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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

روح اله واصف

همکاران گرامی سام و خداقوت
همه می دانیم که مهندسان در کشور ما تعداد بسیار زیادی از افراد شاغل را شامل 
می شوند. در رده های مختلف و حتی در امور نامربوط به تحصیات انجام  شده، ما 

بسیاری از مهندسان را می بینیم و با آنها سر و کار داریم. محدوده حقوق های دریافتی 
مهندسان معمواًل چندان مناسب با تورم و هزینه های جاری کشور ما نیست و این 

فاصله دخل و خرج در سال های اخیر شدیدتر نیز شده است. پس می بینیم مهندسانی 
را که در چند جای مختلف مشغول کار هستند. این اجبار به کار برای درآمد بیشتر 

باعث شده است که عموم همسران، هر دو کار کنند و فعالیت اقتصادی انجام دهند.
در این میان خانم های مهندس دارای نقش پیچیده تری هستند. آن ها از یک سو 

مسئولیت های کاری مشخصی دارند و از سوی دیگر وظایف حساسی در منزل 
دارند. مدیریت منازل و رسیدگی به فرزندان برای خود کاری تمام وقت و مهم است. 
حال آنکه انجام وظایف بیرونی فرصتی برای انجام این امور باقی نمی گذارد. انتظار 
کار نکردن خانم های مهندس نیز بیهوده و اشتباه است، زیرا آنها فرصت داشته اند 

که به دانشگاه بروند و درس بخوانند. در امور اجتماعی شرکت کنند، رشد کنند و به 
بلوغ اجتماعی برسند. حال نمی توان از این عنصر ارزشمند و موثر انتظار داشت که 

تمام این اندوخته  را رها کند و به تخصصی دیگر بپردازد. 
از کشورهای توسعه یافته نیز نمی توان نمونه برداری کرد. چرا که تعاریف آنها از 
خانواده و مسئولیت همسران در قبال آن با کشور ما متفاوت است. در اثر این 

پارادوکس غریب، ما با زنانی روبرو هستیم که از جان خود برای انجام وظایف 
محوله مایه می گذارند و مدام در حال دویدن میان خانه و محل کار هستند و برای 

پرداختن به همه مسئولیت های خود با مشکل روبرو هستند. 
باید بپذیریم که جامعه کاری ما بسیار مردساالر است و هنوز برای خانم های 

مهندس، تمهید تخصصی خاصی در نظر گرفته نشده است. آن ها مانند آقایان 
طراحی می کنند، نظارت می کنند، کار می کنند و دیگر هیچ. اگر نام یک خانم با نام 
یک آقای مهندس جابجا شود، در روند کاری آنها هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. 

تنها یک استثنا بین آنها وجود دارد و آن انتظار حقوق کمتر برای خانم ها است.
شاید کوچک شدن بعد خانوار که بسیار خطرناک و بحرانی است، از تبعات ساده 
همین فرآیند پیچیده و به حال خود رها شده است. شاید عاقه کمتر خانم های 

شاغل به آموزش و مواردی از این دست به دلیل نبود هیچ فرصت کافی مناسب 
باشد. شاید باال رفتن سن ازدواج و تبعات آن نتیجه همین نگرانی های منطقی است. 

این بحران بزرگ که به شکلی پنهان با آن روبرو هستیم باید حل شود و البته حل 
آن به سادگی نخواهد بود. چنان که می بینیم تعطیلی مدارس در روزهای برفی یا 

بدی آب و هوا، باعث خوشحالی کودکان ما است؛ اما مادران خوشحال نمی شوند و 
باید غیبت کنند تا در منزل بمانند. 

روز زن را به تمام شیرزنان سرزمینم تبریک می گویم و امیدوارم همیشه شاد و سالم 
و پرانرژی باشند.

تا بعد!

پارادوکس زنانه
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تعرفه های جدید خدمات 
نظام مهندسی به زودی 

اعالم می شود

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشور 
گفت:  تعرفه های خدمات نظام 

مهندسی پس از جمع بندی های 
مطالعاتی الزم به زودی به وزارت 

راه و شهرسازی ارائه می شود.
  مهندس خرم در دیدار مهندسان 

مشاور شهریگ و مدیر پروژه تدوین 
تعرفه خدمات مهندسی، ضمن تاکید 
بر لزوم تسریع در جمع بندی مطالعات 
انجام شده برای ارائه آن به وزارت 

راه و شهرسازی، یادآور شد : شورای 
مرکزی با جدیت،  تاش خود را 

معطوف به جمع بندی و ارائه تعرفه 
خدمات مهندسی برای سال 99 نماید.

اخبار داخلی

نظام مهندسی از حساسیت 
مردم به کیفیت ساخت 

خرسند است

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان یزد ساختمان 

را کاالیی استاندارد و ملی خواند 
و افزود: با توجه به ملی بودن 

ساختمان و هزینه های باالیی که 
صرف ساخت آن می شود، الزم است 
در طول زمان طراحی و اجرا، نظارت 

و مراقبت های الزم بر روی آن 
صورت گیرد.

  مهدی ساالری با تأکید بر لزوم 
همکاری تشکل های صنفی، حرفه 
ای و مردمی تصریح کرد: الزم است 
این تشکل ها در تعامل با یکدیگر 

نیازهای جامعه را شناسایی کرده است.

رئیس نظام مهندسی 
کشور:کمیسیون های ماده ۵ 

و ۱۰۰ تعطیل می شود

رئیس نظام مهندسی ساختمان 
کشور :  کمیسیون های ماده 5 و 

ماده 100 کارشان گاه شباهت به له 
کردن طرح های جامع و تفصیلی 

دارد که بهتر است این دو کمیسیون 
کارشان به شیوه فعلی تعطیل شود.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، مهندس احمد خرم رئیس 

سازمان نظام مهندسی ساختمان، 
عصر روز گذشته  وارد استان البرز 

شد و مورد استقبال رئیس و اعضای 
هیئت مدیره این سازمان قرار 

گرفت. 

رئیس کمیته نظام مهندسی 
ساختمان مجلس: مدیریت 
بحران اعتبار ملی الزم دارد

فرج اهلل رجبی، در مورد انتشار 
خبری از سوی رئیس سازمان 

مدیریت بحران شهری مبنی بر 
اینکه 5هزار میلیارد تومان برای 

پیشگیری از خطرات ناشی از زلزله 
تهران پیشنهاد دادیم که 300میلیارد 
تومان آن تایید شد، گفت: موضوع 
زلزله تهران فراتر از این است که 
مدیریت بحران بودجه ای را جهت 
تصویب پیشنهاد دهد، چرا که باید 
در این زمینه برای کان شهری 
همچون تهران برنامه اصلی به 

منظور پیشگیری از بحران و مقابله 
با حوادث احتمالی ارائه شود.

اصالح قانون ، اولویت مهم 
نظام  مهندسی در سال ۹۹

رییس سازمان نظام مهندسی استان 
آذربایجان غربی گفت: پیشبرد امور 

به صورت پروژه محور روش مناسبی 
برای پیشبرد امور است. یعنی می 
توان با نیازسنجی مسائل، مدیران 
پروژه الیقی را برای آنها تعریف 
و تعیین کرد و درنهایت خروجی 

مناسبی از آن به دست آورد.
بهرنگ دیلمقانی گفت: با گذشت 
24 سال از عمر سازمان های نظام 
مهندسی ساختمان، هنوز تغییراتی 
در قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان ایجاد نشده است و این 

قانون مشکات زیادی دارد.

تقدیر از سه تن از چهره های 
ماندگار معماری

در اجاس سراسری سازندگان و 
طراحان در تهران، از چهره های 

ماندگار معماری ایران آقایان فرامرز 
شریفی، ایرج کانتری و سید محمد 

بهشتی تقدیر به عمل آمد.
اجاس سازندگان و طراحان تهران 
به همراه جشن پایان سال صنعت 
ساختمان ایران و مراسم اختتامیه 

هفتمین جشنواره چهره سال کشور 
)شهری، عمرانی و ساختمانی( عصر 
امروز یکشنبه 20 بهمن ماه برگزار 

شددر این اجاس سراسری سازندگان 
و طراحان در تهران از چهره های 

ماندگار معماری ایران تقدیر به عمل 
آمد.
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تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: مدت هاست که 
خانم ها درگیر مشاغل مرسومی نظیر پرستاری، 

معلمی و مربی مهد و مشابه آنها هستند. اما امروز 
شرایط بسیار متفاوت شده است و بسیاری از آن ها 
در جستجوی مشاغلی هستند که شاید بیشتر جنبه 

مردانه داشته باشند. رسته های شغلی موجود در 
صنعت HVAC از جمله آن مشاغلی است که 
مدتی است خانم ها تمایل به حضور در آنها پیدا 

کرده اند. 
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز، بسیاری از خانم ها هستند که در شرکت های 
پیمانکاری حوزه HVAC مسئولیت هایی همچون 

مدیرعاملی و مدیریت سایر بخش ها را عهده دار 
هستند. حتی بسیاری از آن ها خود را در دفتر کار 
یا دپارتمان های بازاریابی محدود نمی کنند و در 

بخش هایی همچون نصب و تعمیر تجهیزات هم 
نقش آفرینی می کنند.

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که زنان چطور 
به این حرفه وارد می شوند؟ همانطور که می دانید 

متخصصان صنعت HVAC به طور کلی با نصب و 
نگهداری تجهیزات گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع 

و تبرید سر و کار دارند. آموزش برای دریافت 
مدرک و حضور در دوره کارآموزی امری ضروری 
است. کالج ها و آکادمی های آموزشی و همچنین 

شرکت های پیمانکاری حوزه HVAC از جمله 
گزینه هایی هستند که زنان می توانند با حضور در 

آنجا و بهره مندی از آن ها، آموزش های الزم را 
دریافت کنند و وارد این حرفه شوند. تقریبا شش ماه 
تا یک سال طول می کشد تا  خانم ها دوره مقدماتی 

برای ورود به صنعت HVAC را تکمیل کرده و 
آمادگی الزم برای آزمون را پیدا کنند. 

HVAC نقش زنان در صنعت
شرکت های ساخت و ساز یا کسب و کارهای مبتنی 

بر HVAC خانم های شاغل در این صنعت را 

چشم انداز آینده صنعت HVAC با حضور زنان 

به بهانه روز زن
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به صورت تمام وقت یا پاره وقت استخدام می کنند. 
برخی از خانم ها در صنعت HVAC مدیر عامل، 

مدیر بخش و یا مدیر شرکت می شوند. بسیاری از 
آن ها حتی شرکت های خود را تاسیس می کنند تا نیاز 

مشتریان منطقه ای خود را برطرف کنند. 
 HVAC حقوق بیشتر تکنسین های خانم حوزه

ساالنه حدود 45 هزار و 110 دالر به عاوه مزایای 
دیگر است. بسیاری از خانم ها حتی حقوقی باالتر از 

مردان در این عرصه را نیز دریافت می کنند. 
HVAC مهارت های موردنیاز برای حضور در صنعت

یادگیری مهارت های خاص یکی از ضرورت هایی 
است که تکنسین های HVAC باید آن را فرا گیرند، 

چرا که این مهارت ها به موفقیت خانم ها کمک 

خواهند کرد. با توجه به اینکه فرصت های شغلی 
زیادی در این عرصه وجود دارد، اما خانم ها باید 

بدانند که کارفرمایان چه مشاغلی را مدنظر دارند و به 
تعبیری باید بدانند که بازار کدام مشاغل در صنعت 

HVAC داغ است. 

 HVAC 1. آگاهی از شغل. آگاهی از سیستم های
ضروری است. آگاهی از نصب، نگهداری، قوانین، 
ابزارها و فرایندهای ایمنی از بایدهای این حرفه 

محسوب می شود. توانایی خواندن طرح ها و نقشه ها، 
مهارت های مهمی برای نصب سیستم های جدید به 
شمار می روند. رعایت استانداردهای ایمنی و در نظر 

گرفتن قوانین و مقررات دولتی نیز بسیار مهم هستند.

2. ارتباط خوب با مشتری. تکنسین های 
این حوزه معمواًل با مشتریانی سر و کار دارند که 
اطاعات کمی از مشکات فنی دارند. آن ها باید 

توانایی توضیح دادن فرایندهای پیچیده را به قابل 
درک ترین شیوه به مشتریان داشته باشند. عاوه 
بر اینها، برقراری توافق خوب با مشتریان برای 

خود کسب و کار نیز حیاتی است. شخصیت خوب، 
همان خصیصه ای است که شرکت های HVAC در 

استخدام کارمندان به دنبال آن هستند. 

3. عیب یابی. کارفرمایان حوزه HVAC به 
تکنسین هایی نیاز دارند که توانایی عیب یابی 
سیستم ها را داشته باشند. این تکنسین ها باید 

توانایی تشخیص و حل مشکل را داشته باشند. در 
واقع، شرکت ها به متخصصانی ارزش می دهند که 

مشکات را سریع و صحیح برطرف کنند. 

4. تمایل به یادگیری تکنولوژی و 
مهارت های جدید HVAC. HVAC صنعتی 

است که همواره در حال تغییر است و به طور مستمر

ویژه روز زن 
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 تغییرات جدیدی را معرفی می کند. این کار 
تکنسین ها را به چالش دعوت می کند تا همیشه 
به روز باشند و از آخرین تغییرات مطلع باشند. به 

عنوان مثال، افزایش تکنولوژی سبز برای باال بردن 
بهره وری رویکرد جدیدی است که از سوی بسیاری 
 HVAC از دولت ها اعام شده است. تکنسین های

باید به طور مستمر و سریع خود را با این استانداردها 
و فرایندهای جدید تطبیق دهند.  

گزینه های شغلی برای خانم های شاغل در 
HVAC صنعت

HVAC تکنسین •
تکنسین های HVAC با سیستم های گرمایشی، 
تهویه، تهویه مطبوع و تبرید سر و کار دارند. آنها 

می توانند در یک شرکت فعالیت کنند و یا به صورت 
شخصی کار کنند. دو فاکتور زمان و تجربه، آنها را 

کم کم در مسیر ناظر یا مدیر یک شرکت شدن سوق 
می دهد.

HVAC مهندس •
یک مهندس HVAC تمام جنبه های نصب 
و راه اندازی سیستم را در نظر می گیرد. این 

مهندسان همچنین توانایی و دانش تشخیص 

ایرادات سیستم های نصب شده را دارند و می توانند 
پیشنهاداتی برای بهبود بهره وری هم ارایه دهند. 

عاوه بر این ها، مهندسان HVAC مسئول طراحی 
چهارچوب و قالب سیستم هستند. 

HVAC نصاب •
نصابان، سیستم های HVAC را در خانه ها و 

محل های کار نصب می کنند. آن ها باید مهارت های 
مکانیکی و فنی و همچنین قدرت بدنی برای حمل 

تجهیزات سنگین آن را داشته باشند. 

HVAC آینده زنان در
پیش بینی می شود آینده HVAC از سال 2014 تا 
2024 شاهد رشد 14 درصدی باشد. به گفته دفتر 

 HVAC آمار کار ایاالت متحده، تعداد تکنسین های
تا سال 2022، 21 درصد افزایش خواهند یافت. 

این ها نشان از این دارد که در آینده صنعت می توان 
شاهد افزایش حضور زنان و همچنین اشتغالزایی 

بسیار برای آنها بود. دولت نیز باید برنامه های خود 
را برای فراهم آوردن بستر مناسب برای حضور زنان 

و استفاده از دانش آنان منسجم کند تا این قشر 
از جامعه بتوانند با حضور خود گره ای از مشکات 

صنعت را باز کنند.

ویژه روز زن
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مهری بهزادپور: امروزه حضور زنان در رشته های 
مختلف به ویژه رشته های مهندسی »پز اجتماعی یا 

سیاسی« نیست، بلکه واقعیتی ملموس و عینی در حد 
و اندازه تفکرهای به روز شده است.

رشد روزافزون پذیرش دانشجویان دختر در رشته های 
مختلف به ویژه مهندسی، که پیش از این ظرفیتی 

برای پذیرش دختران در نظر گرفته نمی شد کم کم 
عادی تر از گذشته اعام و پذیرش می شود.

حضور بانوان مهندس در عرصه ساخت و ساز و ایجاد 
فضای متناسب در شان بانوان، بیانگر بالقوه شدن 
پتانسیل نهفته در این عرصه به شمار می آید که 

غیرقابل انکار است.
حضور زنان در عرصه های مدیریتی، نظارتی، 

قانون گذاری، اجرایی و ... منجر به احقاق حق 
»ویژه« خود و البته نه »برابر« که شاید تعریفی 

مطلوب تر برای زنان کارآمد کشورمان است، راوی 
حقوقی است که در تمامی جهات در نتیجه فعالیت در 
عرصه های مختلف آن ها حاصل شده و در نهایت به 

ارتقای جایگاه زنان منتهی شده است.
بر اساس آمار موجود در حال حاضر بیش از نیمی 

فارغ التحصیان رشته شهرسازی ایران را زنان 
تشکیل می دهند، اما به دلیل موانع پیش رو در 

بخش های اداری مشغول به کار شده اند. در حالی 
که زنان با ویژگی های شخصیتی ریزبینی و دقت، در 
عین نگاه جامع به امور، قابلیت به کارگیری بیشتر و 
مطلوبتری در رشته های مختلف صنعتی و ساخت و 

ساز دارند.
این در حالی است که میزان بیکاری زنان در حال 

حاضر  بسیار بیشتر است و فرصت های شغلی برای 
آنها با قابلیت های برابر با مردان به کنار گذاشتن آنها 

منتهی می شود. 
شاید بهترین هدیه در روز زن، استمرار پذیرش 

زنان در رشته های مختلف باشد تا نگاه حاکمیتی 
در رشته های به اصطاح مردانه فقط با توجه به 

توانمندی های انسانی تغییر منطقی یابد. 
تفکیک جنسیتی در این حوزه در نگاه اول شاید 
خود مطبوع به نظر نیاید، اما با توجه به شرایط 

موجود زنان جامعه ما،  به ویژه زنان فارغ التحصیل 
در رشته های به اصطاح مردانه مانند رشته های 
مهندسی، نیاز حمایتی بیشتر مراجع قانون گذار و 
اجرایی را می طلبد تا جامعه در مسیر متعادل در 

راستای بهره گیری از پتانسیل های انسانی کشور گام 
بردارد. 

زنان مهندس، واقعیتی ملموس
 نه »پز سیاسی – اجتماعی«
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همانطور که می دانید این روزها دیگر نگاه جنسینی 
بین مشاغل مردانه و زنانه از بین رفته است و همین 
دیدگاه و رویکرد سبب شده است تا زنان مهندس نیز 
به صنعت HVAC راه پیدا کنند و بتوانند از مهارت 
خود در این عرصه استفاده کنند. به عبارتی، حضور 

زن ها حاال در همه مشاغل نه تنها به چشم می خورد، 
بلکه به یک نیاز نیز تبدیل شده است. در مقاله زیر، 

به نقش خانم ها در صنعت HVAC در کشور آمریکا 
اشاره دارد، اما تحقق این امر در کشور ما ایران نیز 

اصًا دور از ذهن نیست.

در صنعت HVAC ، جای خالی حضور خانم ها 
همیشه احساس می شده است، اما در سال 2018، با 

افزایش جمعیت و بازنشسته شدن نسل پس از جنگ 
جهانی، شغل های بیشتر و بیشتری در حوزه هایی 

مانند پیمانکاری HVAC به وجود آمد. %۵۳ 
کارگران ماهر حدود 45 ساله هستند و بسیاری از آنها 

در ده سال آینده شغل خود را ترک خواهند کرد. به 
این آمار، 18٫6% کارگرانی که 55 تا 64 ساله هستند 

را نیز اضافه کنید، پس زنگ هشدار به صدا در 
می آید: در طی چند سال، شکاف نیروی کاری بزرگی 

ایجاد می شود.
به همین دلیل صنایعی مانند تعمیر و نگهداری 

HVAC عاقه مند به جذب استعدادهای جدید است. 
در حالی که این حوزه همیشه یک صنعت مردمحور 

بوده است، اخیرا زنان هم به عنوان پیمانکاران 
HVAC موفقیت های خوبی کسب کرده اند.

در اینجا خوب است به چند نکته اشاره کنیم که 
خانم ها قبل از ورود به حوزه تعمیر و نگهداری تهویه 

مطبوع و گرمایش باید به آنها توجه داشته باشند.

حضور خانم ها در صنعت HVAC دیگر 
عجیب نیست

اگر تا نیم قرن گذشته و یا حتی همین 10 سال 

HVAC نیاز به حضور خانم ها در صنعت
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 HVAC پیش، خانمی را مشغول کار در حوزه
می دیدید تعجب می کردید، اما حاال ماجرا به کلی 

تغییر کرده است و حضور خانم ها در این عرصه 
کم کم به امری عادی بدل می شود. هرچند حضور 

خانم ها در مشاغل رشد یافته است، اما صنعت ساخت 
و ساز در این زمینه کند عمل کرده و تنها %۷ 

مشاغل در اختیار خانم ها بوده و فقط ۱٫۲% خانم ها 
در صنعت HVAC کار می کنند.

HVAC   جای خالی خانم ها در صنعت
طبق گزارش انجمن آمار کار )BLS(، پیش بینی 
می شود صنعت HVAC در چند سال آینده رشد 

قابل توجهی داشته باشد. با افزایش 21 درصدی در 
نیاز به نصاب ها و مکانیک های HVAC از 2012 
تا 2022 همراه با بازنشسته شدن درصد زیادی از 
کارکنان قدیمی HVAC، نیاز به حضور خانم ها 

بیشتر احساس خواهد شد.
 HVAC این انگیزه برای تشویق زنان به پیمانکار

شدن و کار در این صنعت منجر به شکل گیری 
سازمان »زنان در HVACR« شده است؛ نهادی 

که زمینه حمایت، مشاوره و تحقیق را برای خانم ها 

فراهم ساخته و به آنها در رسیدن به این صنعت 
کمک می کند.

خانم ها از این طریق با کالج ها ارتباط می گیرند و 
باب حضور آنها در این حوزه باز می شود – در نتیجه 

می توانند تصمیم بگیرند آیا این رشته گزینه شغلی 
مناسبی است یا خیر.

در عین حال، خود شرکت های HVAC تاش 
می کنند به خانم ها کمک کنند از پس زدن این 

حرفه خودداری کنند و آنها را با این حوزه کاری آشنا 
سازند.

HVAC نقش آموزش در
 HVAC یکی از دالیل اصلی زنان برای بررسی

به عنوان شغل مورد نظرشان، فرایند آموزش است. 
آموزش در اخذ مدرک برای این رشته در سراسر 

ایاالت متحده در کالج های عمومی و حتی مدارس 
آناین در اختیار همه است.

آموزش تنها 6 ماه تا یک سال زمان می برد و احتمااًل 
بعد از آن یک کارآموزی و موفقیت در امتحان پایانی 

برای اخذ مدرک کافی است.
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حرکت رو به رشد صنعت برق در شرایط تحریم 
نه تنها زمین گیر نشده، بلکه اختراعات زیادی نیز 

ثبت کرده و شاهد حضور قوی این صنعت در افق 
1400 خواهیم بود.

حسین امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات 
نیوز، با اعام این خبر گفت : صنعت برق کشور با 
استفاده از پتانسیل های مطلوب بخش خصوصی 
توانسته است حتی در سال های تحریم حضوری 

قوی و مقتدر در داخل و خارج از کشور داشته باشد 
و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این روند 

در آینده نیز تقویت خواهد شد.
وی یادآور شد: دولت موظف است خطوط انتقال 

فشار قوی را به سمت شرق ، غرب، شمال و جنوب 
کشور تنظیم کند و ما در مجلس هم پی گیری و 

ظرفیت های جدید هم ایجاد می کنیم.
وی صنعت برق را صنعت مقتدری نام برد که با 
در نظر گرفتن تجربه چندین ساله و استفاده از 

بخش خصوصی می توان به پشتوانه آن ها به شکل 
مطلوبی در بازارهای منطقه گام برداشت. به گفته 
امیری، بخش خصوصی حرف های بسیاری برای 
گفتن دارد و در این راستا حرف های بسیاری در 

افق 1400 خواهد داشت.
این نماینده مجلس در ادامه درباره راهکارهای رفع 

موانع گفت: آنچه که در خواسته های صنعت برق 
مشهود است و کمیته برق و انرژی و سیاست های 

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو باتاسیسات نیوز:
بخش خصوصی صنعت برق حرف های بسیار 

در افق ۱۴۰۰ خواهد داشت

خبر  ویژه
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خبر  ویژه

کلی این حوزه به آن اشاره کرده، در قانون برنامه 
ششم تنظیم شده و در این کمیته سیاست های 

تدوین شده ای را لحاظ کرده ایم.
امیری با بیان اینکه در حوزه قانون کمبودی 

نداریم افزود: با توجه به جنگ اقتصادی، تحریم ها، 
مشکات و نوسانات ارزی و غیره خوشبختانه 
صنعت برق به خوبی توانسته است خود را با 

مشکات وفق دهد و عاوه بر اینکه زمین گیر 
نشده توانسته است اختراعاتی نیز ثبت و مدیریت 

بحران را بارها و بارها عملیاتی کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نقش خود را 

به خوبی در صنعت برق ایفا کند گفت: باید فشار 
قیمتی را از روی دوش این بخش برداریم و البته 
واگذاری بسیاری از امور به شرکت مادرتخصصی 

ساتکاپ نیز در این مسیر صورت گرفته است و در 

صدد حرکت رو به جلو و استفاده از تکنولوژی روز 
است.

عضو کمیسیون انرژی ابراز امیدواری کرد چنین 
رویکردی تاثیر مناسبی در پیشبرد صنعت برق با 

استفاده از فناوری روز داشته باشد.

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)
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آلمان اکنون بیش از 35 درصد از برق مصرفی 
ساالنه خود را از منابع انرژی بادی و خورشیدی تولید 
می کند. بیش از 30 هزار توربین بادی در این کشور 
کار گذاشته شده که ظرفیت برق تولیدی از آن ها در 

مجموع نزدیک به 60 گیگاوات می رسد.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز به 
نقل از اویل پرایس، آلمان در حال حاضر، تقریبًا یک 

میلیون و 700 هزار دستگاه تولید برق خورشیدی 
)فتوولتاییک( دارد که ظرفیت برق تولیدی آن  ها در 
مجموع 46 گیگاوات است. این اعداد خیلی بزرگ 

هستند.
متاسفانه بیشتر مواقع، مقدار برق تولید شده واقعی، 

کمتر از مقدار موردانتظار از ظرفیت نصب شده است. 
بدتر از آن اینکه، در روزهای بد این عدد تقریبًا 
به صفر نزدیک می شود. به عنوان مثال، در سال 

2016، در 52 شب اثری از وزیدن باد در کشور وجود 
نداشت. منظور از روزهای بد یعنی روزهایی بدون 

آفتاب و روزهایی بدون باد. حتی اگر روزهای خوب 
را در نظر بگیریم، متوسط خروجی برق تولیدشده 

از انرژی خورشیدی و بادی در آلمان تنها حدود 17 
درصد از ظرفیت نصب شده را تشکیل می دهد.

پیام کامًا واضح است: اگر به دنبال تامین میزان 

ثابت و مطمئن از برق هستید، به ذخیره سازی و 
منابع پشتیبانی از برق نیاز خواهید داشت که بتواند 

جای خالی بین تقاضای برق و نوسان حاصل از تولید 
برق از منابع خورشیدی و بادی را پر کند. هر چه 

یک کشور تصمیم به تولید انرژی بادی و خورشیدی 
بیشتری بگیرد، به ظرفیت پشتیبانی بیشتری نیز نیاز 

خواهد داشت. این منابع پشتیبانی باید این توانایی 
را داشته باشند که در روزهای بد، بتوانند تا 100 

درصد از نیاز مردم به برق را تامین کنند. در روزهای 
خوب )یا در طول ساعات خوب( این منابع پشتیبانی 
یا استفاده نخواهند شد و یا کمتر مورد استفاده قرار 

می گیرند.
از نظر تئوری، منابع پشتیبانی ایده آل برای انرژی 

خورشیدی و بادی منابعی خواهند بود که بتوانند مازاد 
برق تولیدشده را در زمان هایی که خورشید در حال 

تابیدن است و یا بادهای قوی در حال وزش هستند، 
ذخیره کنند تا دوباره این برق ذخیره شده را در زمان  

موردنیاز به شبکه برق تزریق کنند.
این گزارش حاکی است؛ کشور آلمان با حرکت 

به سمت بهره مندی از تجدیدپذیرها، در نظر دارد 
وابستگی خود از سایر سوخت های فسیلی را قطع 

کند.

وابستگی آلمان به تجدیدپذیرها
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دستگاه تهویه مطبوع سرمایش حجم متغیر جدید 
دایکین که از مایع مبرد R۳۲ با قابلیت اشتعال پذیری 

مایم استفاده می کند، در اندازه های 4، 5 و 6 اسب 
بخاری عرضه خواهد شد. 

به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز 
به نقل از کولینگ پست، جزییات کامل دستگاه های 

تهویه مطبوع سری 5S این تولیدکننده ژاپنی در 
حضور میهمانان در نشستی در کوپنهاگ رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، این آخرین تکنولوژی است 
که به گستره محصوالت دایکین اضافه شده و هدف 
اصلی از توسعه آن استفاده از مایع مبرد R۳۲ است. 

این تکنولوژی در واقع دارای یک مبدل حرارتی جدید 
سه ردیفه است که قابلیت انطباق با SEER تا 8.2 و 

SCOP تا 5.1 را دارد.
این گزارش حاکی است؛ یکی از مزیت های این 
دستگاه که باعث محبوبیت آن خواهد شد، اندازه 

کوچک و برخورداری از 4 دستگیره است که حمل آن 
را با سهولت امکان پذیر می کند. 

شرکت دایکین این دستگاه را در دو مدل بیرونی و 
داخلی طراحی کرده است که هر کدام از آنها را نیز در 

چند نوع مختلف معرفی خواهد کرد. 

اخبار بین الملل

 VRV R32 دایکین از تهویه مطبوع
خود رونمایی کرد
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آموزش

ساختمان، نصب و تعمیر پکیج های حرارتی

مدت دوره: 48 ساعت؛ تاریخ شروع: 01 اسفند 98
روزهای برگزاری:  پنج شنبه ها و جمعه ها

عاوه بر مدرک معتبر و قابل ترجمه آکادمی کاشانه، با معرفی به سازمان فنی و حرفه ای 
و شرکت در آزمون، در صورت قبولی مدرک فنی و حرفه ای نیز دریافت می کنید. این 
دوره در سه هفته متوالی، روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 9 صبح الی 17 برگزار 

می شود.

برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت  

مدت دوره: 60 ساعت؛ تاریخ شروع: 01 اسفند 98؛ روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
رویت نرم افزاری  است قدرتمند ازشرکت Autodesk به منظور طراحی و ترسیم  نقشه های 

تاسیسات ساختمانی که برای طراحی و رسم فنی طراحی نقشه های آسانسورها، تهویه ها، 
نردبان های اضطراری و تجهیزات آتش نشانی و نجات و طراحی الکتریکی مانند شبکه برق 
ساختمان و لوله کشی و در واقع ترکیب همه نقشه کشی های تخصصی الکتریکی، پایپینگ 

)لوله کشی( و مکانیک به کار می رود.

برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
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سوال این هفته

یک نصاب تاش می کند یک پمپ حرارتی دو 
مرحله ای برای عملکرد گرمایش و سرمایش بپیچد. 

در حالت گرمایش، پمپ حرارتی باید با ظرفیت کامل 
کار کند. برای حالت سرمایش، پمپ حرارتی باید با 

ظرفیت کمتر )3/2( کار کند. این شیوه مستلزم منطق 
کنترل زیر است: برای گرمایش با ظرفیت کامل، 

الزم است ۲4VAC از ترمینال )R( پمپ به هر 
دو ترمینال )Y۱( و )Y۲( عبور کند. برای سرمایش 

 R ۲4 از ترمینالVAC ظرفیت کمتر، الزم است
پمپ به ترمینال Y۱ و شیر برگشت آن )O( برود. 
تقاضاهای سرمایش و گرمایش با کانتکت های باز 

مجزا فراهم شود. سیم کشی نصب شده در شکل زیر 
نشان داده می شود. 

آیا می توانید مشخص کنید آیا کل سیم کشی 
زیر کارکردهای کنترل الزم را تامین می کند 

و اگر نه چه چیزی باید تغییر کند؟
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