ــته احتی ــال گذش ــرد: س ــار ک وی اظه
ــال  ــا س ــود ام ــتر ب ــد ۱۹ بیش ــاری کووی ــرایط بیم ش
جــاری نیــز خواهــش مــا از شــهروندان ایــن اســت کــه 
ــی  ــروی انتظام ــند. از نی ــته باش ــژه ای داش ــه وی توج
نیــز خواهــش مــی کنیــم در خصــوص افــرادی را که در 
زمینــه فــروش مــواد محترقــه فعــال هســتند رســیدگی 
هــای الزم را انجــام دهنــد. در خصــوص افــرادی کــه از 
مــواد محترقــه نیــز اســتفاده مــی کننــد بــه خاطــر دارم 
کــه ایــن افــراد از زمــان بازداشــت تــا بعــد از تعطیــات 
ــا  ــد؛ تقاض ــی بودن ــروی انتظام ــت نی ــوروز در خدم ن
دارم کــه امســال نیــز ایــن طــرح اجــرا شــود چــرا کــه 
بازدارنــده اســت و ســامتی افــراد را حفــظ مــی کنــد.
دلیــل  بــه  نیــز  اصنــاف  برخــی  گفــت:  خالــدی 
ــراد  ــتفاده اف ــو اس ــورد س ــد م ــی توانن ــان م شغلش

ــد  ــرار گیرن ــه ق ــواد محترق ــه م ــرای تهی ــودجو ب س
ــای الزم  ــه ه ــد توصی ــز بای ــاف نی ــن اصن ــه ای ــه ب ک
ــدات  ــرای تولی ــد ب ــه مــی توان ــه شــود. مــوادی ک ارائ
ترقــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد در ایــن ایــام نبایــد 
ــود. ــه ش ــردی فروخت ــر ف ــه ه ــورت آزاد و ب ــه ص ب
ــرد:  ــح ک ــور تصری ــس کش ــازمان اورژان ــخنگوی س س
ســال هــای گذشــته نیــز شــاهد عابرانــی بودیــم 
ــن  ــد. بنابرای ــار آســیب شــده بودن ــه متاســفانه دچ ک
خواهــش مــا این اســت کــه افــراد در ایــن ایام بیشــتر 
از خیابــان هــای اصلــی تــردد کننــد و اگــر در خــودرو 
هســتند شیشــه هــا بــاال باشــد. همه بایــد کمــک کنند 
ــد. ــدا کن ــش پی ــوری کاه ــنبه س ــوادث چهارش ــا ح ت
کشــور  اورژانــس  ســازمان  گفــت:  پایــان  در  وی 
آموزشــی  محتــوی  خــود  پرســنل  بــرای  نیــز 
ــوختگی  ــل س ــال مث ــر س ــنبه آخ ــا چهارش ــط ب مرتب
کــرد. خواهــد  ارائــه  دیگــر  بــار  را  ترومــا  و 
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گروهی از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان سامانه ای را مبتنی بر اطاعات مکانی برای پایش 

مخاطرات پیاده سازی کردند که قادر است در کمتر از یک دقیقه میزان آسیب های واردشده ناشی از زلزله را 

برآورد کند و به گفته آنها این سامانه در فاز اول برای پایش زلزله راه اندازی شده است، ولی در فاز توسعه آن 

برای پایش سه مخاطره طبیعی دیگر قابل کاربرد خواهد شد.

گزارش

برآورد میزان خسارت ناشی از زلزله در کمتر از یک دقیقه

ــود  ــر راه خ ــی رود و در س ــد و م ــر می آی ــه بی خب زلزل

هــر چــه می بینــد بــا خــود همــراه می کنــد، از ســقف 

بــاالی ســر تــا جــان آدمیــان. در ایــن میــان بســیاری 

ــی و  ــای زمین ــا فناوری ه ــد ب ــعی کردن ــورها س از کش

ــد. ــده ســازگاری بیابن ــا ایــن مهمــان ناخوان فضایــی ب

از  ایــن همــان کاری اســت کــه محققــان یکــی 

ــدازی  ــا راه ان ــرده و ب ــی ک ــش اجرای ــرکت های دان ش

ســامانه پایــش مخاطــرات، درتــاش اســت تــا تــاب 

ــد. ــاء ده ــان ارتق ــن مهم ــر ای ــور را در براب آوری کش

ــرای  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــد ک ــر چن ــامانه ه ــن س ای

پایــش مخاطــره زلزلــه راه انــدازی شــده اســت، 

ولــی محققــان آن امیدوارنــد کــه بتواننــد در فــاز 

ــت  ــون فرونشس ــی چ ــرای مخاطرات ــعه، آن را ب توس

کننــد.   کاربــردی  ســیل  و  لغــزش  زمیــن  زمیــن، 

مســعود مجــرب، مجــری طــرح در گفت وگــو بــا 

ــی  ــرورت ارزیاب ــت و ض ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــنا ب ایس

ــه، گفــت: معمــوال در ســاعاتی  خســارات ناشــی از زلزل

وارد  آســیب های  میــزان  از  کســی  زلزلــه  از  بعــد 

ــه  ــا آنک ــدارد، ت ــار ن ــی در اختی ــاع دقیق ــده اط ش

تیم هــای امــدادی بــه منطقــه زلزلــه زده اعــزام شــوند.

ــتان  ــه اس ــه ازگل ــد از زلزل ــور بع ــه کش ــه تجرب وی ب

کرمانشــاه اشــاره کــرد و ادامــه داد: بعــد از ایــن 
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ــد،  ــه کردن ــه مراجع ــه ازگل ــدادی ب ــای ام ــه تیم ه زلزل

در حالــی کــه آســیب ناشــی از ایــن زلزلــه بــا بــزرگای 

ــت. ــوده اس ــه ب ــتر از ازگل ــاب بیش ــرپل ذه ۷.۳ در س

ــچ  ــردی در هی ــن رویک ــه چنی ــان اینک ــا بی ــرب ب مج

ــروزه کشــورها  ــدارد و ام کشــور پیشــرفته ای وجــود ن

ــی  ــزان خراب ــرعت می ــه س ــاوری ب ــتفاده از فن ــا اس ب

ناشــی از زلزلــه را بــرآورد می کننــد، اظهــار کــرد: 

آنجایــی کــه عمــر مدیریــت در کشــور کوتــاه  از 

در  بحــران  مدیریــت  رویکــرد  رو  ایــن  از  اســت، 

کشــور بیشــتر بــه ســمت توزیــع اقــام اســت 

بحــران. کاهــش  بــرای  فنــاوری  از  اســتفاده  تــا 

مدیــر عامــل ایــن شــرکت دانش بنیــان خاطــر نشــان 

کــرد: بــر ایــن اســاس مــا در ایــن شــرکت دانش بنیــان 

ــا  ــراردادی ب ــم« طــی ق ــرای شــهر »ق از ســال ۱۳۹۶، ب

ــت وب  ــن تح ــامانه آنای ــهر، س ــن ش ــهرداری ای ش

اطاعــات مکانــی »تخمیــن آســیب مخاطــرات )تــام(« 

را راه انــدازی کردیــم. ایــن ســامانه بــا محوریــت 

تخمیــن آســیب مخاطــرات بــه تصمیم گیــری در حــوزه 

ــی  ــه آمادگ ــی و مرحل ــای طبیع ــت بحــران بای مدیری

ــز  ــر نی ــد و کارب ــک می کن ــه کم ــوع حادث ــش از وق پی

ــراه،   ــن هم ــتفاد از تلف ــا اس ــی ب ــکان و زمان ــر م در ه

لپ تــاب و تبلــت بــدون نصــب نرم افــزار امــکان 

تخمیــن خطــر و آســیب مخاطــرات را خواهــد داشــت.

وی بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن ســامانه، توضیــح داد: 

مــا بــرای ارزیابــی خســارات بعــد از زلزله هــای احتمالــی 

اقــدام بــه بررســی نــوع خــاک شــهر قــم و مدل ســازی 

ــازه های  ــد س ــم. در گام بع ــی کردی ــوج برش ــرعت م س

ــاس  ــر اس ــد و ب ــبات ش ــز وارد محاس ــهر نی ــن ش ای

ــد از  ــازه ها بع ــیب س ــن آس ــکنندگی، تخمی ــع ش تواب

زلزله هــا بــر اســاس ســناریوهای مختلــف ترســیم شــد.

مجــرب، شبیه ســازی زلزلــه بــا بــزرگای مختلــف 

را گام دیگــر پیاده ســازی ایــن ســامانه دانســت و 

افــزود: شــتاب زلزلــه را می تــوان بــا فاصلــه گرفتــن از 

کانــون زلزلــه تخمیــن زد. بــه منظــور تدقیــق ســامانه، 

ایســتگاه های  داده ی  بــا  را  شــده  بــرآورد  شــتاب 

مختلــف شــتابنگاری مــورد ارزیابــی قــرار دادیــم.

ــه  ــی ادام ــی مهندس ــوزه زلزله شناس ــق ح ــن محق ای

ــا  ــتر ت ــنگ بس ــه از س ــار زلزل ــه رفت ــی ک داد: از آنجای

ســطح، تغییــر می کنــد، شــتاب زلزلــه در ســطح 

نیــز محاســبه شــد و اثــرات آن را بــر روی تــک 

دادیــم. قــرار  ارزیابــی  مــورد  ســاختمان ها  تــک 

ــی  ــامانه اطاعات ــن س ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــاختمان«،  ــاخت س ــال س ــون »س ــاختمان ها چ از س

ــا«  ــودن آنه ــاع آن«، »جنــس«، »مهندسی ســاز ب »ارتف

و  »کیفیــت ســاختمان« وارد شــده اســت، گفــت: 

ــه،  ــتاب زلزل ــاس ش ــر اس ــت ب ــادر اس ــامانه ق ــن س ای

ــرآورد کنــد. درصــد و میــزان آســیب ســاختمان ها را ب

بــه گفتــه وی، بــرآورد دســتی تخمیــن میــزان آســیب 

ســازه ها بعــد از زلزلــه احتمالــی زمان بــر خواهــد 

ــر  ــامانه در کمت بــود، ولــی بــا اســتفاده از ایــن س

از یــک دقیقــه ایــن محاســبات انجــام می شــود.

مجرب، »نقشــه بیشــینه شــتاب زلزله«، »نقشــه شــدت 

زلزلــه« و »نقشــه تخمیــن آســیب« را از خروجی هــای 

ــا  ــران ب ــه داد: کارب ــرد و ادام ــوان ک ــامانه عن ــن س ای

اســتفاده از ایــن ســامانه قــادر خواهنــد بــود کــه میزان 

ــک  ــال در که ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرآورد کنن ــیب را ب آس

قــم زلزلــه ای بــا بــزرگای ۵.۵ رخ داده اســت، ولــی اگــر 

بــزرگای آن ۷ باشــد، ســامانه اطاعــات مکانــی تخمیــن 

آســیب مخاطــرات می توانــد بــه کاربــر اعــام کنــد کــه 

بــه کــدام مناطــق بیشــترین آســیب وارد خواهــد شــد.
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وی روش محاســباتی ایــن ســامانه را »تخمیــن خطــر 

و آســیب ســازه ای بــه وســیله روابــط تجربــی« و 

»محاســبه میــزان خطــر زلزلــه بــه وســیله اندازه گیــری 

میــزان شــتاب توســط شــتابنگارهای آنایــن« دانســت 

و ادامــه داد: الزامــا مناطــق نزدیــک بــه رومرکــز زلزلــه 

آســیب بیشــتری نخواهــد دیــد، همــان گونــه  کــه در 

زلزلــه کرمانشــاه، شــهر ازگلــه بــه کانــون زلزلــه نزدیکتــر 

بــود، ولــی آســیب های وارد شــده از ایــن زلزله در شــهر 

ســرپل ذهاب بیشــتر بــود. ایــن امــر بــه جنــس خــاک 

بســتگی دارد و اگــر مــا نــوع خــاک مناطــق مختلــف را 

ــری از  ــم درک بهت ــیم، می توانی ــرده باش ــازی ک مدل س

میــزان خرابــی بعــد از زلزله داشــته باشــیم، ضمــن آنکه 

اعــزام تیم هــای امــدادی بهتــر مدیریــت خواهــد شــد.

مجــرب، مدیریــت اســکان زلزلــه زدگان را از دیگــر 

ــامانه  ــن س ــده از ای ــد ش ــه های تولی ــای نقش کاربرده

ذکــر و اضافــه کــرد: بــا کاربــردی کــردن ایــن ســامانه 

مســؤوالن مدیریــت بحــران دیــد دقیقی از شــهرها بعد 

از مخاطــره زلزلــه در پیــش رو خواهنــد داشــت. از ایــن 

رو هــر چــه اطاعــات ایــن ســامانه کامل تــر و دقیق تــر 

ــه زده  ــهرهای زلزل ــه ش ــبت ب ــد نس ــن دی ــد، ای باش

دقیق تــر اســت و مســؤوالن را بهتــر راهنمایــی می کنــد.

دیگــر  از  را  بــودن  کاربرپســند  طــرح،  مجــری 

ویژگی هــای ایــن ســامانه نــام بــرد و اظهــار کــرد: ایــن 

ســامانه بــه گونــه ای پیاده ســازی شــده اســت کــه هــر 

ــد  ــه ای می توان ــواد و تجرب ــطح س ــر س ــا ه ــری ب کارب

ــی  ــد و حت ــتفاده کن ــه های آن اس ــات و نقش از اطاع

قــادر اســت الیه هــای اطاعاتــی را بــه آن اضافــه 

کنــد، بــه ایــن معنــی کــه مســؤوالن مدیریــت بحــران 

می تواننــد اطاعاتــی چــون ســوله های مدیریــت 

ــداد  ــراری، تع ــکان اضط ــرای اس ــا ب ــران، پارک ه بح

ــدگان  ــزان کشته ش ــه، می ــر زلزل ــت تاثی ــت تح جمعی

مــورد  تعــداد چادرهــای  احتمالــی،  و مجروحــان 

ــتی  ــام بهداش ــاز از اق ــورد نی ــزان م ــی می ــاز و حت نی

ــد. ــه کنن ــامانه اضاف ــن س ــه ای ــاعت را ب ــرای ۷۲ س ب

وی بســته شــدن راه ها بعــد از زلزلــه را از دیگر اطاعاتی 

ــادآور  ــد و ی ــه می ده ــامانه ارائ ــن س ــه ای ــرد ک ــام ب ن

ــد  ــور می توان ــهر کش ــر ش ــی ه ــه اندک ــا هزین ــد: ب ش

بــه ایــن ســامانه مجهــز شــود، ولــی نیــاز بــه همــت 

دارد، ضمــن آنکــه متخصصــان ایــن حــوزه وارد شــوند.

مجــرب، بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه بــه طــور کامــل 

پیاده ســازی  »اسامشــهر«  و  »قــم«  شــهرهای  در 

در  ســامانه  ایــن  پیاده ســازی  بــا  گفــت:  شــد، 

ایــن دو شــهر، امــکان مانــور آمادگــی زلزلــه بــر 

اســاس برآوردهــای واقعــی فراهــم شــده اســت، 

ولــی ســامانه تــام هنــوز در تهــران پیاده ســازی 

ــران اســت. ــرد مدی ــل آن رویک ــه دلی نشــده اســت ک

وی از توســعه ایــن ســامانه بــرای آب و فاضــاب شــهر 

»ســاوه« خبــر داد و گفــت: مــا در مــدت چهــار ســال از 

راه انــدازی ســامانه تخمیــن آســیب مخاطــرات، تنها در 

ســه منطقه از کشــور توانســتیم آن را پیاده ســازی کنیم.

ــزار«، »عــدم  ــازی از نصــب نرم  اف مجــری طــرح »بی نی

وابســتگی بــه سیســتم ســخت افزاری«، »قابلیــت 

دسترســی در هــر مــکان و زمانــی« و »قابلیت اســتفاده 

از ســامانه بــا دســتگاه های مختلــف« را از دیگــر مزایای 

ــن ســامانه  ــادآور شــد: ای ــرد و ی ــر ک ــن ســامانه ذک ای

در حــال حاضــر بــرای زلزلــه پیاده ســازی شــده اســت، 

ــش  ــرای پای ــامانه ب ــن س ــردن ای ــردی ک ــی کارب ول

»فرونشســت«، »زمیــن لغــزش« و »ســیل« در دســتور 

ــرار دارد. ــرکت ق ــن ش ــی ای ــی و مطالعات کار تحقیقات

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید
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گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P
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نگاهی به بازار

قیمت جدید لوازم برقی ساختمان در بازار

قیمت )ریال) نام محصول

۴۵,۸۰۰,۰۰۰ Smart Video Doorbell آیفون تصویری هوشمند

۱۷۹۰,۰۰۰ کلید تک پل دلند مدل آسا

۱,۲۰۰,۰۰۰ المپ ال ای دی ۳۰ وات مهتابی آفتاب

۱,۳۷۰,۰۰۰ LS فیوز ۲۵ آمپر سه فاز

۱,۱۸۰,۰۰۰ کلید هوشمند دیواری تایم ایران مدل توکار

۹,۹۶۰,۰۰۰ سیم برق ۱ در ۶ یزد شهاب مدل افشان ارت

۲,۹۵۰,۰۰۰ ترانس محافظ برق سارا

۱,۵۵۰,۰۰۰ فتوسل ۲۵ آمپر میکرومکس

۲۸۰,۰۰۰ پریز برق سفید خیام الکتریک

۱,۱۰۰,۰۰۰ چراغ سقفی سنسوردار شیشه ای چهارخانه شیله

۳,۷۵۰,۰۰۰ ASA پریز ریموت دار مدل

۱,۴۳۰,۰۰۰  المپ ال ای دی ۴۰ وات استوانه ای آفتاب رنگ
آفتابی

۵,۹۰۰,۰۰۰ کلید کولر آبی لمسی سدنا مدل ونوس
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گزارش

گجت پوشیدنی که با ریز آهنربا برق تولید می کند
دســتگاه های پیزوالکتریــک هنگامــی کــه فشــرده 

ــزار  ــا اب ــد. ام ــد می کنن ــرق تولی ــان ب ــوند، جری می ش

پیزوالکتریــک جدیــدی ابــداع شــده کــه از تأثیــر 

 )magnetoelastic effect  ( مغناطواالســتیک 

بــرای تولیــد بــرق اســتفاده می کنــد. بــرای ایــن 

ــت  ــاده تح ــود در م ــای موج ــد آهنرباه ــور بای منظ

ــا کشــیده و ازهــم دور  ــد ت فشــار مکانیکــی قــرار گیرن

ــدان  ــدرت می ــر ق ــا تغیی ــب ب ــن ترتی ــه ای ــوند و ب ش

ــود. ــاد می ش ــرق ایج ــان ب ــاده، جری ــی م مغناطیس

ــاژ  ــتیک از آلی ــای مغناطواالس ــن ژنراتوره ــش از ای پی

فلزهــای ســخت ســاخته می شــدند. ایــن مــوارد 

بســیار ســخت هســتند و نمی تــوان آن را ماننــد لبــاس 

 UCLAــگاه ــان دانش ــی از محقق ــا گروه ــید. ام پوش

ــی  ــور مغناطوالکتریک ــن ژنرات ــون چ ــری ج ــه رهب ب

ــاف  ــرم و انعط ــدازه ای ن ــه ان ــه ب ــد ک ــداع کرده ان اب

از  بخش هایــی  را  آن  می تــوان  کــه  اســت  پذیــر 

بــدن بــه کاربــرد کــه مــدام در حــال حرکــت هســتند.

پلیمــری  ماتریکــس  یــک  از  مــاده  ایــن 

تشــکیل شــده  پاتیــن  کاتالیــزور  بــا  ســیلیکون 

نئودیمیــوم- آهنرباهــای  آن  داخــل  در  کــه 

دارد. قــرار  نانــو  مقیــاس  در  بــور  آهــن 

آرنــج  بــه  نــوار ســیلیکونی  بــا  وقتــی دســتگاه 

 ۴.۲۷ الکتریکــی  جریــان  شــد،  متصــل  داوطلبــی 

ــرد.  ــاد ک ــع ایج ــر مرب ــانتی مت ــر س ــر ب ــی آمپ میل

ــود  ــه وج ــرد ب ــج ف ــت آرن ــگام حرک ــان هن ــن جری ای

کوچــک  آهنرباهــای  می شــود  باعــث  و  می آیــد 

بارهــا از هــم جــدا شــده و بــه هــم فشــار داده شــوند.

عــاوه بــر ایــن، آزمایشــات نشــان داد کــه ایــن 

دســتگاه بــه انــدازه کافــی حســاس اســت و می توانــد 

ــی  ــیگنال های الکتریک ــه س ــان را ب ــض انس ــواج نب ام

ــد در  ــه می توان ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد، ای ــل کن تبدی

ــود. ــام ش ــودکار ادغ ــب خ ــان قل ــور ضرب ــک مانیت ی

 Nature ژورنــال  در  تحقیــق  ایــن 

اســت. شــده  منتشــر   Materials
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تأسیسات در هفت گوشه جهان

خم کردن صفحات شیشه ای با زاویه راست امکان پذیر شد
بــه طــور معمــول اگــر پنجــره ای در گوشــه یــک ســاختمان قــرار گیــرد، ایــن پنجــره از دو صفحــه شیشــه مســطح ســاخته می شــود 
ــا  ــه ب ــد ک ــداع کرده ان ــی روشــی اب ــان آلمان ــون محقق ــه هــم متصــل می شــوند. اکن ــزی ب ــوار فل ــک ن ــا ی ــک چســب ی ــا ی ــه ب ک
اســتفاده از آن می تــوان یــک صفحــه شیشــه ای را بــا زاویــه ۹۰ درجــه خــم کــرد بــدون اینکــه بــر خــواص نــوری آن تاثیــری بگــذارد.
بــا وجــود اینکــه اکنــون نیــز می تــوان صفحــات شیشــه ای را بــا گــرم کــردن تــا حــدی خــم کرد امــا تــا پیــش از این خــم کــردن آنها به 
زاویه هــای خیلــی تنــد امکان پذیــر نبــود. بــه عــالوه از آنجــا کــه رویه هــای معمــول شــامل گــرم کــردن کل صفحــه شیشــه ای بــه حدی 
می شــود کــه نــرم و قابــل انعطــاف شــود، در نقاطــی کــه شیشــه تحت حــرارت قــرار می گیــرد، می توانــد تغییر شــکل هایی ایجاد شــود.  
اکنــون محققــان موسســه مکانیــک مــواد فرانهوفر در آلمــان فناوری ابــداع کرده اند که بــا قرار دادن یــک صفحه صاف شیشــه در کوره ای 
کــه از قبــل بــه دمــای حــدود ۵۰۰ درجــه ســانتیگراد )۹۳۲ درجــه فارنهایــت( رســیده اســت، آغــاز می شــود. ایــن دمــا دقیقاً زیــر »نقطه 
انتقــال« اســت  کــه در آن شیشــه انعطاف پذیر می شــود، بنابراین قرار گرفتن شیشــه در معرض گرمــا تغییر شــکلی در آن ایجاد نمی کند.
ــتقیم  ــط مس ــک خ ــط در ی ــا فق ــه ام ــتر شیش ــردن بیش ــرم ک ــرای گ ــود، ب ــت می ش ــه هدای ــا آیین ــه ب ــزری ک ــپس از لی س
کــه از وســط صفحــه پاییــن مــی رود اســتفاده می شــود و بقیــه صفحــه در دمــای ۵۰۰ درجــه  باقــی می مانــد. در 
ــته  ــه برداش ــرف شیش ــک ط ــر ی ــا از زی ــه تکیه گاه ه ــی ک ــود. زمان ــرم می ش ــط ن ــک خ ــداد ی ــا در امت ــه تنه ــه صفح نتیج
می شــود، گرانــش باعــث می شــود ورق در امتــداد خــط نــرم و بــه طــور طبیعــی بــه زاویــه ۹۰ درجــه خــم شــود. 
شیشــه هایی  کــردن  خــم  بــه  موفــق  تاکنــون  خــود  آزمایشــگاهی  تجهیــزات  از  اســتفاده  بــا  محققــان 
صنعتــی  شــرکای  دنبــال  بــه  بنابرایــن  دارنــد  مســاحت  مربــع  متــر  یــک  حداکثــر  کــه  شــده اند 
هســتند.  بزرگتــر  ای  شیشــه  صفحــات  کــردن  خــم  بــرای  فنــاوری  ایــن  تجاری ســازی  منظــور  بــه 
امیــد مــی رود کــه از ایــن فنــاوری در نهایــت نــه تنهــا در معمــاری بلکــه در حوزه هایــی مانند پزشــکی نیز اســتفاده شــود. در پزشــکی از 
ایــن سیســتم می تــوان بــرای تولیــد ســطوح شیشــه ای بــدون شــکاف کــه بــه کلنی ســازی میکروب هــا مقــاوم هســتند، اســتفاده کرد.
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استخراج مقادیر زیاد آب از هوای رقیق
ــک  ــگاه فیزی ــان آزمایش ــون محقق ــامیدنی. اکن ــکل آش ــه ش ــه ب ــه ن ــود دارد البت ــا وج ــراف م ــط اط ــا در محی ــه ج ــز هم آب تمی
کاربــردی دانشــگاه جانــز هاپکینــز، مــوادی کشــف کرده انــد کــه می توانــد از هــوا مقادیــر زیــادی آب اســتخراج کنــد.
ــن  ــی ای ــل اساس ــد؛ عام ــع آوری کنن ــوا جم ــتند آب از ه ــه می توانس ــد ک ــده بودن ــداع ش ــتم هایی اب ــز سیس ــن نی ــش از ای پی
سیســتم ها مــاده ای اســت کــه چهارچــوب فلزی-آلــی )MOF( نامیــده می شــود. ایــن ســاختارها باالتریــن منطقــه ســطحی از هــر 
ــاز کــرد، می تــوان  ــه ایــن معنــی کــه اگــر بتــوان تنهــا یــک گــرم از یــک مــاده MOF را ب مــاده شــناخته شــده ای را دارا هســتند ب
ــد.  ــب می کن ــره آب مناس ــذب و ذخی ــرای ج ــا را ب ــواد آن ه ــن م ــی ای ــای داخل ــش داد. فض ــال را پوش ــن فوتب ــک زمی ــا آن ی ب
محققان در مطالعات قبلی موفق شــدند تا از چهارچوب های فلزی-آلی MOFs برای جذب بخار آب از هوا و جمع آوری آن به شــکل مایع 
بــرای نوشــیدن اســتفاده کنند. این مطالعات نتایج متفاوتی داشــتند بطوریکه میزان آب اســتخراجی از ۱۰۰ میلی لیتر هــوا در هر کیلوگرم 
MOF اســتفاده شــده در طــرح محققان دانشــگاه کالیفرنیا برکلی تا تولید بیــش از ۱.۳ لیتر آب در روز در هر کیلوگــرم MOF متفاوت بود. 
امــا اکنــون محققــان آزمایشــگاه فیزیــک کاربــردی دانشــگاه جانــز هاپکینــز ، موفــق به شناســایی یــک MOF شــده اند کــه می تواند در 
شــرایط ایــده آل ۸.۶۶ لیتــر آب در هــر روز در هــر کیلوگرم MOF تولیــد کند. محققان این یافتــه را خارق العاده توصیــف کردند و می گویند 
ایــن مــاده بــه آن هــا کمــک می کند تا شــناخت خــود را از این مــواد افزایش داده و نســل بعــدی روش های اســتخراج آب را کشــف کنند. 
محققــان بــرای ابــداع ایــن نــوع جدیــد MOF کــه کارایــی بهتــری دارد، ۱۰ نــوع مختلــف MOF را مــورد مطالعــه قــرار 
دادنــد تــا متوجــه شــوند چــه ویژگی هایــی آن هــا را موثرتــر می ســازد. محققــان همچنیــن چگونگــی تاثیــر شــرایط 
ــد. ــی کردن ــار آب بررس ــذب بخ ــرای ج ــواد ب ــن م ــی ای ــر توانای ــز ب ــت را نی ــوا و رطوب ــای ه ــد دم ــی مانن ــف محیط مختل
اکنــون پژوهشــگران تصمیــم دارنــد کــه انــواع دیگــر MOF  و چگونگــی ترکیــب و پیکربنــدی آن هــا را مــورد بررســی قــرار دهنــد 
ــر.  ــا خی ــد ی ــل کن ــز عم ــر نی ــاال در شــرایط خشــک ت ــر و احتم ــد بطــور موثرت ــن سیســتم می توان ــا ای ــه آی ــا متوجــه شــوند ک ت

این تحقیق در مجله Scientific Reports منتشر شده است.
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