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به نام خدا

نیمــی از جامعــه ایرانــی مــا ماننــد هــر جامعــه دیگــری تشــکیل شــده اســت از زنانــی 
ــان  ــرای آن ــت ب ــد. طبیع ــر می کنن ــذران عم ــد و در کل گ ــح می کنن ــد، تفری ــد، کار می کنن ــی می کنن ــه زندگ ک
ــاوت از  ــی متف ــک بدن ــردان، فیزی ــاوت از م ــی متف ــق و خوی ــده اســت. خل شــکلی خــاص از وجــود را برگزی
ــاز هــم متفــاوت از مــردان. همــه ایــن تفاوت هــا عجیــب  مــردان و البتــه ســاختار فکــری خــاص خــود و ب
ــز را ســبز  ــرار باشــد عینــک مــا شیشــه هایی ســبز داشــته باشــد پــس به ناچــار همه چی ــی اگــر ق نیســت ول
می بینیــم ماننــد داســتان جادوگــر شــهر ُاز کــه بــا جــادوی عینــک ســبز، شــهری ســبز ســاخته بــود. البتــه کــه 
ــد اســت و  ــز ب ــم پــس همه چی ــد ببینی ــز را ب ــرار باشــد همه چی ــر ق ــد. اگ ــز مهمن ــد نی چشــمانی کــه می بینن
اگــر قــرار اســت جــز زیبایــی نبینیــم پــس همه چیــز زیبــا خواهــد بــود. چنانــی کــه زینــب کبــرا قهرمــان کربــال 

جــز زیبایــی ندیــد و پرچــم بازمانــده از حســین را بــه تمــام تاریــخ ســپرد. 

چــرا تاریــخ هرجایــی کــه بــه زنــان می رســد، می ایســتد درنــگ می کنــد و آرام تــر می گــذرد؟ ماننــد کــودک 
شــیطانی کــه بــه ظرفــی از خوراکی هــای خوشــمزه رســیده اســت! آیــا ایــن زناننــد کــه عجیبنــد؟ یــا مــردان از 
مردانگــی خــود فراتــر رفته انــد؟ پاســخ ســاده نیســت. بــه تعــداد برگ هــای تاریــخ پاســخ هســت و شــاید 
هیچ یــک درســت نباشــد. ایــن قصــه مخصــوص ایــران یــا خاورمیانــه یــا آســیا نیســت کــه تمــام جهــان بــه 
یــک شــکل اســت. زمانــی کــه در همیــن قــرن بیســتم و در همیــن دهه هــای اخیــر بــرای نخســتین بــار یــک 
زن وزیــر امــور خارجــه آمریــکا شــد، دنیــا بــا شــگفتی بــه مادلیــن آلبرایــت نگریســت. ایــن همــان غربــی 
اســت کــه ده هــا ســال قبــل بــه مــادام کــوری جایــزه نوبــل داده بــود و فلورانــس نایتینــگل را تحســین کــرده 
بــود. آیــا دنیــا بــه عقب گــردی آشــکار رســیده اســت؟ یــا زنــان تغییراتــی دیگرگونــه داشــته اند؟ بازهــم ایــن 

ســؤال پاســخ هایی مبهــم دارد.

ــر  ــد دخت ــه ســرافکندگی می دانن ــر داشــتن را نکبــت و مای ــان قومــی کــه دخت آخریــن فرســتاده خــدا در می
خــود را بــه نیکــی می ســتاید و او را مــادر پــدر خــود می دانــد. ایــن تفکــر واال وقتــی وارد ایــران شــکوهمند 
ــان در  ــی از جنــس زن ــی می شــود کــه حکمــا و شــاعران و حاکمان ــر از افتخــار تاریخــی می شــود معجون و پ
برگه هــای تاریــخ آن نــام می نویســند. هرچنــد کــه بســیار کمنــد ولــی هســتند. زنانــی کــه بــه نیکــی و یــا 
ــام  ــا ن ــری و چــون ده ه ــوک وزی ــادر ناصرالدین شــاه چــون قمرالمل ــد چــون م ــام گرفته ان ــخ ن ــدی در تاری ب

بــزرگ دیگــر. 

ــد گاهــی خواســته اســت  ــز به عم ــا نی ــرد نوشــت م ــخ م ــخ را فاتحــان می نویســند، تاری شــاید چــون تاری
نام هایــی را از قلــم بینــدازد. نمی دانیــم ولــی گذشــته دردی از مــا را دوا نخواهــد کــرد جــز آن کــه از آن درس 

بگیریــم.

بایــد بپذیریــم کــه زنــان در پــس پــرده عفــاف خــود نقش هایــی ناپیــدا ولــی شــگفت انگیز داشــته اند. دکتــر 
محمــود حســابی، عالمــه دهخــدا و ده هــا نــام دیگــر در ســایه مــادران بی نظیــر خــود از آفتــاب تمــوز تاریــخ 
گذشــتند و نام هایــی شــدند کــه بــرای یــک تاریــخ بس انــد. ایــن مــادران امــا در دهه هــای اخیــر تصمیــم 
گرفتــه انــد نقشــی جدیــد بیابنــد. کســانی کــه درس را نــه بــرای دل خــود کــه بــرای ســاخت جامعــه ای بهتــر 

فراگرفتنــد و در ســاخت جهانــی بهتــر بــه کنــار مــردان ســرزمین خــود آمدنــد. 

در ایــن شــماره از ماهنامــه، ســعی کرده ایــم پرونــده ویــژه مــاه را ادای دینــی ســازیم بــه تمــام مــادران شــاد، 
قــوی و پرتــالش ســرزمینمان ایــران. باشــد کــه مقبــول افتــد!

پرونده ای از جنس زن
سرمقاله
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سیستم توزیع هوای الیه الیه چیست؟

سیســتم های توزیــع هــوای الیــه الیــه بــا تامیــن 
هــوای رفــت بــا ســرعت پاییــن در حالــت ســرمایش، 
ــوای  ــای ه ــد. دم ــاد می کنن ــوده ایج ــط آس ــک محی ی
ــا  ــت ت ــر اس ــاق نزدیک ت ــم ات ــه تنظی ــه نقط ــت ب رف
دمــای هــوای تخلیــه شــده توســط سیســتم های 

.)MV( ــی ــه اختالط ــه تهوی ــداول از جمل مت
ــت طبیعــی  ــر همرف ــل هــوا متکــی ب ــن روش تحوی ای
ــتم را  ــه سیس ــت ک ــوا در فضاس ــی ه ــرای جابه جای ب
ــرژی کارآمــد مــی ســازد. در سیســتم هــوای  از نظــر ان

الیــه الیــه، گرمــای تولیدشــده از منابعــی ماننــد افــراد 
ــزوم بــه طــور طبیعــی هــوای  و رایانه هــا، در صــورت ل
ــک  ــل، ی ــد. در مقاب ــا می کن ــا جابه ج ــت را در فض رف
سیســتم تهویــه ترکیبــی، انــرژی فــن بیشــتری الزم دارد 
تــا هــوا را بــا فشــار باالتــر و اختــالف دمــای بیشــتر از 
ــرای  ــرژی الزم ب ــر ان ــن ام ــه ای ــد؛ در نتیج ــقف بکش س
ــالوه،  ــه ع ــد )شــکل 1(. ب ــش می یاب ــه فضــا افزای تهوی
ــه ای، همرفــت طبیعــی پلوم هــای  در یــک سیســتم الی
ــه  ــا و ذرات را ب ــه آالینده ه ــد ک ــد می کن ــی تولی حرارت
ــد  ــت می کن ــه تنفســی هدای ــاال و دور از ناحی ســمت ب

ــود.  ــوا می ش ــر ه ــت بهت ــبب کیفی و س

مقاله ماه

کاهش ذرات هوابرد با استفاده از تهویه جابه  جایی - قسمت 1

نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

Ryan Johnson - Chris Burroughs :منبع: ماهنامه اشری، دسامبر 2022 - نویسنده

ــه  ــداول تهوی ــتم های مت ــا سیس ــه ب ــه در مقایس ــتند ک ــوا هس ــع ه ــی توزی ــه نوع ــه الی ــوای الی ــتم های ه سیس
هــوای ترکیبــی، ســبب بهبــود کیفیــت هــوا و صرفه جویــی انــرژی می شــوند. محبوبیــت اصلــی آنهــا در فضاهــای 
ــه  ــالم در ناحی ــرد ناس ــیمیایی هواب ــواد ش ــدار ذرات و م ــش مق ــرای کاه ــتم ب ــی سیس ــل توانای ــه دلی ــی ب صنعت
ــا 5 میکرومتــری(  ــرد )0.3 ت ــار ذرات هواب ــد کــه رفت ــه تحقیــق جدیــدی را ارایــه می کن تنفســی اســت. ایــن مقال
تولیــد شــده توســط یــک فــرد حاضــر در یــک محیــط اداری معمــول را نشــان می دهــد. تهویــه ایــن فضــا بــا یــک 
سیســتم هــوای الیه بنــدی شــده و یــک سیســتم هــوای ترکیبــی باالســری اســت. بعــد از آن اندازه گیــری شــمارش 

ــا یــک تســت گاز ردیــاب )co2( و یــک مــدل دینامیــک ســیال محاســباتی )CFD( مقایســه می شــود. ذرات ب
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ــه ای  ــوای الی ــتم های ه ــوای سیس ــت ه ــای کیفی مزای
 )EZ( اغلــب بــا اســتفاده از اثربخشــی توزیــع هــوای زون
ــوا  ــده ه ــت آالین ــبت غلظ ــه نس ــود ک ــنجیده می ش س
بیــن هــوای اتــاق و هــوای برگشــت اســت. اســتاندارد 
2022-62.1 اشــری، »تهویــه و کیفیــت هــوای داخــل قابل 
ــی  ــوای ترکیب ــتم های ه ــد سیس ــزام می کن ــول«، ال قب
ــا هــوای رفــت خنــک  ــر EZ 1.0 ب باالســری بایــد حداکث
ســقفی داشــته باشــد، یعنــی تعــداد آالینــده هوایــی کــه 
ســاکنین تنفــس می کننــد برابــر بــا تعــداد آالینده هــای 
هــوای خروجــی اســت. سیســتم های هــوای الیه بنــدی 
شــده بســته بــه چیدمانشــان معمــوال EZ 1.5-1.2 دارنــد 

)جــدول 1(. 

بــرای فضاهایــی کــه نیــاز بــه گرمایــش دارنــد، مالحظات 
طراحــی اضافــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا اثــر روی 
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــد. در فضاهای ــل برس ــه حداق IAQ ب
گرمایــش قابــل توجــه دارنــد، سیســتم های DV معمــوال 
بــا مبدل هــای حرارتــی لولــه ای فیــن، صفحــات تابشــی 

ــود.  ــب می ش ــل ترکی ــتم های مکم ــایر سیس و س

موقعیت صنعت و سیستم های الیه ای

 ،)2002 RA( 129-1997 بیشــتر مطالعــات، طبــق اســتاندارد
روی  کــه  هــوا«،  تعویــض  اثربخشــی  »اندازه گیــری 
اثربخشــی توزیــع هــوا در 20 ســال گذشــته انجام شــده، 

مقاله ماه

ــع  ــه اختالطــی )چــپ(، سیســتم توزی ــع آالینده هــا در یــک سیســتم تهوی ــان هــوای ســرمایش و توزی شــکل 1. الگوهــای معمــول جری
ــی )راســت(.  ــه جابه جای ــف )وســط( و سیســتم تهوی هــوای زیرک

شکل 2. مقایسه پروفایل های دما و سرعت سیستم های تهویه جابه جایی و تهویه اختالطی که
 در محل 7 اندازه گیری شده
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متکــی بــر گازهــای ردیابــی ماننــد SF6 یــا CO2 بــوده 
اســت. یــک مطالعــه میدانــی نشــان داده اســت DV بــا 
نیمــی از دبــی، کیفیــت هوایــی مشــابه ناحیــه تنفــس 
ــم در  ــه ای ه ــل مقایس ــج قاب ــد. نتای ــم می کن MV فراه
مطالعــه دیگــر مشــخص شــد؛ ایــن مطالعــه غلظــت ذره 
و رابطــه بیــن پرســتار و محــل بیمــار بــه عنــوان منبــع 

ذره را بررســی کــرد. 
ذرات  جابه جایــی  روی  تمرکــز  اخیــر،  ســال های  در 
ــار ذرات  ــت. رفت ــوده اس ــیده ب ــای سرپوش در محیط ه
هوابــرد )کمتــر از 100 میکرومتــر( و مســیر آنهــا بســته به 
متغیرهایــی ماننــد قطــر ذره، رطوبــت نســبی، گرانــش، 
گرادیــان حرارتــی و حرکــت براونــی متفــاوت اســت و در 
ــد.  ــا می کن ــر قطــره نقــش مهمــی ایف ــان تبخی ــن می ای
چگونــه  شــد  بررســی  جدیــد،  مطالعــه  یــک  در 
سیســتم های DV و MV توزیــع ذرات بــا اندازه هــای 
مختلــف را در یــک فضــای اداری مدیریــت می کننــد. 

نتایج و بحث
اتاق از نظر حرارتی چگونه رفتار کرد؟

پروفایــل دمــا و ســرعت اتــاق آزمایــش )شــکل 2( 
 MV و DV ــتم های ــرای سیس ــت ب ــارات صنع ــا انتظ ب
ــا  ــف ت ــی MV از ک ــل دمای ــت. پروفای ــت داش مطابق
ــل  ــت و پروفای ــل یکنواخ ــه مح ــر س ــرای ه ــقف ب س
ــان  ــا ســرعت جری ــود ام ــز یکنواخــت ب ســرعت MV نی
هــوا متفــاوت بــود. سیســتم DV الیه بنــدی دمــا از 
 DV کــف تــا ســقف را نشــان داد و ســرعت هــوای اتــاق
بســیار کمتــر از اتــاق بــود چــون هــوای رفــت بــه زمیــن 

ــد.  ــا برس ــع گرم ــه مناب ــا ب ــد ت ــت می کن حرک
ــم  ــی فراه ــرعت مرجع ــا و س ــای دم ــن اندازه گیری ه ای
کــرد کــه می گویــد سیســتم های تهویــه هماننــد اصــول 

ــد.   ــار می کنن ترمودینامیکــی رفت
ادامه دارد ...

مقاله ماه

جدول 1. نتایج مطالعات بررسی اثربخشی توزیع هوا )EZ( سیستم های تهویه هوای الیه بندی شده و 
تهویه اختالطی با تامین هوای سرد
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در مســیر بعــدی بــه طــرف پاگــچ امــام رضــا، خــط لولــه 
دو شــاخه شــده و یــک انشــعاب هــم بــه منطقــه بتونــد 
یعنــی محلــی کــه ایســتگاه 16 مایــل قطــار درخزینــه بــه 
ــرار داشــت، منتقــل می شــد.  مسجدســلیمان در آنجــا ق
در ایــن ایســتگاه دو مخــزن بــه ظرفیــت 12 هــزار گالــن 
ــرای مصــارف  ــن مخــازن ب ــه آب ای ــری می شــد، ک آبگی
پرســنل راه آهــن، منــازل مســکونی و همچنیــن آب 

مصرفــی لوکوموتیوهــا بــود.

ــه  ــا ب ــام رض ــچ ام ــد از پاگ ــی بع ــیر اصل ــه مس در ادام
ــر  ــری در حــدود 186 مت ــاع کمت ــه ارتف ــی ک ــه تمب منطق
ــید و  ــود می رس ــری ب ــه 3/2 کیلومت ــت و در فاصل داش
ــودن  ــت و پیم ــماره هش ــه ش ــور از تلمبه خان ــس از عب پ
فاصلــه 4/8 کیلومتــری بــه نقطــه بعــدی و انتهایــی کــه 
تلمبه خانــه شــماره یــک مســجد ســلیمان بــود و حــدود 

ــد. ــل می ش ــت، منتق ــاع داش ــر ارتف 225 مت
در ایــن تلمبه خانــه تعــداد دو دســتگاه تلمبــه پــر قــدرت 

تاریخچه تاسیسات

مزدک صدری افشار
دبیر سرویس تاریخ

همیشــه تاریخچه هــا بــرای بســیاری از افــراد جــذاب هســتند. بنابرایــن مــا تــالش می کنیــم تــا بــا کمــک خواننــدگان 

ــراد،  ــرکت ها، اف ــاره  ش ــری را درب ــای مختص ــران تاریخچه ه ــات ای ــی تاسیس ــت و مهندس ــوتان صنع و پیشکس

تجهیــزات ، طراحی هــا، اجراهــا، اســتانداردها، آگهی هــا و ... شــاخص در تاریــخ صنعــت و مهندســی تاسیســات در 

ایــران را جمــع آوری، تدویــن و ارائــه کنیــم تــا چــراغ راه پژوهشــگران، جوانــان و عالقمنــدان باشــد. خواهشــمندیم در 

ایــن پــروژه مــا را یــاری کنیــد و اســناد و اطالعــات خــود را برایمــان بفرســتید.

تاریخچه تاسیسات در ایران شماره 2

نخستین شبکه آبرسانی ایران - قسمت 2
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بــا ظرفیــت خروجــی 100 گالــن در دقیقــه و ارتفــاع 240 
متــر آب را بــه ســایر نقــاط مــورد نیــاز در میــدان نفتــون  
ــده  ــاد ش ــانی ی ــزات آبرس ــات و تجهی می فرستاد.تاسیس
ــدوده  ــادی در مح ــال های زی ــد و س ــز بودن ــیار مجه بس
ــه در  دهه هــای 1300 و 1310 )1920 و 1930( در ایــن منطق
خصــوص آبرســانی خدمــت شــایانی بــه صنعــت نفــت 

و مــردم منطقــه کردنــد.

نفتــون  میــدان  بــه  خزینــه  در  آبرســانی  شــبكه 
ــتمر و  ــت مس ــه فعالي ــس از دو ده ــلیمان( پ )مسجدس
تامیــن آب منطقــه بــه حالــت تعطیــل در آمــد امــا تــا 
مدت هــا ایــن تاسیســات در حالــت آمــاده بــه کار  قــرار 

داشــت و از آنهــا نگهــداری می شــد. 
و  تاسيســات  کامــل  تعطیلــی  از  پــس  ســرانجام 
فعاليت هــای درخزینــه، تاسیســات ايــن شــبكه آبرســانی 
ــق  ــه از طري ــس آب منطق ــع آوری شــد. از آن پ هــم جم
ــن  ــه تامی ــن منطق ــه کارون در ای ــدر و از رودخان ــدار لن گ
ــود  ــر ب ــل( کوتاه ت ــر )7 مای ــدود 11/2کیلومت ــه ح ــد ك ش
ــپ  ــه پم ــه منطق ــن آب را ب ــون گال ــک میلی ــه ی و روزان

می كــرد.

مراجع: 
ــه میــدان نفتــون؛  ــه ب ــه شــبكه آبرســانی درخزین 1( مقال
نخســتين شــبكه آبرســانی ايــران، مهنــدس پرویــز 

آریان فــر، تارنمــای مــوزه صنعــت نفــت
Old Ahwaz 2( مطالب پست اینستاگرامی

petrophoto.ir 3( تارنمای

تاریخچه تاسیسات

نمــای بیرونــی تلمبه خانــه آب درخزینــه کــه حــدود دو دهــه آب 
مصرفــی منطقــه مسجدســلیمان و مناطــق در مســیر را تامیــن می کــرد.

ایســتگاه تلمبــه آب در گدارلنــدر. ایــن تلمبه خانــه روی نشــیب ویــژه ای 
کــه ســاخته شــده بــود حرکــت می کــرد و بــا بــاال آمــدن و فرو نشســتن 

آب کارون ایــن تلمبه خانــه متحــرک نیــز بــاال و پاییــن می شــد.

ــدرت  ــر ق ــای پ ــا تلمبه ه ــه ب ــه آب درخزین ــی تلمبه خان ــای داخل نم
 )Worthington( ســاخت شــرکت ورتینگتــن
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خواص هوا
ــی  ــوا مخلوط ــم. ه ــروع می کنی ــوا ش ــود ه ــدا از خ ابت
ــیژن.  ــروژن و اکس ــام نیت ــه ن ــی ب ــت از دو گاز اصل اس
ــه  ــبت ب ــوا نس ــد از وزن ه ــا ازت  77 درص ــروژن ی نیت
ــد.  ــکیل می ده ــد آن را تش ــیژن 23 درص ــم و اکس حج
البتــه گازهــای دیگــری نیــز در هــوا وجــود دارد کــه مقدار 
ــد و  ــکیل می ده ــوا را تش ــا وزن ه ــم و ی ــی از حج کم
بنابرایــن تاثیــر بنیــادی نــدارد. مولفــه موثــر دیگــری در 
مخلــوط هــوا وجــود دارد کــه بخــار آب نامیــده می شــود 
بخــار آب بــه مقــدار زیــاد در اتمســفر وجــود نــدارد ولــی 
و  ســایکرومتریک  در  تعیین کننــده ای  و  بســزا  تأثیــر 

ــوع دارد. ــه مطب تهوی

رطوبت و منابع آن
ــوا  ــداری از ه ــود در مق ــار آب موج ــی بخ ــدار واقع  مق
آنقــدر کوچــک اســت کــه بــا مقیــاس گریــن اندازه گیــری 
می شــود. هفــت هــزار گریــن معــادل یــک پونــد 
می باشــد. ایــن مقــدار بخــار آب معمــواًل رطوبــت نامیــده 
ــدارد  ــوا ن ــادی در وزن ه ــی زی ــر خیل ــه تاثی ــود ک می ش
ولــی نهایتــًا وزن نهایــی هــوا شــامل وزن هــوای خشــک 
و بخــار آب موجــود در آن اســت. رطوبــت دارای منابــع 
مختلفــی می باشــد کــه شــامل بخــار آب متصاعــد شــده 
ــه  ــت ک ــا اس ــا و روده ــا و دریاچه ه ــا، دری از اقیانوس ه
وارد هــوا و ابرهــا شــده و ســپس وارد ســاختمان ها 
ــز،  ــت و پ ــق پخ ــت از طری ــن رطوب ــردد. همچنی می گ

آموزش تاسیسات

علی اصغر ظهوری
دبیر سرویس آموزش

ــوا را  ــود در ه ــار آب موج ــرمایی بخ ــل س ــک کوی ــه ی ــت؟ چگون ــبی چیس ــت نس ــی رطوب ــای واقع ــوم و معن مفه

می گیــرد؟ جــواب ســواالت ایــن چنینــی بســتگی دارد بــه خــواص هــوا و بخــار آب موجــود در آن و چگونگــی فعــل 

و انتقــال بیــن آنهــا. بــا داشــتن توانایــی تجزیــه و تحلیــل روش هــای تهویــه مطبــوع و درک ایــن خــاص می تــوان 

ــت. ــری داش ــای کمت ــا هزینه ه ــر ب ــرداری بهت بهره ب

اساس تهویه مطبوع - قسمت 1
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دوش گرفتــن، افــراد و فعالیت هــای  آنهــا نیــز وارد هــوا 
می گــردد.

چگونــه مقــدار رطوبــت واقعــی تبخیــر شــده اندازه گیــری 
ــی  ــدی بررس ــش بع ــب را در بخ ــن مطل ــود؟ ای می ش

خواهیــم کــرد. )شــکل 1(

ساختار نمودار سایکرومتریک
واحد اندازه دمای خشک: 

ــا  ــار دمــا و رطوبــت موجــود در هــوا ب مادامــی کــه رفت
فشــار اتمســفر قابــل پیش بینــی باشــد رفتارهــای مختلف 
و مقادیــر آنهــا را می تــوان در یــک نمــودار پیــاده نمــود 
ــرد.  ــه ک ــه آن مراجع ــه ب ــتانداردی پای ــوان اس ــه عن و ب
بــرای ســاخت ایــن نمــودار یــک واحــد اندازه گیــری بــه 
ــا را روی  ــری دم ــا واحــد اندازه گی ــای خشــک ب ــام دم ن
ــش  ــوط افزای ــم و خط ــش می دهی ــی نمای ــور افق مح
ــیم بندی و  ــر آن تقس ــود ب ــکل 2 عم ــق ش ــا را مطاب دم

ــم. ــاده می کنی پی

واحد اندازه گیری رطوبت مخصوص
ــار آب  ــدار بخ ــری مق ــرای اندازه گی ــودی ب ــوط عم خط
موجــود در هــوا کــه در یــک پونــد هــوای خشــک وجــود 
مقــدار  اندازه گیــری  واحــد  می شــود.  اســتفاده  دارد 
گریــن بخــار آب در یــک پونــد هــوای خشــک در فشــار 
اســتاندارد اتمســفر اســت. بنابرایــن خــط محــور عمــودی 
نامیــده  رطوبــت مخصــوص  اندازه گیــری  نــام  بــه 

می شــود و در شــکل 3 مالحظــه می گــردد.

ــی راحــت  ــه مــوارد اشــاره شــده حــاال خیل ــا توجــه ب ب
ــا شــرایط مختلــف دمــا و مقــدار  اســت کــه هواهــای ب
بخــار آب را روی نمــودار پیــاده نمــود. بــه عنــوان مثــال 
ــت روی خــط  ــای خشــک 75 درجــه فارنهای هــوا در دم
عمــودی در نقطــه خــاص بــا 60 گریــن بخــار آب در هــر 
پونــد روی خــط افقــی و تقاطــع بــا خــط محــور عمــودی 
در شــکل 4 مالحظــه می گــردد. یعنــی هــوا بــا دمــای 75 
درجــه فارنهایــت خشــک و 60 گریــن در هــر پونــد هــوا 
ــد. ــه دســت می آی از تقاطــع دو خــط عمــودی و افقــی ب

ادامه دارد ...

شکل 1

شکل 3

شکل 4

شکل 2

آموزش تاسیسات
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ایمنی ماه

جواد نوفرستی
دبیر سرویس ایمنی

ــه  ــاختمان هایی ک ــی در س ــتم گرمایش ــوع سیس ــر ن ه
مطابــق بــا مقــررات ملــی ســاختمان و اصــول مهندســی 
ــاخته  ــز س ــالح نی ــراد ذیص ــط اف ــده و توس ــی نش طراح
حــوادث  بــه  منجــر  می توانــد  نشــوند،  نظــارت  و 

شــود. جبران ناپذیــر 
ــه  ــت ک ــرار دارد آن اس ــت ق ــه اول اهمی ــه در مرحل آنچ
ــرایط آن، از  ــوع و ش ــا ن ــب ب ــاختمان متناس ــر س در ه
سیســتم گرمایشــی مناســب بــا آن ســاختمان اســتفاده 
ــن  ــاختمان و همچنی ــد س ــه دوم، بای ــود و در مرحل ش
سیســتم گرمایشــی مطابــق بــا مقــررات ملــی ســاختمان 
و اصــول ایمنــی، بصــورت مهندســی طراحــی، و توســط 
افــراد و یــا شــرکتهای ذیصــالح اجــرا شــوند. بــا وجــود 
نــص صریــح قانــون و مقــررات، متاســفانه اغلب ســاخت 
و ســازهای کشــور و همچنیــن اجــرای تاسیســات آنهــا، 
توســط افــراد فاقــد صالحیــت قانونــی، طراحــی و اجــرا 
می شــوند لــذا تــا زمانــی کــه ایــن معضــل حــل نشــود، 
مشــکل ریشــه ای حــوادث برطــرف نشــده و هــر ســال 

بایــد انتظــار رشــد حــوادث تلــخ را داشــت. 
از ایــن رو نمی توانیــم بــه راحتــی پاســخ دهیــم کــه چــه 

سیســتم گرمایشــی ایمــن اســت چــون ایمنــی تنهــا بــه 
ایمــن بــودن خــود سیســتم یــا وســیله تامیــن گرمایــش 
خالصــه نمی شــود بلکــه قویــا بــه ایمن بــودن ســاختمان 
و شــرایط محــل نصــب )جانمایــی( و نحــوه اجــرا، نصب 
ــود  ــا وج ــن رو، ب ــت. از ای ــته اس ــز وابس ــداری نی و نگه
ــرارت  ــتم ح ــی رود سیس ــار م ــتی انتظ ــه درس ــه ب اینک
ــوده  ــر ب ــتم ها ایمن ت ــایر سیس ــه س ــبت ب ــزی نس مرک
ــته  ــوش نداش ــرگ خام ــی و م ــخ گازگرفتگ ــوادث تل و ح
باشــند، امــا در عمــل اینگونــه نیســت و در ماه هــای ســرد 
ــی  ــوادث گازگرفتگ ــدد ح ــار متع ــاهد اخب ــال، ش ــر س ه
ــا و  ــکونی، خوابگاه ه ــای مس ــته جمعی در مجتمع ه دس
حتــی مــدارس دارای سیســتم حــرارت مرکــزی هســتیم. 
ــار حــوادث  ــران، آم ــزارش آتش نشــانی ته ــر اســاس گ ب
ــران در ســاختمان های دارای  گازگرفتگــی ســال 88 در ته
ــن و بخــاری بیشــتر  ــزی از حــوادث آبگرمک حــرارت مرک

بــوده اســت. 
علت چیست و اشکال کار کجاست؟ 

کمتریــن اشــکال بــه خــود سیســتم یعنــی اجــزای 
ــد  ــی ب ــل، جانمای ــت العل ــردد و عل ــه برمی گ موتورخان

رئیس کارگروه ملی پیشگیری از مرگهای خاموش

ایمن ترین سیستم گرمایشی ساختمان ها و مدارس کدام است؟ - قسمت 1
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ایمنی ماه

و اشــتباه موتورخانــه در مرحلــه طراحــی ســاختمان 
توســط طــراح و ســپس اجــرای غیــر اصولــی ســاختمان، 
موتورخانــه، دودکــش و تهویــه آن اســت و ایــن ســندی 
اســت بــرای اثبــات کیفیــت نامطلــوب و ناایمــن بــودن 
صنعــت  متولیــان  و  مســئولین  کــه  ســاختمان ها 
ــاره ای  ــن مشــکل ریشــه ای چ ــرای ای ــد ب ســاختمان بای
بیندیشــند. در مــورد ایمنــی سیســتم های گرمایشــی 
ــه" و  ــوع حادث ــال وق ــی "احتم ــه یعن ــه دو مولف ــد ب بای
ــه  ــر چ ــت. اگ ــه داش ــه" توج ــدرت حادث ــا ق ــدت ی "ش
احتمــال وقــوع حادثــه گازگرفتگــی بــا موتورخانــه کمتــر 
ــش آن  ــه و دودک ــرای موتورخان ــر در اج ــا اگ ــت ام اس
اصــول و ضوابــط رعایــت نشــده باشــد )کــه حقیقتــا در 
ــت نمی شــود( و منجــر  ــه رعای ــل شــاهد هســتیم ک عم
بــه حادثــه شــود، بعلــت ظرفیــت چنــد برابــری مشــعل 
موتورخانــه و در نتیجــه حجــم چنــد برابــری محصــوالت 
احتــراق آن، در صــورت وجــود یــا بــروز هرگونــه اشــکال 
اتصــال و  در دودکــش و تهویــه موتورخانــه )عــدم 
ــاخت،  ــان س ــش در زم ــات دودک ــل قطع ــدی کام دودبن
مســدود شــدن، مختــل شــدن کارکــرد ایمــن دودکــش 
بــه هــر علــت، شکســته شــدن قطعــات دودکــش داخــل 
دیــوار هرچنــد اساســا غیرمجــاز اســت و بایــد از داکــت 
دودکــش مســتقل از دیــوار عبــور کنــد، و ...(، محصــوالت 
ــراق و گاز مونواکســیدکربن از کانال هــا و مســیرهای  احت

ــی  ــای سیم کش ــوار، کانال ه ــای دی ــف )ترک ه مختل
بــرق، ســقف های کاذب، رایزرهــا و کانــال عبــور 
لوله هــای تاسیســات و حتــی راهروهــا و راه پله هــا( 
وارد محیــط ســاختمان شــده و ســالمت و جــان کل 
ــد.   ــد می کن ــته جمعی تهدی ــورت دس ــاکنین را بص س
ــل  ــن مح ــی و ایم ــت، اصول ــی درس ــر از جانمای اگ
ــی  ــی و مهندس ــرای اصول ــی و اج ــه، طراح موتورخان
دودکــش موتورخانــه از طریــق اجــرای آن در داکــت 
جــدا و مســتقل از دیــوار ســاختمان بــا رعایــت 
تمــام الزامــات مهندســی و مقــررات ملــی ســاختمان 
و آییــن نامــه دودکــش مرکــز تحقیقــات ســاختمان 
ــب  ــه و نص ــب موتورخان ــه مناس ــن تهوی و همچنی
ــه  ــی در موتورخان ــورهای ایمن ــا سنس ــتم ها ی سیس
مطمئـــن شــدیم، حــرارت مرکــزی گزینــه بهتــر و ایمن تــر 

ــود.  ــد ب خواه
اهمیــت ایــن موضــوع بــا اجرایــی شــدن ویرایــش جدید 
مبحــث 17 از خــرداد 1402 چنــد برابــر می شــود. باتوجــه 
ــرای  ــه اج ــد ب ــاالی 30 واح ــاختمان های ب ــزام س ــه ال ب
ــی  ــد جانمای ــرار باش ــر ق ــزی، اگ ــرارت مرک ــتم ح سیس
اجــرای موتورخانــه و  کیفیــت  و  محــل موتورخانــه 
دودکــش و تهویــه هــوای موتورخانــه بــه شــکل فعلــی و 
بــا تجهیــزات ســنتی فعلــی باشــد، تحقــق هــدف ارتقــای 
ایمنــی ســاختمان زیــر ســوال اســت و بــه جــای ایمن تــر 
شــدن ســاختمان، ســاختمان را ناایمن تــر خواهیــم کــرد. 
ــال 90،  ــران در س ــار ای ــز آم ــماری مرک ــاس سرش ــر اس ب
حــدود 2.2 میلیــون واحــد مســکونی یعنــی نردیــک %11 
واحدهــای مســکونی شــهری کشــور از سیســتم حــرارت 
مرکــزی اســتفاده می کننــد. ایــن ســهم در تهــران حــدود 
30% و در مشــهد تنهــا در حــدود 5% اســت. ایــن ســهم 
در ســاخت و ســازهای دهــه گذشــته کاهــش بــه شــدت 
یافتــه اســت امــا بعلــت عــدم انجــام سرشــماری نفــوس 

و مســکن، آمــار بــه روز در دســترس نیســت.

ادامه دارد...
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مصطفی جلوه گران
دبیر سرویس گاز

مشــخصات دودکش هــای اصلــی بامصالــح ســاختمانی: 
غیرفلــزی  چهارگــوش  یــا  گــرد  ســیمانی  لوله هــای 
ســیمانی موجــود در بــازار کــه بــه صــورت پیــش 
ســاخته عرضــه می شــود، بــه هیــچ عنــوان از نظــر 
ــر از  ــت کمت ــی و ضخام ــواد مصرف ــد، م ــت تولی کیفی
ــه  ــتفاده ب ــرای اس ــوده و ب ــتاندارد نب ــانتی متر اس 2/5س
عنــوان دودکــش اصلــی مجــاز نمی باشــد و مــورد تأییــد 
ــا  ــای دودکش ه ــه لوله ه ــن گون ــه ای ــت و چنانچ نیس
در درون و یــا بیــرون ســاختمان ها نصــب شــوند، بایــد 
پــس از نصــب و پوشــش عایــق مناســب در تمــام طــول 
ــب )آجــر  ــح ســاختمانی صل ــا مصال و ســطوح آن هــا، ب
ــه  ــانتی متر، ب ــل 15 س ــت حداق ــا ضخام ــاری( و ب فش
ــه  ــه ب ــل نفــوذ دود از جــدار لول ــدار و غیرقاب صــورت پای

ــوند. ــش داده ش ــارج، پوش خ
قــرار گرفتــن لوله هــای فــوق در درون ایــن مصالــح 
ســاختمانی اجــرا شــده  فقــط بــه منظــور ایجــاد ســطحی 
ــد  ــت دود می باش ــرای حرک ــکاک ب ــم اصط ــاف و ک ص
ــدون دور  ــی ب ــش اصل ــود دودک ــوان خ ــه  عن ــد ب و نبای
چینــی اشــاره  شــده از آن هــا اســتفاده نمــود زیــرا 
ــاختمان  ــت س ــی، نشس ــرکات جزی ــل ح ــیار در مقاب بس
ــن  ــوده و ناایم ــر ب ــیب پذی ــف آس ــای خفی ــا زلزله ه و ی
ــر همیــن اســاس ضــروری اســت کــه ایــن  می باشــد، ب

ــر و  ــه دار )ن ــوع سرکاس ــکان از ن ــز، حتی االم ــا نی لوله ه
مــاده( انتخــاب گــردد و سرکاســه آن رو بــه پاییــن قــرار 
ــد  ــتر باش ــه بیش ــدار لول ــت ج ــه ضخام ــر چ ــرد و ه گی

ایمن تــر اســت.
ــم  ــرای روی ه ــه ب ــر لول ــودن دو س ــاف ب ــورت ص در ص
ــه  ــت ک ــر اس ــا بهت ــرار دادن آن ه ــداد ق ــک امت و در ی
از طوقه هــای لولــه ای شــکل فلــزی از ورق گالوانیــزه 
ــول 20  ــه ط ــر و ب ــک میلی مت ــل ی ــت حداق ــه ضخام ب
ــه  ــی ب ــیار فرورفتگ ــا ش ــط آن ه ــه در وس ــانتی متر ک س
عمــق 8 تــا 10 میلی متــر ایجــاد می گــردد و قطــر داخلــی 
آن برابــر قطــر خارجــی لوله هــای انتخابــی اســت، 
اســتفاده شــود، ایــن بوشــن ها کــه تمامــًا در خــارج لولــه 
ســیمانی و بیــن دو لولــه دودکــش نصــب می شــوند، در 
داخــل لولــه و در معــرض خورندگــی گازهــای حاصــل از 
احتــراق درون دود قــرار نمی گیرنــد و چــون مصالــح دور 
چینــی روی آن را می پوشــاند تخریب پذیــر نبــوده و 

ــد.  ــدار می مان پای
ــه مقطــع  ــود ک ــد توجــه نم ــق شــکل شــماره 1 بای مطاب
لوله هــای دودکش هــا قبــل از نصــب کامــاًل بــدون مــوج 
یــا لب پریدگــی بــوده و ســطح آن عمــود بــر طــول لولــه 
باشــد تــا در تمــام نقــاط لبه هــا، ممــاس بــر روی شــیار 

بوشــن داخــل آن گــردد. 

سیستم های گاز

دودکش های موتورخانه های گازسوز - قسمت 3

عضو هیئت مدیره گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی استان تهران 
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عضو هیئت مدیره گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی استان تهران 

عایــق کاری جــدار خارجــی دودکش هــا بــه منظــور حفــظ 
دمــای دود داخــل آن از اهمیــت بســزایی در ممانعــت از 
ســرد شــدن دود و ســنگین شــدن آن و نتیجتًا پس زدگی 
)مکــش معکــوس دود( دارد کــه الزم اســت قبــل از 
ــرد،  ــورت پذی ــل ص ــوب و کام ــو مطل ــه نح ــی ب دورچین
پــس از انجــام  پوشــش عایــق، اجــرای دورچینــی بایــد 
ــقف های  ــی درون س ــیمانی حت ــه س ــول لول ــام ط در تم
ــال و  ــه انفص ــدون هیچگون ــا ب ــا انته ــدا ت کاذب و از ابت
یــا عبــور مانعــی در مســیر آن بــه شــرحی کــه داده شــد 
انجــام شــود، بایــد در حیــن عملیــات دور چینــی فضاهای 
خالــی بیــن عایــق لولــه ســیمانی و دورچینی را بــا دوغاب 
ســیمان و ماســه پرکــرد، تــا هیچگونــه فضــای خالــی بین 
عایــق و دورچینــی وجــود نداشــته باشــد، دیوارهایــی کــه 
ــه ســیمانی دودکــش در مجــاور آن نصــب می شــود  لول
می بایســت فاقــد هرگونــه منفــذ باشــد، دیوارهــای 
مجــاور قســمت دودکــش، پشــت و اطــراف آن خصوصــًا 
ــا بلوک هــای  ــی ســفالی و ی ــا آجرچین ــه ب ــی ک دیوارهای
ســیمانی توخالــی و ُمجــوف اجــرا گردیده انــد بایــد قبــل 
از نصــب لولــه ســیمانی و دور چینــی آن، ســطوح تمــاس 
پشــت لولــه دودکــش کامــاًل بــا الیــه ای ضخیــم از انــدود 
گــچ یــا ســیمان منفذبنــدی و دودبنــد گردنــد و ســپس 
بقیــه دور لولــه دودکــش پــس از عایــق کاری بــه شــرحی 

ــد  ــوان بن ــچ عن ــه هی ــود، ب ــی ش ــت دور چین ــه گذش ک
ــای  ــودی درون فضاه ــت عم ــده در حال ــا داده ش لوله ه
ســقف های کاذب قــرار نگیــرد و دور چینــی آن هــا قطــع 

نگردیــده بــا همــان کیفیــت ادامــه یابــد. 
دورچینــی دور لولــه دودکش هــا بایــد در دیوارهــای 
موجــود مجــاور آن هــا در فاصله هــای مناســب در طــول 
ــردار  ــًا گی ــده اصطالح ــوذ داده ش ــق الزم نف ــا عم آن و ب
ــاًل  ــا کام ــردد ت ــرا گ ــا اج ــا آن ه ــان ب ــا همزم ــوند ی ش
ــاد  ــی ایج ــول دورچین ــت در ط ــرک و نشس ــدار و ت پای
نشــود. در صورتیکــه لولــه دودکــش در درون دیــوار 
خصوصــًا دیوارهــای داخلــی قــرار گیــرد بایــد دور تــا دور 
ــل پوشــش باضخامــت 15  ــا حداق ــب ب ــا اجــر صل آن ب
ســانتی متری را بــا کلیــه شــرایط اشــاره  شــده دارا باشــد 
ــانید.  ــور رس ــه شــرایط مذک ــرا اصــالح و ب ــد آن واال بای

ــا  ــاختمان ها و ی ــای س ــه از روی نماه ــی ک دودکش های
ــد ضمــن  ــور داده می شــوند بای ــا  عب جــدار خارجــی آنه
رعایــت فاصلــه دسترســی نقطــه پاییــن آنهــا )زانویــی( 
تــا محــل طوقــه اتصــال بــه لولــه رابــط وســیله گاز ســوز 
ــال  ــورت کام ــه ص ــم آن ب ــول قائ ــام ط ــل، در تم در داخ
پایــدار بارعایــت کلیــه مــوارد اشــاره شــده از نظــر نــوع 
ــا  ــع و مکنده ه ــل از موان ــرا، فواص ــت اج ــس، کیفی جن
ــاختمان  ــی س ــه ارتفاع ــن نقط ــری باالتری ــا 1 مت و ... ت
ــه داشــته وکالهــک اســتاندارد روی آن نصــب  ــز ادام نی
گــردد، و بــه هیــچ وجــه مجــاز بــه رهــا  نمــودن انتهــای 
ســاختمان،  جداره هــای  روی  بالکــن  درون  در  آنهــا 
درون نورگیر هــا، روی پنجره هــا و مــوارد مشــابه کــه 
ــاز  ــه مج ــچ وج ــه هی ــت، ب ــاک اس ــاده خطرن فوق الع
ــی  ــش اصل ــع دودک ــا مقط ــر ی ــر قط ــد. تغیی نمی باش
در طــول قائــم آن مجــاز نمی باشــد، عمــق پوشــش 
ــه  ــال لول ــه اتص ــل دریچ ــوار و مح ــطح دی ــا از س لوله ه
رابــط وســیله گازســوز بــه آن، بایــد بــه انــدازه ای باشــد 
ــی )محــل  ــا ابتــدای دودکــش اصل ــه طوقــه ت کــه فاصل
زانــو( دسترســی بــه آن میســر باشــد و اگــر ایــن فاصلــه 
بــه صــورت مدفــون هــم  گــردد نبایــد طوالنــی بــوده و 

ــی طــول دســت انســان باشــد. ــدازه تقریب ــش از ان بی

سیستم های گاز

ــات  ــن قطع ــط بی ــزه راب ــزی گالوانی ــه ای فل ــه لول شــکل شــماره 1: طوق
ــه  ــی ب ــیار میان ــا ش ــانتی متر  ب ــول 20 س ــه ط ــاف ب ــر ص ــش س دودک

ــش ــی دودک ــر خارج ــه قط ــانتی متر و ب ــق 1 س عم
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بــرای روانــی بهتر حرکــت دود به صــورت دورانی بســمت 
ــرد  ــع گ ــا مقط ــا ب ــد دودکش  ه ــکان بای ــاال، حتی االم ب
انتخــاب  شــوند و نبایــد آنهــا را  بــا مقطــع چهارگــوش با 
ضلعــی کمتــر از 15 ســانتی متر یــا مســاحتی کمتــر از 230 
ســانتی  متر مربــع، خصوصــًا بــرای وســایل گازســوزی کــه 
بــا فشــار جویــا )آتمســفریک( کار می کننــد انتخــاب کــرد.
انحــراف دودکش هــا در میانــی طــول آن هــا در فضاهــای 
ــه و شــرایط اشــاره  شــده در  ــا زاوی ــی ســاختمان ب داخل
ــد،  ــد دودبن ــای بازدی ــود دریچه ه ــا وج ــمت دوم ب قس
ــرای  ــر اختصاصــی ب ــل دســترس و در محل هــای غی قاب

ــه مجــاز می باشــد.  یــک مرتب

بــا  دودکش هــا  کــه  اســت  الزم  حتی االمــکان 
شــرایطی کــه اشــاره گردیــد اجــرا گــردد، ولــی چنانچــه 
ــه صــورت روکار از روی نماهــای  ــارا ب دودکش هایــی اجب
ــه شــکل  ــا روکار( و ب ــردد )صرف ســاختمان ها اجــرا می گ
90 درجــه از حالــت قائــم بــه حالــت افقــی بــا طــول کــم 

از زیــر ســقف بالکن هــا یــا پیش زدگی هــای طبقــات 
ــه  ــن آن ب ــه زیری ــه طبق ــبت ب ــاختمان نس ــی س باالی
ــد در  ــدا می کنن ــراف پی ــاختمان انح ــل س ــمت داخ س
صورتــی کــه بشــرحی کــه اشــاره گردیــد از محــل دریچــه 
ــر  ــل دسترســی نباشــد بایســتی عــالوه ب ــوار قاب روی دی
تمهیــدات الزم درمــورد پایــداری و مــوارد دیگــر در ارتبــاط 
ــز  ــه صــورت روکار، در نقطــه انحــراف نی ــا نصــب آن ب ب
بــه صــورت ســه راهــی کــه در امتــداد قائــم خواهــد بــود 
ــابه  ــد )مش ــته باش ــه داش ــانتی متر ادام ــل 40 س و حداق
محفظــه تجمــع ذرات در ابتــدای رایزرهــای عمــودی 
لوله هــای گاز( و قابــل دسترســی و دودبنــد اجــرا گــردد 
کــه ایــن انحــراف فقــط بــرای یــک بــار مجــاز می باشــد.
ــه  ــوق از روی دهن ــی ف ــای اصل ــم دودکش ه ــاع قائ ارتف
کالهــک تعدیــل یــا نقطــه خروجی دود از وســیله گازســوز 
تــا زیــر کالهــک روی آن، حداقــل 3 متــر و حــدود تــا 15 
متــر یــا 5 طبقــه ارتفــاع بــه صــورت دودکــش مســتقل 
ــری  ــه 3 مت ــت فاصل ــه بارعای ــد ک ــترک می باش ــا مش ی
ــه  ــای کلی ــود، روی انته ــد ب ــا خواه ــه از مکنده ه فاصل
ــد کالهکــی مناســب )ترجیحــا کالهــک  دودکش هــا بای
H(  یــا کالهــک دو الیــه بــه شــرحی کــه در قســمت های 
ــب  ــردد نص ــان می گ ــخصات آن بی ــرح و مش ــد ط بع
ــوده و  ــل آن ب ــه داخ ــت دود ب ــع برگش ــا مان ــود ت ش
ــه خــارج تســهیل نمایــد. خــروج دود را از انتهــای آن ب

ــه در دیوارهــای خارجــی ســاختمان ها  ــی ک دودکش های
ــا  ــا دیوارهــای ســاختمان های دیگــر و ی ــا در تمــاس ب ی
مشــرف بــه درزهــای انقطــاع قــرار مــی گیرنــد بایــد قبــل 
از نصــب آن دیوارچینــی بــا اجــر صلب )فشــاری( پشــت 
دودکــش )در ســمت درز انقطــاع( اجــرا گــردد و بــا نصب 
عایــق حرارتــی روی آن و ســپس کار گذاشــتن دودکــش 
و کامــل نمــودن پوشــش عایــق حرارتــی بقیــه ســطوح،  
دورچینــی باقیمانــده روی نیــزآن بــه شــرحی کــه گذشــت 
اقــدام گــردد و لــذا عبــور دودکش هــا از درزهــای انقطــاع 
بیــن دو ســاختمان و یــا در تمــاس بــا آنهــا بــه نحــوی  
ــه درون  ــکلی ب ــر ش ــه ه ــا ب ــه آنه ــی دود ب ــه راهیاب ک

ــردد مجــاز نمی باشــد. فضاهــای درزهــای انقطــاع گ

سیستم های گاز

شــکل شــماره 2: نحــوه اســتقرار دودکــش هــای لــب صــاف در امتــداد 
ــده  ــش داده ش ــزی نمای ــه ای فل ــه  لول ــتفاده از طوق ــا اس ــر ب یکدیگ
ــی پشــت  ــوک هــای ســیمانی توخال ــدی بل و در شــکل شــماره1 درز بن

ــز نشــان داده شــده ــات ســیمان گاری نی ــا باعملی دودکــش ه
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1. خانه یک نفره سه بعدی – دانشگاه ماین

ایــن خانــه آزمایشــگاهی چــاپ ســه بعــدی از دانشــگاه 
مایــن نســبتا کوچــک بــه نظــر می رســد امــا در واقــع 
ــت.  ــدی اس ــه بع ــاپ س ــاوری چ ــی در فن ــش بزرگ جه
ــای  ــتر پروژه ه ــد بیش ــون، مانن ــاپ از بت ــای چ ــه ج ب

ــی  ــی و نوع ــر چوب ــب فیب ــک ترکی ــر ی ــابه، چاپگ مش
رزیــن طبیعــی را بــه صــورت الیــه الیــه بــرای ســاخت 

ــرده اســت.  ــا اکســترود ک دیواره
ایــن خانــه اولیــن ســازه در جهــان اســت کــه بــام آن 
ــر  ــن ام ــدی چــاپ شــده. ای ــه صــورت ســه بع ــم ب ه
مهمــی اســت و بــه افزایــش راندمــان و کاهــش قابــل 
ــد. ــی می کن ــل توجه ــک قاب ــاخت کم ــان س ــه زم توج

 
2. تقاطع های تو در تو – بن + پنا

ــترالیایی  ــرکت اس ــاخت ش ــو س ــو در ت ــای ت تقاطع ه
بــن + پنــا، یــک اســتراحتگاه روســتایی ســاخته شــده از 
یــک کانتینــر بــا بــرق خورشــیدی اســت کــه دور یــک 

اســتخر چیــده شــده اســت. 
ایــن خانــه کــه روی یــک شــیب عمیــق در یــک پیــچ 
رودخانــه در شــماره غربــی ســیدنی واقــع شــده، از چهــار 

تکنولوژی ماه

نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

بــا پایــان ســال 2022، ترین هــای مختلــف در زمینه هــای گوناگــون معرفــی می شــوند. در ایــن شــماره تعــدادی از 
منــازل مســکونی برتــر جهــان در ســال گذشــته در معــرض دیــد شــما قــرار می گیرنــد. ایــن خانه هــا از راهروهــای 

کوچــک تــا ســاختمان های مســکونی بــزرگ را در بــر می گیرنــد. 

ترین های سال 2022 - قسمت اول

برترین خانه های سال 2022
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کانتینــر روی یــک زمیــن ســنگی بــر یــک ســازه محافــظ 
فــوالدی ســاخته شــده اســت. 

ــاق  ــک ات ــا ی ــده اند ت ــل ش ــم وص ــه ه ــر ب دو کانتین
ــازند و دو  ــوری را بس ــپزخانه و غذاخ ــاز، آش ــیمن ب نش
کانتینــر دیگــه ســه اتــاق خــواب آن را تشــکیل می دهنــد. 

Das Glashaus – Sigurd Larsen .3

کــف ایــن خانــه در واقــع همــان زمیــن اســت و نشــیمن 
بــاز، غذاخــوری و آشــپزخانه روی همیــن کــف بنــا شــده، 
ــات شــفاف اســت و بیشــتر  ــکان از جنــس پلــی کربن پل
مثــل یــک گلخانــه عمــل می کنــد. ایــن خانــه بــا یــک 
ــای  ــه گرم ــن خان ــتان ای ــول زمس ــواب، در ط ــاق خ ات
ــیار  ــا بس ــدن پنجره ه ــا بازش ــتان ب ــوع و در تابس مطب

خنــک اســت. 

The Culvert Guesthouse – Nendo .4

خانــه کالــورت در ننــدو عــالوه بــر اینکــه بیــش از یــک 
روش جالــب بــرای مینیمــال کــردن یــک خانــه اســت، 
قطعــا چیــزی متفــاوت هــم ارائــه می کنــد. ایــن خانــه 
ــع شــده از  ــن واق ــه روســتایی در ژاپ ــک منطق ــه در ی ک
ــرای  ــوال ب ــه معم ــاخته ک ــش س ــای پی ــه بتون ه جعب
می شــود،  اســتفاده  تونل هــا  و  آبراه هــا  ســاختن 

ســاخته شــده اســت. 
ایــن ســازه بــه شــکل چهــار لولــه بتونــی کنــار هــم بــه 
ــه  ــل ب ــت. داخ ــز اس ــام در مرک ــع ب ــک مقط ــه ی اضاف
ــیم  ــی تقس ــیمن اصل ــه نش ــه اضاف ــار، ب ــه انب دو منطق
می شــود کــه یــک آشــپزخانه و ســرویس در طبقــه اول 
و یــک اتــاق خــواب و اتــاق مطالعــه در طبقــه دوم واقــع 

شــده اســت. 

تکنولوژی ماه
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ــک  ــل کم ــردن داخ ــه پرنورک ــه ای ب ــال شیش ــای کام نم
می کنــد، اگرچــه ابعــاد فشــرده بعضــی از فضاهــای 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــزا ب ــی مج ــی کم داخل

House Zero – Icon/Lake|Flato .5
ــک  ــزاس ی ــتین تگ ــع در آس ــی House Zero واق ویژگ
ســبک مــدرن اســت. دکــور داخــل ترکیبــی از دیوارهــای 
منحنــی چــاپ ســه بعــدی شــده، شیشــه و چــوب اســت. 
ــواب،  ــاق خ ــه ات ــامل س ــت و ش ــه اس ــک طبق ــه ی خان
ــاق  ــپزخانه و ات ــک آش ــتی و ی ــرویس بهداش ــک س ی

نشــیمن مرکــزی می باشــد. 

موقعیــت پنجره هــا و درب هــا بــه گونــه ای تعییــن شــده 
کــه نماهــای منتخــب ارائــه کنــد و ورود نــور طبیعــی را 

بــه حداکثــر برســاند. 

The Float – Studio RAP .6

ــده و  ــع ش ــد واق ــه Leiden هلن ــازه Float در منطق س
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــی اله ــوندگی اوریگام ــی تاش از ویژگ
ایــن ســاختمان یــک پــی شــناور بــا یــک ســازه الــواری 
لمینیــت شــده و چــوب پنبــه توپــر بــرای نمــای بیــرون 
ــده و  ــده ش ــه چی ــک طبق ــاختمان در ی ــل س دارد. داخ
وســط آن یــک اتــاق نشــیمن اســت. در یــک طــرف یک 
ــرویس های  ــت و س ــوری اس ــاق غذاخ ــپزخانه و ات اش
ــد.  ــرار می گیرن ــر ق ــرف دیگ ــیدی در ط ــتی خورش بهداش

Sluishuis .7 – شرکت معماری بارکد

تکنولوژی ماه
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Sluishuis کــه توســط شــرکت معمــاری بارکــد و گــروه 
بــاراک اینــگل طراحــی شــده یــک پــروژه خانه ســازی در 

آمســتردام هلنــد اســت. 
ویژگــی ایــن ســاختمان نمــای آلومینیومــی مجــزای آن 
ــر آن را می دهــد.  ــا از زی ــور قایق ه ــازه عب ــه اج اســت ک
ایــن مجموعــه 442 آپارتمــان بــه  اضافــه مناطــق 
ــاغ پشــت بامی  ــک ب ــاغ مشــترک و ی ــک ب ــی، ی عموم
دارد. طبیعتــا تاسیســات آبــی آن قابــل توجــه هســتند 
و فضایــی بــرای 34 ایســتگاه قایــق و 54 لنگــرگاه تعبیــه 

شــده اســت. 

m.o.r.e Cabin .8 – شرکت معماری کاریوک

ــرس  ــه ت ــرای کســانی ک ــن ســازه شــاید ب ــر چــه ای اگ
ــه مســکونی  ــا خان ــد مناســب نباشــد ام ــاع دارن از ارتف
ــان  ــان درخت ــه در می ــزی اســت ک مــدرن و هیجان انگی

ــادا واقــع شــده اســت.  مرتفــع ایالــت کبــک کان
روی  زمیــن  بــاالی  متــر  ایــن خانــه 18.3  ارتفــاع 
ــرژی آن  ــع ان ــوالدی اســت و مناب ســازه های محافــظ ف

کامــال از خــارج شــبکه تامیــن می شــود.
ایــن طــرح بــا توجــه بــه الزامــات اخــذ مجــوز 
خانه ســازی مبنــی بــر فاصلــه حداقــل 30 متــری از 
ــام  ــای تم ــت. نم ــده اس ــی ش ــه طراح ــاحل دریاچ س
شیشــه ای آن بــا اســتفاده از پنل هــای CLT چشــم انداز 

زیبایــی را در اختیــار ســاکنین قــرار می دهــد. 

معمــاری  شــرکت   –  The Parchment Works  .9
Gamble

ایــن پــروژه بــا تلفیــق دیوارهــای مخروبــه یــک کارخانــه 
ــه وجــود آورده کــه  تاریخــی مجــاور محــل، ســازه ای ب

یــادآور ســبک معمــاری عصــر ویکتوریاســت. 
ــه معمــاری ســاختمان قدیمــی  شــرکت تــالش کــرده ب
آســیب وارد نشــود و نمــای بیرونــی داخــل دیوارهــای 

کاغــذ پوســتی جــای گیرنــد و شــکل اولیــه ســنگ ها و 
ــظ شــود.  دیوارهــای آجــری قدیمــی حف

Olson Kundig .10 خانه درختی کاستاریکا
عالقه منــدان  مناســب  کاســتاریکا  درختــی  خانــه 

اســت.  شــده  طراحــی  محیط زیســت 
خانــه از جنــگل اطــراف در ســاحل اقیانــوس آرام الهــام 
ــی ســاخته  ــا اســتفاده از درخــت ســاج محل ــه و ب گرفت
شــده اســت. نمــای شیشــه ای اجــازه نفــوذ نــور 
خورشــید بــه داخــل را می دهــد و بــام بــزرگ ســایبانی، 
ــد و صفحــات خورشــیدی  ســایه اندازی را تامیــن می کن
ــرق شــبکه را کاهــش می دهــد. همین طــور  ــه ب ــاز ب نی
سیســتم جمــع آوری آب بــاران در فصــول بارانــی همــه 

آب الزم را تامیــن می کنــد.

تکنولوژی ماه
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ســلیمان آخونــدی قائم مقــام یــک شــرکت دانش بنیــان 
ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: ذخیــره و مصــرف بهینــه 
ــتم های  ــاخت سیس ــی س ــداف اصل ــی از اه ــرژی یک ان
گرمایشــی و سرمایشــی توســط ایــن شــرکت دانش بنیان 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــن رو ب ــت و از ای ــوده اس ب
ــد  ــه تولی ــدام ب ــی اق ــزات داخل ــروی انســانی و تجهی نی

ایــن تجهیــزات در کشــور کردیــم. 
ــازی  ــش متعادل س ــه کاه ــه اینک ــاره ب ــن اش وی ضم
ــرق  ــرکت ب ــگی ش ــای همیش ــی از نگرانی ه ــرف یک مص
در اســتان های مختلــف اســت اظهــار داشــت: مدیریــت 

پیــک بــار در ســاعات اوج مصــرف، از توصیه هــای 
همیشــگی شــرکت بــرق بــه مــردم بــوده اســت از ایــن 
رو طراحــی و ســاخت سیســتم سرمایشــی و گرمایشــی 
ــرف در  ــازی مص ــدف یکنواخت س ــا ه ــرکت ب ــن ش ای
ــبکه  ــاز ش ــب ب ــش ضری ــرف و افزای ــاعات اوج مص س
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــی و ب ــان ایران ــط مهندس توس

ــد.  ــام ش ــی انج ــزات داخل تجهی
او بــا بیــان اینکــه ذخیــره انــرژی یکــی از اهــداف اصلــی 
ــار داشــت: کاهــش  ــن سیســتم اســت اظه ســاخت ای
95 درصــدی مصــرف بــرق در پیــک بــا اســتفاده از 

بومی سازی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی با رویکرد
 کاهش مصرف انرژی

صدیقه بهزادپور
دبیر سرویس خبر

کاهــش هزینه هــای انــرژی یکــی از دغدغه هــای مصرف کننــدگان و دولــت اســت. دعــوت از شــرکت های اســتارتاپ 
ــن  ــای ای ــه از ظرفیت ه ــری بهین ــه کارگی ــرای ب ــبی ب ــتر مناس ــاری بس ــال ج ــت در س ــوی دول ــان از س و دانش بنی

ــم آورد. ــرژی فراه ــرف ان ــازی مص ــرای بهینه س ــرکت ها ب ش
از ایــن رو ســاخت سیســتم سرمایشــی و گرمایشــی بــا اســتفاده از نانوســیال ها بــا هــدف کاهــش مصــرف انــرژی 

موجبــات کاهــش قبــض بــرق مشــترکان را نیــز فراهــم آورد. 

گزارش ماه
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ــه  ــت ک ــروژه اس ــن پ ــر ای ــی برت ــیال های از ویژگ نانوس
ــه  ــه کار گرفت در سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی ب
ــای گازی و  ــتفاده در کولره ــت اس ــت و قابلی ــده اس ش

ــی را دارد.  ــای سرمایش ــتم ه سیس
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــرد:  ب ــار ک ــه اظه ــدی در ادام آخون
سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی می تــوان بــه 
ــا  بیــش از 30 درصــد صرفه جویــی انــرژی در مقایســه ب
دیگــر دســتگاه های سرمایشــی و گرمایشــی ســابق انجام 
داد و بــه ایــن ترتیــب عــالوه بــر کاهــش مصــرف انــرژی 
در راســتای توجــه بــه شــاخص های زیســت محیطی 
ــز گام  ــت محیطی نی ــای زیس ــت از آالیندگی ه و ممانع
برداشــت و بــه ایــن ترتیــب کاهــش انــرژی زیــادی در 
ــا مدل هــای مشــابه حاصــل خواهــد شــد.  مقایســه ب

قائم مقــام ایــن شــرکت 
دربــاره  دانش بنیــان 
نحــوه کار ایــن سیســتم 
سیســتم های  گفــت: 
همزمــان  سرمایشــی 
بــا تامیــن ســرمایش 
بــا اســتفاده  محیــط 
ســیال های  نانــو  از 
موجــب ذخیره ســازی 
ــم  ــاعات ک ــرژی در س ان
ــح(  ــا 7 صب ــاری )0 ت ب
اســتفاده  و  می شــود 

از انــرژی ذخیــره شــده و خــارج شــدن کمپرســور و 
ــد  ــا 92 درص ــی، ب ــدار الکتریک ــوط از م ــزات مرب تجهی
کاهــش مصــرف بــرق در زمــان پیــک مصــرف در 
ــن  ــاعت تامی ــدت 6 س ــه م ــط را ب ــرمایش محی روز س
ــرژی در مخــزن خــود، آمادگــی  ــره ان ــا ذخی ــد و ب می کن
ــور  ــه ط ــل ب ــن کوی ــن ف ــرای جندی ــرمایش ب ــد س تولی

همزمــان و دائــم را می باشــد. 
وی تصریــح کــرد: سیســتم مذکــور دارای کاربــری اندروید 
ــت  ــت اس ــه اینترن ــال ب ــل اتص ــمند و قاب و ios و هوش
ــرف  ــزان مص ــی از می ــرف و آگاه ــرل مص ــکان کنت و ام
انــرژی را نیــز دارد. عــالوه بــر آن قابلیــت کنتــرل دمــای 
هوشــمند در ســاعات خــواب و نبــودن در فضــای داخلــی 
خانــه، عیب یابــی اتوماتیــک سیســتم و ارســال هشــدار 
بــه مرکــز مانیتورینــگ، ارائــه گزارشــات عملکــرد مصــرف 

و ذخیــره انــرژی دســتگاه و ...  نیــز از دیگــر ویژگی هــای 
ایــن سیســتم اســت.

ــه  ــا توجــه ب ــه داد: ب ــرژی ادام ــال در حــوزه ان ــن فع ای
بومــی بــودن ســاخت ایــن محصــول، نگهــداری و 
تعمیــرات احتمالــی آنهــا نیــز بــا هزینــه ای بســیار کمتــر 
ــرد و  ــورت می گی ــی ص ــای خارج ــا مدل ه ــه ب در مقایس
عــالوه بــر آن بــا توجــه بــه هوشــمند بــودن آن می تــوان 
بــا پیش بینــی رونــد اســتهالک دســتگاه ها پیــش 
ــرد و از  ــدام ک ــر آن اق ــه تعمی ــبت ب ــل نس ــی کام خراب
ــل  ــه طــور کام ــا ب ــا خــراب شــدن آنه خاموشــی ها و ی

ــرد.  ــت ک ممانع
آخونــدی بــا بیــان اینکــه سیســتم های مذکــور بــا 
اســتفاده از نانوســیال ها تاکنــون در شــرکت توزیــع 
خراســان  اســتان  بــرق 
گرفتــه  کار  بــه  شــمالی 
ــرد:  ــان ک ــت بی ــده اس ش
درصــدی   45 کاهــش 
مبلــغ قبــض بــرق مصــرف 
افزایــش  مشــترکین، 
ــرق  ــرف ب ــدی مص 16درص
بــاری،  کــم  ســاعات  در 
 52 تــا   40 صرفه جویــی 
هزینه هــای  در  درصــدی 
تمــام شــده اســتفاده از 
سیســتم های سرمایشــی 
ــار بــا نصــف  و گرمایشــی، کاهــش 12 درصــدی پیــک ب
ــن از  ــش زمی ــد گرمای ــش رش ــن کاه ــوه و همچنی انب

اســت.  مذکــور  سیســتم های  از  حاصــل  منافــع 
آخونــدی یــادآور شــد: دانــش فنــی طراحــی و ســاخت 
ایــن محصــول ســاخت داخــل اســت و نمونــه خارجــی 
نداشــته و عــالوه بــر کاهــش مصــرف انــرژی در داخــل 
کشــور، باعــث صرفه جویــی ارزی و ریالــی بســیاری نیــز 

شــده اســت. 
ــالوه  ــون ع ــول تاکن ــن محص ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
بــر رفــع نیــاز داخلــی بــه خــارج از کشــور ماننــد عــراق، 
ســوریه و ... صــادر شــده اســت و در صــورت حمایــت از 
ــعه  ــت توس ــازی قابلی ــه انبوه س ــه مرحل ــیدن ب آن و رس

صــادرات بــه دیگــر کشــورها را نیــز دارد. 

گزارش ماه
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1. ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی میدکــس خانــه 
ــیون  ــی و دکوراس ــاری داخل ــدرن، معم م

ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 29 دیمــاه 1401 تــا 2 بهمن مــاه 
ــران  ــی ته 1401 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل

ــود. ــزار می ش برگ

2. بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه بین المللــی کاشــی، 
ــته ــع وابس ــتی و صنای ــی بهداش ــرامیک و چین س

ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 29 دیمــاه 1401 تــا 2 بهمن مــاه 
ــران  ــی ته 1401 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل

ــود. ــزار می ش برگ

ــات و  ــوزش، خدم ــی آم ــگاه بین الملل ــن نمایش 3. دومی
ــته ــی وابس ــن آموزش ــای نوی تکنولوژی ه

ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 29 دیمــاه 1401 تــا 2 بهمن مــاه 
ــران  ــی ته 1401 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل

ــود. ــزار می ش برگ

ــوی  ــت و شستش ــی نظاف ــگاه بین الملل ــن نمایش 4. اولی
ــع  ــات و صنای ــزات، خدم ــین آالت، تجهی ــی، ماش صنعت

ــک(  ــن ت ــران کلی وابســته )ای
ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 29 دیمــاه 1401 تــا 2 بهمن مــاه 
1401  در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران 

ــود. ــزار می ش برگ

ــی،  ــع معدن ــی صنای ــگاه بین الملل ــن نمایش 5. هفدهمی
ــو  ــته ژئ ــع وابس ــزات و صنای ــین آالت، تجهی ماش

ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 9 بهمن مــاه 1401 تــا 12  بهمن ماه 
ــران  ــی ته 1401 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل

برگــزار می شــود.

ــماند،  ــت پس ــی مدیری ــگاه بین الملل ــن نمایش 6. چهارمی
ــزات وابســته  بازیافــت، ماشــین آالت و تجهی

ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 9 بهمن مــاه 1401 تــا 12 بهمن مــاه 
ــران  ــی ته 1401 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل

برگــزار می شــود.

7. پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز 
ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 9 بهمن مــاه 1401 تــا 12  بهمن ماه 
ــران  ــی ته 1401 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل

برگــزار می شــود.

8. دومین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز 
ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 29 بهمن مــاه 1401 تا 2 اســفندماه 
1401  در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران 

برگــزار می شــود.

9. دومیــن کنفرانــس ملــی مطالعــات و یافته هــای نویــن 
در مهندســی مکانیــک و بــرق

ــران  ــاه 1401 در ته ــخ 20 بهمن م ــس در تاری ــن کنفران ای
برگــزار می شــود.

10. اولیــن کنفرانــس بــرق، مکانیــک، هوافضــا، کامپیوتــر 
و علــوم مهندســی

ــران  ــاه 1401 در ته ــخ 27 یهمن م ــس در تاری ــن کنفران ای
ــود. ــزار می ش برگ

11. پنجمیــن همایــش ملــی مکانیــک محاســباتی و 
تجربــی

ــران  ــاه 1401 در ته ــخ 27 بهمن م ــش در تاری ــن همای ای
برگــزار می شــود.

گردهمایی ماه

تقویم نمایشگاهی، کنفرانس ها و سمینارهای پیش رو
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محصوالت ماه

MicroMetl؛ تالش برای هوایی تمیزتر

 HVAC ــتم های ــوا در سیس ــان ه ــود راندم ــه بهب ــه ب ــد ک ــد می کن ــی HVAC تولی ــوازم جانب ــرکت MicroMetl ل ش
ــن سیســتم ها، قابلیــت سفارشی ســازی و بهینه ســازی طــرح و  ــت ای ــک مزی ــد. ی ــی کمــک می کن تجــاری و صنعت

در عیــن حــال مقــرون بــه صرفــه بــودن بــرای کاربــران نهایــی اســت. 

اکونومایزرهای سفارشی و باکس های اختالط

ایــن تجهیــزات، تهویــه و راندمــان سیســتم را بــا اســتفاده از تیغه هایــی بــا رده نشــتی 
 IECC فــوق پاییــن بهبــود می بخشــد. ایــن سیســتم ها بــا همــه کدهــای ملــی از جملــه
ــی ول و  ــو، هان ــای بلیم ــا و راه اندازه ــا کنترل ه ــد و ب ــت دارن و ASHRAE 90.1مطابق

ــد.  ــس کار می کنن زیمن

AMCA دمپرهای دارای تاییدیه

1A پروفایل ویژه با تیغه های پایداری باال با رده بندی نشتی

هود و اگزاست های برقی

ــف  ــای مختل ــذف حجم ه ــرای ح ــده ب ــت و تنظیم کنن ــوری ثاب ــن موت ف
هوا برای رسیدن به تهویه مناسب

................................................................................

................................................................................
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ــک از  ــر ی ــد. ه ــا می باش ــوه در خانم ه ــای بالق ــان و توانایی ه ــتعدادهای درخش ــر از اس ــران پ ــر ای سرتاس
ایــن افــراد تنهــا نیــاز بــه جرقــه ای دارنــد کــه مســیر پــر پیــچ و خــم خــود را آغــاز کننــد. زنــان موفــق ایــران، 
الگوهــای خوبــی بــرای زنــان در هــر نســلی و بخــوص نســل جــوان و نوجــوان می  تواننــد باشــند. البتــه بایــد 
گفــت ایــن موفقیــت بســتگی زیــادی بــه موقعیــت و شــرایط خانوادگــی فــرد نیــز دارد. بــا این حــال، هســتند 
زنانــی کــه بــا تحمــل ســختی های زیــاد توانســته اند بــه موقعیت هــای خوبــی در همــه زمینه هــا از مهندســی 
و هنــر و فنــاوری و کســب و کار گرفتــه تــا ورزش دســت پیــدا کننــد. برخــالف دیــد مــردم بســیاری از کشــورها، 
ــد و در هــر حــوزه ای ســرآمد شــوند.  ــاال برون ــد پله هــای ترقــی را علی رغــم مشــکالت ب ــی می توانن ــان ایران زن
همانطــور کــه تعــداد دانشــجویان دختــر ورودی بــه دانشــگاه از پســران بیشــتر اســت، در صــورت تــالش بیشــتر 
ــه ها را  ــه کلیش ــران هم ــق ای ــان موف ــا، زن ــن روزه ــد. ای ــود کنن ــی را از آن خ ــای بزرگ ــد موفقیت ه می توانن
ــون در سراســر  ــاوری رســیدند و اکن ــه خودب ــا ب ــم نیســتند ام ــاده ک ــان فوق الع ــن زن ــر چــه ای می شــکنند و اگ
جهــان افتخــار آفرینــی می کننــد. ایــن بانــوان بــزرگ تنهــا تعــدادی از هــزاران زنــان تأثیرگــذار ایرانــی می باشــند. 

مــا در اینجــا تنهــا تعــدادی از آنهــا را معرفــی می کنیــم.

پرونده ماه

زنان ایرانی در جهان

ماریا خرسند
ماریــا خرســند متولــد 22 خــرداد 1336، در شــهر ســاری 
ــواده اش  ــا خان ــه همــراه ب اســت. او 15 ســال داشــت ک

بــرای ادامــه تحصیــل بــه لــس آنجلــس مهاجــرت کــرد. 
ایــن زن ایرانــی دانشــمند رایانــه و مدیــر ارشــد اجرایــی 
ــر  ــال ها مدی ــت. او در آن س ــوئد اس SOS Alarm در س
عامــل شــرکت اریکســون در ســوئد بــود. در ایــن زمــان 
ماریــا تبدیــل بــه یکــی از بنیان گــذاران فنــاوری بلوتــوث 
ــوث کــه در ســالیان  ــه قابلیــت بلوت شــد. او توانســت ب
نــه چنــدان دور عرضــه شــده دســت یابــد.وی در حــال 
حاضــر، عهــده دار مدیریــت تولیــد ســخت افزار شــرکت 
ــوان  ــه عن ــال 2011 ب ــد. او در س ــوئد می باش Dell در س
عضــو آکادمــی ســلطنتی علــوم مهندســی ســوئد انتخــاب 
شــد. در 11 ژوئــن 2014، خرســند بــه دلیــل مشــارکت های 
ــروه  ــاهی گ ــدال پادش ــوئد، م ــارت س ــمند در تج ارزش

ــرد. ــت ک Serafimerorder را دریاف

مصطفی رحمانی - عضو هیئت تحریریه
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پریسا تبریز

ــکی  ــدر او پزش ــد. پ ــد 1362 می باش ــز متول ــا تبری پریس
ایرانــی و مــادرش پرســتاری آمریکایــی بــا اصالــت 
لهســتانی اســت. پریســا دارای کارشناســی و کارشناســی 
 Urbana( ارشــد در علــوم کامپیوتــر از دانشــگاه ایلینــوی
Champaign( و همچنیــن مــدرک ســاخت ژالتــو از 
دانشــگاه Gelato اســت. تبریــز متخصــص امنیــت 

ــت.  ــدی اس ــیار قدرتمن ــه ای بس رایان
ــد.  ــوگل کار می کن ــرکت گ ــرای ش ــر، ب ــال حاض او در ح
پریســا بــه واســطه ی موفقیــت خــود در کارش توانســته 

ــد.  لقــب »شــاهزاده امنیــت« را از آن خــود کن
ــال در  ــش از 7 س ــزار بی ــدس نرم اف ــوان مهن ــه عن او ب
زمینــه هــک بــرای تیــم امنیتــی گــوگل کار کــرده اســت. 
ــی را در  ــای امنیت ــدس، حفره ه ــک مهن ــوان ی ــه عن او ب
ــت و  ــته اس ــرده و بس ــدا ک ــوگل پی ــای وب گ برنامه ه
ــه ایــن کار  بــه مهندســین دیگــر نیــز یــاد داد کــه چگون
ــه  ــز ب ــا تبری ــس از پریس ــریه فورب ــد. نش ــام دهن را انج
ــوژی  ــر در حــوزه ی تکنول ــوان یکــی از 30 چهــره ی برت عن
ــون  ــی همچ ــار بزرگان ــام او در کن ــت. ن ــرده اس ــام ب ن
مــارک زاکربــرگ قــرار گرفتــه اســت. وی در شــرکت گــوگل 
ــوگل  ــا گ ــط ب ــی مرتب ــدات امنیت ــده دار بررســی تهدی عه
ــروم  ــوگل ک ــر گ ــرکت، نظی ــن ش ــوالت ای ــر محص و دیگ

اســت. 

مونا جراحی
ــت. او  ــران اس ــد دی 1357، در ته ــی متول ــا جراح مون
در ســن 21 ســالگی موفــق بــه کســب مــدرک مهندســی 
ــس از  ــد. پ ــریف ش ــی ش ــگاه صنعت ــک از دانش الکترونی
آن در ســال 2003، فوق لیســانس خــود را از دانشــگاه 
ــمی در کاخ  ــی در مراس ــا جراح ــت. مون ــتنفورد گرف اس

ســفید، نشــان »اســتعداد برتــر حرفــه ای جــوان ســال« را 
از رئیس جمهــور وقــت آمریــکا _بــاراک اوبامــا_ دریافــت 
کــرد. ایــن نشــان بــه واســطه ی تحقیقــات و پروژه هــای 
خالقانــه مونــا در گســترش دانــش پالســمونیک در 
ســاخت وســایل نانوالکترونیــک و نانوفتونیــک و صنعتــی 

ــود.  ــز« ب ــاوری »تراهرت ــردن فن ک

مونــا جراحــی تــا بــه حــال موفــق بــه کســب جایزه  هــای 
ــزه پیشــگامان مهندســی از  ــددی شــده اســت. جای متع
ــن  ــاد مهندســی Grainger یکــی از ای ــی بنی آکادمــی مل
مــوارد می باشــد. پروفســور مونــا جراحــی یکــی از 
تاثیرگذارتریــن دانشــمندان و محققــان ارشــد دانشــکده 
تراهرتــز  الکترونیــک  آزمایشــگاه  و  کامپیوتــر  علــوم 
دانشــگاه میشــیگان اســت. فنــاوری تراهرتــز بخشــی از 
طیــف الکترومغناطیــس اســت کــه بیــن فرکانــس امــواج 
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــی ق ــواج رادیوی ــس ام ــور و فرکان ن
ــی و ماشــین آالت  ــاوری در زمینه هــای پزشــکی، داروی فن
ــر  ــتعداد برت ــزه اس ــت جای ــی دارد و دریاف ــرد فراوان کارب

ــود. ــا ب ــن موفقیت ه ــون همی ــم مدی ه

مه لقا مالح
ــتان  ــده اس ــهریور 1296 نوکن ــد 31 ش ــالح متول ــا م مه لق
گلســتان بنیان گــذار ســازمان غیردولتــی زیســت محیطی 
ــت  ــط زیس ــی محی ــا آلودگ ــارزه ب ــان مب ــت زن جمعی
ــران«  ــط زیســت ای ــادر محی ــوان »م ــه عن ــود. از وی ب ب
ــوم  ــفه و عل ــل در فلس ــس از تحصی ــود. او پ ــاد می ش ی
ــدرک  ــران م ــگاه ته ــی در دانش ــی و جامعه شناس اجتماع
کارشناســی ارشــد علــوم اجتماعــی گرفــت و بــرای ادامــٔه 
تحصیــل بــه پاریــس رفــت و در دانشــگاه ســوربن علــوم 
اجتماعــی خوانــد و بــا مــدرک دکتــرا بــه ایــران بازگشــت. 
در فرانســه دورٔه کتــاب داری نیــز در کتابخانــه ملــی 

فرانســه گذرانــد. 

پرونده ماه



29مهندسی تاسیسات، سال دوم، شماره 14، زمستان 1401

ایــران در کتابخانــه  بازگشــت بــه  مه لقــا مــالح در 
ــی در  ــس از مدت ــران مشــغول کار شــد و پ دانشــگاه ته
ــات  ــٔه مؤسســٔه تحقیق ــه ریاســت کتابخان ســال 1347 ب
روان شناســی برگزیــده شــد. او پــس از بازنشســتگی همه 
وقــت خــود را در راه مبــارزه بــرای جلوگیــری از آلودگــی 
محیــط زیســت گذاشــت. مه لقــا مــالح در 17 آبــان 1400 
ــت ســن درگذشــت.  ــر کهول در ســن 104 ســالگی و براث

نکتار پاپازیان
نکتــار پاپازیــان معمــار ایرانــی ارمنی تبــار اســت. در 
ــه خانــم  ــام شــوهرش معــروف ب ــه ن زندگــی حرفــه ای ب
آنــدرف می باشــد. وی از جملــه اولیــن معمــاران زن 
ایرانــی، متعلــق بــه نخســتین نســل از دانش آموختــگان 
ــه  ــهر اراک ب ــد. در ش ــران می باش ــگاه ته ــاری دانش معم
دنیــا آمــد. تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه را در تهــران 
گذرانــد. وی جــزء اولیــن دختــران دانش آمــوز در رشــته 

ــود.  ریاضــی ب
ــای  ــای زیب ــکده هنره ــم وارد دانش ــذ دیپل ــس از اخ پ
دانشــگاه تهــران شــد و در آنجــا نیز نخســتین دانشــجوی 
دختــر در رشــته معمــاری بــود. پــس از دو ســال تحصیــل 
در تهــران بــه فرانســه رفــت و در مدرســه هنرهــای زیبای 
پاریــس و دانشــگاه بــوزار پاریــس بــه تحصیــل معمــاری 
پرداخــت. وی در مــدت ده ســالی کــه در پاریــس اقامــت 

داشــت، بــه کار در دفاتــر معمــاری نیــز مشــغول بــود.
ــر  ــران بازگشــت و دفت ــه ای در ســال 1338 خورشــیدی ب
معمــاری خــود را تأســیس کــرد و تــا ســال 1358 
ــه داد. وی  ــران ادام ــود را در ای ــت خ ــیدی فعالی خورش
ــره  ــرکت کننده در کنگ ــی ش ــاران زن ایران ــه معم از جمل
ــور  ــود. حض ــال 1356 ب ــار در س ــان معم ــی زن بین الملل
شــرکت پاپازیــان در مجامــع بین المللــی و ســخنرانی ها، 
نوشــته های او دربــاره معمــاری و چگونگــی پیشــبرد 

ــام  ــای او در انج ــازی و موفقیت ه ــم در شهرس ــن عل ای
ــارت او در رشــته ای اســت  ــای مه ــم، گوی پروژه هــای مه
کــه روزگاری ورود زنــان بــه آن تنهــا یــک آرزو بــود. 

ــد  ــاز کردن ــان پیشــرو ب ــر زن ــان و دیگ ــه پاپازی راهــی ک
ــی ادامــه  ــر ایران ــه وســیله هــزاران زن و دخت و امــروز ب
ــه او  ــی ک ــن پروژه های ــی از مهمتری ــود. بعض داده می ش
در آن شــرکت داشــته اســت، پــروژه ســاخت »دانشــگاه 
ــز،  جنــدی شــاپور« اهــواز، بخش هایــی از دانشــگاه تبری
ــع  ــرک آســتارا، دبیرســتان جام ــز، گم ــع تبری طــرح جام
ــه ای  ــان حرف ــدان و انســتیتو مربی ــی هم دانشــگاه بوعل
ــال  ــون 89 س ــه هم اکن ــان ک ــم پاپازی ــت. خان ــرج اس ک

ــند. ــاکن می باش ــس س ــد و در پاری دارن

فاطمه دانشور

وی ســرمایه دار بــزرگ تجــاری، فعالیــت خــود را در 
صنعــت معــدن شــروع و در آنجــا صــادرات مــواد معدنی 

ــه خــارج را آغــاز کــرد.  ب
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موفقیــت او در ایــن زمینــه، بــه ایجــاد هفــت کســب و 
کار بــزرگ بــه نــام او منجــر شــد. او عــالوه بــر عضویت در 
شــورای شــهر تهران و اتــاق بازرگانــی ایــران، گزارش هایی 
ــد  ــران را تهدی ــه ای ــی ک ــکالت اجتماع ــاره مش ــز درب نی
ــام  ــه ن ــود ب ــه خ ــه خیری ــد و موسس ــد می نویس می کن
مهرآفریــن تاســیس کــرده اســت کــه از زنــان و کــودکان 
ــد. اگرچــه او  ــت می کن ــدران حمای رهــا شــده توســط پ
ــن  ــا ای ــت، ام ــوده اس ــرو ب ــادی روب ــای زی ــا چالش ه ب
زن فوق العــاده در حالــی کــه چهــار فرزنــد دارد، بــه ایــن 

موفقیــت رســیده اســت.

نیره پیروزبخت

ــره پیروزبخــت، در ســال 1365 هنگامــی کــه در حــال  نی
خوانــدن آگهــی اســتخدام روزنامــه ای بــود، پــای خــود 
ــد  ــه بع ــان ب ــرار داد و از آن زم ــت ق ــیر موفقی را در مس

ــران شــد.  ــی اســتاندارد ای رئیــس ســازمان مل
ــه وی ریاســت ســازمان  پیــش از آنکــه در ســال 1392 ب
ــی  ــی اســتاندارد پیشــنهاد شــود، پســت های مدیریت مل
مختلفــی در بخش هایــی ماننــد دفتــر امــور زنــان و 
ــن  ــت و همچنی ــادرات داش ــی کاال و واردات و ص بازرس
ــود.  ــازمان ب ــک و فلزشناســی س ــع مکانی ــرکل صنای مدی
ــه  ــود کــه ب ــره پنجمیــن زن در جهــان ب در آن زمــان، نی
ــق و از  ــر موف ــن مدی ــن پیشــنهادی داده شــد. ای او چنی
زنــان موفــق ایــران فــداکاری خــود را بــرای حفاظــت از 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــی ثاب ــدگان ایران مصرف کنن
وی دارای لیســانس مهندســی مــواد )ریخته گــری( از 

ــت. ــران اس ــت ای ــم و صنع ــگاه عل دانش

مینو اختر زند 

مینــو فرمانــدار فعلــی منطقــه ” Jönköping ” در ســوئد 
اســت. او در تهــران متولــد شــد و در ســن 17 ســالگی بــه 
اســتکهلم ســفر کــرد تــا در رشــته مهندســی الکترونیــک 
تحصیــل نمایــد. وی دارای ســابقه کامــال درخشــانی 
ــا  ــن آنه ــم تری ــت و از مه ــود اس ــرکاری خ ــول عم در ط
ــرکل  ــوان مدی ــه عن ــدن وی ب ــوب ش ــه منص ــوان ب می ت
ــال 2009  ــن س ــود و در ژوئ ــاره نم ــوئد اش ــن س راه آه
میــالدی معــاون رئیــس اداره زیرســاخت هــای راه آهــن 
ــا تبدیــل گشــت. در نهایــت پــس از مــدت هــا کار  اروپ
 ”Jönköping ” در ســال 2010 بــه عنــوان فرمانــدار منطقــه
ــا اکنــون در ایــن ســمت جــای دارد. منصــوب شــد و ت

آزاده تبازاده

آزاده تبــازاده در ســال 1346 در ایــران متولــد شــد و پــس 
از وقــوع جنــگ ایــران و عــراق همــراه خانــواده بــه آمریکا 
مهاجــرت کــرد وی کاشــف ارتبــاط بیــن افزایــش گاز دی 
اکســید کربــن ناشــی از محصــوالت مصرفــی صنعتــی و 

فرســایش الیــه اوزون اســت. 
ــا 21 ســال داشــت  ــه تنه ــی ک او در ســال 1988 و در حال
ــگاه  ــیمی دانش ــروه ش ــی گ ــاون پژوهش ــوان مع ــه عن ب
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کالیفرنیــا انتخــاب شــد و در  1999 هــم باالتریــن نشــان 
ــده  ــاالت متح ــت ای ــط دول ــده توس ــا ش ــار اعط افتخ
ــزه ریاســت  ــام »جای ــه ن ــه دانشــمندان و مهندســان ب ب
ــرای خــود  ــدرک دکت ــرد. وی م ــت ک ــوری« را دریاف جمه
ــرد و  ــت ک ــگاه UCLA دریاف ــیمی از دانش ــته ش را در رش
ــات  ــز تحقیق ــه مرک ــد ب ــق ارش ــوان محق ــه عن ــپس ب س
ایمــز ناســا پیوســت. ایــن مرکــز از ســال 1939 تــا کنــون 
در زمینه هــای مختلــف علــوم فضایــی فعالیت هــای 
از  گســترده ای داشــته و نقــش مهمــی در بســیاری 
ماموریت هــای ناســا ایفــا می کنــد. دکتــر تبــازاده ســابقه 
تدریــس در دانشــگاه کالیفرنیــا ســن دیگــو را دارد و تــا 
کنــون بیــش از 60 مقالــه در زمینــه هــای مختلــف چــاپ 
ــای  ــازمان ه ــیاری را از س ــز بس ــت. وی جوای ــرده اس ک
دولتــی و علمــی از آن خــود کــرده کــه شــامل اتحادیــه 
ژئوفیزیــک آمریــکا، انجمــن هواشناســی آمریــکا، ناســا، 
ــه  ــاوری کاخ ســفید و انتخــاب شــدن ب ــم و فن ــر عل دفت
عنــوان یکــی از 10 اســتعداد برتــر آمریــکا در ســال 2002 

اســت.

فریناز کوشانفر

ــدر او  ــد. پ ــا آم ــه دنی ــران ب ــال 1355 در ته ــاز س فرین
پزشــک و پدربزرگــش یــک ارتشــی بــود کــه بــرای مــاری 
کــوری احتــرام زیــادی قائــل بودنــد و بــه همیــن خاطــر 
ــوم  ــل در عل ــه ســراغ تحصی ــد ب ــاز را تشــویق کردن فرین
ــتان  ــته دوران دبیرس ــق برجس ــن محق ــرود. ای ــد ب جدی
ــگان و  ــر فرزان ــتان معتب ــرق را در دبیرس ــی ب و کارشناس
ــه  ــرای ادام ــپس ب ــرده و س ــی ک ــریف ط ــگاه ش دانش

ــاالت متحــده شــد.  ــل راهــی ای تحصی
او رشــته بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه UCLA را بــرای 

ــرد.  ــاب ک ــد انتخ ــی ارش ــع کارشناس مقط

ــه جایــزه  ــاز کوشــانفر بایــد ب ــز فرین از افتخــارات و جوای
مختــرع جــوان ســال دانشــگاه MIT در 2008 اشــاره کــرد 
کــه بــه خاطــر  طراحــی نوعــی از میکروتراشــه هــا بــه وی 
اهــدا شــد. او همچنیــن در ســال 2011 بــه عنــوان یکــی 
ــا  ــت اوبام ــی از دس ــد و مهندس ــوم جدی ــگان عل از نخب
ــه  ــو هــم او را ب ــوژی ریوی ــت. نشــریه تکنول ــزه گرف جای
ــا برگزیــده  ــوان یکــی از 35 مختــرع برتــر جــوان دنی عن

اســت.

آلینوش طریان

آلینــوش طریــان آبــان ١٢٩٩ در خانــواده ارمنــی در تهــران 
بــه دنیــا آمــد. پــدر و و مــادرش هــردو در زمینــه ترجمــه 
ــتند.  ــش داش ــر آت ــتی ب ــی دس ــه ارمن ــی ب ــار از فارس آث
ــان دوران دبیرســتان در آموزشــگاه  ــوش پــس از پای آلین
ــل در رشــته  ــرای تحصی ــر زرتشــتیان، ب انوشــیروان دادگ
فیزیــک وارد دانشــگاه تهــران شــد. چهــار ســال بعــد و 
پــس از اخــذ مــدرک در همیــن مرکــز بــه عنــوان متصدی 
عملیــات آزمایشــگاهی دانشــکده علــوم اســتخدام شــد. 
ــا  ــل ب ــه تحصی ــر ادام ــه فک ــی ب ــس از مدت ــوش پ آلین
ــه خاطــر  ــر حســابی ب ــا دکت ــاد ام ــی افت ــورس تحصیل ب

ــا ایــن درخواســت مخالفــت کــرد. زن بــودن ب
آلینــوش ســپس بــا هزینــه شــخصی و کمــک پــدر راهــی 
دانشــگاه پاریــس شــد. او از ایــن دوران و آشــنایی 
ــن  ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــوری ب ــاری ک ــر م ــا دخت ب
ــد. وی پــس از دریافــت  ــاد مــی کن ســال های زندگــی ی
ــس در  ــنهاد تدری ــا رد پیش ــرا در 1337 و ب ــدرک دکت م
ســوربن بــه ایــران بازگشــت تــا در دانشــگاه تهــران بــه 
ــک،  ــذاران اخترفیزی ــان از پایه گ ــردازد. طری ــس بپ تدری
ــتین  ــیدی و نخس ــک خورش ــه فیزی ــتین رصدخان نخس

ــت. ــران اس ــیدی ای ــکوپ خورش تلس

پرونده ماه
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در ایــن شــماره از ماهنامــه مهندســی تاسیســات کــه ویــژه روز زن اســت تصمیــم بــر آن گرفتیــم کــه دلنوشــته ای از بانــوان 
ــکاری  ــر هم ــوان دانش پذی ــت عن ــانه تح ــی کاش ــی و مهندس ــی فن ــه آکادم ــا مجموع ــر ب ــال اخی ــه در یکس ــی ک مهندس
ــح  ــت را فت ــاوری برســند و قله هــای موفقی ــه خودب ــن خــاک ب ــدس در ای ــان مهن ــا تمامــی زن ــم ت داشــته اند را نشــر دهی

ــوان برایمــان نوشــتند. ــد. برخــی از ایــن بان کنن
شما را دعوت می کنیم به خواندن این سلسله از یادداشت های جذاب بانوان سرزمینم ایران!...
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پــدرم دوســت داشــت معلــم شــوم. می گفــت شــغل مناســب خانم هاســت. مــن 
ــرادرم مهندســی مکانیــک  عاشــق ریاضــی و دوســتدار مســائل ســخت بــودم. ب
ــوام  ــم می خ ــم گفت ــن ه ــت و م ــختی اس ــته س ــه رش ــد ک ــد و گفتن ــول ش قب
ــالن  ــم. س ــوش نمی کن ــگاه را فرام ــه دانش ــوم. روز ورود ب ــک ش ــدس مکانی مهن
ــود. کارگاه جوشــکاری و تراشــکاری و ... ســختی های  ــو از پســر ب دانشــکده ممل
ــاد.  ــرژی زی ــر شــور داشــتم و ان ــل شــدم. ســری پ ــاد و باالخــره فارغ التحصی زی
ــه و  ــر کاری مردان ــارت. دفت ــد نظ ــدم. واح ــاور ش ــین مش ــرکت مهندس وارد ش

ــی.  ــت کن ــودت را ثاب ــه خ ــدن. اینک ــروع ش ــختی های کاری ش س

ــران و  ــدم ته ــم، اوم ــل گرفت ــه تحصی ــه ادام ــم ب ــال تصمی ــه س ــد س ــی. بع ــر ده ــا را تغیی ــه نگاه ه اینک
ــم  ــک خان ــدس مکانی ــکاری شــدم و ســختی ها بیشــتر شــدن. اصــال مهن ــد وارد کار پیمان فوق لیســانس و بع
ــود، کار،  ــخت ب ــم. س ــت کن ــودم را ثاب ــن خ ــا م ــرد ت ــان می ب ــا زم ــروژه ماه ه ــر پ ــتن. اول ه ــول نداش رو قب
زندگــی، ازدواج و مــادر شــدن. اینکــه بخــوای تــو همــه اش بهتریــن باشــی خیلــی انــرژی می خــواد. بعــد 50 
روز از بــه دنیــا اومــدن دختــرم کارم رو بــه صــورت دورکاری شــروع کــردم. دوران شــیرینی بــود و االن خوشــحالم 
کــه بــا 15 ســال ســابقه کار در رشــته خــودم موفــق هســتم و دختــرم بــا غــرور میگــه مامانــم مهندســه و مــن 
ــه زندگــی .اینکــه  ــه خودمــون بســتگی داره و نگاهمــون ب ــز ب ــم باشــم. همــه چی ــل مامان هــم می خــوام مث
بخواییــم ســخت بگیریــم و یــا اینکــه تــالش کنیــم و لــذت ببریــم. فقــط می تونــم بگــم امــروز از جایــی کــه 
هســتم خوشــحالم و در تــوان خــودم تمــام تالشــم رو کــردم و ســعی می کنــم بــه روز باشــم. از یادگیــری هــراس 

نداشــته باشــم و بهترینــم رو زندگــی کنــم.
ــدی در  ــش مفی ــه در حــد خــودم نق ــادر و خوشــحال از اینک ــک م ــر ی ــم و مهمت ــک زن ــه ی خوشــحالم از اینک

ــودم دارم. ــه خ جامع
به امید موفقیت و شادی زنان سرزمینم

سارا قشقائی پور - اصفهان
سرپرست تاسیسات مکانیکی شرکت مهندسی و ساختمان پی چین

پرونده ماه

صبح های خيلی زود برای رسيدن به محل كار از خانه خارج مي شوم .
در مســير مثــل هميشــه برنامــه روزانــه خــودم را چــک مي كنــم تــا مبــادا چيــزی 

از قلــم افتــاده باشــد. 
پشــت چــراغ قرمــز بــاز همــان لبخنــد هميشــگی پيرمــرد اســپند بــه دســت را می بينــم. 
گپــی چندثانيــه ای بــا اون مي زنــم و نــان ســنگكم راكــه بــراي صبحانــه گرفتــه ام بــا اون 
ــرد  ــا م ــر راننده ه ــم اكث ــگاه مي كن ــه ن ــراف ک ــين های اط ــه ماش ــوم. ب ــريک می ش ش
هســتند. حضــور تــا حــدودی كمرنــگ بانــوان ســرزمينم را در حــوزه كاری خــودم حــس 
مي كنــم. وارد كارگاه می شــوم. مــن در محــل كار خــودم بــا كفش هــا و لبــاس كار مردانــه 
زنانــه پــای كار ايســتاده ام تــا بــا توانايــی و علــم و اســتعداد خــودم بتونــم مجموعــه را بــه 

موفقيــت برســانم و لبخنــد را روی لــب تک تــک همكارانــم ببينــم.

شهرزاد گرجی - کرج / مهندس مكانيک و طراح قالب های صنعتی 
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روز پيــش راه انــدازی بــود، چنــد روز قبــل از افتتــاح رســمی خــط 7 متــروی تهران. 
ــش.  ــه ديدم ــردم ك ــک می ك ــا رو چ ــه تونل ه ــوای ورودی ب ــير ه ــتم مس داش
ــود،  ــرده ب ــه درســت ك ــی هــوای الن ــان اصل ــا، در مســير جري ــر از همه ج بی خب
ــا  ــود. ب ــته ب ــش نشس ــه روی تخم هاي ــری مادران ــا صب ــود و ب ــته ب ــم گذاش تخ
ديدنــش دلــم ريخــت. چنــد دقيقــه ديگــر فن هــا راه انــدازی می شــدند و معلــوم 
ــده  ــم پرن ــده، آشــيانه و تخم هايــش خواهــد آمــد. گفتي ــر ســر پرن ــود چــه ب نب
را فــراری دهيــم بلكــه خــودش زنــده بمانــد، امــا در نهايــت تصميــم گرفتيــم بــه 

غريــزه اش احتــرام بگذاريــم.

ــزش را نجــات  ــال تخم هايــش شــود و جــان عزي ــردن ســرعت، شــايد بی خي ــاال ب ــن و ب ــا روشــن شــدن ف ب
دهــد. فــن را روشــن كرديــم و ســرعت را لحظــه بــه لحظــه باالتــر می برديــم تــا بــه دور نامــی برســد. شــروع 
ــده و آشــيان  ــود. نگــران پرن ــم نب ــوی دل ــن، امــا مــن دل ت ــری پارامترهــای عملكــردی ف ــه اندازه گي ــم ب كردي
كوچكــش بــودم. بــه زندگــی پرنــده فكــر می كــردم كــه بــرای اوليــن بــار عاشــق شــده، بــا جفتــش النــه ســاخته، 
عشــق ورزيــده، بــارداری و تخمگــذاری را تجربــه كــرده و... صبــوری كــرده، بــه ايــن اميــد كــه جوجه هايــش 
ســر از تخــم در بياورنــد. چــه می دانســت كــه قــرار اســت طوفانــی تمــام آرزوهايــش را بــا خــود ببــرد. بيشــتر 
از نتايــج تســت كــه نتيجــه چنــد ســال زندگــی كاری ام بــود، نگــران پرنــده كوچــک و آشــيانش بــودم. كارمــان 
كــه بــا موفقيــت تمــام شــد، دلــم طاقــت نيــاورد و بــه ســراغش رفتــم. نمی دانســتم بــا چــه صحنــه ای مواجــه 
ــرده؟  ــرار ك ــزش را برداشــته و ف ــه جــان عزي ــادری ك ــی شكســته؟ م ــران؟ تخم هاي خواهــم شــد. آشــيانی وي
ــا وجــود طوفانــی كــه احاطــه اش كــرده بــود، نشســته بــود و دليرانــه  امــا قهرمــان قصــه مــا آرام و صبــور ب
ــای  ــم طوفان ه ــه عليرغ ــادم ك ــی افت ــام زنان ــاد تم ــه ي ــود. ب ــرده ب ــش محافظــت ك ــيانه اش و تخم هاي از آش

زندگــی، ماندنــد و بــه خاطــر فرزندانشــان فــرار نكردنــد و شــجاعانه آشيانه شــان را حفــظ كردنــد.
دمت گرم قهرمان كوچک من !

هاله امری کاظمی - تهران
راهبر فرآيند مترو خط 7 تهران – شركت فراب

رایا بهرامی نژاد - ارومیه
مهندس طراح و ناظر تاسیسات مکانیکی - مهندسین مشاور بوم نقش اثر

عضو کمیته گاز سازمان نظام مهندسی استان اذربایجان غربی

ــام  ــت تم ــه ظراف ــد و ب ــه محاســبه می کنن ــی ک ــل ستایشــند زن های ــه قاب چ
می آفریننــد و جهــان را زیباتــر می کننــد. بــی شــک زنــان مهنــدس آفریننــدگان 
ــک  ــت از ی ــش و خالقی ــی از دان ــا بهره جوئ ــان ب ــد. آن ــدرن امروزن ــای م دنی
ــد  ــات و ارزش هــای اخالقــی از ســوی دیگــر می توانن ــه معنوی ســو و توجــه ب
اختــراع کننــد و بســازند و حــس زیبایــی را بــه دیگــران منتقــل کننــد. مــن بــا 
تمــام وجــودم بــه حرفــه مهندســی عشــق مــی ورزم، چــرا کــه هــر چــه بیشــتر 
ــت  ــت خلق ــه عظم ــی ب ــم، بیشــتر پ ــه می کن ــق و مطالع می اندیشــم و تحقی

ــرم. ــات می ب و کائن
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آرزوهای بزرگ برای زندگی دارم.

شب ها دیرتر از همه می خوابم .
ــم،  ــم می زن ــر صورت ــه ام را ب ــاب مردان ــوم نق ــدار می ش ــه بی ــر از هم ــا زودت صبح ه
کفش هایــم را می پوشــم و زندگــی را آغــاز می کنــم بــه انــدازه ی تمــام روز مــی دوم. 
ــا  ــد آنه ــد مردهــا می شــوم مانن ــم مانن ــوض می کن در سیســتم کاری جنســیتم را ع
نــگاه می کنــم و ماننــد آنهــا حــرف می زنــم. بــدون انعطــاف و همــراه بــا بروکراســی 
ــم برنامــه ی  ــم و همــان حیــن در لحظــه ی فراغت ــه ایفــای نقــش می کن آن، مقتدران
نقــش زنانــه ام را می چینــم: برنامــه پخــت غذایــی دلپذیــر بــرای فــردا کــه فرزنــدان 

دلبنــدم از مدرســه و همســر مهربانــم از کار، خســته بــه خانــه برمیگردنــد، برنامــه

کالس هــای کمــک آموزشــی فرزندانــم، برنامــه رســیدگی بــه درس هایشــان، رســیدگی بــه امــورات خانــه، برنامــه 
پذیرایــی آخــر هفتــه از دیگــر عزیزانمــان و ...

بــه خانــه برمی گــردم و حــاال کارهــای زنانــه ام را شــروع می کنــم. نقــاب مردانــه ام را برمــی دارم، زیبــا می شــوم 
و ... تمــام ســعی ام را می کنــم کــه ایــن دو نقــش را اشــتباه نکنــم.

به خود می بالم که شاغل بودن من، یکی از معیارهای توسعه یافتگی جامعه ام می باشد.
مــن زنــی هســتم کــه بــا وجــود نگرش هــا و باورهــای ســنتی حاکــم بــر جامعــه، تضــاد بیــن نقــش زن بــه 
عنــوان یــک همســر- مــادر در خانــه و یــک زن شــاغل در بیــرون از خانــه را پذیرفتــه و پــا بــه پــای مــردان وارد 

جامعــه شــده و بــرای کســب هویــت فــردی و اجتماعــی خــود تــالش می کنــد.
ــا ایفــای همزمــان نقش هایــم بازیگــری بــی بدیلــم کــه صورتک هایــی را هــر لحظــه بــه چهــره می زنــم. در  ب
ــدم، در نقــش  ــد مســئول و پاســخگو و دغدغه من ــر جــدی و منضبطــم، در نقــش یــک کارمن نقــش یــک مدی
ــه ماننــد دیگــر زنانــی  ــرای شــوهرم، همســری می شــوم ب ــرای دلبندانــم دارم و ب مــادر، مهربانــی و گذشــت ب

کــه تمــام وقــت خــود را در خانــه و معطــوف بــه او می کننــد.  
ــزی دارم و  ــه ام برنامه ری ــورات خان ــرای ام ــا ب ــم ام ــپری می کن ــل کار س ــادی را در مح ــان زی ــه زم ــا اینک ب
زندگــی ام بــه ماننــد زنــان خانــه دار اطرافــم بــه غایــت منظــم و هدفمنــد اســت. معتقــد بــه ســالم بــودن غــذای 
خانگــی و آمــاده کــردن اســباب و لــوازم آن بــا دســترنج خــودم هســتم تــا عزیزانــم را از موهبــت غــذای خانگــی 
محــروم نکنــم. نقــش شــغلی ام برایــم افزایــش مهارت هــا و دانــش اجتماعــی بیشــتر، اســتقالل مالــی، روحیــه 
اعتمــاد بــه نفــس، پشــتکار قــوی، افســردگی کمتــر و احســاس مفیــد بــودن بــه ارمغــان آورده اســت. واقعیــت 
هــا را بــه عینــه می بینــم و اســتعدادهای نهفتــه ام شــکوفا شــده و بــه فعلیــت رســیده، شــخصیتم رشــد یافتــه 
و رغبــت و عالقــه ام پیرامــون مســائل جامعــه زیــاد شــده و بــه مســائل عمیــق می نگــرم امــا بــا ایــن وجــود 
نمی توانــم منکــر فشــار روحــی و جســمی ناشــی از کار مضاعــف و اســترس آن و همچنیــن احســاس تقصیــر 
تنهــا مانــدن فرزندانــم در روزهــای کودکــی و ... شــوم ماننــد اولیــن روزی کــه آنهــا را از آغــوش گــرم خــود جــدا 

و بــه مهدکــودک ســپردم و بــه محــل کار رفتــم و هــم پــای آنهــا گریســتم .
ــم شــاهد  ــرم. فرزندان ــم راضی ت ــت فرزندان ــت دارم چــون از تربی ــن وجــود از خــود احســاس رضای ــا ای ــا ب ام
روابــط مبتنــی بــر برابــری بیشــتر پــدر و مادرشــان هســتند و می بیننــد کــه مادرشــان از شــغلش لــذت می بــرد 
ــز در  ــم نی ــم. فرزندان ــرار می کن ــم برق ــا فرزندان ــری ب ــم در اجتمــاع، رابطــه بهت ــه واســطه ی حضــور فعال مــن ب
مقایســه بــا فرزنــدان مــادران خانــه دار، نــه تنهــا زنــان را بهتــر درک می کننــد بلکــه مــردان را هــم منطقی تــر 
ارزیابــی می کننــد. حــس مســئولیت پذیری در فرزندانــم تقویــت شــده و چــون مادرشــان را زنــی آزاد در فکــر 
و اندیشــه می بیننــد آنهــا نیــز ایــن روحیــه را در خــود دارنــد. از روابطــم بــا همســرم نیــز راضــی هســتم چــون 
ــا دنیــای او بیگانــه  مشــکالت جامعــه ام را می بینــم و نقــش اجتماعــی ام، بــه مــن دیــد بهتــری از او داده و ب
ــه ناشــی از کار گروهــی در  ــه تعــاون و همــکاری ام ک ــم و روحی نیســتم، احساســات و عقایــدش را درک می کن
محیــط کارم هســت مــرا در مشــکالت زندگــی مبــارزی همــراه و همــگام ســاخته اســت. البتــه بایــد ایــن را هــم 

ــان عشــق مى خواهــد. ــه صــورت همزم ــن نقش هــا ب ــن ای ــم پذیرفت بگوی

فرشته بدریان - کرج / کارشناس واحد مهندسی



مهندسی تاسیسات، سال دوم، شماره 14، زمستان 1401 36

پرونده ماه

بــازار کار در رشــته تاسیســات و البتــه در تمامــی رشــته ها واقعــا نیازمنــد افــراد 
ماهــر و باتجربــه اســت و مــن بــه عنــوان یــک خانــم کــه در رشــته مکانیــک 
تحصیــل کــرده و در رشــته تاسیســات ســاختمان پایــه نظام مهندســی دارد و 
بــا توجــه بــه تجربــه ی دوســتان و همــکاران شــاغل در ایــن رشــته، معتقــدم 
کــه هــر قــدر مهندســین گرامــی، چــه خانــم و چــه آقــا، گرایــش بــه کار گروهی 
در ایــن رشــته شــغلی داشــته باشــند، در ایــن رشــته بســیار موفق تــر خواهنــد 
بــود. البتــه بنــده فعــال در ایــن رشــته مشــغول بــه کار نیســتم و خــارج از ایــن 

ــت داشــته ام. ــای پاره وق رشــته فعالیت ه

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران رشته مهندسی مکانیک هستم.
ــا  ــه ب ــدم ک ــغول ش ــه ای مش ــبختانه در حرف ــدم. خوش ــه کار ش ــغول ب ــال 96 مش از س
علــم مهندســی مکانیــک ارتبــاط داشــت و البتــه مــن هــم عالقه منــد هســتم بــه رشــته 

تحصیلیــم. امــا فقــط تنهــا شــانس مــن ایــن موضــوع بــود. 
ــاالی مــن امــا در مــورد  ــه هــوش و اســتعداد و یادگیــری ب ــم ب علی رغــم اذعــان مدیران
ــار  ــر ب ــه زی ــودم ک ــه آدمــی نب ــی ک ــم اجحــاف می شــد. از آنجای ــا در حق ــوق و مزای حق
ــع از  ــن کار در واق ــی ای ــه منف ــم شــرکت را تغییــر مــی دادم. نکت حــرف زور ســر خــم کن
صفــر شــروع کــردن و از صفــر حقــوق گرفتــن اســت. در محیــط کار همیشــه کارهــای کــم 
ریســک رو بخاطــر عــدم اعتمــاد و اطمینــان بــه خانم هــا می ســپرند و اعتمــاد نمی کننــد

که صفر تا صد کاری رو یک خانم انجام بدهد.

خانم هــا چــون خــرج زندگــی را بــه دوش نمی کشــند حقوقشــان پایمــال می شــود. همــه مثــل مــن نیســتند 
ــا  ــراج ی ــم اخ ــن ه ــردن م ــب ســکوت نک ــه عواق ــد. البت ــا ســاکت می مانن ــر خانم ه ــد. اکث ــه ســکوت نکنن ک
ــد و  ــم می گیرن ــا را دســت ک ــان می ســپرند و خانم ه ــه آقای ــوده. موقعیت هــای شــغلی خــوب را ب اســتعفا ب

مــن هــم از ایــن موضــوع آســیب دیــدم.

افسانه مدرک - ارومیه

فهیمه مقدم - تهران / فروش تجهیزات مربوط به تاسیسات مکانیک

یکــی از چالش هــای مهــم بنــده مســئولیت های زیــاد در زندگــی فــردی و شــغلی 
و نبــرد بــا محدودیت هــای زندگــی بــدون ســاپورت نزدیــکان می باشــد. حقــوق 
ــگاری  ــط کار و نادیده ان ــف در محی ــدات مضاع ــا و تعه ــر تالش ه ــز در براب ناچی
تالش هــا و زحمــات و سوءاســتفاده از روحیــه کاری˓ ســبب کمرنــگ شــدن 
انگیــزه بــرای ادامــه زندگــی شــغلی می شــود. مشــتاق یادگیــری در زمینــه رشــته 

تحصیلــی خــودم )مهندســی مکانیــک( و فعالیــت در ایــن زمینــه هســتم.

طیبه بالرک - تهران
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در حــوزه کتــاب، کتبــی وجــود دارد کــه در حیطــه ی اشــتغال بانــوان، پیامدهــای اجتماعــی، ارتقــای شــغلی و کلــی از ایــن 
دســت موضوعــات بــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت. 

همــه ی مــا نیــاز داریــم تــا داســتان هایی بخوانیــم کــه دنیــای زنــان را بیــان کننــد. زنانــی کــه نیمــی از جمعیــت جهــان را 
تشــکیل می دهنــد. چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت، روایــت مــا از جهــان، نصفــه و نیمــه خواهــد بــود! 

چند کتاب را در این حوزه با هم مرور می کنیم.
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راهنمای مادران شاغل
فارســلند،  ایلیــن  نویســنده: 

اســمیلی کارول 
مترجم: فریبا مقدم

مادر بودن شاید پیچیده ترین، 
توانفرساترین، عاطفی ترین، 
مشکل ترین و در عین حال، 

شگفت انگیزترین حادثه زندگی 
من بوده است. 

ــر شــما هــم مــادر هســتید  اگ
پــس خیلــی خــوب منظــور مرا 
درک می کنیــد. اگــر بــه ایــن موضــوع احساســات ناشــی 
ــه کار  ــه و بازگشــت ب ــان در خان از تنهــا گذاشــتن کودکت
را هــم اضافــه کنیــد، آن گاه ســختی و عظمــت »مــادری 
شــاغل« بــودن، خــود را بیشــتر نمایــان می ســازد. خــوب 
ــت. در  ــوده اس ــور ب ــن همین ط ــرای م ــه ب ــم ک می دان
ابتــدا تصــور می کــردم کــه دیگــران هــم قادرنــد از عهــده 
ایــن وظیفــه برآینــد و کار چنــدان دشــواری نیســت. امــا 
دو مــاه پــس از بــه دنیــا آمــدن اولیــن فرزنــدم، هنــگام 
ــاس  ــودم لب ــرده ب ــوز فرصــت نک ــه می شــد، هن ــر ک ظه
ــدم و  ــا می پری ــوزادم از ج ــه ن ــدای گری ــا ص ــم. ب بپوش
حتــی رفتــن بــه فروشــگاه نیــز ماننــد مأموریتــی دشــوار 
بــود. بــا ایــن وضعیــت چطــور می توانســتم بــه کارم بــاز 

گــردم؟ )برشــی از کتــاب(

در ستایش زنان سرسخت
نویسنده : َکِرن کاربو

مترجم : مهدیه مومنی

در ســتایش زنــان سرســخت 
کتابــی ســت در ســتایش 
زنانــی کــه سرســخت بــودن 
ــی  ــدن ویژگ و سرســخت مان

ــت.  ــاخص آن هاس ش
کــرن کاربــو در ایــن کتــاب از 
ــد از  ــان سرســخت می گوی زن

ــند  ــود را می شناس ــق خ ــا و عالی ــه نیازه ــان هایی ک انس
و هــر چنــد گاهــی دیگــران را در اولویــت قــرار می دهنــد 
ــای  ــادل نیازه ــی مع ــود اهمیت ــای خ ــرای نیازه ــا ب ام
ــل  ــارات تحمی ــه انتظ ــان ب ــن زن ــد. ای ــران قائل ان دیگ
ــد  ــی می کنن ــه در آن زندگ ــی ک ــوی فرهنگ ــده از س ش
واقف انــد امــا شــناخت درســت از خویــش را در اولویــت 
نســبت بــه ایــن انتظــارات قــرار می دهنــد و پذیرفته انــد 
کــه هزینــه یــک انســان تمــام عیــار بــودن برابــر اســت 

بــا رنجانــدن دیگــران.

خودت باش دختر
نویسنده : ریچل هالیس

مترجم : پری راد

ایــن کتــاب خودیــاری خیلی 
زود بــا اســتقبال گســترده ای 
و  خواننــدگان  ســوی  از 
و  منتقــدان مواجــه شــد 
ــاره ی آن  ــادی درب ــراد زی اف
بــرای  کردنــد.  اظهارنظــر 
در  واشنگتن پســت  مثــال 
ایــن بــاره گفتــه اســت کــه 
ــدس،  ــاب مق ــای کت ــی از نقل قول ه ــاب ترکیب ــن کت ای
خاطــرات  و  انگیزشــی  نــکات  دخترانــه،  حرف هــای 
اســت. خــودت بــاش دختــر در همــان ســال در فهرســت 
پرفروش ترین هــای نیویورک تایمــز هــم قــرار گرفــت. 
ــوع  ــک موض ــه ی ــاب ب ــنده ی کت ــس، نویس ــل هالی ریچ
بســیار مهــم اشــاره دارد، شــما و تنهــا خود شــما مســئول 
ــد دروغ هــای  ــد بگذاری خوشــحالی خــود هســتید و نبای
ــن  ــا ای ــد ی ــف کن ــما را تضعی ــان ش ــاره ی زن ــج درب رای

ــرد. ــما بگی ــحالی را از ش خوش

مردانه بازی کن زنانه پیروز باش
نویسنده : گيل اونز

مترجم : ویدا اسالمیه

ــاش نوشــته ی  ــروز ب ــه پی ــازی کــن زنان ــه ب ــاب مردان کت
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گیــل ایوانــز کتابــی اســت بــرای زنانــی کــه می خواهنــد 
راه و رســم بــازی تجــارت را بیاموزنــد. 

از  یکــی  ایوانــز  گیــل 
مدیــران  بانفوذتریــن 
آمریکاســت.  در  اجرایــی 
در  فعالیتــش  دوران  در  او 
فضــای مردســاالر رســانه ها 
ــرده  ــورد ک ــی برخ ــه زنان ب
در  همگــی  کــه  بــود 
محیــط کار خــود احســاس 
می کردنــد.  درماندگــی 
ــا  ــن زن ه ــه ای ــنده ب نویس
می گویــد تجــارت و کســب 

ــاص  ــد خ ــه قواع ــت ک ــازی اس ــک ب ــبیه ی ــز ش و کار نی
ــی از  ــای مهم ــر بینش ه ــاب حاض ــودش را دارد.  کت خ
ــای  ــد و روش ه ــکار می کن ــرد را آش ــن زن و م ــط بی رواب
ــدرت  ــد از ق ــه می خواه ــی ک ــر زن ــرای ه ــردی را ب کارب
خــود در محیــط کار اســتفاده کنــد ارائــه می کنــد.

زنان توانمند
راهنمای همه زنان به سوی زندگی موفق

نویسنده : لوئیز هی
مترجم : مهدی قراچه داغی

ایــن  در  هــی  ال  لوئیــز 
کتــاب بــا زبانــی شــیوا بیان 
می کنــد کــه توانمنــد کــردن 
ــت  ــن کاری اس ــان بهتری زن
انجــام  می توانیــم  کــه 
ــی  ــرا بخــش بزرگ ــم زی دهی
ــان  ــه زن ــا ب ــت م از موفقی
دارد.  بســتگی  زندگیمــان 
زن  شــما  نــدارد  تفاوتــی 
ــت  ــرد. موفقی ــا م ــید ی باش
روی  بــر  اطرافتــان  زنــان 

ــه  ــه ب ــد ک ــان می کن ــت. او بی ــذار اس ــم تاثیرگ ــما ه ش
ــان  ــه زن ــل وجــود ســرکوب ها و ســرخوردگی هایی ک دلی

ــزت  ــد ع ــا بای ــد، آن ه ــه می کنن ــی تجرب ــنین کودک از س
ــرده  ــت ک ــود تقوی ــت را در خ ــاس لیاق ــس و احس نف
ــود  ــی خ ــران در زندگ ــلطه جویی دیگ ــلط و س ــا از تس ت

جلوگیــری کننــد.

الهام برای زنان شاغل معاصر
نویسنده : هلن اکسلی

ــدی  ــس عب مترجــم : نرگ
ــانی آب بخش

بــر  الهامــات  کتــاب 
پایــه باورهــا، تفاســیر 
ــع آوری  ــات جم و تحقیق
زنــان  توســط  اکثــرا  و 
اســت،  شــده  نوشــته 
بــه ایــن هــدف کــه بــه زنــان در هــر کجــای دنیــا ایــن 
الهــام را ببخشــد کــه توانمندی هــای خــود را بــاور کننــد، 
ــداکاری  ــند، ف ــته باش ــع را داش ــتن موان ــارت شکس جس
ــان  ــرای زن ــا ب ــن تنه ــا ای ــوند. ام ــکوفا ش ــد و ش کنن
شــاغل و بلندپــرواز نیســت. حیــن نوشــتن ایــن کتــاب، 
از وضعیــت میلیون هــا زن آگاه بــودم کــه درگیــر جنــگ 
و فقــر بودنــد، زنانــی کــه از خانواده هایشــان محافظــت 
می کردنــد، کارهــای پیش پاافتــاده انجــام می دادنــد 
ــورت  ــان ص ــن زن ــط ای ــا توس ــد از کار دنی ــه 06 درص ک

. فــت می گر

----------
ــه  ــد ک ــوزه بودن ــن ح ــری در ای ــاد دیگ ــای زی کتاب ه
ــی  ــت. کتاب های ــارج اس ــال خ ــی از مج ــت معرف فرص
چــون: مــردان مریخــی زنــان ونوســی،چرا مــردان زنــان 
زیــرک را دوســت دارنــد، زنانــی کــه کار می کننــد، 
ــروی  ــان، نی ــاره زن ــی درب ــر خــوب، رازهای ســندروم دخت
ــان و مشــارکت  ــواده، زن ــان و خان ــه نفــس، زن اعتمــاد ب
سیاســی، چگونــه بــه همســر خــود عشــق بورزیــم، 

جایــگاه اشــتغال زن در عرصــه بین الملــل و ...

بگذارید کتاب ها ما را بخوانند.
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مهندس بانوی موثر

ســازمان نظام مهندســی یکــی از بارقه هــای امیــد در 
ــرا  ــه کار ف ــتغال ب ــه اش ــوده و پروان ــتغال ب ــۀ اش زمین
جنســیتی آن جــای بســی مســرت بــرای جامعــه بانــوان 
ایــران اســالمی دارد. شــرایط احــراز دریافــت ایــن پروانــه 
ــازار  ــۀ ب ــدی تجرب ــا ح ــه و ت ــب مربوط ــۀ کت ــا مطالع ب
ــده  ــدی محدودکنن ــه قی ــی ک ــده و از آنجای ــا ش کار مهی
ــه کارگیــری دانــش خویــش در  ــرای ب ــان ب را متوجــه زن
ــی  ــد جایگاه ــوده، می توان ــور ننم ــعۀ کش ــۀ توس چرخ
ــوان،  ــیزگان و بان ــازار کار دوش ــی ب ــد و تعال ــرای رش ب

ــود. ــوب ش محس
اگــر چــه حضــور دختــران و زنــان در دانشــکده های 
ــگ و  ــته، کمرن ــال گذش ــت س ــی در بیس ــی و مهندس فن
ــوده  ــنتی ب ــی و س ــتوانه های عرف ــدون پش ــی، ب حداقل
و جامعــه در پذیــرش دختــران یــا زنــان مهنــدس، 
تردیدهایــی نســبی داشــت و بــا پاییــن کشــاندن ایــن 
گــروه اجتماعــی در حــد یــک شــعار کــه حتــی محتــوای 

آن را نیــز برنمی تابیــد و بــه نازل تریــن درجــات خدمــت 
ــی، آســان ترین  ــی، خصوصــی و تعاون در نهادهــای دولت
راهــکار بــرای هضــم و حــذف آنــان در پیــش می گرفــت 
امــا در ادامــۀ راه، اقلیــت نخبــه و فرهیختــه بــا توجــه به 
رونــق نســبی بــازار کســب و کار آن دوران توانســتند پــا 

ــد. ــادی بگذارن ــی و اقتص ــای اجتماع ــه عرصه ه ب
جهــت  در  شــغلی  فرصت هــای  بــه  دســتیابی 
ــا  ــتفاده از توانایی ه ــزام اس ــا ال ــراه ب ــازی، هم فرهنگ س
ــان  ــی، چن ــت های مدیریت ــه در پس ــای زنان و ظرفیت ه
نمــود و بازخــورد آشــکاری داشــته کــه در پنجمیــن دورۀ 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی از جهــت کمیتــی بــه 
ــس از  ــید و پ ــن رس ــر از 277 ت ــری 14 نف ــد حداکث رش
ــوان هــم  ــارغ از کمیــت، شــاهد حضــور کیفــی بان آن ف
بودیــم، کــه افتخــار حضــور زنــان در مشــاغل حساســی 
چــون کابینــۀ دولــت، معــاون ریاســت جمهــور و رییــس 
ســازمان های بــزرگ و کوچــک بعــد از انقــالب شــکوهمند 

مهندس مونا مسگران کریمی

عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
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ــه  ــطور ب ــن س ــی ای ــت. در حال ــم زده اس ــالمی را رق اس
ــالش  ــر ت ــوان و پ ــر ت ــان پ ــرای زن ــه ای ب ــوان هدی عن
جامعــۀ مهندســین نگاشــته شــده کــه بــه جهتــی فضــای 
ذهنــی و انتزاعــی کســب و کارهــای مردانــه، فقــط مقولۀ 
موفقیــت شــغلی و امــکان ایجــاد فضــای درآمــدی را از 
ــه  ــی ک ــران و زنان ــه دخت ــروه می دانســت و ب ــن گ آن ای
ــی داد  ــازه م ــط اج ــدند فق ــدان وارد می ش ــن می ــه ای ب
کــه داخــل فضــای نــرم افزارهــای مردانــه، اختیــار عمــل 

داشــته باشــند.
انــکار اســتعدادهای دختــران و زنــان بــه عنــوان نیمــی از 
جامعــۀ آمــاری انســانی، توســط عــده ای از افــراد )چه زن 
و چــه مــرد( در جهــت کســب موفقیت هــای اقتصــادی 
_ اجتماعــی، مســئولیت ســنگین تغییــر باورهــا در مــورد 
چگونگــی نــگاه بــه ایــن جنــس را بــر دوش افــرادی کــه 
در جامعــه بــرای تثبیــت توانایی هایــی کــه اصــواًل نیــاز 

بــه اثبــات آن نبــود، قــرار داده بــود.
ــا  ــراه ب ــاز هم ــاخت وس ــدۀ س ــت پیچی ــه صنع ورود ب
جلــب اعتمــاد کنشــگران مختلــف اعــم از ســرمایه گذاران، 
ــدرکاری  ــت ان ــل دس ــرد و عوام ــس م ــی از جن همکاران
ــکار، ســنگ کار و ... همینطــور  ــا، لوله کــش، برق چــون بن
ــق  ــه تحق ــود ک ــاده ای نب ــود، کار س ــوادۀ خ ــردان خان م
پیــدا نمــود و ایــن اولیــن قــدم، بزرگتریــن دســتاورد در 
ــان در ســاز  ــرای نقــش تاثیرگــذار زن ــۀ ســهم یابی ب مرحل

ــود. ــه ب و کارهــای مردان
عضویــت قشــر تحصیلکــرده بــا حداقــل مدرک لیســانس 
ــدان  ــه چن ــن ن ــار قوانی در ســازمان نظام مهندســی در کن
کامــل از جنبــه حمایتــی، بــه دلیل فضــای برابر جنســیتی، 
توانســت بســتری بــرای شــکوفایی اســتعدادها و همــت 

زنانــه شــود.
پشــت  و  مــدارس  فضــای  از  بانــوان  و  دوشــیزگان 
میزنشــینی های ســنتی ادارات دولتــی و شــرکت های 
خصوصــی، آرایشــگاه ها و خیاطی هــا جــدا شــدند و 
ــد، آن جــا  ــون کارزار ســاخت و ســاز یافتن خــود را در کان
ــاب  ــاره حس ــه یکب ــی زد ب ــرف اول را م ــع ح ــه مناف ک
ــررات  ــون و مق ــرای قان ــت و اج ــگ باخ ــی رن کتاب های
بــا محوریــت حفــظ منافــع ملــی و ســرباز وطــن، پیــش 
آمــد. زنــان بــه صــورت مســئوالنه و متعهدانــه در قالــب 
ــر  ــه ای ب ــی و حرف ــای تخصص ــی، نقش ه ــی تیم کارهای

ــان حاصــل  ــد و ن ــد نمودن ــد، اندیشــه تولی عهــده گرفتن
از تفکــر و دســترنج خــود را همــراه بــا کارآفرینــی و 
ــهم خواهی  ــد. س ــه دادن ــه هدی ــه جامع ــی ب ثروت افزای
و آشــنا نمــودن ســایر زنــان بــا حــق و حقــوق حرفــه ای 
ــه ســوی خواهرانشــان  ــاره یافــت و ب خــود شــتابی دوب
کــه در منــزل زیــر بــار مســائل زندگــی، مــدارک مهندســی 
ــا بــه دیــوار آویختــه بودنــد، قــدم  خــود را در قابــی زیب
برداشــته و درخواســت یــاری و مشــارکت بــرای اقدامــی 
ــوی  ــه س ــور ب ــدۀ کش ــه هدایت کنن ــی ک ــر و جمع موث

ــد. ــم ایشــان نمودن توســعه باشــد، تقدی
ــدازی  ــت، راه ان ــر و محب ــار از مه ــاد سرش ــۀ آن جه نتیج
ششــم  دورۀ  مدیــرۀ  هیــات  در  بانــوان  کمیســیون 
نظام مهندســی اســتان مازنــدران شــد کــه در کنــار همــۀ 
کارکردهــای مثبــت حاصــل از جلســات مســتمر همدالنــه 
بــرای هم اندیشــی های حــوزۀ مهندســی، تفاســیر و 
قضاوت هــای کژکارکــرد را بــه دلیــل تــازه تاســیس بــودن 
ــق  ــکان خل ــورد ام ــراد در م ــیاری از اف ــاور بس ــدم ب و ع
ــم زد. ــور، رق ــد توســط کمیســیون مذک فرصت هــای جدی
ــان  ــران و زن ــۀ دخت ــازل هم ــوان درب من ــیون بان کمس
ــا  ــود ب ــع موج ــع موان ــرای رف ــد و ب ــدس را کوبی مهن
ــب  ــان، چــاره ای اندیشــید، در اغل ــر آن ــری و تدبی همفک
مــوارد موفــق بــود و گاهــی ناموفــق. حضــور بانــوان بعــد 
ــی  ــره نظام مهندس ــات مدی ــات هی ــت دوره انتخاب از هف
ــاال  ــود و ح ــری می ب ــور حداکث ــطح کش ــتان ها در س اس
ــرای  ــی ب ــر، حق ــزان تصمیم گی ــع برنامه ری ــروز در جم ام

تصمیم ســازی و تصمیم گیــری بــه وجــود نیامــد.
ــه  ــد ن ــاخته بودن ــود س ــر خ ــس فک ــی از جن ــان اتاق آن
ــاختمان.  ــی س ــازمان نظام مهندس ــه در س ــه بلک در خان
تحریــم و رکــود اقتصــادی و عــدم تعریف منابــع اقتصادی 
ــه  ــی را ب ــارهایی روان ــا و فش ــان، محدودیت ه ــرای زن ب
ــود کــه علی رغــم کاهــش فرصت هــای  وجــود آمــورده ب
چانه زنــی، مقاومت هــای آنــان را زیــاد نمــوده بــود، 
ــان  ــک در شــرایط گشــایش و پســاتحریم حضــور زن این
ــوده  ــازاد نب ــی و م ــا اضاف ــه تنه ــردان، ن ــادوش م دوش
ــه  ــرگرم کنندۀ زنان ــۀ س ــک مجموع ــان ی ــیون زن و کمیس
ــش  ــرای افزای ــک ســامانه ب ــه ی ــد بلک ــه شــمار نمی آی ب
ــا  ــور ب ــعۀ کش ــروژۀ توس ــرل پ ــت و کنت ــت مدیری کیفی

ــر" اســت. ــوی موث ــدس بان حضــور "مهن

پرونده ماه
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مادرانه، همسرانه، مدیرانه

تصمیــم بــرای ایجــاد یــک نشســت میــان چنــد نفــر راحــت اســت ولــی هماهنگــی ســختی دارد. وقتــی ایــن چنــد 
ــد  ــا می توان ــه کار ام ــود. نتیج ــم می ش ــخت تر ه ــند س ــم باش ــر ه ــک مدی ــا هری ــند و ازقض ــم باش ــم ه ــر خان نف
چنــان شــیرین و غرورآفریــن باشــد کــه وقتــی خداحافظــی می کنــی دوســت نــداری تمــام شــود. بــا ســه همــکار 
نام آشــنا در صنعــت تاسیســات ایــران نشســتیم و گــپ زدیــم. از نگرانــی هــا، چالش هــا و شــادی ها. ســعی کردیــم 
از دیــوار قطــور زنانگــی رد و بــه دنیــای عجیــب خانمانــه وارد شــویم. برخــالف تصــور مــا امــا دری بســته نبــود تــا 
مجبــور شــویم از دیــوار رد شــویم. بــه همــان انــدازه کــه همســرانه بــود، مادرانــه بــود و بــه همــان انــدازه مدیرانــه.

* ایــن میزگــرد تحــت دو قالــب ویدئویــی و کتبــی در روز سه شــنبه بیســتم دیمــاه 1401 توســط تیــم تحریریــه و 
واحــد فیلمبــرداری تاسیســات نیوز در محــل اســتودیوی ضبــط پایــگاه خبــری تهیــه و تولیــد شــده اســت. 

شما خوانندگان محترم را به خواندن این گفتگوی جذاب دعوت می کنیم.

پرونده ماه

روح اله واصف - مدیرمسئول و سردبیر



مهندسی تاسیسات، سال دوم، شماره 14، زمستان 1401 44

پرونده ماه

1 معرفی

الهــه حســنلو، مدیرعامــل شــرکت کارا تهویــه عصــر نویــن 
هســتم کــه حــدود 20 ســال اســت در صنعــت تهویــه و 

تاسیســات فعالیــت دارم.
ــار  ــاز ش ــه س ــرکت تهوی ــل ش ــری، مدیرعام ــر جعف کوث
ــال  ــدود 18 س ــوع ح ــه مطب ــت تهوی ــتم. در صنع هس
اســت کــه فعالیــت دارم و به طــور اختصاصــی در تجهیــز 

سیســتم داکتینــگ کار می کنــم.
نیــره شمشــیری، مدیــر آمــوزش آکادمــی فنــی مهندســی 
ــوزش  ــا آم ــص م ــه ی تخص ــه زمین ــتم ک ــانه هس کاش
دوره هــای تاسیســات مکانیکــی، بــرق، نفــت، گاز و 
ــن  ــه در ای ــت ک ــال اس ــدود 10 س ــت. ح ــیمی اس پتروش

حــوزه فعالیــت می کنــم.

2 چالش های کاری

چالش هــای جــدی کــه در حــوزه کاری تــان داریــد 
چیســت؟

حســنلو: دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه 
ایــران  در  کســب  وکار  چالش هــای 
بــرای خانم هــا و آقایــان متفــاوت 
کار  بــه  هیچ وقــت  مــن  نیســت، 
همیشــه  نکــردم،  نــگاه  جنســیتی 
نگاهــم شایسته ســاالری بــوده اســت. حتــی در اســتخدام 
ــم در کســب  وکار  ــگاه جنســیتی نمی بین ــا ذره ای ن نیروه
ــگ  ــه فرهن ــن ک ــت ای ــه جه ــل، ب ــد دلی ــه چن ــران ب ای
مــردان ایرانــی مــا، فرهنــگ ترکیــش و عربیــک نیســت 
ــک  ــروز ی ــن ام ــد و م ــا را نمی پذیرن ــه بگوییــم خانم ه ک
ــرس  ــه ض ــان دارم در کارم. ب ــاوت از آقای ــکالتی متف مش
قاطــع می توانــم بگویــم در محیــط کســب وکار، خانــواده، 
ــران، همــکاران،  ــرادر، همســر، محیــط کار، مدی ــدر، ب از پ
همــه این هــا پکیجــی بودنــد کــه بــه مــن ایــن اعتمــاد 
بــه  نفــس را دادنــد کــه هیــچ فرقــی بیــن ماهــا وجــود 
ــدارد و ایــن فرهنــگ غنــی یــک مــرد ایرانی ســت کــه  ن
ــاید  ــرده و ش ــگاه ک ــادی ن ــورت ع ــا به ص ــا م ــی ب خیل
ــردم.  ــاس نک ــی احس ــی تبعیض ــچ جای ــن هی در کار، م
ــوژی  ــر فیزیول ــا از نظ ــا و ی ــری فرمت ه ــک س ــاید ی ش

مســائلی باشــد کــه مثــاًل بگوینــد اینجــا خانم هــا خســته 
ــد  ــواده و فرزن ــا خان ــد ی ــن شــرایط را دارن می شــوند، ای
دارنــد کــه نیــاز اســت مراعــات بیشــتری نســبت بــه آنان 
شــود کــه ایــن یــک نــوع همکاریســت. می توانــم بگویــم 
خانم هــای  تریــن  خوش شــانس  ایــران  خانم هــای 
ــای  ــا فرهنگ ه ــه هســتند چــون در کشــوری ب خاورمیان
غنــی و مــردان ایرانــی ای کــه رشــد فکــری بســیار زیــادی 
ــود  ــای موج ــت چالش ه ــا از باب ــم. ام ــتند کار کردی داش
ــت  ــن صنع ــس ای ــد جن ــوع، ببینی ــه مطب ــت تهوی صنع
ناخواســته جنــس سختیســت. چــه بــرای آقایــان و چــه 
ــرد  ــه می پذی ــی ک ــی خانم ــی وقت ــا. یعن ــرای خانم ه ب
ــی  ــود یعن ــوع ش ــه مطب ــات تهوی ــت تاسیس وارد صنع
ــون  ــرده. چ ــاس ک ــی را پ ــش نیازهای ــری پی ــک س ی
ــا در  ــم ی ــتی کارکن ــی بهداش ــتم در آرایش ــن می توانس م
شــوینده یــا پوشــاک، جاهایــی کــه کمــی از نظــر روحــی 
و ســاختاری بــه خانم هــا نزدیک انــد کارکنــم. امــا وقتــی 
انتخــاب کــردم از دانشــگاه تــا کار کــه مــن یــک جنــس 
اینجــا  در  می کنــم  انتخــاب  دارم  را  ســخت تری  کار 
ــن  ــم از بی ــه برای ــه و مردان ــای زنان ــن چالش ه ــر ای دیگ
ــا  ــم چالش ه ــر بخواه ــودم اگ ــه خ ــن به نوب ــی رود. م م
ــال  ــن در ح ــش م ــن چال ــم، بزرگ تری ــدی بکن را طبقه بن
ــه  ــی ک ــادی سیاس ــائل کالن اقتص ــر از مس ــر به  غی حاض
ــرای همــه اســت و هیــچ ربطــی بــه حــوزه کاری مــن  ب
صرفــًا نــدارد، چالــش نیــروی انســانی اســت. متأســفانه 
ــن  ــه س ــیده ب ــرت رس ــه مهاج ــن ک ــر ای ــه خاط االن ب
ــد،  ــرت می کنن ــوزان مهاج ــی دانش آم ــی حت ــن یعن پایی
بزرگ تریــن دغدغــه و نگرانــی مــن نیروهــای انسانیســت. 
ــک خروجــی  ــر ی ــک تلنگ ــا ی ــه ب ــم ک ــت می بینی در نهای
ــش  ــن چال ــن بزرگ تری ــی رود. ای ــرکت م ــنگین از ش س

مــن اســت.
ــود و از  ــده ب ــک خوان ــده مکانی ــدر بن ــری: پ ــم جعف خان
ایــن رو مــن فقــط بــه رشــته مکانیــک در دانشــگاه فکــر 
ــود و زمانیکــه  ــرم کنکــورم مکانیــک ب می کــردم؛ تمــام ف
در ایــن رشــته قبــول شــدم از 120 نفــری کــه در آن دوره 
بودنــد فقــط 12 نفرشــان خانــم بــود یعنــی فضــا کامــاًل 
ــازار  ــی و حضــور در ب ــود. بعــد از فارغ التحصیل پســرانه ب
کار یــاد نــدارم کــه جلســه یــا مــراوده ای بــوده باشــد کــه 
بــه دلیــل زن بــودن بــه مــن اعتمــاد نکننــد یــا مــرا مــورد 
ارزیابــی قــرار دهنــد و همیشــه موضوعــات فنــی بــوده و 
ــا  ــت. خانم ه ــده اس ــش می چرخی ــه و دان ــول تجرب ح
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ــه  ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــمی فض ــر جس ــی از نظ خیل
ــوان  ــد. به عن ــی می کنن ــال را ط ــول یکس ــان در ط آقای
مثــال شــیمی ذهــن خانم هــا 25 درصــد در طــول 
یکســال تغییــر می کنــد کــه مدیریــت ایــن مقولــه در کار 
ــه کــه همــگان  بســیار ســخت اســت، ســخت از آن جنب
ــًا در  ــد مخصوص ــودن را دارن ــان ب ــار یکس ــما انتظ از ش
ــر تصمیمــی اتخــاذ می شــود  ــه اگ ــی ک رده هــای مدیریت

ــا احســاس.  ــای منطــق باشــد ت ــر مبن ب

ــه  ــد مردان ــتن آن بع ــن نگه داش ــرای م ــواری ب ــا دش تنه
ــت  ــه اس ــد زنان ــتن بع ــار گذاش ــا و کن در تصمیم گیری ه
به طوری کــه بتوانیــم تفاوت هــا را مدیریــت کنیــم در 
مــورد نیــروی کار بــا نظــر خانــم حســنلو موافقــم. بــه نظر 
مــن هــم داکیومنــت کــردن و انتقــال تجربــه از نفــری بــه 
نفــر جدیدتــر خیلــی کار پرمخاطره ای اســت. راهــکار برون 
رفــت از ایــن بحــران ایــن اســت کــه در زمــان اســتخدام 
بدانیــم کــه چــه ســطحی از اطالعــات طبقه بنــدی شــده را 
در اختیــار ایــن فــرد قــرار می دهیــم تــا زمانیکــه ایشــان 
ــری  ــه معضــالت بزرگت ــا ب ــرک داشــته باشــند م قصــد ت
ــت  ــبینانه ترین حال ــم در خوش ــر بخواهی ــم. اگ برنخوری
ــگاه جنســیتی داشــته باشــیم و بگوییــم یــک خانمــی  ن

بعــد از ازدواج تصمیــم بــه تــرک کار بگیــرد ایــن نیازمنــد 
اینســت کــه در ابتــدا بــه آن دختــر مجــرد بگوییــم کــه 
ــه  ــال هایی ک ــو در س ــت دارد، ت ــو قیم ــن ت ــش و ف دان
تحصیــل کــرده ای بــرای خــودت ثروت اندوزی نمــوده ای و 
نکنــد کــه بــا ازدواج تصمیــم غلطی مبنــی بر تــرک جامعه 
کاری بگیــری، تــو یــک متخصصــی و ایــن تخصــص تــو 
قیمــت دارد هــم بــرای خــودت و هــم بــرای ســازمانت و 
هــم بــرای جامعــه ات.  مــن از ایــن تفکــر بــدم می آیــد 
ــی  ــد زن ــاج اســت. می گوین ــد محت ــی کار کن ــر زن ــه اگ ک
ــی  ــاج مال ــه احتی ــت ک ــانه آن اس ــد نش ــه کار نمی کن ک
ــد  ــا می گوی ــد. ی ــن می کن ــرش او را تامی ــدارد و همس ن
چــه دلیلــی دارد مــن کار کنــم وقتــی شــوهرم وضعــش 
خــوب اســت. ایــن برایــم خیلــی عجیــب اســت. خــب در 
ایــن صــورت تــو بخشــی از ذخایــری کــه برایــش زحمــت 
کشــیدی، ســال هایی کــه در دانشــگاه بــودی، در ایــن 8 
تــا 9 ســال بــرای خــودت ثــروت انــدوزی کــردی، چطــور 

ــری؟ ــده بگی ــی نادی می توان
حســنلو: مــن از ایــن جهــت مهاجــرت را عــرض کــردم کــه 
وقتــی مطمئــن باشــم کــه نیــروی مــن از اینجــا مــی رود 
بــه یــک شــرکت دیگــر و یــا بــرای خــودش یــک شــرکت 

ــم. ــدا می کن ــی پی ــی حــس خوب ــد خیل می زن
جعفری: از دست رفتنش هم مهم است.

حســنلو: اصــال حــس نمی کنــم کــه از دســت دادم. حــس 
می کنــم ایــن یــک ســیکل اســت؛ ماننــد پــدر و مــادری 
ــنی  ــک س ــد از ی ــود و بای ــزرگ می ش ــان ب ــه فرزندش ک
بــه بعــد مســتقل شــود. ایــن قضیــه اتفاقــا مــرا اقنــاع 

می کنــد.
ــینی  ــه خانه نش ــع ب ــن راج ــری: م جعف
ــک  ــن را از ی ــه ای ــس را دارم ک ــن ح ای
مــی آوری.  بیــرون  زایندگــی  ســیکل 
کوردیناتــوری،  مشــاغل  در  معمــوال 
ــد  ــل می کنن ــوب عم ــی خ ــا خیل خانم ه
ــد.  ــر می کنن ــدی فک ــون چندبع ــد. چ و حــواس جمعن
ــا  شــما ایــن را کــه حــذف می کنیــد گاهــی اوقــات دو ی
ــی  ــه خوب ــا کار ب ــد ت ــت بگیرن ــد کار را دس ــا بای ــه آق س
ــه آن موقعیــت  ــا در نهایــت هــر کــدام ب ــرود ت پیــش ب
ــک  ــدن ی ــارج ش ــن و خ ــت رفت ــما از دس ــند. ش برس
ــن  ــم ای ــن ه ــد، م ــت می بینی ــانی از مملک ــرمایه انس س
را خــارج شــدن یــک ســرمایه انســانی می بینــم. درســته 
آن خانــم ذاتــا از بیــن نمــی رود. در خانــه در نقش هــای 
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ــب  ــال وارد کس ــاید اص ــرش و ش ــار همس ــی در کن تربیت
 وکار همســرش شــود. ولــی آن فضــای تخصصــی خالــی 

می مانــد.
ــد  ــر را دارن ــن تفک ــه ای ــی ک ــی از خانم های حســنلو: خیل
ــر  ــی دارد و اگ ــاز مال ــی نی ــد یعن ــی کار کن ــر کس ــه اگ ک
نکنــد یعنــی نیــاز مالــی نــدارد، برمی گــردد بــه نیازهــای 
مازلــوی جامعــه. در هــرم مازلــو وقتــی شــما از طبقــات 
ــه  ــه ب ــد کســی ک ــع احســاس می کنی ــد در واق می گذری
خودشــکوفایی برســد یــا بخواهــد بــه مرحلــه مســئولیت 
اجتماعــی برســد بایــد جامعــه آموزشــش بدهــد. یعنــی 
ــام  ــا، در تم ــگاه های م ــا و در دانش ــای م در آموزش ه
مراحــل رشــد ایــن آدم برســد به مرحلــه ای کــه در جامعه 
ــم.  ــزرگ داری ــک خــال ب ــا ی ــن بخــش م ــد، در ای کار کن
ــط  ــو فق ــای مازل ــرد در نیازه ــه آن ف ــن ک ــل ای ــه دلی ب
ــرای زندگــی شــما این هــا را  ــاًل ب ــده کــه مث در کــف مان
ــه  ــول و خان ــر پ ــه دیگ ــی ک ــد از آن زمان ــاز داری، بع نی
و ماشــین و ســایر امکانــات زندگــی را داری، دیگــر 
احتیاجــی بــه باقــی مــوارد نیســت. درصورتــی کــه زن 
ــت و  ــود اجتماعی س ــک موج ــان ی ــدارد. انس ــرد ن و م
بایــد در اجتمــاع قــرار بگیــرد و زمانــی کــه یــک خانــم 
ــود  ــاع می ش ــرده و وارد اجتم ــپری ک ــش را س تحصیالت
دیگــر جنــس اجتماعــش، جنــس خانم هایــی کــه دربــاره 
لبــاس و آرایــش صحبــت می کننــد نیســت. بایــد 

ــاورد. ــه وجــود بی خــودش اجتمــاع خــودش را ب
جعفــری: ایــن کــه تخصصــت صرفــًا بــرای رفــع نیازهای 
ــری از  ــای باالت ــه حلقه ه ــو را ب ــه ت ــوده بلک ــه ات نب اولی
اجتمــاع وارد کــرده کــه در اینجــا دغدغه هــا دو ســه پلــه 
باالتــر اســت و هرچقــدر هــم جلوتر رویــم ایــن دغدغه ها 
بیشــتر هــم می شــود. پــس شــما هــم انــگار یــک پلــه 
باالتــر رفتیــد و بــه حلقــه هــای باالیــی وارد شــدید. بــه 

صــرف ازدواج ایــن عقب گــرد خیلــی عجیــب اســت. 
شمشــیری: ایــن بســتگی بــه 
خــود خانم هــا هــم دارد. همــان 
ــیتی،  ــاوت جنس ــد تف ــه گفتی ک
بایــد  خانم هــا  خــود  اول 
اعتمادبه نفــس  و  خودبــاوری 
ــاور  ــن ب ــر م ــند. اگ ــته باش داش
پیــدا کنــم کــه در شــغلم و در 
جایگاهــی کــه دارم تفاوتــی نــدارم، ســایرین هــم ایــن 
ــی در  ــا حت ــد. م ــدا می کنن ــن پی ــه م ــبت ب ــاور را نس ب

ــی  ــم زمان ــگاهی می روی ــک نمایش ــی ی ــم وقت ــا ه اینج
کــه مــن خــودم بــاور دارم همــان توضیحــی کــه یــک آقا 
ــد،  ــام ده ــد انج ــه او می توان ــان کاری ک ــد، هم می ده
مــن هــم می توانــم انجــام دهــم طــرف مقابــل هــم مــرا 
می پذیــرد. پــس بــه نظــرم ایــن اعتمادبه نفــس و بــاور 
ــد اول در خانم هــا شــکل  ــاوت بای ــه عــدم تف داشــتن ب

ــد. ــا آن را بپذیرن ــه طبع ــا بقی ــود ت ــارور ش ــرد و ب بگی
جعفری: چقدر این اعتمادبه نفس آموزشی ست؟

ــرای مــن هــم ســوال  ــم. همیشــه ب شمشــیری: نمی دان
اســت.

حسنلو: اکتسابیست. آموزشی نیست. 
جعفری: حاال چقدر اکتسابی است؟

ــه  ــی ک ــن کتاب ــت اولی ــادم اس ــن ی ــی. م ــنلو: خیل حس
ــه کار  ــتم وارد جامع ــه می خواس ــی ک ــدم، روز اول خوان
ــه  ــم، "زنان ــود برای ــی ب ــاب بســیار جالب ــن کت بشــوم، ای
بــازی کــن، مردانــه پیــروز بــاش". مــن از همانجــا یــاد 
گرفتــم بــرای ایــن کــه بخواهــم در یــک محیــط مردانــه 
در صنعــت کار کنــم دلیلــی نــدارد آقــا باشــم. ادای 
مــردان را دربیــاورم. شــروع کنــم داد و فریــاد کــردن یــا 
... . ســبک خــودم ایــن بــود کــه زنانــه بــازی کــردم امــا 
مردانــه پیــروز شــدم. کتــاب بســیار جالبیســت. مــن آن 
را 20 ســال پیــش خوانــدم و ایــن کتــاب هدیــه ای بود از 
طــرف مــردان خانــواده. زمانــی کــه معجــزه فکــری بزرگ 
دکتــر شــوارتز را خوانــدم، فهمیــدم کــه وقتــی در محیــط 
کار قــرار می گیــرم احساســاتم بایــد مدیریــت شــوند نــه 

حــذف. 
جعفــری: انــگار زمینه هایــی بایــد در فــرد وجــود داشــته 
باشــد مثــاًل بــاز بــودن ذهــن. مــن بســیاری را می بینــم 
ــا هــدف افزایــش عــزت نفــس  کــه مطالعــه می کننــد ب



47مهندسی تاسیسات، سال دوم، شماره 14، زمستان 1401

پرونده ماه

ولــی  می رونــد  دوره  مدت هــا  اعتمادبه نفــس،  یــا 
ــی یــک کلمــه  ــان صحبــت می کن ــا آن انتهــای کار کــه ب
ــگار یــک ســطل رنــگ ســفید پاشــیده  ــه ان ــد ک می گوی
بــه همــه چیــز. انــگار در پذیــرش شــخصی در ذهنشــان 
بــا وجــود هــر تالشــی کــه هــر منتــور یــا کتابــی بکنــد 
ــا  ــی ی ــه اش در کودک ــم ریش ــاید ه ــت. ش ــته اس بس

ــواده اســت. برخــورد خان
ــت  ــان راح ــی خیالش ــدای زندگ ــا از ابت ــنلو: خانم ه حس
ــد.  ــن می کن ــان را تامی ــر آن ــا همس ــدر ی ــک پ ــوده ی ب
ــذاری  ــان هدف گ ــا در زندگی ش ــر خانم ه ــن خاط ــه ای ب
باشــی،  نداشــته  هــدف  شــما  وقتــی  ندارنــد. 
انتخاب هایــت هــم بــر مبنــای هــدف نیســت. امــا یــک 
ــی  ــک زندگ ــد ی ــد بای ــدا می دان ــر از ابت ــک پس ــا ی آق
ــرود و...  ــربازی ب ــود، س ــه ش ــکیل داده و وارد جامع تش
ــا ایــن نــگاه برخــورد  . خانــواده و جامعــه هــم بــه او ب
ــو  ــول ت ــدارد از 25 ســالگی پ ــد. پســر دوســت ن می کنن
جیبــی دریافــت کنــد امــا دختــر ایــن را بــرای خــودش 
چیــز بــدی نمی بینــد و اتفاقــا پــدر هــم حواســش 
هســت دســت دختــرش خالــی نباشــد. ایــن نازپــروری 
ــه  ــن ب ــه م ــود دارد ک ــران وج ــه در ای ــوازی ک و دخترن
آن معتقــدم کــه خیلــی دخترنــوازی وجــود دارد، باعــث 
ــی ام  ــه در زندگ ــزی ک ــن چی ــم اولی ــِن خان ــه م ــده ک ش
حــذف کنــم هــدف اســت. هــدف مــن ایــن اســت کــه 
ــا او  قســمت مــن چــه می شــود؟ چــه کســی می آیــد ب
ازدواج کنــم. یکســری اعتقــادات کــه خــدا را شــکر نســل 

ــا را شکســته اســت. ــروز آن ه ام
شمشــیری: مثــاًل خانم هایــی کــه در رشــته های پزشــکی 
می رونــد و می خواهنــد دکتــر و دنــدان پزشــک بشــوند 
حتمــا، ایــن موردهــا را کمتــر مشــاهده می کنیــد. مثــاًل 
یــک خانــم پزشــک بســیار زبــل اســت و اعتمادبه نفــس 
می گوینــد  اول  از  دارد.  هــدف  چــون  دارد.  باالتــری 
ــد درس  ــرار باش ــر ق ــم اگ ــاس ه ــده در بندرعب ــی ش حت
بخوانــم مشــکلی نــدارد. امــا مثــاًل در رشــته هایــی کــه 
ــا  ــیمی ی ــناس ش ــک کارش ــی، ی ــال درس می خوان 4 س
ریاضــی محــض کــه از دانشــگاه بیــرون می آیــد صــرف 
ــر از  ــیار جلوت ــک داری بس ــالت آکادمی ــه تحصی ــن ک ای
کســانی هســتی کــه حتــی پســرهایی کــه در 18 ســالگی 
رفتنــد ســربازی و بعــد هــم آمدنــد ســر بــازار. امــا ایــن 
ــه، خــودش را  در آن هــا نیســت. یعنــی می آیــد مصاحب

قبــول نــدارد.

بــرای  می آیــد  بازرگانــی  فوق لیســانس  جعفــری: 
منشــی، مــن بــه او می گویــم آقــا تــو بیــا اینجــا مثــل 
مــن بنشــین در ایــن بخــش. می گویــد مــن تجربــه اش 

ــم. ــب می کن ــن تعج ــدارم... . م را ن
حســنلو: ببینیــد هــدف گــذاری کــه بــه نظــر مــن اولویت 

اســت بعــد از آب و هــوا بــرای یــک خانم الزم اســت.
جعفــری: شــما هــدف می گــذاری بــه آن میرســی عــزت 
نفســت بــاال می آیــد و بعــد هــدف بعــدی را می گــذاری. 
ــدف  ــداری ه ــس ن ــزت نف ــون ع ــش چ ــا برعکس و ام
ــاره  ــم و دوب ــن نمی رس ــه ای ــی ب ــذاری و می گوی نمی گ
عــزت نفســت پاییــن می آیــد. می گویــی 8 ســال رفتــم 

درس خوانــدم هیچــی نشــدم.
ــه ی  ــه در جامع ــزرگ ک ــای ب ــی از ضعف ه ــنلو: یک حس
زنــان بیشــتر مشــهود اســت )البتــه در بیــن مــردان هــم 
ــه  ــان ب ــرق انس ــت. ف ــث تصمیم گیریس ــت( ،بح هس
ــن  ــا ای ــودات دنی ــه موج ــا بقی ــده ب ــود زن ــوان موج عن
اســت کــه انســان حــق انتخــاب دارد و همــه جــای دنیــا 
ســر این حق انتخاب و آزادی و آزادی بیان و ... همیشــه 
ــه  ــی ک چالش هــای  سیاســی و اقتصــادی، مرزبندی های
اتفــاق افتــاده، کشــورهایی کــه بــه وجــود آمــده همــه 

بــه خاطــر حــق انتخــاب بــوده اســت. 

ــه خــودش فرصــت  ــد ب ــا. کمــی آدم بای جعفــری: دقیق
ــم  ــرم می گوی ــرم و دخت ــه پس ــه ب ــن همیش ــد. م ده
شــما تــا ســی ســالگی هــر اشــتباهی می خواهــی بکنــی 
بکــن. تــازه بایــد در 25 تــا 30 ســالگی آدم بایــد بشــیند 
ــودش  ــا خ ــش ب ــال ها حال ــن س ــای ای ــد در کج و ببین

خــوب بــوده اســت. 
آن موقــع اســت کــه می توانــد هدف گــذاری کنــد کــه من 
برنامه نویــس خوبــی هســتم یــا من مدیــر و فروشــنده ی 
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خوبــی هســتم. وقتــی ایــن کار را کــردم خیلــی حالــم بــا 
خــودم خــوب بــود وقتــی ایــن را ســاختم خیلــی حالــم 
بــا خــودم خــوب بــود. شــاید ســن 18 یــا 20 بــرای اینکار 
ــوز اتفــاق  زود اســت. یعنــی آن خودشناســی عمیــق هن
ــاده اســت. طــرف مــی رود یــک لیســانس شــیمی  نیفت
ــوب  ــا آن خ ــش ب ــد حال ــال نمی دان ــرد اص ــم می گی ه
اســت یــا نیســت، چیــزی هســت کــه بخواهــد تــا آخــر 
عمــر آمــوزش دهــد یــا ببینــد، پیشــرفت کنــد. ایــن بــاز 
ــاور  ــه خــود ب ــد ب ــه ایــن کــه خانم هــا بای برمی گــردد ب

داشــته باشــند.
ــی  ــن وقت ــد م ــر کن ــی فک ــک خانم ــر ی ــیری: اگ شمش
ازدواج می کنــم دیگــر بایــد وقتــم را صــرف بچه هــا 
کنــم و تــالش کنــم بــرای فــرد دیگــری، در صورتــی کــه 
مــن خــودم هــم یــک بــار زندگــی می کنــم. پــس بــرای 
ــا  ــم ت ــی برســم و رشــد کن ــک هدف ــه ی ــد ب خــودم بای
ــودم  ــه خ ــن ک ــه ای ــم ن ــد ده ــم را رش ــم اطرافیان بتوان
ــاور و  ــه آن ب ــر ب ــد. اگ ــه رشــد کنن ــه بقی ــم ک ــدا کن را ف
ــن  ــوم م ــزرگ ش ــر ب ــن اگ ــه م ــد ک ــس برس اعتمادبه نف
ــه  ــم ن ــم برســم و خــوب رشــد کن ــه هدف ــر خــوب ب اگ
ــه می خواهــم می رســم و  ــزی ک ــه آن چی ــا خــودم ب تنه
ــان و  ــم اطرافی ــود و می توان ــوب می ش ــودم خ ــال خ ح
ــم. ــم برس ــدف ه ــه اون ه ــم و ب ــد ده ــم را رش بچه های
جعفــری: اســتراتژی مــن در خانــه همیشــه همیــن 

ــاد.  ــادر ش ــتراتژی م ــت؛ اس اس
ــر  ــم اگ ــام می ده ــن انج ــه م ــم آن کار ک ــن می گوی م
مــن مثــاًل االن یــک ســاعت بیشــتر وقــت بــرای شــرکت 
ــرم.  ــدان می گی ــذاب وج ــا ع ــی وقت ه ــذارم بعض می گ
می گویــم کــه مثــاًل بچه هــا از صبــح تــو را ندیدنــد بــه 
ــد  ــی... بع ــاعت 5 راه می افت ــاعت 4 داری س ــای س ج
بــه خــودم می گویــم مــن اگــر بــروم خانــه در ایــن یــک 
ــد  ــاز بمان ــم، ذهــن مــن ب ســاعت ایــن کار را تمــام نکن
کــه تــو مثــاًل فــالن پرونــده بــاز را داری و فــالن موضــوع 
را داری و بســته نشــده، تمــام ســاعتی کــه خانــه هســتم 
را آدمــی استرســی و خشــنی خواهــم بــود ولــی وقتــی 
ــم  ــل اون تای ــی روم حداق ــدم و م ــده را می بن ــن پرون ای
بــا معنــی می شــود کــه آخیــش ایــن پرونــده را بســتم 
و رفتــم، از مــن یــک آدم بهتــری می ســازد. مثــاًل 
ــال  ــه ح ــزی ک ــت. آن چی ــه اس ــن این گون ــتراتژی م اس
ــرای  ــه ب ــه دارد در آن لحظ ــی نگ ــه ی خوب ــرا در نقط م

بچــه هــم بهتــر اســت.

3 اولین رویارویی با مردان

اولین رویارویی با بازار کار
خانــم حســنلو: حــدود 20 ســال پیــش بــرای تحقیقــات 
ــان  ــی در خیاب ــه راســته طالقان ــران ب ــه ای ــج ب ورود پکی
ــدم  ــی خانمــی در اینجــا ق ــه حت ــدم ک ــم و دی ــار رفت به
نمی زنــد چــه برســد بــه ایــن کــه در فضــای مردانــه کار 
کنــد. حــول محــور ایــن تحقیــق، مســئله ی ایــن بــود که 
چــون ایــران فضــای موتورخانــه ای دارد هرگــز بــه پکیــج 
روی نمــی آورد و بایــد ایــن گــزارش را بــه یــک شــرکت 
ــن  ــترس در ای ــی اس ــا کل ــره ب ــی دادم. باالخ ــی م خارج
فضــا، وارد مغــازه ای شــدم و شــروع کــردم بــا مهنــدس 
ــرادر  ــان ب ــه ناگه ــن مکالم ــردن، در حی ــو ک ــا گفتگ آنج
ایشــان گفتنــد کــه خانــم نترســید چــون یــک مــوش بــه 
ــی  ــدم چ ــال نفهمی ــن اص ــد. م ــما دارد می آی ــمت ش س
شــد و کمتــر از 20 ثانیــه روی میــز رفتــم. آن آقــا هنــوزم 
هســت و بــا هــم کار می کنیــم و گهگاهــی ایــن خاطــره 

ــم. ــرور می کنی ــا هــم م را ب
خانــم جعفــری: مــن دانشــجو بــودم و کارآمــوز نصــب 
تاسیســات شــرکت تــام ایــران در هتــل اســتقالل و وقتی 
آقــای مهنــدس بــه مــن گفتنــد کــه بــرای سرکشــی برویم 
ــان در  ــر ایش ــت س ــن پش ــه م ــد ک ــن نبودن ــه ای متوج
حــال حرکــت هســتم، یــک جایــی ایشــان از داربســت 
بــاال رفتنــد و مــن هــم پشــت ایشــان رفتــم کــه یکهــو 
ــع  ــی؟! آن موق ــا می آی ــو کج ــه ت ــد ک ــب گفتن ــا تعج ب
19 یــا 20 ســاله بــودم و ایــن اولیــن رویارویــی مــن بــا 

محیــط کار مردانــه بــود.
ــی  ــم شمشــیری: مــن دو مــاه بعــد از فارغ التحصیل خان
ــه ام  ــه شــیر پاســتوریزه و وظیف ــم ســر کار در کارخان رفت
ــد  ــد را تایی ــه می آین ــیرهایی ک ــه ش ــود ک ــن ب ــا ای آنج
کنــم. کارگــری مســن آنجــا بــود و زودتــر از مــن شــیر را 
تحویــل گرفتــه بــود و وقتــی مــن معتــرض شــدم گفــت 
ــم  ــن کارم و می دان ــه در ای ــن بیســت ســال اســت ک م
چــه چیــزی درســت اســت. از وزارت بهداشــت می آمدند 
ــن می بایســت  ــد م ــش می آم ــر در کار مشــکلی پی و اگ
پاســخگو می بــودم ولــی بــه خاطــر کم تجربگــی چیــزی 
ــم و  ــاد گرفت ــم کار را ی ــم ک ــتم. ک ــن نداش ــرای گفت ب
ــر  ــی آن کارگ ــم حت ــوض کن ــراد را ع ــد اف ــتم دی توانس
ــت. ــل نمی گرف ــیر را تحوی ــن ش ــد م ــل از تایی ــر قب دیگ
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4 آشپزی کردن

آشپزی شما خوب است؟
شمشیری: خودمان که نباید بگوییم.

جعفــری: پســر مــن همیشــه می گویــد: مامــان تــو آش 
بلــد نیســتی بپــزی پــس آشــپز نیســتی.

حســنلو: در حــد نیــاز خودمــان بلــه. دوســت دارم. 
ــزم  ــک می پ ــر باشــد کی ــرم درگی ــی فک ــی خیل ــاًل وقت مث
آن لحظــه می خواهــم  اینجــوری می کنــم.  کارهــای 
ــه  ــاز ب ــا نی ــم ی ــر کن ــم فک ــم مه ــک تصمی ــه ی ــع ب راج
ســکوت دارم ســعی می کنــم اون رو حتمــا یــک کار ایــن 

ــم. ــام ده ــی انج چنین
جعفــری: نــه مــن ایــن طــور نیســتم. امــا دربــاره بافتنــی 

ایــن حــس را دارم.
ــر  ــق فک ــا عمی ــد ت ــک می کن ــیار کم ــا بس ــنلو: ام حس
کنــی. چــون آن لحظــه کــه دارم همــه کارهــا را می کنــم 

ــرم. ــم بگی ــر تصمی ــم راحت ت ــد می توان بع
ــز  ــا تمرک ــذارم و ب ــت بگ ــر وق ــم اگ ــن ه ــیری: م شمش

ــم! ــا آش را می توان ــت. ام ــوب اس ــم خ ــام بده انج
ــد  ــًا بای ــد دارم حتم ــون دو فرزن ــن چ ــاًل م ــری: مث جعف
غــذای آنهــا را آمــاده کنــم آشــپزی برایــم اجبار محســوب 
می گویــم  همیشــه  نمی بــرم.  لذتــی  آن  از  و  شــده 
ــه  ــد ک ــن باش ــد ای ــر می توان ــراع بش ــن اخت بزرگ تری

ــاده شــود.  ــذا آم ــد و غ ــام دهی پی
چالش هــای  از  یکــی  شمشــیری: 
خانم هــا بــا توجــه بــه پرســش اول 
ــد بیــن ایــن  ایــن اســت کــه بتوانن
دو کار تــوازن داشــته باشــند. چــون 
اگــر بخواهــی همــه چیــزی ایــده آل 
باشــد بایــد همــه چیــز تــوازن 

ــد. ــته باش داش
ــن  ــه نظــر مــن بزرگ تری ــری: ب جعف
ــردن  ــف ک ــا تعری ــه خانم ه ــم ب ظل
هزارتــا ایــده آل برایــش اســت. اگــر 
االن بــرای یــک مــرد بپرســی ایده آل 
چیســت؟ شــاید بــه ســختی دو 
مــورد را بتوانــد نــام بــرد. امــا بــرای 
ــه  ــک زن بیشــتر از 10 لیســت هم ی
ــد.  ــت می کنن ــده آل درس ــد ای درح

مثــل مــادر بــودن یــا مدیــر بــودن، آشــپزی، خانــه داری 
و...

ــودن  ــر ب ــا همس ــی ب ــودن خیل ــادر ب ــه م ــنلو: البت حس
ــه  ــدان وظیف ــودن چن ــر ب ــرق دارد. همس ــش ف وظایف
ســختی نیســت؛ دونفــر آدم هســتند کــه زندگــی راحــت 
و منظمــی را می تواننــد جلــو ببرنــد. بــرای کارهــای 
ــید  ــته باش ــر را داش ــک نف ــه ی ــد همیش ــه می توانی خان
ــودن  ــادر ب ــا م ــد. ام ــام ده ــن را انج ــای روتی ــا کاره ت
چــون غیــر از امکانــات پذیرایــی یــک رســیدگی روحــی و 

ــت. ــختی اس ــد کار س ــم می خواه ــی ه حس
ــی  ــوییچ کن ــی س ــد بتوان ــه بای ــما در لحظ ــری: ش جعف
ذهنــت را از آن چیــزی کــه االن بــودی و در لحظــه 
وصــل بشــوی بــه روح یــک آدم دیگــر و تمــام ســواالت 
و نیازهایــش را بگیــری و بــه آن هــا پاســخ دهــی. بســیار 
ــو  ــه ت ــم کاریســت ک ــا از آن طرف کار ســختی اســت. ام
ــیار  ــد و بس ــوض می کن ــورا ع ــد. آدم را ف ــارژ می کن را ش

ــد. ــی می ده ــال خوب ح
ــما  ــت؛ اول ش ــن اس ــش همی ــت راه حل ــنلو: مدیری حس
بایــد مدیــر خوبــی در خانــه باشــید تــا بتوانیــد در ایــن 

ــر خوبــی در شــرکت باشــید. صــورت مدی
اســت.  مهــم  زمــان  خیلــی  مــن  بــرای  جعفــری: 
ــتم  ــنبه نوش ــروز دوش ــر ام ــاًل اگ ــق. مث ــزی دقی برنامه ری
ــم از  ــام نده ــر انج ــم اگ ــام ده ــالن کار را انج ــد ف بای
دســت بــرود کال از دســت رفتــه و جــای جبــران نــدارد. 

ــد. ــی خواه ــان م ــه زم ــدی ب ــی پایبن خیل

پرونده ماه
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پرونده ماه

5 هیئت دولتی زنانه

بــه عنــوان مدیــر خانــم چقــدر دوســت داریــد در هیئــت 
دولــت خــود از خانم هــا اســتفاده کنیــد؟

جعفــری: بــه نظــر مــن بــه مراتــب بســیار بســیار بهتــر و 
موفــق تــر از آقایــان می تواننــد ظاهــر شــوند.

تمــام  می توانــد  حســنلو: 
اطرافیانــم خانــم یــا آقــا باشــند. 
مطلقــا  مــن  انتخاب هــای 
ــی  ــت. یعن ــاالری اس شایسته س
اصــال جنســیت بــرای مــن رنگی 
نــدارد چــون خــودم ایــن تجربــه 
را داشــتم. یــک ســری جاهــا هــم خــب احســاس 
در  می شــوند  خوبــی  بســیار  مکمــل  کــه  می کنــم 
ــواس  ــر و وس ــت نظ ــر آن دق ــه خاط ــی ب ــای تیم کاره
ــده باشــند. مــن  ــد بســیار کمــک کنن در کارهــا می توانن
بارهــا پیــش آمــده کــه حتــی یــک خانــم هــم در دفتــرم 
نبــوده. االن مســئول دفتــرم یــک آقاســت. ترجیــح دادم 
آقــا انتخــاب بکنــم چــون می توانــم کارهــای زیــادی بــه 
او بســپارم و در عیــن حــال هــم خانمــی نبــود کــه ایــن 
شــرایط را بپذیــرد نــه آنکــه مــن نخواهــم. برایــم فرقــی 
ــم  ــه می خواه ــتی ک ــد آن پس ــی بتوان ــد. هرکس نمی کن

ــا. ــا آق ــد ی ــم باش ــت خان ــم نیس ــد مه ــام ده انج
ــد. در  ــرق نمی کن ــی ف ــم خیل ــن ه ــرای م ــیری: ب شمش
اســتخدام هایی هــم کــه تــا االن انجــام دادیــم هیچــگاه 
نگفتیــم فقــط خانــم یــا فقــط آقــا. بیشــتر همــان اســت 
کــه کارایــی آن ســمتی کــه می خواهیــم را داشــته 

باشــند.
حســنلو: مــا حتــی در ســطح حکومتــی حتــی یــک وزیــر 
ــد  ــم. چن ــم نداری ــاون ه ــاور و مع ــم. مش ــم نداری خان
ــی  ــیار گزینش ــم بس ــه آن ه ــم ک ــی داری ــت نمایش پس

اســت.
ــم  ــی خان ــا مدیریت هــای اجرای ــًا در دنی ــری: اتفاق جعف

ــد.  ــم ندارن ــدی ه ــای ب تجربه ه
ــد  ــاه می کن ــه چ ــری ک ــم کارگ ــه می دانی ــنلو: هم حس
ــن  ــی ای ــث اصل ــا بح ــت ام ــخت اس ــی س کارش خیل
ــه مســئولیتش  ــی ســخت اســت ک ــه کار زمان اســت ک
ــم  ــر خان ــار وزی ــراق چه ــی در ع ــد. حت ــنگین تر باش س
اســت کــه دو تــا مســلمان هســتند و دوتــا نــه، خیلــی 

ــان  ــه نســل االن بگوییــم زن ــب اســت. نمی شــود ب جال
در ایــران جایــگاه باالیــی دارنــد. مــن اصــاًل جایــگاه زن 
ــش  ــی برای ــال جایگاه ــم اص ــاال نمی بین ــران را ب در ای
نمی بینــم کــه بــاال و پاییــن باشــد. اصــال حضــور نــدارد 
و حــذف شــده اســت. در زمینــه صــدر مجلــس و دولــت 
ــًا  ــوند. تقریب ــده نمی ش ــا دی ــد خانم ه ــال 50 درص اص
ــوض  ــت ع ــدر دول ــر چق ــدی ه ــه کارمن ــی در مرحل حت
ــه  ــن ک ــر ای ــه خاط ــد. ب ــر کردن ــا را کمت ــد خانم ه ش
صــورت مســئله را پــاک کردنــد چــون کارآفرینــی نشــد، 
جایــگاه شــغلی بــرای آقایــان ایجــاد نشــد، دیگــر علنــا 
ــرد  ــر کار و م ــد س ــه زن بیای ــی دارد ک ــه دلیل ــد چ گفتن
کار نداشــته باشــد. خانم هــا را یکــی یکــی حداقــل مــن 
ــام  ــناختم، تم ــه می ش ــری ک ــه نف ــهرداری دو س در ش
کارمنــدان خانــم تعدیــل شــدند و بــه جــای آن هــا آقــا 

اســتخدام شــد. 
آمــاری  همیــن  حتــی  شمشــیری: 
آمــار  گفتنــد  مهنــدس  خانــم  کــه 
دانشــجوهای خانــم بیشــتر شــده بعضــا 
ــل  ــک معض ــد ی ــا، گفتن ــگاه ه در دانش

ــرد! ــر ک ــه آن فک ــد ب ــت و بای اس
حســنلو: االن خیلــی از رشــته ها خانــم جــذب نمی کننــد 

ــدرت.  ــرق ق مثل ب
ایــن  آزاد  دانشــگاه های  در  بیشــتر  البتــه  جعفــری: 
اتفــاق می افتــد و در دانشــگاه های دولتــی ایــن چنیــن 
ــم. مــن  نیســت. مــن کمــی برعکــس شــما فکــر می کن
ــی کار  ــه در ســطح ادارات دولت ــی دوســتانی دارم ک خیل
ــت  ــود گف ــگاه، می ش ــالن دانش ــد از فارغ التحصی می کنن
ــاال، بســیار خانم هــا  ــه ب ــی رو ب ــران میان در ســطح مدی
بیشــتر شــده اند. چــون می بینــم کــه خیلــی رشــد 
ــم.  ــل مخالف ــن دلی ــه همی ــما ب ــر ش ــا نظ ــد. ب کرده ان
دلیلــش هــم یــک چیــز بــود دربــاره همیــن چنــد طیفــی 
کــه می شناســم بیشــتر در وزارت مســکن و شــهرداری و 
ــازمانی  ــاد س ــای فس ــته اش، حلقه ه ــازمان های وابس س
رانت هــای  آن  می گیــرد،  ســازمان ها شــکل  در  کــه 
ــا  ــن خانم ه ــواًل بی ــرد، معم ــکل می گی ــه ش ــاص ک خ
خیلــی کــم اســت. هــر یــک آقــا کــه حــذف شــده بــود 
ــدون اســتثنا  ــه دلیــل رو شــدن پرونده هــای فســاد، ب ب

ــود. ــم ب جایگزینــش یــک خان
حســنلو: مــن برعکــس دیــدم. در پســت های نفتــی ایــن 
اتفــاق نیفتــاده بــود. در شــعبات بانکــی هــم کــه رییــس 
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پرونده ماه

ــی  ــای نیمه خصوص ــم در بانک ه ــم می بینی ــعبه خان ش
هســتند. هرچــه نزدیک تــر بــه الیه هــای حکومتــی 
ــر  ــًا کمت ــود قطع ــوض می ش ــر ع ــر تیت ــا س ــود ی میش

ــم. ــان را می بینی ــور زن حض
ــتر  ــش بیش ــه دان ــوط ب ــاًل در ادارات مرب ــیری: مث شمش
ــه  ــتاندارد ب ــی اس ــه مل ــم. موسس ــا را می بینی خانم ه
ــوری و  ــت جمه ــاوری ریاس ــز فن ــا مرک ــال ی ــوان مث عن

ــت. ــی اس ــای دانش ــه کاره ــی ک جاهای
ــوال  ــا معم ــه خانم ه ــئولیتی را ب ــای مس ــنلو: الیه ه حس
ــئولیت  ــک مس ــد ی ــرار باش ــر ق ــی اگ ــد. جای نمی دهن
ســنگین باشــد بــه عنــوان وزارتخانــه مثــاًل یــا در مجلس 
کــه همیشــه در اقلیــت هســتند و تــازه آن اقلیــت هــم 
نماینــده همــه خانم هــا نیســتند. بعضــا از آقایــان 
ــه  ــزی ک ــد. چی ــر می کنن ــا فک ــاره خانم ه ــخت تر درب س
ــان  ــر زم ــه ه ــت ک ــن اس ــم ای ــتر بگوی ــم بیش می توان
ــا اقتصــادی می خواهــد تغییــر  ــه مســائل سیاســی ی ک
ــوط  ــه سیاســت های مرب ــوط ب ــًا تغییــرش من ــد حتم کن
بــه خانم هاســت. یعنــی یــک تلنگــری بــه ایــن جامعــه 
ــکی  ــام پزش ــس نظ ــد رئی ــاًل می خواهن ــورد. مث می خ
عــوض بشــود، می گوینــد پزشــک آقــا، خانم هــا را 
ــری  ــود. دیگ ــوض می ش ــد او ع ــد. بع ــد ببین نمی توان
ــم  ــد بگذاری ــم را بای ــای خان ــد معلم ه ــد می گوی می آی
ــرانه  ــی پس ــدارس ابتدای ــرای م ــال ب ــی امس ــار. حت کن
ــای  ــط الیه ه ــد و فق ــم را برمی دارن ــای خان ــم معلم ه ه
می خواهــد  زمــان  هــر  هســتند.  خانم هــا  پاییــن 
سیاســت گذاری  شــود بــا جامعــه زنــان بــازی می کننــد. 

ــی رود.  ــا رای م ــد ی ــه می آی ــن جامع ــا ای ــا رای ب ی
دولتــی  جامعــه  کل  در  جعفــری: 
و  دولــت  کارمنــدان  مثــاًل   مــا 
پــرورش  آمــوزش  و  وابستگانشــان 
زیــر 3 میلیــون نفــر جامعــه کارمنــدی 
ــک  ــه ی ــول دارم ک ــن قب ــتند. م هس
می گذارنــد.  تاثیــر  خاصــی  قشــر 
ــه  ــم، راجــع ب ــت نمی کن ــاره تصمیم سازیشــان صحب درب
ــن  ــود م ــن خ ــه در ذه ــزی ک ــم. آن چی ــداد می گوی تع
سرنوشــت یــک جامعــه را می ســازد و بــه جلــو می بــرد 
ــه  ــون ب ــت. چ ــی اس ــش خصوص ــتر در بخ ــًا بیش اتفاق
لحــاظ تعــدادی و تاثیرگــذاری اقتصــادی، رنــگ بیشــتری 
می توانــد داشــته باشــد. تــا آن بخشــی کــه دولتیســت. 
چــه دولتــی ای کــه کامــاًل موافــق سیاست هاســت چــه 

ــدارد و  ــت ن ــت های دول ــا سیاس ــی ب ــی ای موافقت دولت
ــِن  ــاره م ــه درب ــم ک ــن می دان ــد. م ــد باش ــًا کارمن صرف
ــم  ــی تصمی ــش دولت ــرد در بخ ــک ف ــم، ی ــی ه خصوص
ــم کــه صــرف  ــه ایــن صحبــت می کن ــرد، راجــع ب می گی
ایــن کــه زیــر دســت شــما مثــاًل 10 تــا کارمنــد خانــم کار 
می کنــد، زیردســت شــما دو کارمنــد خانــم کار می کننــد 
یــا شــما در مجموعه تــان ده کارمنــد خانــم داریــد، ایــن 
سیاســت گذاری کــه مــا خودمــان در بخــش خصوصــی 
ــه  ــی مــن هیچ وقــت ب ــم. یعن ــان نداری ــرای حــوزه زن ب
ــگاه  ــه چشــم یــک مســئولیت جــدا ن ــم ب ــدان زن کارمن
کنــم.  کمک شــان  دارنــد  مســئولیت  کــه  نمی کنــم 
ــرای  ــم ب ــک خان ــوان ی ــه عن ــه ب ــم ک ــر می کن ــن فک م
ــن  ــم. مهمتری ــک کن ــتر کم ــد بیش ــر بای ــای دیگ خانم ه
دلیــل مــن هــم ایــن اســت کــه در کشــوری هســتم کــه 
ــم  ــک کنی ــد کم ــان بای ــت و خودم ــه اس ــعه نیافت توس
توســعه دهیــم و بســتری وجــود نــدارد، کســی بــه فکــر 
مــا نیســت. در حــال هــر چــه هــم کــه تــا االن اومــده 
ــان  ــم خودم ــد ه ــه بع ــا ب ــوده و از اینج ــوش ب خودج
ــی  ــن خیل ــم. م ــک کنی ــان کم ــای خودم ــه ارتق ــد ب بای
ــد  ــاز نکردن ــاب ب ــه سال هاســت کت ــدم ک ــا دی ــر آق مدی
و آموزشــی ندیدنــد. ایــن کــه خــوب نیســت چــون مــن 
اینجــا خانــم مدیــر هســتم مطابــق آن جلــو بروم. شــاید 
اگــر یــک آموزشــی ببینــد و یــک ســرفصل خــاص تعریف 
ــد  ــی می توان ــش خصوص ــک در دل بخ ــن کم ــود. ای ش
اتفــاق بیفتــد و خیلــی ربطــی بــه تصمیمــات پســت های 

ــدارد. ــی ن دولت
ــه ایــن  ــوط ب ــاز توســعه اجتماعــی مرب ــی ب حســنلو: ول
می شــود کــه مــا یــک بخــش از یــک جامعــه کل 
هســتیم. یــک نمونــه آماری ایــم اگــر بخواهیــم بگوییــم. 
ــرار  ــی ق ــی و حکومت ــاالی نظام ــات ب ــا در درج ــر م اگ
می گرفتیــم شــاید خیلــی می توانســتیم کمــک کنیــم ده 
تــا شــرکت دیگــر بتوانــد کاری انجــام دهــد. او از نظــر 
اجتماعــی نیــز بــه حمایت هایــی نیــاز دارد کــه از عهــده 

مــن خــارج اســت.
ــا صــد  ــد ب ــم مــا خودمــان را بای جعفــری: مــن می گوی
ســال پیــش کشــورهایی مثــل آمریــکا و اروپــا مقایســه 
کنیــم کــه در دوره ای کــه نهادهــای مردمــی )ســندیکاها، 
ــه  ــد ک ــی نبودن ــر کس ــاغل( منتظ ــا و مش ــه ه اتحادی
برایشــان قانــون بیــاورد. تغییــرات داخلــی ایجــاد 
می کردنــد. مــن می گویــم مــا خودمــان راحت طلبیــم در 
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ایــن زمینــه. حتــی در حــوزه زنــان. یــک دلیــل مقایســه 
ــان  ــوزه زن ــه در ح ــم ک ــار می دانی ــگ و ع ــه نن ــت ک اس
یــک کار جدایــی بکنیــم و یــا اســم ســمینار در کنــار اســم 

زنــان باشــد.
حســنلو: بــه نظــر مــن چــون تعــداد خانم هــا در حــوزه 
خــودم خیلــی کــم اســت، بــه یــک نشســت نمی رســند 
مــن نمی شناســم خانم هــای زیــادی را شــاید بــه انــدازه 
ــت  ــن اقلی ــاید همی ــد. ش ــت نمی رس ــتان دو دس انگش
ــن  ــد. م ــاق نیفت ــت اتف ــن نشس ــه ای ــده ک ــث ش باع
بیســت ســال اســت در ایــن صنعتــم و تــا حــاال افتخــار 
آشــنایی بــا شــما دو نفــر را نداشــتم. ارتباطــی کــه بایــد، 
ــن اســت  ــده ای ــن نشــان دهن ــرار نشــده اســت. ای برق

کــه تعــداد کــم چرخــش اطالعــات را نــدارد.
جعفــری: حتــی در آقایــان هــم مــن فکــر می کنــم باشــد. 
ــان  ــالق ایرانی ــدن در اخ ــع ش ــم جم ــن دور ه ــی ای یعن
ســخت اســت. یعنــی ایــن کــه انــگار دو رقیــب یــا دو 
ــاده  ــاق خارق الع ــینند اتف ــز بنش ــک می ــر ی ــکار س هم
اســت. هرچنــد وضعیــت در باقــی صنف هــا بهتــر 
اســت. می دانــم کــه در تهویــه مطبــوع حداقــل دو الــی 
ســه تشــکل میــان رشــته ای دارنــد کــه آقایــان دور هــم 

مینشــینند.

6 زنان و مشاغل سخت

بعضــی از شــرکت ها در موقعــی کــه خیلــی شــدید 
دچــار کمبــود نیــروی انســانی هســتند در کارهــای 
ســخت مردانــه خانم هــا را اســتخدام کردنــد. مثــاًل 
شــرکت مامــوت در بخــش جوشــکاری یــک تعــداد خانم 
تحصیــل دانشــگاهی نداشــتند اســتخدام کــرد بــه آنهــا 
ــی  ــای بزرگ ــد در پروژه ه ــد و گفتن ــاد دادن ــکاری ی جوش
ــن  ــتیم ای ــا نداش ــکار آق ــم و جوش ــر بودی ــاًل گی ــه اص ک
ــور  ــارج از کش ــاًل در خ ــا مث ــم. ی ــل کردی ــکل را ح مش
ــده  ــتند، رانن ــی هس ــده تریل ــی رانن ــم خانم های می بینی
ــا دو  ــک ت ــه داخــل کشــور ی ــی ک ــد. درصورت جرثقیل ان
راننــده کامیــون یــا اتوبــوس خانــم داریــم. اگــر ببینیــد 
بــرای ایــن کارهــا خانــم  الزم اســت، چقــدر بــه آن فکــر 
می کنیــد؟ یــا تــا بــه حــال امتحــان کردیــد؟ اصال ایــن را 
ــد؟ ــوارد کار کنن ــن م ــه خانم هــا در ای ــد ک خــوب می دانی

ــم  ــی ه ــه. خیل ــه ن ــرا ک ــر باشــند چ ــا اگ حســنلو: قطع
ــرای  ــال ب ــن قب ــه م ــن ک ــا ای ــم. کم ــتقبال می کنی اس

ــی از  ــد یک ــه بع ــردم ک ــالش ک ــم ت ــین های خان تکنس
شــرکت های همــکار یعنــی گلدیــران گذاشــت کــه خانــم 
بــرای نصــب پکیــج و غیــره بیایــد کــه خیلــی کار موفقی 
نبــود. مــن از یــک چیــزش اصــال خوشــم نیامــد کــه در 
ــه  ــد ب ــته بودن ــی گذاش ــم خاص ــرکت ها اس ــی از ش یک
عنــوان ســرویس صورتــی کــه بــاز هــم خانمانــه بــود. یــا 
اســنپ راننــده خانــم گذاشــته. واقعــا بــرای مــن فرقــی 
ــر از  ــدارد، مــن ســوار می شــوم و مــی روم. شــاید کمت ن

ــوان اســتفاده کــردم چــون کــه نیســت.  اســنپ بان

ــر  ــوان اگ ــام، اســنپ بان ــن شــغل ع ــی در ای ــی حت یعن
بزنیــد تقریبــا نمی آیــد و نیســت. ولــی اگــر باشــد حتمــا 
از اســنپ بانــوان اســتفاده می کنــم و آن هــم بــه دالیــل 
شــخصی انتخابــم خانــم خواهــد بــود نه بــه خاطــر تفکر 
فمنیســتی. احســاس می کنــم قطعــًا او بــا یــک مســافر 
خانــم راحت تــر اســت. درســته مــن بــا یــک راننــده مــرد 
هــم راحتــم امــا برعکســش شــاید چنیــن نباشــد. کمــا 
ایــن کــه در بخــش خدمــات ایــن تــالش را کــردم امــا 
ــه  ــا مجموع ــم ب ــم گرفت ــاس ه ــید. تم ــه نرس ــه نتیج ب
کاشــانه بــرای جــذب تکنســین و غیــره ولــی نبــود کــه 
ــا  ــی ه ــوازم خانگ ــه ل ــم ک ــی می دان ــم. ول ــتفاده کن اس
ــی  ــا خیل ــد ام ــال می کنن ــم ارس ــای خان ــین ه تکنس

محــدود اســت. 
شمشــیری: مــا چــون بیشــتر بخــش خدمــات هســتیم 
ــزاری  ــر کــه بحــث اب ــم امــا اگ ــی کار ســخت نداری خیل
نباشــد مخالفتــی نــدارم. ولــی همــان بحثــی کــه مطــرح 
کردیــد، "تبلیغــات صورتــی" اگــر بــه آن صــورت بخواهــد 
ــاًل در نمایشــگاه  ــا مث ــدارم. ی باشــد راســتش دوســت ن
ــد،  ــزاری می کنن ــتفاده اب ــا اس ــتند از خانم ه ــت اس پش
ــته  ــم داش ــی ه ــش خوب ــم دان ــت آن خان ــن اس ممک
باشــد امــا وقتــی بــه آن قصــد اســتفاده شــود دوســت 

ــدارم. ن
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ــه  ــن ک ــرف ای ــم ص ــخصا آرزو می کن ــن ش ــری: م جعف
خانمــی نیــاز دارد، دســت بــه هــرکاری نزنــد. ولــی بــه 
نظــرم اگــر شــغلی مردانــه ش بــه ایــن جهــت باشــد کــه 
ــم  ــک خان ــالمت ی ــد س ــث تهدی ــالمت باع ــر س از نظ
ــش بیشــتر از ظرفیــت  ــا از نظــر جســمی تحمل شــود ی
فیزیکــی خانمــی باشــد، مــن ترجیــح می دهــم کــه ایــن 
کار را نکنــم. چــون بــه هــوای منفعــت نمی تــوان از هــر 
ــم  ــول کن ــرد، صدمــه ی کســی را قب ــی اســتفاده ک فرصت
چــون خــودش راضیســت، نــه اینــکار را نمی کنــم. ولــی 
اگــر خانمــی عالقــه داشــته باشــد و بــه خاطــر عالقــه اش 
نــه نیــاز مالــی و ایــن کــه از چهارچــوب ذهنــی اش خارج 
شــود و دوســت دارد تجربــه کنــد، مــن حتمــا کمکــش 
ــردم  ــال هــم کار جوشــکاری ک ــم. خــودم اصــال قب می کن
ــا 40  ــه حقیقت ــم ک ــکاری، می دان ــکاری و چدن ــم ورق ه
درصــد یــک آقــا هــم نمی توانــم ایــن کار کنــم. بعــد از 
دو مــاه یــک روشــویی نصــب کــردم آن هــم کــج بــود! 
امــا اگــر خانمــی باشــد کــه بیشــتر از مــن بــه خــودش 
اطمینــان داشــته باشــد و عالقه منــد باشــد تجربــه کنــد، 
ــاز  کمکــش خواهــم کــرد. امــا حاضــر نیســتم از ســر نی

کاری انجــام دهــد.

7 مسیر سخت کنترل

چالش هایــی در مســیرخانم ها یــا حتــی آقایــان هســت 
ــره.  ــکان و غی ــوت نزدی ــا ف ــدن ی ــد ازدواج، مادرش مانن
شــما مدیرهایــی هســتید کــه بــا ایــن چالش هــا روبــرو 
شــدید. چــه طــور ایــن چالش هــا را حــل کردیــد؟ چقــدر 
در کارتــان تاثیــر داشــته؟ آیــا باعــث اذیــت و آزار شــده؟ 
یــک مدیــر و یــک چالــش و یــک خانــم می شــود یــک 

داســتان.

ــه  ــی ک ــن چالش های ــه ای ــت. البت ــا مدیری ــنلو: ب حس
ــی  ــای زندگ ــر فازه ــری تغیی ــک س ــا ی ــد، این ه فرمودی
ــن  ــا م ــد ت ــق روال باش ــی طب ــود زندگ ــت و نمی ش اس
بتوانــم کار کنــم. یعنــی همــه چیــز اوکــی باشــد تــا مــن 
بتوانــم از میانــش یــک مدیــر خــوب بیــرون بیایــم خوب 
ایــن امکان پذیــر نیســت و اعتقــاد کاملــم بــر ایــن اســت 
کــه آن هــم بخشــی از زندگــی مــن اســت همچنیــن کار 
هــم بخشــی از زندگــی مــن اســت. نــه ایــن کــه کار کل 
زندگــی مــن باشــد و مــن بیایــم بــرای خانــواده وســط 
کارم یــک برنامــه را بگــذارم. یــک درصــدی را هــر کســی 
ــد.  ــاص می ده ــر کاری اختص ــرای ه ــود ب ــی خ در زندگ
نیازهــای  بــه  بــه خانــواده اش و حتــی  بــه کارش 
ــت دارد  ــاید دوس ــی ش ــی خانم ــودش، حت ــخصی خ ش
ــان  ــوان از هم ــا را می ت ــره. این ه ــا غی ــرود ی ورزش ب
ابتــدا بــا هدف گــذاری مشــخص می کنیــد. کار مــن 
همــه زندگــی مــن نیســت. کار مــن در راســتای زندگــی 
مــن اســت و مانــع زندگــی مــن نیســت و پیامــد تمــام 
ــم در خروجــی آن  ایــن درصدهایــی کــه انتخــاب می کن
بایــد یــک زندگــی خــوب داشــته باشــم و زندگــی خــوب 
ماحصــل اینقــدر درصــد کار اســت. ایــن تعــادل اســت. 
بــه نظــر مــن شــما وقتــی بتوانیــد تــوازن را بیــن تمــام 
ــد  ــرار کنی ــان، برق ــواده و اطرافیانت نیازهــای خــود و خان
ــه راحتــی ایــن مســیر رد می شــود. شــما در رانندگــی  ب
کجــا می رویــد دنــده 3؟ کجــا شــما دنــده 5 می رویــد؟ 
کجــا می آییــد 1؟ دیگــه عادیســت. آنقــدر جــزو مســیر 
ــه  ــت ک ــده ای نیس ــز پیچی ــک چی ــت ی ــی ماس زندگ
بگویــم حــاال اینجــا بایــد اســتاپ کنــم، فکــر کنــم بایــد 
ــاق دارد  ــن اتف ــت ای ــن اس ــت روتی ــم. حال ــه کار کن چ
ــود و  ــرار می ش ــس برق ــد باالن ــا می افت ــی م ــوی زندگ ت
زندگــی خیلــی عــادی بــه مســیر خــود ادامــه مــی دهــد.
ــال  ــن ح ــا در عی ــم این ه ــر می کن ــن فک ــیری: م شمش
ــم  ــرک ه ــزه و مح ــد انگی ــت، می توان ــش هس ــه چال ک
ــی و کار  ــد، زندگ ــو می رون ــم جل ــوازات ه ــه م ــد، ب باش
و مســئولیت کار و خانوادگــی در مقابــل هــم نیســتند در 
مــوازات هــم هســتند و هرکــدام می تواننــد بــه دیگــری 
ــرژی ای  ــم از ان ــا می توانی ــه م ــد. همانطــور ک کمــک کنن
ــا  ــه م ــئولیتی ب ــم و کار و مس ــواده می گیری ــه از خان ک
ــه  ــرژی ب ــد ان ــم می توان ــرف ه ــد، ازآن ط ــه می کن اضاف
ــم در  ــد می توانی ــوب باش ــان خ ــر حالم ــد. اگ ــا بده م
زندگــی خانوادگیمــان هــم موفــق باشــیم. اگــر بتوانیــم 
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ــدام از  ــر ک ــه از ه ــرژی ای ک ــم از ان ــرار کنی ــی برق توازن
در جهت هــای دیگــر هــم  مســئولیت ها می گیریــم 

ــد. ــر می کن ــا راحت ت ــرای م ــم کار را ب ــتفاده کنی اس
جعفــری: زمانــی کــه بحــث تقســیم انــرژی وســط 
می آیــد، قصــه، قصــه ی اولویــت اســت. گاهــی ممکــن 
ــدر  ــت آنق ــک وق ــد، ی ــم بگیری ــه تصمی ــت در لحظ اس
ــه ســال می انجامــد.  ــه ب ــری مهمــی اســت ک تصمیم گی
مثــاًل می گویــی مــن فرزنــد دارم و امســال ســال او 
اســت. یــا مثــاًل می رســد بــه مــاه؛ مثــاًل بــرای همســرم 
معضــل عجیبــی اتفــاق افتــاده، خــدای نکــرده بیمــاری و 

یــا ســفر ضــروری یــا 
هــر چیــزی کــه مــن 
بایــد کنــارش باشــم. 
مهــم  اولویت هــا 
مســلمًا  هســتند 
ــت  ــن اولوی ــرای م ب
بــرای  نیســت  کار 
نیســت  هــم  آقــا 
ــا  ــی جاه ــی خیل ول
هــم خانــواده هــم 
را  اولویــت  ایــن 
می پذیــرد؛  کار  در 
مثــاًل مــن بایــد یــک 
هفتــه بــروم دبــی 
بچه هــا  نیســتم.  و 

امتحــان دارنــد مدرســه دارنــد ولــی بایــد بــروم و پیــش 
می آیــد. آن موقــع خانــواده عقــب می کشــد آنجــا 
کمکــی بــه مــا می کننــد و انــرژی می دهنــد. ایــن مثــال 
ــی در  ــک شــهود درون ــده را دوســت داشــتم. ی گاز و دن
ــه ناخــودآگاه آدم متوجــه  ــد ک ــه کمــک می آی لحظــه ب
ــذاری  ــا داری می گ ــه االن اینج ــزی ک ــه چی ــود ک می ش
ــری  ــوزه دیگ ــوری از ح ــا حق خ ــت ی ــده اس ــره آین ذخی
از زندگیــت اســت ولــی بــا اولویت بنــدی می شــود 

ــرد. ــرژی ک ــیم ان تقس
چقــدر خانم هــا کالن فکــر می کننــد و مــن افتخــار 
ــذت  ــیار ل ــتند و بس ــی هس ــی و متعال ــه عال ــم ک می کن
بردیــم. احســاس کــردم چقــدر خانم هــا در محیــط 
هــای مردانــه راحــت کار می کننــد. برخــالف تصــور مــن 
ــه  ــای مردان ــردم در محیط ه ــس می ک ــه ح ــه همیش ک

ــتند. ــذب هس مع

یعنــی  دارنــد!  را  انتظــار  همیــن  همــه  جعفــری: 
ــنوند و  ــکایت بش ــه و ش ــه و گل ــا نال ــد از م می خواهن
بگوییــم بســیار ســختی کشــیدیم تــا بــه اینجــا رســیدیم.

عواطف تان را چه جوری کنترل می کنید؟ 
جعفــری: مــن خــودم بعــد از 17 ســال کار هیچگاه نشــده 
بــود تــا حــدی احساســاتی شــوم کــه در محیــط کار گریه 
ــش  ــک چال ــه ی ــی از شــرکایم ب ــا یک ــا ب ــا واقع ــم ام کن
خیلــی ســخت برخــورد کردیــم، مــن یــک ســاعت تمــام 
رفتــم در اتــاق گریــه کــردم. خیلــی عجیــب بــود بــرای 

خــودم.
حســنلو: یــک بــار 
یکــی از نیروهــای مــا 
ــد  ــران رفتن ــه از ای ک
ــن  ــا م ــال ب ــه س س
بعــد  و  کردنــد  کار 
کردنــد.  مهاجــرت 
ــا االن  ــن ت ــد م گفتن
مدیــران مــرد زیــادی 
ــت  ــتم و هیچ وق داش
مــرد  مدیــران  از 
ــه از  ــدازه ای ک ــه ان ب
می ترســیدم  شــما 
 . م ســید نمی تر
گفتــم آخــر از چــه 
ــت  ــیدی؟! گف میترس
آن هــا داد می زدنــد می فهمیــدم ِکــی عصبانــی هســتند 
ولــی هیچــگاه نفهمیــدم شــما کــی عصبانــی هســتی و 
ــودم  ــران ب ــه نگ ــال همیش ــه س ــن س ــه و در ای ــی ن ک

می کنیــد. فکــری  چــه  دربــاره ام 
ــی  ــه منف ــک نکت ــوان ی ــه عن ــه را ب ــن نکت ــری: ای جعف
بــرای مــن می گوینــد. می گوینــد ایــن کار اســترس 

می دهــد. 
کارمنــدان می گوینــد وقتــی در لحظــه واکنــش ات را 
نشــان نمی دهــی بدتــر اســت. چــون مــن همیشــه نگــه 
مــی دارم و بعــدًا در شــرایط خــاص بــه صــورت خصوصی 
ــکل  ــا کارت مش ــالن ج ــه در ف ــم ک ــرف می گوی ــه ط ب
ــتری وارد  ــترس بیش ــن اس ــد ای ــا می گوین ــت. ام داش
ــز  ــه می ــم ب ــا خش ــه ب ــه در لحظ ــی ک ــا زمان ــد ت می کن

ــی. ــان ده ــت را نش ــی و اعتراض بکوب
نقش مادرانه یا مدیرانه؟

پرونده ماه
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ــی  ــتند، خیل ــا هس ــم آق ــتر نیروهای ــن بیش ــنلو: م حس
خانــم کــم داشــتم نهایــت در حــوزه حســابداری بــوده. 
جالــب ایــن اســت کــه آقایــان نســبت به یــک خانــم در 
محیــط کاری وفــاداری بیشــتری داشــتند شــاید از جنبــه 
ایــن بــوده کــه آن هــا حــس کردنــد مــا درکمــان نســبت 
بــه یــک مدیــر آقا بیشــتر اســت. جلوتــر از آن چیــزی که 
آنهــا بخواهنــد مســائل مالــی را دیــدم، مســائل زندگی را 
دیــدم. مــن آقــا را هــم دور کار کــردم حتــی بــه آقــا گفتم 
ــان  ــت ایش ــخت گیر اس ــما س ــم ش ــر خان ــم مدی می دان
ســرکار برونــد شــما در خانــه باشــید و آنالیــن کار کنیــد.
ــش  ــا نق ــت ب ــش مدیری ــدن نق ــی ش ــری: قاط جعف
ــد. یعنــی  مادرانگــی خانم هــا، وفــاداری را بیشــتر می کن
ــا  ــاداری ه ــم دارد وف ــر خان ــه مدی ــازمان هایی ک در س
خیلــی باالتــر اســت. مــن هــم االن همکارانــم 15 تــا 18 
ســال بــا مــن همــکاری کردنــد. زمانــی کــه مــن جابجــا 
ــه  ــه فاصل ــم ب ــا از همکاران ــرکت زدم، 6-7 ت ــدم و ش ش

ــه مــن پیوســتند.  یــک ســال ب
ــت.  ــی اس ــی ایران ــم خیل ــر می کن ــاس فک ــن احس ای

ــند. ــن نباش ــن چنی ــا ای ــی ه ــاید خارج ش

ــم. ســبک  ــاد نمی دان ــه را زی حســنلو: مــن حــس مادران
ــارکت  ــت و مش ــارکتی اس ــبک مش ــن س ــی م مدیریت
ــودم  ــر را خ ــم آخ ــه تصمی ــات البت ــم در تصمیم می ده
ــا  ــی حتم ــا مشــارکت می دهــم. ول ــی واقع ــرم ول می گی
ــط  ــارکت در محی ــس مش ــاید ح ــرم ش ــورت می گی مش

کار باعــث می شــود.

8 پایان

ــه  ــی ک ــه و وقت ــن جلس ــون از ای ــری: ممن ــم جعف خان
ــد. ــته ش گذاش

خانــم شمشــیری: آرزوی موفقیــت بــرای تمــام افــراد بــه 
ویــژه بانــوان در حــوزه ی کســب و کار دارم.

ــون  ــود و ممن ــی ب ــه خوب ــیار جلس ــنلو: بس ــم حس خان
ــه  ــن جمل ــوان آخری ــه عن ــا و ب ــی زیب ــن دورهم از ای
ــروز  ــه پی ــی زنان ــن ول ــازی ک ــه ب ــه: مردان ــم ک می گوی

ــاش. ب

پرونده ماه

از راست به چپ:
کوثر جعفری )مدیرعامل تهویه ساز شار(، الهه حسنلو )مدیرعامل کارا تهویه عصر نوین(،

 نیره شمشیری )مدیر آموزش آکادمی فنی مهندسی کاشانه(
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ــردان  ــلطه م ــت س ــنتی تح ــته س ــک رش ــی ی ــه مهندس ــا ک از آنج
ــت از  ــن اس ــز ممک ــر نی ــرد براب ــگام عملک ــی در هن ــان حت ــت، زن اس
توانایی هــای خــود اطمینــان کمتــری داشــته باشــند. در ســنین 
جوانــی، دختــران عالقــه وافــر خــود را بــه مهندســی هماننــد پســران 
ــه های  ــه کلیش ــی از آن ب ــت بخش ــن اس ــه ممک ــد، ک ــراز نمی کنن اب
جنســیتی مربــوط باشــد. همچنیــن شــواهد قابــل توجهــی مبنــی بــر 
وجــود تعصــب ضمنــی باقیمانــده در برابــر مهندســان زن وجــود دارد، 
زیــرا ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه مــردان از نظــر ریاضــی برتــری دارند 
و بــرای کارهــای مهندســی مناســب ترند. بــر اســاس نتایــج بیــش از 
ــال های 1998 و 2010،  ــن س ــان بی ــر جه ــر در سراس ــون نف ــم میلی نی
ــور  ــراد به ط ــه اف ــد ک ــان می ده ــه )IAT( نش ــی اتحادی ــون الزام آزم
ــد.  ــط می کنن ــر مرتب ــا هن ــان را ب ــم و زن ــا عل ــردان را ب ــودآگاه م ناخ
ــان  ــرد زن ــر عملک ــی ب ــر منف ــن تأثی ــودآگاه همچنی ــه ناخ ــن کلیش ای
دارد. زنانــی کــه پافشــاری می کننــد قــادر بــه غلبــه بــر ایــن مشــکالت 
و  قــادر می ســازند تجربیــات رضایت بخــش  را  آنهــا  و  هســتند 

ــد. ــدا کنن ــه مهندســی پی ارزشــمندی را در حرف
تاریخچــه زنــان بــه عنــوان طــراح و ســازنده ماشــین آالت و ســازه ها 
پیــش از پیشــرفت مهندســی بــه عنــوان یــک حرفــه اســت. پیــش از 
ــه پیشــرفت  ــان ب ــم، زن ــرن یازده ــدس« در ق ــاد اصطــالح »مهن ایج

تکنولوژیکــی جوامــع در سراســر جهــان کمــک کــرده بودنــد. تــا قــرن نوزدهــم، زنانــی کــه در کارهــای مهندســی شــرکت می کردند، 
غالبــًا آمــوزش ریاضــی یــا علمــی می دیدنــد. اولیــن دانشــگاهی کــه لیســانس مهندســی بــرای زنــان در دانشــگاه اعطــا کــرد، 
دانشــگاه کالیفرنیــا، برکلــی بــود. الیزابــت بــراگ در ســال 1876 لیســانس مهندســی عمــران شــد و بــه عنــوان اولیــن مهنــدس زن 
در ایــاالت متحــده درآمــد. پیــش از قــرن نوزدهــم، بســیار نــادر بــود کــه زنــان در هــر رشــته ای مــدرک لیســانس بگیرنــد زیــرا بــه 
دلیــل اختــالف جنســیت، فرصــت ثبت نــام در دانشــگاه ها را نداشــتند. برخــی از دانشــگاه ها از اوایــل دهــه 1800 پذیــرش زنــان 
را در کالج هــای خــود آغــاز کردنــد و از اواســط دهــه 1800 آنهــا را در کلیــه برنامه هــای دانشــگاهی از جملــه مهندســی پذیرفتنــد. 
در ایــاالت متحــده، ورود بــه جنــگ جهانــی دوم کمبــود جــدی اســتعداد مهندســی را ایجــاد کــرد، زیــرا مــردان بــه نیروهــای 
مســلح اعــزام شــدند. بــرای رفــع ایــن کمبــود، ابتکاراتــی ماننــد آمــوزش مهندســی جنــرال الکتریــک بــرای زنــان دارای مــدرک 
ریاضــی و فیزیــک و برنامــه مهندســی کورتیس-رایــت در میــان ســایر فرصت هــای جدیــدی را بــرای زنــان در مهندســی ایجــاد 
کــرد.  در ایــن مــدت، حمــالت عمومــی بــه مهندســین زن کــم بوده اســت. به طــور عمــده، ایــن حمــالت در داخــل مؤسســات 
مســکوت مانــده بــود، زیــرا زنــان بــرای تغییــر شــکاف جنســیتی بیــن مــردان و زنــان در زمینــه مهندســی، فشــارهای تهاجمــی 
فشــار نمی آوردنــد. دلیــل دیگــر محرمانــه مانــدن ایــن »حمــالت« بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــردان معتقــد بودنــد غیرممکــن 
اســت مهندســی بــه عنــوان یــک رشــته مردســاالر متوقــف شــود. نقــش 
زنــان در نیــروی کار، بــه ویــژه در زمینه هــای مهندســی، در دوره پــس از 
جنــگ جهانــی دوم بســیار تغییــر کــرد. از آنجــا کــه زنــان در ســنین بعدی 
ــد و  ــالق می گرفتن ــتر ط ــتند، بیش ــری داش ــدان کمت ــد، فرزن ازدواج کردن
ــرای حمایــت اقتصــادی نبودنــد، علی رغــم اینکــه  ــان آور ب ــه ن وابســته ب
ــر  ــز فعال ت ــروی کار مهندســی نی ــود، در نی ــردان ب ــر از م حقوقشــان کمت
ــان در  ــتری از زن ــداد بیش ــرن 20، تع ــه ق ــال های اولی ــدند. در س می ش
ــای  ــردان در بخش ه ــا م ــدند، ام ــه می ش ــی پذیرفت ــای مهندس برنامه ه

ــد. ــگاه می کردن ــوان ناهنجــاری ن ــه عن ــه آن هــا ب ــی ب خــود به طــور کل
توانایــی زنــان در تصــور اینکــه می تواننــد موفــق باشــند و عملکــرد خوبــی 
دارنــد بــا انتخاب هایــی کــه در هنــگام انتخــاب شــغل دانشــگاهی انجــام 
می دهنــد ارتبــاط دارد. زنانــی کــه دارای شــخصیت خودکارآمــدی باالیــی 

هســتند، بیشــتر تمایــل بــه تحصیــل در رشــته مهندســی را دارنــد.
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مارگارت اینگلز
زن  اولیــن  عنــوان  بــه  او 
ــی  ــل مهندس ــارغ التحصی ف
از دانشــگاه کنتاکــی شــناخته 
مــدرک  کــه  شــود  مــی 
ــته  ــود را در رش ــانس خ لیس
در  مکانیــک  مهندســی 
ســال 1916 دریافــت کــرد. او 
همچنیــن دومیــن زن فــارغ 
ــی  ــته مهندس ــل رش التحصی
ــن  ــده و اولی ــاالت متح در ای
زنــی بــود کــه مــدرک حرفــه 
را  مکانیــک  مهنــدس  ای 
دریافــت کــرد. کار او روی تهویــه مطبوع شــامل »توســعه 
مقیــاس »دمــای مؤثــر« بــرای گنجانــدن رطوبــت و 
ــس  ــود. پ ــان ب ــایش انس ــه آس ــوا در معادل ــت ه حرک
ــیکاگو  ــن ش ــرکت تلف ــرای ش ــی، او ب ــارغ التحصیل از ف
ــد.  ــه کار ش ــغول ب ــک مش ــی ترافی ــش مهندس در بخ
ســپس در ســال 1917 شــیکاگو را بــه مقصــد پیتســبورگ و 
شــرکت مهندســی کریــر تــرک کــرد، جایــی کــه عالقــه او 

ــد. ــاز ش ــوع آغ ــه مطب ــه تهوی ب
در ســال 1931، او بــه شــرکت Carrier-Lyle بازگشــت و تــا 
زمــان بازنشســتگی در آنجــا مانــد. در کریــر، او "بــه کامل 
کــردن روان ســنج زنجیــر کمــک کــرد، کــه بــرای خوانــدن 
ــت نســبی هــوا اســتفاده می شــود." او ســخنگوی  رطوب
ایــن حرفــه بــود و طــی بیــش از 200 ســخنرانی از ســال 

1932 تــا 1952 بــا بیــش از 12000 نفــر صحبــت کــرد.
ــاالت  ــی از 100 زن در ای ــوان یک ــه عن ــال 1940 او ب در س
متحــده انتخــاب شــد کــه در ســال 1840 مشــاغل موفقــی 

در زمینــه هایــی داشــتند کــه بــرای زنــان بــاز نبــود. 

لیلیان مولر گیلبرت
ــدای  ــی در ابت ــع آمریکای ــدس صنای ــناس و مهن روان ش
و  کارآیــی  در  وی  تخصــص  بــود.  بیســتم  قــرن 
روان شناســی ســازمانی بــود و اصــول دانــش خــود را نــه 
ــزرگ،  ــرکت های ب ــت ش ــاور مدیری ــگاه مش ــا در جای  تنه
بلکــه بــه عنــوان عضــوی از خانــواده بــرای 12 فرزنــدش 

بــر  می گرفــت.  کار  بــه  نیــز 
 Cheaper by« کتــاب  اســاس 
the Dozen«، لیلیــان گیلبــرت 
در  زن  ســخنران  نخســتین 
دانشــگاه کالیفرنیــا، نخســتین 
ــوردو  ــی در پ ــتاد زن مهندس اس
ــو  ــب عض ــتین زن منتخ و نخس
ــود. ــی ب ــی مهندس ــی مل آکادم

روث روگان بنریتو
شــیمی دان آمریکایــی و پیشــگام 

در تولیــد محصــوالت زیســتی بــود. وی توانســت فرآینــد 
تولیــد پارچه هــای پنبــه ای بــدون چــروک، بــدون لکــه و 
ــد کــه نجات بخــش  ــر شــعله را کشــف کن مقــاوم در براب
صنعــت پنبــه در آمریــکای 
ــی دوم  ــگ جهان ــس از جن پ
همچنیــن  بنریتــو  بــود. 
برداشــت  بــرای  روشــی 
چربــی از دانه هــا به منظــور 
ــدی  ــه وری ــتفاده در تغذی اس
کــه  کــرد  ایجــاد  بیمــاران 
پایــه و اســاس روش مرســوم 
امــروز اســت. بنریتــو پــس از 
بازنشســته   USDA از  اینکــه 
شــد، بیــش از یــک دهــه بــه 
تدریــس در دانشــگاه پرداخــت و توانســت جایــزه یــک 
ــارکت در  ــت مش ــتاورد Lemelson-MIT را باب ــر دس عم
صنعــت نســاجی و پایبنــدی اش بــه کار آمــوزش دریافــت 

ــد. کن

ادیت کالرک
ــتم  ــرن بیس ــدای ق ــگام در ابت ــرق پیش ــدس ب ــک مهن ی
و ماشــین های  رایانه هــا  اختــراع  از  پیــش  او  بــود. 
ــبه کننده« کار  ــک »محاس ــوان ی ــه عن ــدرن ب ــاب م حس
محاســبات ریاضــی دشــوار را انجــام مــی داد. کالرک 
بــرای یافتــن کار بــه عنــوان یــک مهنــدس زن بــه جــای 
ــوم و  ــودش مرس ــان خ ــان زم ــرای زن ــه ب ــاغلی ک مش

نمونه های خارجی زنان موفق
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مجــاز بــود، تــالش کــرد و در 
زن  نخســتین   1922 ســال 
مهنــدس بــرق در ایــاالت 
راه  کالرک  شــد.  متحــده 
 STEM در  زنــان  بــرای  را 
ــی  ــاوری، مهندس ــوم، فن )عل
و ریاضیــات( همــوار کــرد 
و در ســال 2015 وارد تــاالر 
مشــاهیر مخترعــان ملــی 

ــد. ش

مری انگل پنینگتون
ابتــدای قــرن بیســتم بــود.  شــیمی دان آمریکایــی 
ــناس در  ــیمی دان و باکتری ش ــوان ش ــه عن ــون ب پنینگت
ــه کار شــد. اندکــی پــس از  وزارت کشــاورزی مشــغول ب
ــای  ــاد پژوهش ه ــگاه نوبنی ــس آزمایش ــاز کارش، رئی آغ

ــد.  ــی ش ــواد غذای م
او در طــول 40 ســال کار، پژوهش هایــی پیشــگامانه 
دربــاره روش هــای بهداشــتی پــردازش، نگهــداری و 
ــه دســتاوردهایی  ــه ب ــی انجــام داد ک ــواد غذای حمــل م
ــیر و  ــی ش ــتانداردهای ایمن ــتین اس ــاد نخس ــد ایج مانن
ــرای  ــی ب ــده جهان ــتانداردهای پذیرفته ش ــن اس همچنی

یخچال هــای فرآورده هــای غذایــی منجــر شــد.

الن اوچوا 
زن  نخســتین   1993 ســال  در 
ــا  ــه فض ــه ب ــود ک ــپانیایی تبار ب اس
ــت 9روزه  ــک ماموری ــت و در ی رف
دیســکاوری  فضایــی  شــاتل  در 

خدمــت کــرد. 
ــا  ــه فض ــرواز ب ــار در پ ــار ب وی چه
بــه  نزدیــک  و  داشــت  حضــور 
هــزار ســاعت در مــدار بــود. اوچــوا 
همچنیــن نخســتین اســپانیایی تبار 
و دومیــن زنــی اســت کــه مدیــر مرکــز فضایــی جانســون 

ناســا شــده اســت.

ویرجینیا اچ. هولسینگر
شــیمی دانی بــود کــه بابــت پژوهــش دربــاره محصــوالت 
لبنــی و امنیــت غذایــی شــهرت یافــت. هولســینگر 
مخلوطــی مغــذی و پایــدار از آب پنیــر و نوشــیدنی 

ســویا ایجــاد کــرد کــه بــه عنــوان جایگزینــی بــرای شــیر 
ــی  ــطح بین الملل ــذا در س ــدای غ ــای اه ــط برنامه ه توس
ــالت ایجــاد  ــی از غ ــن ترکیب ــع می شــود. او همچنی توزی
کــرد کــه می توانــد پــس از ترکیــب بــا آب بــرای تغذیــه 
قربانیــان قحطــی، خشکســالی و جنــگ اســتفاده شــود. 
ــد  ــرای تولی ــی ب ــوز مبنای ــم الکت کار هولســینگر روی آنزی
محصــوالت تجــاری به منظــور قابــل هضــم کــردن شــیر 
ــوز  ــل الکت ــدم تحم ــکل ع ــه مش ــال ب ــراد مبت ــرای اف ب
شــد. ایــن کشــف هولســینگر تاثیــر زیــادی بــر ســالمت 

ــان داشــته اســت. عمومــی در سراســر جه

مــوری  گریــس  دریــادار 
هاپــر 

از دهــه 1930 تــا 1980 در 
خــط مقــدم توســعه رایانــه 
برنامه نویســی  زبــان  و 
توســعه   داشــت.  قــرار 
رایانــه ای  زبان هــای 
ــای  ــای نماده ــه ج ــه ب ک
زبــان  بــه  ریاضــی 
انگلیســی نوشــته شــده 
زبــان  به ویــژه   - بودنــد 
 )COBOL( رایــج محاســبات تجــاری موســوم بــه کوبــول
- یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای فعالیــت حرفــه ای 44 
می شــود. اســتفاده  هــم  هنــوز  کــه  اوســت  ســاله 

کاترین جانسون
دانشــمند و ریاضــی دان 
آفریقایی تبــار  فضایــی 
و یــک چهــره برجســته 
فضایــی  تاریــخ  در 
جانســون  آمریکاســت. 
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ب
کمک هــای  محاســباتی 
زیــادی بــه برنامه هــای 
فضایــی  و  هوانــوردی 
آمریــکا کــرد و نقشــی 
محاســبه  در  بــزرگ 
در  کلیــدی  مســیرهای 

ــن  ــرای آل برنامــه فضایــی داشــت. او محاســبه مســیر ب
شــپرد، نخســتین فضانــورد آمریکایــی و محاســبات پــرواز 
را انجــام داد. مــاه ســفینه آپولــو 11 در ســال 1969 
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ایــران را بــا فرهنــگ و قومیــت خــاص، آداب و رســوم و 
ــیم.  ــود می شناس ــه خ ــر  ب ــنت های منحص س

حــال در ایــن میــان وقتــی از برخــی مشــاغل یــاد 
ــه  ــا ب ــی حرفه ه ــرای برخ ــی ب ــی نخواه ــم خواه می کنی
طــور کامــل تفکیــک جنســیتی قائــل شــده و می گوییــم 

ــه اســت.  ــن شــغل مردان ای
ایــن شــماره ماهنامــه، بــه  از آنجاییکــه ویژه نامــه 
بانــوان مهنــدس اختصــاص یافتــه مناســب دیدیــم 
یــک مقــدار از آن فضــای معمــول خــارج شــده، نگاهــی 
ــه فرآیندهــای شــغلی کــه در دیگــر ممالــک  بیاندازیــم ب
بــه آن توجــه جــدی شــده و حتــی بــا توجــه بــه حضــور 
بانــوان در منــازل امنیــت بیشــتری نیــز بــرای صاحبــان 
خانــه متصــور می شــود. البتــه در کشــور مــا هــم چنیــن 
اقداماتــی در قالــب آژانــس بانــوان، پــارک ویــژه بانوان و 
غیــره انجــام شــده حتــی بــه عنــوان مثــال وقتــی شــما از 
یــک خانــم زبــده بــرای خدمــات منــزل کمــک می گیریــد 

آرامــش خاطــر بیشــتری داریــد تــا یــک آقــا.
امــا یــک پرســش: سیســتم لوله کشــی منــزل بــه 
مشــکل برخــورده و نیــاز بــه یــک تعمیــرکار داریــد. حــاال 
اگــر بــا یــک شــرکت خدمــات تاسیســاتی ویــژه بانــوان 
یــا تکنیســین خبــره تاسیســاتی امــا بــا جنســیت خانــم 
آشــنا باشــید ترجیــح نمی دهیــد از حضــور یــک بانــو در 

ــار خانــواده اســتفاده کنیــد یــا یــک آقــا؟  منــزل در کن
هــر دو عزیــز در کارشــان خبــره هســتند. در منــزل حضــور 
ــاتی  ــکل تاسیس ــع مش ــد رف ــواده نیازمن ــد و خان نداری
ــد از  ــح نمی دهی ــا ترجی ــع آی ــه واق ــده. ب ــه وجــود آم ب
ــی و  ــور لوله کش ــرای ام ــم ب ــین خان ــک تکنیس ــود ی وج

ــد؟  ــزل اســتفاده کنی ــی برودتــی من تاسیســات حرارت
لوله کش هــای  توســط  آن  موفــق  نمونــه  کــه  کاری 

می شــود. انجــام  صورتــی 
شــرکت  یــک  "مــا  می گوینــد:  خــود  معرفــی  در 
لوله کشــی زن هســتیم کــه در ســال 2008 توســط فیلیپــا 
ــا  ــد و کالس درس را ب ــیس ش ــی تأس ــام از درب کانینگه
ــه  ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــا ب ــرد ت ــض ک ــه تعوی موتورخان

یــک لوله کــش حرفــه ای آمــوزش داده شــود. لوله کشــی 
ــر و  ــداری، تعمی ــی، نگه ــص در لوله کش ــی متخص صورت
نصــب مجموعــه ای از لوله کشــی، دیگ هــای حــرارت 

ــت.  ــام اس ــزی و حم مرک
بــا ترکیب گســترده ای از مشــتریان، شــهرت بســیار خوبی 
لوله کش هــای  کرده ایــم.  ایجــاد  دربــی  جامعــه  در 
ــا  ــی ب ــراف درب ــفر در اط ــال س ــوان در ح ــا را می ت زن م
ون هــای صورتــی متمایــز دیــد و از زمــان افتتــاح شــرکت 
لوله کشــی کامــاًل زنانــه مــا، موفقیــت بزرگــی در منطقــه 
دربــی داشــته اســت. مــا پیشــرو خدمــات لوله کشــی زن 
ــاًل واجــد شــرایط  ــش زن کام ــه لوله ک ــی هســتیم ک درب
ــات  ــیعی از خدم ــف وس ــرای طی ــده را ب ــوزش دی و آم

لوله کشــی ارائــه می دهیــم. 
چــه نیــاز بــه تعمیــر و نگهــداری لوله کشــی، تعمیــر دیــگ 
گرمایــش مرکــزی یــا تعمیــر حمــام داشــته باشــید، مــا 
ــم  ــه تی ــم. هم ــرآورده کنی ــم نیازهــای شــما را ب می توانی
مــا بــه کار خــود عالقه منــد هســتند و از کاری کــه انجــام 
ــًا  ــا دائم ــن م ــد و بنابرای ــذت می برن ــاًل ل ــد کام می دهن
ــار  ــود افتخ ــتریان خ ــه مش ــرای هم ــا ب ــه بهترین ه ب
ــد  ــودن، کارآم ــاد ب ــل اعتم ــل قاب ــه دلی ــا ب ــم. م می کنی
ــن  ــود و همچنی ــرد خ ــودن در رویک ــه ای ب ــودن و حرف ب
اطمینــان از کار تیمــی بــا باالتریــن اســتانداردها شــهرت 
ــی کوچــک  ــا خیل ــزرگ ی ــی ب ــچ شــغلی خیل ــم. هی داری
ــرای هــر کاری  نیســت و مــا همیشــه خوشــحالیم کــه ب
ــگان  ــنهادات رای ــد و پیش ــاوره مفی ــد مش ــاز داری ــه نی ک

ــم." ــه می دهی ارائ
لوله کشــی  و  تاسیســاتی  شــرکت های  اکنــون  هــم 
ــکا  ــتان و آمری ــل انگلس ــورهایی از قبی ــماری در کش بیش
ــا  ــه ت ــان گرفت ــت مجری ــه از سرپرس ــد، ک ــود دارن وج
تکنســین لوله کــش همگــی خانــم هســتند. حتــی اســم 
ــت،  ــه اس ــف و زنان ــز ظری ــا نی ــی آن ه ــرکت خدمات ش
ــی از شــرکت های لوله کشــی  ــام یک ــه ن ــوان نمون ــه عن ب
کــه در شــهر پلیمــوث انگلســتان فعالیــت می کنــد، 

اســت.  pink plumbers صورتــی  لوله کش هــای 

علیرضا واصف - دبیر هیئت تحریریه
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ایــن یــک نمونــه از صدهــا شــرکت تاسیســاتی هســت 
ــه  ــه ارائ ــد ب ــده و کارآم ــوزش دی ــان آم ــا کارکن ــه ب ک
ــو. ــان بان ــتند، کارکن ــغول هس ــاتی مش ــات تاسیس خدم

بــر اســاس گزارشــات بیــان شــده تنهــا یــک درصــد از کل 
مجریــان لوله کــش در کشــور انگلســتان زن هســتند، بــا 
ایــن حــال از بیــن 10 زن مشــتری، حداقــل 3 نفــر از آنهــا 
ترجیــح می دهنــد مجــری لوله کــش خانــم امــورات 

ــا را انجــام دهــد. لوله کشــی آن ه
ــاال  ــت ب ــاس امنی ــراد احس ــته اف ــن دس ــل ای ــا دلی تنه
ــد،  ــا گفته ان ــد از آن ه ــه 37 درص ــدی ک ــه ح ــت، ب اس
وقتــی مجــری لوله کــش آن هــا خانــم اســت، احســاس 
امنیــت بیشــتری می کننــد. بنــا بــه گفتــه جامعــه 
ــا  ــدن ب ــار آم ــد کن ــاس می کنن ــن احس ــاری، همچنی آم
مجــری خانــم لوله کشــی بســیار ســاده تر از مجــری 

لوله کــش مــرد بــوده و زنــان در امــورات حســاب و 
می کننــد. عمــل  منصفانه تــر  هزینه هــا  کتــاب 

هــم اکنــون صدهــا هــزار مجــری لوله کــش زن در 
ــک  ــت ی ــتخدام تح ــتقل و اس ــورت مس ــه ص ــکا ب آمری
شــرکت تاسیســاتی در حــال کار لوله کشــی هســتند.
امــروزه بانــوان تحصیــل کــرده و آمــوزش دیــده فراوانــی 
در ایــران در مشــاغل مختلــف بــه کار مشــغول هســتند. 
ــوع فنــی  ــا طراحــی و خدمــات متن ــه ت از معمــاری گرفت
و مهندســی. امــا فــراوان هســتند مشــاغلی کــه مرتبــط 
ــول  ــی مغف ــوده ول ــا ب ــاه خانواده ه ــا و رف ــه خانه ه ب
ــده می شــود. شــاید  ــان دی ــرای آقای ــد و فقــط ب مانده ان
ــَرف و مشــاغل  ــاره تعریفــی کنیــم از بســیار ِح بایــد دوب
کــه بانــوان و زنــان ســرزمین مــا نیــز در انجــام رســاندن 

آن پــا بــه پــای مــردان باشــند.
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چرا برخی از مهندسان زن، این حرفه را ترک می کنند؟

مــا بررســی کردیــم کــه چگونــه فرهنــگ مهندســی 
ــادات و معیارهــای اجتماعــی  ارزش هــای مشــترک، اعتق
ایــن رشــته باعــث شــرکت پایین تــر زنــان در ایــن حرفــه 
ــرون  ــم، کارل س ــوزن اس( و همکاران ــن )س ــود. م می ش
از دانشــگاه کالیفرنیــا در اروایــن، اریــن ســچ از دانشــگاه 
دانشــگاه مک گیــل،  از  روبینــو  برایــان  و  میشــیگان 
رشــته های  دانشــجویان  از  را  مــدت  دراز  پژوهشــی 
ــالت  ــور تعام ــم چط ــه ببینی ــم ک ــام دادی ــی انج مهندس
ــارت دیگــر فرهنــگ  ــه عب ــا ب اجتماعــی در ایــن حــوزه ی
مهندســی، در تصمیــم دانشــجویان بــرای انتخــاب شــغل 

آینده شــان تاثیــر دارد. 
ــا  ــه ب ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــق، ب ــن تحقی در ای
ــطح  ــک هم س ــر آکادمی ــجویان زن از نظ ــه دانش ــن ک ای
ــه  ــات ب ــتر اوق ــتند، بیش ــردان هس ــر از م ــی بهت ــا حت ی
فرهنــگ تســلط گرایــی مردانــه در رشــته های مهندســی 

ــد. ــاره می کنن ــته اش ــن رش ــرک ای ــل ت ــوان دلی ــه عن ب

در ایــن تحقیــق، مــا از ســال 2003، هفتصــد دانشــجوی 
ــس،  ــو م ــی، ی ــگاه ام.آی.ت ــار دانش ــی را در چه مهندس
دانشــکده مهندســی اُولیــن، و دانشــجویان زن در رشــته 
مهندســی پیکــر در اســمیت کالــج مــورد پژوهــش قــرار 
ــه  ــروه تحــت پژوهش مــان نمون ــه گ ــن ک ــا ای ــم. ب دادی
کاملــی از جمعیــت دانشــجویان مهندســی نیســت، 
ــراز  ــن مــدارس )یــک دانشــگاه ت ــوع سیســتم های ای تن
اول خصوصــی، یــک دانشــگاه عمومــی و یــک دانشــگاه 
فقــط مهندســی و باالخــره یــک دانشــکده زنانــه( اجــازه 
می دهــد کــه مــا شــیوه های مختلــف تدریــس مهندســی 

ــم. ــل کنی ــه و تحلی را تجزی

تعــداد مردهــا در رشــته های مهندســی کــه یکــی از رشــته های گــروه STEM )کلمــه اختصــاری در انگلیســی بــرای 
ــت.  ــر اس ــمگیری باالت ــور چش ــه ط ــی رود، ب ــاب م ــه حس ــات( ب ــی و ریاضی ــوژی، مهندس ــوم، تکنول ــته های عل رش
ــان  ــکا زن ــاوت اســت. در آمری ــف، متف ــه ای در کشــورهای مختل ــه حرف ــان در زمین ــردان و زن ــن م ــالف بی ــن اخت ای
فقــط ٪13 نیــروی کار مهندســی را تشــکیل می دهنــد! بــه همیــن دلیــل در چنــد دهــه گذشــته، بــرای جــذب زنــان 
ــرای افزایــش  ــالش ب ــال، ت ــوان مث ــه عن ــود برنامه هــای آموزشــی )ب ــر روی بهب ــه رشــته های مهندســی، توجــه ب ب
عالقــه دختــران بــه علــوم و ریاضیــات( متمرکــز شــده اســت. گرچــه تــا بــه حــال ایــن تالش هــا منجــر بــه جلــب 
ــا در  ــا ی ــی از آن ه ــه خیل ــن اســت ک ــه رشــته های مهندســی شــده اســت، مشــکل ای ــان ب ــداد بیشــتری از زن تع
ــد. تمرکــز روی اصــالح سیســتم آموزشــی،  ــی، ایــن رشــته را تــرک می کنن ــا بعــد از فارغ التحصیل طــول تحصیــل ی
ــته های  ــالن رش ــدود ٪20 از فارغ التحصی ــت. ح ــرده اس ــل نک ــی را ح ــته های مهندس ــان از رش ــروج زن ــکل خ مش
مهندســی زنــان هســتند، ولــی تخمیــن زده می شــود کــه حــدود ٪40 از ایــن گــروه یــا هیــچ وقــت وارد ایــن حرفــه 

ــد. ــرک می کنن ــی زود آن را ت ــا خیل ــوند ی نمی ش
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مــا از ایــن دانشــجویان در طــی چهــار ســال تحصیلشــان 
ــد  ــال بع ــج س ــر پن ــار دیگ ــک ب ــم و ی ــنجی کردی نظرس
ــان  ــه روابطش ــیدیم ک ــا پرس ــی از آن ه از فارغ التحصیل
ــا در حیــن  ــا معلمــان و دانشــجویان دیگــر در کالس ی ب
انجــام پروژه هــا چطــور بــوده، احساسشــان دربــاره 
فرهنــگ دانشگاه شــان چیســت و باالخــره چــه انتظــاری 
ــد.  ــی خانوادگی شــان دارن ــه ای و زندگ ــده حرف ــرای آین ب
ــه چهــل نفــر از ایــن  مــا همچنیــن یادداشــت های روزان
دانشــجویان، 19 مــرد و 21 زن، را کــه دو بــار در مــاه 
دربــاره تصمیم هــای تحصیلــی و حرفه ای شــان بــرای 
ــه  ــن کار ب ــرای ای ــم. ب ــع آوری کردی ــتند جم ــا می نوش م
هــر دانشــجو 100 دالر در مــاه پرداخــت کردیــم و در طــی 
ــه  ــت ب ــیصد یادداش ــزار و س ــه ه ــال، س ــار س ــن چه ای
ــجوی  ــا 100 دانش ــا ب ــر این ه ــالوه ب ــید. ع ــتمان رس دس
دیگــر – 38 مــر و 62 زن – هــم در طــی ســال اول و آخــر 

ــم. ــه کردی تحصیلیشــان مصاحب

چرا عقیده زنان درباره مهندسی تغییر می کند؟

هــر رشــته ای، فرهنــگ، مهارت هــا، زبــان، رفتارهــا 
ــه  ــجویانش ارای ــه دانش ــود را ب ــاص خ ــای خ و ارزش ه
ــق  ــی از طری ــته های مهندس ــجویان رش ــد. دانش می کن
انجــام پروژه هــای گروهــی بــا ایــن عوامــل آشــنا 
ــک  ــبیه ی ــه ش ــه چگون ــد ک ــاد می گیرن ــوند و ی می ش
ــه  ــی زود متوج ــا خیل ــد. آنه ــل کنن ــر و عم ــدس فک مهن
ــی از  ــمت مهم ــکاری قس ــاری و هم ــه همی ــوند ک می ش
مهندســی اســت. امــا بــرای بســیاری از زنــان دانشــجوی 
مهندســی، اولیــن تجربه شــان در همــکاری در پروژه هــای 
ــا  ــا آنه ــان ب ــه هم گروهی هایش ــت ک ــن اس ــی ای گروه

ــد.  ــار می کنن ــی رفت ــی جنس ــه های منف ــق کلیش طب

بــا ایــن کــه بعضــی از زنــان تجربــه اولیــن کار گروهــی 
را مثبــت تشــریح می کننــد، بیشترشــان تجربه هــای 
منفــی را در ایــن مــورد گــزارش داده انــد. مثــال تجربه هــا 
حاکــی از آن اســت کــه وقتــی زنــان بــا همکالســی های 
ــی  ــری و خیل ــای دفت ــتر کاره ــد، بیش ــرد کار می کنن م
ــام  ــود و از انج ــول می ش ــا مح ــه آنه ــئولیت ب ــم  مس ک

ــد.  ــاز می مانن ــی ب ــی مهندس ــای واقع کاره
ــاره می نویســد: »دو دختــر  یکــی از دانشــجویان در این ب
در یکــی از گروه هــا داشــتند ســاعت ها بــا هــم روی 
ــی کالس کار  ــروژه گروه ــرای پ ــات ب ــک روب ــاخت ی س
می کردنــد. وقتــی کــه هــم گروهی هــای پســر برگشــتند، 
ــا  ــه آنه ــد و ب ــار زدن ــه دخترهــا را کن ــد دقیق ــد از چن بع
کارهــای جزئــی دادنــد و خودشــان کارهــای جالب تــر را 

بــه عهــده گرفتنــد«.
تبعیض آمیــز  رفتــار  از  حاکــی  همچنیــن  گزارش هــا 
اســاتید بــا زنــان اســت. راشــل در مــورد برخــورد 
استادشــان، وقتــی کــه گروهــش کــه همــه دختــر بودنــد، 
ــد، این طــور  ــزه دوم را بردن در یــک رقابــت طراحــی جای
ــی  ــس گروه ــک عک ــت ی ــتادمان می خواس ــت: »اس گف
بــا مــا و نمونــه ای کــه طراحــی کــرده بودیــم بگیــرد. مــا 
نمونــه را بلنــد کردیــم و همــه بــا لبخنــد و ژســت خیلــی 

ــم.  ــه ای عکــس گرفتی حرف
ــا  ــبیه مدل ه ــی ش ــما خیل ــت: ش ــتادمان گف ــد اس بع
هســتید؛ اگــر ایــن عکــس را در یــک مجلــه چــاپ کنیــد 

ــد«. ــت می آوری ــه دس ــادی ب ــول زی پ
ــه  ــی را نقط ــای گروه ــا فعالیت ه ــر مرده ــرف دیگ از ط
عطــف هیجان انگیــزی توصیــف می کننــد کــه در آن 

ــند.  ــم می رس ــه ه ــل ب ــوری و عم تئ
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یکــی از پســرها در یادداشــت های خــود می نویســد: 
ــردم  ــت ک ــی داشــتم. ثاب ــش پیشــرفت بزرگ ــه پی »هفت
کــه پروفســورم ]یــک زن[ ســال پیــش اشــتباهی کــرده 
ــدا  ــت را پی ــای درس ــردم جواب ه ــک ک ــن کم ــود و م ب

ــد!«. ــدا می کن ــوپ ص ــل ت ــن کاری مث ــم… همچی کنی

ایجاد نگرانی با تجربه های منفی در محیط کار

کارآمــوزی و مشــاغل تابســتانی راه دیگــری بــرای امتحان 
ــگ  ــا فرهن ــنایی ب ــدس و آش ــک مهن ــش ی ــردن نق ک
کاری آن بــرای دانشــجویان اســت. پژوهــش مــا نشــان 
ــی  ــی منف ــکار قالب ــا و اف ــان رفتاره ــه هم ــد ک می ده
ــد،  ــود دارن ــگاه وج ــی در دانش ــای گروه ــه در پروژه ه ک
ــات  ــتر اوق ــد. بیش ــه می یابن ــم ادام ــط کاری ه در محی
ــذار می شــود  ــا واگ ــه مرده حــل مســائل و مشــکالت ب
ــای  ــه مهارت ه ــد ک ــت را می ده ــن فرص ــا ای ــه آنه و ب
در  کننــد،  تقویــت  را  و حرفــه ای خــود  تحلیل گــری 
ــب  ــل مرت ــک مث ــای کوچ ــان کاره ــه زن ــه ب ــی ک حال
ــزات،  ــع آوری تجهی ــن، جم ــی گرفت ــا، کپ ــردن کاغذه ک
ــود.  ــذار می ش ــردن واگ ــگ ک ــت برداری و هماهن یادداش
ایــن امــر نشــان می دهــد کــه صاحــب کاران بــرای 
ــتند. ــل نیس ــی قائ ــان ارزش ــای زن ــرورش توانمندی ه پ

تقریبــا بــدون اســتثنا، مــردان تجربــه کارآمــوزی را خیلــی 
ــف  ــان توصی ــان از تحصیالتش ــی درخش ــت و بخش مثب
ــی  ــات مثبت ــا تجربی ــدازه مرده ــه ان ــان ب ــد. زن می کنن
ــی از  ــان خیل ــی از زن ــه برخ ــد. البت ــه ندارن ــن زمین در ای
تجربــه کارآمــوزی خــود تعریــف می کننــد، در حالــی کــه 
ــر  ــانس براب ــا ش ــه آنه ــه ب ــد ک ــاس می کنن ــه احس بقی

داده نشــده اســت. 

بــه عنــوان مثــال، یــک دانشــجوی دختــر، اولیــن 
کارآمــوزی خــود در یــک شــرکت تولیــد تجهیــزات نظامی 
را این طــور توصیــف می کنــد: »محیــط کار خیلــی از 
نظــر اخالقــی ناخوشــایند بــود، مهندس هــای مــرد مســن 
دايــم ســعی می کردنــد بــا من طــرح دوســتی بریزنــد. در 
آنجــا یــک ســاختار تبعیــض جنســی درســت شــده بــود 
ــد در  ــط کارهــای اداری را می کردن ــوزان زن فق ــه کارآم ک
ــم  ــای مه ــر، کاره ــرد کم تجربه ت ــکاران م ــه هم ــی ک حال

ــد«. ــام می دادن ــی را انج مهندس
ــک  ــابهی دارد: »ی ــه مش ــر، تجرب ــجوی دیگ ــک دانش ی
چیــز کــه هنــوز مــرا بــه عنــوان یــک زن کارآمــوز جــوان 
ــن کار  ــا م ــه ب ــانی ک ــه کس ــت ک ــن اس ــد ای آزار می ده
ــن  ــه ای ــه هم ــد. البت ــدی نمی گیرن ــن را ج ــد م می کنن
طــور نیســتند، امــا تعــداد زیــادی از همــکاران مســن تر 
چنیــن برخــوردی دارنــد. بــا مــن طــوری رفتــار می کننــد 
ــه  ــد ک ــود. نمی دانن ــرم نمی ش ــز س ــچ چی ــگار هی ــه ان ک
ــم  ــال ایــن موضــوع برای معــدل مــن 3.7 از 4 اســت. قب
ــار روی  ــن رفت ــه ای ــی االن ک ــود، ول ــم نب ــدر مه ــن ق ای

ــد«. ــی آزارم می ده ــذارد، خیل ــر می گ ــغلم اث ش
ــذاری  ــل کار، واگ ــیتی در مح ــه های جنس ــال کلیش اعم
ــته  ــه داش ــکار و دور نگ ــی آش ــاده، آزار جنس ــای س کاره
شــدن از شــبکه  حمایتــی حرفــه ای همــه باعــث می شــود 
ــان  ــی در اهدافش ــجویان زن مهندس ــی از دانش ــه خیل ک
بازنگــری کننــد و از خودشــان بپرســند کــه آیــا مهندســی 

واقعــا حرفــه مــورد پسندشــان هســت یــا خیــر؟ 

بــه عنــوان مثــال، هیلــی، تیلــور و ِهــِدر، هــر ســه صریحا 
ــه،  ــن زمین ــه کار در ای ــتند ک ــران هس ــه نگ ــد ک می گوین

ــد.  ــوچ باش ــته کننده و پ خس
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ــه او  ــی ب ــه خیل ــت ک ــر گف ــر، جنیف ــال دیگ ــک مث در ی
بــر خــورده وقتــی یکــی از رؤســا بــه او در مــورد نحــوه 
نمی خواهیــم حــواس  گفتــه  و  داده  تذکــر  پوشــش 

ــود! ــرت ش ــا پ مرده
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــد ع ــر رون ــه خاط ــن، ب ــر از ای فرات
پروژه هــای غنــی در جریــان کارآمــوزی، بســیاری از 
ــه  ــه کار مهندســی ب ــن نتیجــه می رســند ک ــه ای ــان ب زن
ــان  ــورد انتظارش ــد م ــه در ح ــد ک ــازه نمی ده ــا اج آنه
ــاد  ــکالت و ایج ــل مش ــی و ح ــای اجتماع در فعالیت ه
ــال  ــی فع ــی و بین الملل ــطح مل ــت در س ــرات مثب تغیی
باشــند. ایــن برداشــت، نتیجــه کاری اســت کــه بــه آنهــا 
ــا  ــا ب ــای آنه ــر مبن ــه ب ــی ک ــود، ارزش های ــذار می ش واگ
ــان منتقــل  ــه آن ــان برخــورد می شــود و پیامــی کــه ب آن

می گــردد.
تحقیقــات مــا نشــان می دهــد کــه چــرا تعــداد زیــادی 
ــگاه  ــه دانش ــدن ب ــدس ش ــد مهن ــه قص ــه ب ــان ک از زن
ــل از شــروع کارشــان  ــی قب ــن رشــته را حت ــد، ای می رون

تــرک می کننــد. 
درســت اســت کــه همــه مردهایــی کــه مهندســی 
ــا  ــا آنه ــد، ام ــال نمی کنن ــه را دنب ــن حرف ــد ای می خوانن
ــا  ــرای آنه ــته ب ــن رش ــدر ای ــه چق ــن ک ــان از ای همچن
ــان  ــه زن ــا نوشــته اند. تجرب ــرای م ــوده اســت ب ــد ب مفی
ــا  ــه مرده ــا تجرب ــز ب ــان نی ــورد تحصیالتش ــی در م حت
ــروع  ــالت و ش ــان تحصی ــا در جری ــت؛ آنه ــاوت اس متف
ــض  ــه در آن تبعی ــوند ک ــه می ش ــی مواج ــا فرهنگ کار ب
ــه  ــده گرفت ــده، نادی ــال ش ــیتی اعم ــه های جنس و کلیش
شــده و فقــط وعده هــای پــوچ بــرای بهبــود جامعــه داده 

می شــوند.

ــط  ــان در رشــته های مرتب ــکا تعــداد مــردان و زن در امری
بــا حقــوق و پزشــکی تقریبــا یکســان اســت، و در زمینــه 
ــدا  ــش پی ــان افزای ــداد زن ــال تع ــر س ــی ه ــوم اساس عل
ــان در  ــی از زن ــد پایین ــن درص ــود چنی ــا وج ــد. ب می کن
ــی  ــای تحصیل ــی، نهاده ــطح مل ــی در س ــه مهندس زمین
ــدرت خــود در  ــه ق ــی ب ــه خیل ــن رشــته ک ــه ای ای و حرف
ــد از خــود بپرســند  ــد بای حــل مشــکالت افتخــار می کنن
ــادل  ــدم تع ــن ع ــد ای ــه نمی توانن ــت ک ــه اس ــه چگون ک

ــد. ــع بکنن جنســی چشــمگیر را رف

بــرای حــل ایــن مســئله، اصالحاتــی کــه فقــط روی تغییر 
ــتند  ــی نیس ــد کاف ــز می کنن ــی تمرک ــای تحصیل برنامه ه
زیــرا فقــط همــان شــیوه ها و معیارهــای کنونــی را 
اعمــال می کننــد. بــرای ایــن کــه از تــرک حرفــه مهندســی 
توســط زنــان جلوگیــری شــود، ایــن مؤسســات بایــد بــه 
رفــع تبعیض هــای جنســیتی در تیم هــا، کالس هــا و 
ــد  ــی بای ــگ مهندس ــد. فرهن ــیدگی کنن ــز کاری رس مراک

یــاد بگیــرد کــه زنــان ایــن رشــته را جــدی بگیــرد.

---------------------

ــون و ان  ــگاه های لی ــتاد دانش ــیلبی، اس ــوزن ِاس. س ــنده: س نویس

گلدبــرگ در رشــته جامعه شناســی و مردم شناســی

https://www.hbr.org :منبع

https://partoschool.org :به نقل از سایت
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