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اين خبرنامه به همت 
آقاى مهندس سيدرضا كروبى

 (معدن 61) 
و توسط شركت انتشارات فنى 

ايران به چاپ مى رسد.
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جامعه مدنی به لحاظ نظری، محصول جامعه مدرن است. یعنی باید ابتدا حقوق اجتماعی افراد به رسمیت شناخته شود، 
قانون و حاکمیت مبتنی بر قانون تعریف گردد آنگاه از جامعه مدنی به عنوان ابزار یا سازوکاری برای نوعی از ارتباط در 

بدنه جامعه جهت ایجاد نوعی تعادل قوا و حصول مطالبات مردم از حاکمیت تعریف می گردد. 
البته جامعه مدنی، اگرچه نه به مفهوم مدرن آن، در تمامی جوامع دارای ریشه و قدمت است، اما آن چه که امروز، مفهوم 
این عبارت در ذهن ساخته و پرداخته می کند، نهادهایی با هویت مدرن است که مطالبات مربوط به یک جامعه مدرن 

را پیگیری می کند. 
جامعه مدرن در ایران همواره متاثر از تحصیل کردگان به روش نوین، و نه روش مدرسی قدیم، بوده است. بنابراین بدیهی 
است که مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، که همواره به لحاظ سطح هوش و استعداد جزو دهک 

باالیی جامعه بوده اند، نقش و نشان خود را بر جامعه مدرن در حال شکل گیری در ایران و جامعه مدنی آن بزنند. 
نقش مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی را می توان در تمامی نهادهای مدنی برخاسته از از زایش مدرنیته در جامعه 

ایران و از اوایل دهه 20 که نخستین گروه از آنان به عنوان مهندس وارد جامعه شدند، مشاهده کرد. 
البته این نقش همیشه هم در قامت یک مهندس و فعالیت در نهادهای مدنی همچون سندیکاها و انجمن های مهندسی 
باقی نماند و معطوف سیاست نیز بوده است. این امر گواه آن است که مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی، نه تنها 
فقط به عنوان مهندس، بلکه به عنوان یک عنصر آگاه و پیشرو اجتماعی، تمامی شئون جامعه را مدنظر قرار داده و بر 

آن تاثیر گذاشته اند. 
با این دیدگاه هیات مدیره کانون بر آن شد تا عالوه بر بررسی آماری نقش فارغ التحصیالن دانشکده فنی در تشکل های 
صنفی و حرفه ای، گردهمایی اردیبهشت ماه کانون را نیز به این مهم اختصاص دهد. کمیته انتشارات نیز در همکاری با 
هیات مدیره در این شماره با باز کردن این پرونده و انتشار یادداشت های تعدادی از جامعه شناسان و صاحب نظران عضو 

کانون، بخشی از این تاریخ را معرفی کرده است. 

فرهاد بوترابی

سرمقاله
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ــت. دانشکده ای که  ــکده فنی در راه اس ــال تاسیس دانش هشتادمین س
ــیاری از تحوالت علمی و  قدیمی ترین مدرسه آکادمیک و خاستگاه بس
اجتماعی کشور است. در این دانشکده نخستین تشکل  فارغ التحصیلی با 
نام انجمن فارغ التحصیالن دانشکده فنی شکل گرفته و دانش آموختگان 
ــکل های کشور  ــیاری از تش ــکل گیری بس ــکده خود عامل ش این دانش
شده اند.   هیات مدیره کانون مهندسین در آستانه بزرگداشت هشتادمین 
ــکده فنی، برنامه هایی را در نظر گرفته است. بحث  سالگرد تاسیس دانش
ــات،  ــی اعضای هیات مدیره درباره این برنامه ها، در یکی از جلس و بررس

جرقه تحقیقی را روشن کرد. تحقیقی که به روند شکل گیری، نهادهای 
غیردولتی می پردازد. به همین منظور دو تن از مهندسان جوان فعال در 
کانون مهندس بهنوش فرزان و مهندس امیرمحمد علی آبادی زاده، مامور 
شدند تا گزارشی مستند را از چند تشکل شاخص تهیه کنند. حاصل این 
ــکل صنفی – مهندسی، دو نشست با  تالش، یک گزارش آماری از 6 تش
ــکل های مردم نهاد و جامعه شناسان و یک  حضور مهندسان فعال در تش
ــروح این  گردهمایی عمومی به همین منظور بود. در ادامه می توانید مش

گزارش، نشست ها و گردهمایی را مطالعه کنید.

سخن آغازين

ــارکت و  ــاد مش ــی ابع ــه بررس ــتین جلس نخس
ــکده فنی در  ــذاری فارغ التحصیالن دانش تاثیرگ
ایجاد و توسعه تشکل های حرفه ای و صنفی و نقش 
ــعه صنعت 13 اردیبهشت  ــکل ها در توس این تش
سال 1393 در دفتر کانون برگزار شد. این جلسه 
ــلیمانی، مهندس  ــورج امیرس ــر ت ــا حضور دکت ب
محمدجعفر صادقی پناه، دکتر مقصود فراستخواه، 
ــوش فرزان،  ــه، مهندس بهن ــگ فرزان دکتر اورن
ــادی زاده، مهندس  ــد علی آب ــدس امیرمحم مهن
ــگرپور، مهندس میرعلیرضا مهنا و  اسماعیل مس

مهندس هرمز ناصرنیا برگزار شد.
ــگرپور،  ــدا مهندس مس ــت در ابت ــن نشس در ای
رییس هیات مدیره کانون در خصوص این جلسه 
ــکل گیری انگیزه  ــت چگونگی ش گفت: «قرار اس
تشکل گرایی و فعالیت های صنفی در افراد بررسی 
ــت قصد داریم از دانشمندان  ــود.  در این نشس ش
ــنویم و اینکه آیا  ــی این دالیل را بش جامعه شناس
ــخص دانشکده فنی  دانشگاه تهران و به طور مش
ــت؟ و اگر  ــته اس در این زمینه نقش موثری داش
ــته، چطور می توان این نقش را تقویت کرد؟  داش
ــده چطور می توان آن را بازتولید  و اگر کمرنگ ش
کرد؟ و اگر نیست چطور به وجود آورد؟ چرا که به 
نظر می رسد یکی از راه های عبور ما از یک جامعه 
سنتی به یک جامعه مدرن، تشکیل NGOهایی 
با قدرت های اجتماعی و سیاسی بیشتر است و البته 

یکی از راه های رسیدن به دمکراسی.»
در ادامه دکتر فراستخواه، استاد دانشگاه تهران و 
جامعه شناس با اشاره به لزوم نگاه تاریخی به پدیده 
ــکل گرایی در ایران گفت: «قبل از هر چیز نیاز  تش
ــت که یک نگاه تاریخی به پدیده تشکل گرایی  اس
ــیم. بعضی وقت ها به این می نازیم که  داشته باش
ــکل  ــتیم. این خود برای ما مش تاریخ بزرگی داش
بزرگی شده است. ما بدون درك پس زمینه تاریخی 
ــم. در این مورد از  ــاله را درك کنی نمی توانیم مس
ــکالت مواجه بودیم. نهادهای  همان اول ما با مش
شهری و صنفی ما در گذشته نیز چندان موجودیت 

نداشته است. 
ــه  ــهرهای دور از خالفت. چون همیش حتی در ش
ــا را محدود می کرد. اما  چیزی به عنوان خالفت م
ــهرهای دور از خالفت مثل  ــی ش ــی در بررس حت
نیشابور، بخارا یا سمرقند نیز هم حرفه و هم صنف 
ضعیف است و نهادهای شهری مستقل پا نگرفته 
ــت. نظام حرفه ای ما ضعیف بود؛ یعنی مستقل  اس

از دولت نبود. 
بیشتر تاریخ ما وضع به این منوال بوده است. سلطه 
دولت همیشه وجود داشته است. یک زمان آبیاری 

در دست دولت بود و یک زمان نفت.
در نتیجه نهادهای حرفه ای ضعیف ما فرصت کمی 
ــردن پایه های  برای تمرین خودگردانی و قوی ک

هنجارهای خود داشته اند. 

ــهرهای  ــه با ما ش در حالی که در غرب در مقایس
اروپایی به دلیل اقتصاد مبتنی بر سرمایه و تخصص 
در آستانه رنسانس واقعا از کلیسا و دولت مستقل 
ــیم کار  ــه به آن تقس ــدند. آن چیزی که ترکی ش
می گوید. این مساله شهرها را در اروپا متحول کرد.
ــتر این  ــگاه ها در بس ــده 13 و 14 هم دانش در س
شهرها به وجود آمد. یعنی شهر مستقل از دو هسته 
فئودال ها و دولت. اینجاست که من تصور می کنم، 
ــهر  ــهر به وجود می آید. اصال ش حرفه در متن ش
ــهر در مقابل  با حرفه به وجود آمد. ویژگی این ش

کلیسا، دولت و فئودال ها، حرفه بود.»
ــت: «حرفه  ــه تعریف حرفه پرداخ وی در ادامه ب
ــای تخصصی با  ــت مبتنی بر آموزش ه چیزی اس
رعایت هنجارها. صنف روی حرفه شکل می گیرد. 
ــاختارهای اتحادیه ای است که منافع  صنف نیز س
حرفه را پیگیری می کند. حرفه خود را در ساختار 
ــه وجه نرم تخصص  اتحادیه تقویت می کند. حرف
است و صنف وجه سخت آن و اتحادیه وجه شرکتی 
ــایه صنف، حرفه هویت حقوقی و  آن است. در س
اجتماعی پیدا می کند. جامعه صنف می سازد. چون 

به صنف نیاز دارد.»
دکتر فراستخواه در پاسخ به چرایی این نیاز ادامه 
ــاکنان محله نیاز به مهندسان دارند  داد: «چون س
تا برایشان خانه درست کنند. بیمار نیاز به پزشک 
ــد. به عبارتی جامعه  دارد تا برایش دارو تجویز کن

نشست بررسى تشكل ها
(قسمت اول)

نهادسازى در آينه فنى
بررسى نقش فارغ التحصيالن فنى بر تشكل گرايى در ايران
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به صاحبان تخصص نیاز دارد.» در ادامه مهندس 
ــما به حرفه من نیاز دارید،  مسگرپور پرسید: «ش

پس چرا به صنف من اهمیت می دهید؟»
ــوال گفت:  ــخ به این س ــتخواه در پاس دکتر فراس
ــص و حرفه  ــت. تخص «چون حرفه ملموس نیس
ــما با هم نظام مهندسی  ــت. ش درون خودتان اس
ــر  ــما س ــیوه کار ش ــکیل می دهید. من از ش تش
درنمی آورم. در نتیجه با صنف شما سر و کار دارم. 
یعنی وقتی به حرفه شما اعتماد می کنم که بدانم 
ــه تقاضاهای من جواب می دهد  صنفی دارید که ب
ــت که  ــن همان چیزی اس ــت. ای و مرجع من اس
ــت. یعنی اگر این صنف نبود  سرمایه اجتماعی اس
نمی توانستم اعتماد کنم و بدنم را به دست پزشک 

بدهم یا خانه ام را به دست مهندس بدهم.»
ــوال مهندس مهنا که چرا در  ــخ به س وی در پاس
ــت؟ افزود:  ــاق نیافتاده اس ــه ایرانی این اتف جامع
ــر  ــر س ــته های دور ب ــا از گذش ــون در اینج «چ
ــگاهیان ما  ــه وران حتی دانش ــران، پیش صنعت گ
همیشه سایه محتسب بوده است. در ایران شهری 
ــب و مفتش راحت شده  را نمی بینیم که از محتس
ــب بوده و حاال بوروکراسی  باشد. در قدیم محتس
دولتی. برای مثال رضاشاه خود یک سیستم صنفی 
ــتقل بماند. حتی در  ایجاد کرد اما اجازه نداد مس
فیلم ها هم این مشخص است. شهر بازار دارد و بازار 
داروغه دارد. قدرت دست قدرت سیاسی، نظامی و 
مذهبی است. ابن بطوطه شهرها را گشته و آنها را 
توصیف کرده است. آن دوره در واقع دوره طالیی 
ماست. او روایت می کند که در اصفهان پیشه وران 
ــمش کلو بود.  ــی انتخاب می کردند که اس رییس
ــیس اتحادیه  در واقع آن زمان تالش ها برای تاس
صورت گرفته است. در دوره صفویه هم حرفه ها و 
ــته اند، البته در همه دوره ها این  اصناف وجود داش
گونه نبوده است. در این دوره ها هم اینها مستقل 
ــتند. حال با توجه به این پس زمینه تاریخی  نیس
مشکل دار باید نقاط ضعف و قوت تشکل گرایی در 

جامعه ایرانی را بررسی کرد.»
ــه به نکات  ــش از جلس ــا در این بخ مهندس مهن
ــت ها به این شکل اشاره کرد:  موردبحث این نشس
ــکل گرایی در حرفه و صنف در  «بحث اهمیت تش
یکی از جلسات هیات مدیره طرح شد و این که آیا 
ــته است؟  ــاله اهمیتی در تاریخ فنی داش این مس
ــکل های مهم  ــاهدیم که معموال رهبران تش ما ش
ــور از فارغ التحصیالن فنی هستند.  مهندسی کش
آیا این مساله یک ارزش است؟ اگر ارزش است چرا 
بعضی اوقات افول کرده است؟ و برای رونق آن چه 
باید کرد؟ برای بررسی ریشه ها مجبوریم به عقب 

برگردیم.»
ــه پیدایش  ــدس ناصرنیا به مقایس ــه مهن در ادام

ــکل ها در ایران و اروپا پرداخت. وی  ــهرها و تش ش
ــور فئودالی  ــمت عمده کش ــت: «در اروپا قس گف
ــد  ــروع به رش ــه معادن ش ــت. زمانی ک بوده اس
ــر رعیتی بتواند  ــد که ه کردند، قانونی تصویب ش
ــیاری  ــود. بس ــف کند آزاد می ش یک معدن کش
ــه ها به وجود  ــدن و پیش ــهرها حول این مع از ش
ــه وری در  ــینی و پیش آمدند. در حالی که شهرنش
ــت. وقتی می گویند  ایران بسیار زودتر وجود داش
ــی که شهرنشین است در  بورژوا دقیقا یعنی کس
مقابل اصطالح فئودال. در ایران اتفاقا شهرنشینی 
سابقه طوالنی تری دارد. در ایران طبقه بازرگانان 
و پیشه وران وجود داشتند و ریش سفیدانی از این 
اصناف انتخاب می شدند. این خود به معنای تشکل 
ــت. در تاریخ ما صنف قدمت بیشتری دارد. در  اس
ــانس اصناف قدرت گرفتند. اما در  اروپا بعد از رنس
ــتبدادی برعکس شد. ما  ایران به علت سیستم اس

مقدم تر هستیم، اما رو به افول گذاشتیم.»

ــکل گیری  ــه زمان ش ــگرپور نیز ب ــدس مس مهن
ــت: «در غرب وقتی  ــاره کرد و گف ــگاه ها اش دانش
ــگاهی و فنی شکل گرفت، صنف  حرفه های دانش
ــد. اما  هویت پیدا کرد و برای مردم قابل اعتماد ش
در ایران این طور نشد. البته از دوره رضاشاه به بعد 
ــور اعزام شدند. شاید  دانشجویان به خارج از کش
یکی از دستاوردهای این دوستان مشاهده اصناف 
ــعی در شکل گیری اینها در  در خارج از کشور و س
ــکده ادبیات این اتفاق  ایران بود. طبیعتا در دانش
ــتند حرفه خود را  ــان توانس نیافتاد. چون مهندس

عرضه کنند و زودتر صنف تشکیل دهند.»
دکتر امیرسلیمانی نیز در خصوص تشکیل انجمن 
مهندسان محاسب ایران گفت: «من سال 1347 
ــراه دکتر  ــال به هم ــتم و همان س به ایران بازگش
قالیبافیان، مهندس معین فر و دکتر کاشانی ثابت  
انجمن مهندسان محاسب را تشکیل دادیم. کم کم 
اعضا جمع شدند. چرا جمع شدیم؟ چون احتیاج 

داشتیم. چون از دست آرشیتکت ها احساس خطر 
ــد قراردادها  ــازمان برنامه برای عق می کردیم. س
ــیتکت ها را دعوت می کرد. قیمت ها را با آنان  آرش
ــتیم. باید هویت پیدا  نهایی می کرد. هویت نداش
ــتر شدند، رییس انتخاب  می کردیم. اعضا که بیش
کردیم. شاید آن زمان من اصال واجد شرایط نبودم. 
اما مرا به عنوان رییس انتخاب کردند. آن موقع من 
ــردم. حرفه برای خود  ــکده تدریس می ک در دانش
آیین دارد. همانطور که در مذهب بدون یک ریال 
مزد هزار جور زحمت می کشی. در حرفه هم یک 

ریال مزد برای کار جمعی نمی گیری. 
ــا را گرفتیم  ــن، عکس اعض ــکیل انجم پس از تش
ــگاه خود را به  ــعی کردیم جای و چاپ کردیم و س
ــب به جامعه معرفی کنیم.  عنوان مهندس محاس
درست مثل مبلغ های مذهبی. بارها این را گفته ام 
ــه نگذار. این  ــچ وقت بدون حرف که خدایا مرا هی
ــوم یا یکی دیگر. چند  مهم نبود که من رییس بش
ــان ژئوتکنیک را با دکتر  سال بعد انجمن مهندس
پورشسب پایه گذاری کردیم تا این حرفه را نیز به 

جامعه معرفی کنیم.
ــال حاضر بالغ بر  ــن انجمن ها در ح هر کدام از ای
ــال اول انقالب اجازه  400 نفر عضو دارند. در  5 س
ــتیم. من به هزینه خودم جلسات  اجتماعات نداش
ــکیل می دادم و اصال احساس نمی کردم که  را تش
این هزینه است. بعد که اجتماعات آزاد شد، مجمع 
تشکیل دادیم و شخص دیگری را به عنوان رییس 

انتخاب کردیم.
بعد از آن انجمن مکانیک سنگ را تاسیس کردم. 
ــاوران رفتم و در آنجا مسئولیت  بعد به جامعه مش
بیمه و مالیات را بر عهده گرفتم. مثال برای تصویب 
اصالحیه آیین نامه بیمه 6 سال در سازمان تامین 
ــه همه  ــردم. در حالی ک ــری ک ــی پیگی اجتماع
ــاده 138 متوقف  ــای بیمه به خاطر م پرداختی ه

شده بود.»
دکتر امیرسلیمانی در پاسخ به این سوال مهندس 
ــگرپور که چقدر این مطالب را به دانشجویان  مس
ــاره  ــن ب ــی در ای ــد؟ و ضرورت ــل می کردی منتق
می دیدید؟ گفت: «من ضرورتی نمی دیدم. درست 
مثل یک مبلغ مذهبی که از او بپرسی آیا اسالم را 
تبلیغ می کنی یا نه؟ دانشجویان می دیدند من دایم 
جایی مشغول هستم. حتی گاهی به من کمک هم 

می کردند. این ارتباط فوق العاده آموزنده بود.»
در ادامه نشست مهندس صادقی پناه گفت: «این 
ــت که باید ریشه یابی  بحث یک بحث تاریخی اس
ــکل گرایی از  ــود تش ــده ب ــود. جایی مطرح ش ش
ــد. برخی می گویند این قدرت  خیریه ها شروع ش
سومی در مقابل بازار و دولت بود. این قدرت سوم 
ــدرت دیگر را برقرار  پدید آمد که ارتباط بین دو ق

دكتـر فراسـتخواه: در دوران 
فعلـى عواملـى باعـث شـده 
اسـت كه انـرژى ما ته بكشـد 
و دچار ايگو ديپرشـن شـويم. 
حرفه اى هاى ما باتريشان تمام 
شده و نمى توانند حرفه و صنف 
تشكيل دهند. انرژى ها در ايران 

نياز به ترميم دارد
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گزارش ويژه 

ــکیل تشکل های حرفه ای  کند. به نظر می آید تش
ــه در مقابل  ــاع از صاحابان حرف ــرای دف از ابتدا ب
ــت. اما به مرور جنبه حمایت از  یک خطر بوده اس
ــکل توسعه ای  مصرف کننده را نیز پیدا کرده و ش
ــرای هدف خاصی  ــکل ها ب یافتند. هر کدام از تش
تشکیل می شوند. اما اگر بخواهند به توسعه کمک 
ــه برخی از  ــکاری کنند. البت کنند باید با هم هم
ــکل ها هم از اهداف خود منحرف شده اند. این  تش
ــت که پیدایش تشکل ها  نکته  برای من سوال اس

با چه اهدافی شروع شده و چطور رشد کرده اند. 
اما در حال حاضر اگر بخواهیم از تشکل های موجود 
برای توسعه استفاده کنیم باید سه مطلب را باید در 
نظر بگیریم: اول اینکه تشکل ها باید خود را اصالح 
ــرار گرفته و دید  ــه در کنار هم ق کنند. دوم اینک
همه جانبه پیدا کنند و سوم از انحراف یکدیگر 

جلوگیری کنند.»
ــدس ناصرنیا  به اعتقاد مهن
ــی  وجود حزب سیاس
ــت. چرا  ــم اس هم مه
ــر نتوانیم حزب  که اگ
ــی را تحمل کنیم،  سیاس

ــایل سیاسی  ــکل ها به سمت مس خواه ناخواه تش
ــه همین دلیل  ــوند. وی گفت: «ب ــیده می ش کش
ــکل های حرفه ای را  ــعی می کنند، تش دولت ها س
ــند، تشکل ها سیاسی  کنترل کنند. چون می ترس
شود. ما اول باید اختیارات خودمان را بشناسیم و 
بعد تشکل ها را بررسی کنیم. اگر به طرف ساختار 

سیاسی برود، از اهداف خود دور شده است.»
ــگرپور در خصوص گرایش  ــپس مهندس مس س
ــت: «در  ــی گف ــته مهندس ــه رش ــجویان ب دانش
ــاید گرایش مهندسی  ــرفته، ش ــورهای پیش کش
انتخاب اول مردم نباشد اما در ایران اینطور است. 
ــبت مهندس خارجی  در نتیجه مهندس ما به نس
ــی به  ــری دارد. آنها به مهندس ــن تحلیل گرت ذه
صورت تکنیکی نگاه می کنند، اما ما تحلیلی نگاه 
می کنیم. آیا این تفاوت باعث نشده به حرفه خود 
ــکیل دهند. آیا  ــگاه کنند و صنف تش تحلیلی تر ن
ــن موضوع تاثیر  ــگاه تهران بر ای جامع بودن دانش

نداشته؟»
دکتر فراستخواه در پاسخ به این سواالت گفت: «در 
آمریکا فلسفه عمل گرایی حاکم است اما در ایران 
ــهودی و کل نگر وجود دارد که مربوط  یک نگاه ش
ــاید این  ــت. ش به پس زمینه فرهنگی ایرانی هاس
کل نگری باعث شده یک مهندس ایرانی فقط امور 
خاص مهندسی را مشاهده نکند، بلکه رابطه خود 
ــود  را با جامعه نیز در نظر بگیرد. پس فردی می ش
ــتری به مسایل پیرامون خود دارد.  که اشراف بیش
شاید به همین دلیل به سمت تشکل گرایی می رود. 
ــته ایم. برای  هر چند ما جامعه کثرت گرایی نداش
همین هم گیلد نداریم. گیلد از طریق تکثر و رقابت 
به وجود می آید. وضعیت 

ــکیل حرفه است. در  رقابتی یکی از بسترهای تش
ــته و اجازه نمی داد. اما در  ایران دولت سلطه داش
دانشگاه های جامعه یک نمونه مینیاتوری از جامعه 
ــتر حرفه و  متکثر به وجود می آید و در همین بس

رقابت شکل می گیرد.
ــت. آنها متاخر هستند، اما  تاریخ ما طوالنی تر اس
ــد کردند. از نظر قدمت  ــروع کردند، رش وقتی ش
بله اما از نظر قوت، قوت ما کمتر است. حتی در رم 
شرقی هم تجربه حرفه ها کمرنگ تر است، درست 

برعکس رم غربی. 
ــب اصلی در  ــلیمانی فرمودند مطل ــر امیرس دکت
ــا چیزی که یکی  ــت. من این هویت را ب هویت اس
ــت، ارتباط  ــکل های حرفه ای اس از مشکالت تش
ــا هویت  ــاله self، خود ی ــم مس ــم. آن ه می ده
ــکل های حرفه ای ما نزار شدن  ــاله تش است. مس
ــما آن موقع  ــدن خود یا هویت است. ش یا فربه ش
ــکیل دادید، ریشه  ــان محاسب را تش که مهندس
ــما بود که ما به آن ایگو  ــه انرژی ش چه بود؟ ریش
می گوییم. برای خودتان انجمنی تشکیل دادید تا 
سلف یا خود را ثابت کنید و هویتی برای خودتان 

تعریف کردید. 
دانشمندان عصب شناس شناختی بحثی با عنوان 
ــن دارند. یعنی تهی شدن خود. یعنی  ایگو دیپرش
زمانی که انرژی خود تمام می شود. معموال وقتی 
ــایل گران قیمت  ــد، اول وس ــگاه می روی به فروش
چیده می شود و در آخر کاالهای فاسدشدنی مثل 
ــتری تمام شده،  ــت. چون در آخر انرژی مش ماس
قدرت انتخاب عقالنی کم می شود. بنابراین سبد 
ــط به خرید اغذیه  را پر می کند. حتی مردم متوس
ــده  ــون در اینجا انرژی تهی ش اکتفا می کنند. چ
است. انرژی انسان بی پایان نیست. انرژی انسان در 

بازه های زمانی متفاوت است. 
در دوران فعلی عواملی باعث شده است که انرژی 
ــویم. یعنی  ــد و دچار ایگو دیپرشن ش ما ته بکش
حرفه ای های ما باتریشان تمام شده و نمی توانند 
ــی  ــد. بروکراس ــکیل دهن ــف تش ــه و صن حرف
ــتبداد و نگاه امنیتی  دیوانساالری، کاغذبازی، اس
به تشکل ها باعث شده که انرژی ما ته بکشد. 
عوامل متعدد دیگری خستگی عاطفی 
ــت. اگر  ــاد کرده اس و یاس ایج
ــکلی را ثبت کنیم  بخواهیم تش
ــال تالش کنیم  باید چندین س
و در آخر هیچ. ما دچار یک نوع فلج 
ــر من برای  ــده ایم. به نظ ذهنی ش
ــکل ها و  ــکل گیری تش ــاره ش چ
ــری به حال  ــا باید فک اتحادیه ه
انرژی کنیم. انرژی زایی کنیم. 
مخصوصا در نسل جدید. باید 

ــرار گرفته و دید  ــه در کنار هم ق کنند. دوم اینک
همه جانبه پیدا کنند و سوم از انحراف یکدیگر 
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ــت. چرا  ــم اس هم مه
ــر نتوانیم حزب  که اگ
ــی را تحمل کنیم،  سیاس

صورت تکنیکی نگاه می کنند، اما ما تحلیلی نگاه 
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ــکیل دهند. آیا  ــگاه کنند و صنف تش تحلیلی تر ن
ــن موضوع تاثیر  ــگاه تهران بر ای جامع بودن دانش
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دکتر فراستخواه در پاسخ به این سواالت گفت: «در 
آمریکا فلسفه عمل گرایی حاکم است اما در ایران 
ــهودی و کل نگر وجود دارد که مربوط  یک نگاه ش
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کل نگری باعث شده یک مهندس ایرانی فقط امور 
خاص مهندسی را مشاهده نکند، بلکه رابطه خود 
ــود  را با جامعه نیز در نظر بگیرد. پس فردی می ش
ــتری به مسایل پیرامون خود دارد.  که اشراف بیش
شاید به همین دلیل به سمت تشکل گرایی می رود. 
ــته ایم. برای  هر چند ما جامعه کثرت گرایی نداش
همین هم گیلد نداریم. گیلد از طریق تکثر و رقابت 
به وجود می آید. وضعیت 

ــاله  ــم مس ــم. آن ه می ده
ــکل های حرفه ای ما نزار شدن  ــاله تش است. مس
ــما آن موقع  ــدن خود یا هویت است. ش یا فربه ش
ــکیل دادید، ریشه  ــان محاسب را تش که مهندس
ــما بود که ما به آن ایگو  ــه انرژی ش چه بود؟ ریش
می گوییم. برای خودتان انجمنی تشکیل دادید تا 
سلف یا خود را ثابت کنید و هویتی برای خودتان 

تعریف کردید. 
دانشمندان عصب شناس شناختی بحثی با عنوان 
ــن دارند. یعنی تهی شدن خود. یعنی  ایگو دیپرش
زمانی که انرژی خود تمام می شود. معموال وقتی 
ــایل گران قیمت  ــد، اول وس ــگاه می روی به فروش
چیده می شود و در آخر کاالهای فاسدشدنی مثل 
ــتری تمام شده،  ــت. چون در آخر انرژی مش ماس
قدرت انتخاب عقالنی کم می شود. بنابراین سبد 
ــط به خرید اغذیه  را پر می کند. حتی مردم متوس
ــده  ــون در اینجا انرژی تهی ش اکتفا می کنند. چ
است. انرژی انسان بی پایان نیست. انرژی انسان در 

بازه های زمانی متفاوت است. 
در دوران فعلی عواملی باعث شده است که انرژی 
ــویم. یعنی  ــد و دچار ایگو دیپرشن ش ما ته بکش
حرفه ای های ما باتریشان تمام شده و نمی توانند 
ــی  ــد. بروکراس ــکیل دهن ــف تش ــه و صن حرف
ــتبداد و نگاه امنیتی  دیوانساالری، کاغذبازی، اس
به تشکل ها باعث شده که انرژی ما ته بکشد. 
عوامل متعدد دیگری خستگی عاطفی 
ــت. اگر  ــاد کرده اس و یاس ایج
ــکلی را ثبت کنیم  بخواهیم تش
ــال تالش کنیم  باید چندین س
و در آخر هیچ. ما دچار یک نوع فلج 
ــر من برای  ــده ایم. به نظ ذهنی ش
ــکل ها و  ــکل گیری تش ــاره ش چ
ــری به حال  ــا باید فک اتحادیه ه
انرژی کنیم. انرژی زایی کنیم. 
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ــجویان و  ــه روش هایی می توان دانش ببینیم با چ
ــویق کرد. انرژی ها در ایران نیاز  نسل جدید را تش
ــری اصالحات هم باید  به ترمیم دارد. البته یک س
انجام شود. به نظر من جامعه دهه 40 با وجود همه 
مشکالت انرژی  نمی گرفت، بلکه افراد را روز به روز 
ــال های اخیر  ــاداب تر و بشاش تر می کرد. در س ش
ــگاه نفس گیر است.  حتی کالس های درس دانش

بچه ها خسته شده اند.»
ــا بیان  ــلیمانی ب ــت دکتر امیرس ــه نشس در ادام
ــال قبل عضو  ــزود: «من چند س تجربیات خود اف
فیدیک بودم. بعضی اعضا خواستند که من کاندید 
هیات رییسه شوم. کاندید شده و انتخاب هم شدم. 
ــتم، رای  ــی ها رقابت داش ــی که با سویئس در حال
آوردم. من رییس کمیته عضویت شدم. برای این 
که هر کشوری برای وام گرفتن باید عضو می شد. 
ــت عضویت را بررسی  من باید می رفتم، درخواس
می کردم. مثال چین 10 سال طول کشید، تا عضو 
ــد. در این دوره به مورد جالبی برخوردم. چطور  ش
است که انگلستان و آمریکا اصال در فیدیک فعالیت 
ندارند؟ برزیل و آرژانتین فیدیک شان مرده است؟ 
ــت؟ نکات  ــران این همه فعال اس و چرا فیدیک ای
ــکیالت  ــت که از تش مثبت در مورد ایران این اس
ــت. اما ما در جبهه های مختلف  ــده اس حمایت ش

فعالیت می کنیم.»
مهندس مهنا نیز با تاکید بر کل نگر بودن مهندسان 
ایرانی پرسید: «شما فکر می کنید این کل نگر بودن 
نکته مثبت است یا در بعضی اوقات عامل بازدارنده 
ــتم آلمانی یا چینی مهندس  ــت؟ در یک سیس اس
ــا اینجا مهندس  ــام می دهد، ام کاری که باید انج
ــم بگیرد. اغلب  ــعی می کند به جای همه تصمی س
ــده را به ارزش  ــیاری از عوامل بازدارن اوقات ما بس

تبدیل می کنیم.»
ــخ به این سوال گفت: «از  دکتر فراستخواه در پاس
ــت و یک  ــا جامعه منظمی نیس آنجا که جامعه م
ــر به وجود  ــت، این دید کل نگ جامعه تصادفی اس
می آید. در جوامع غربی تقسیم کار اجتماعی وجود 
ــم  ــی به چش دارد، اما در جامعه ما یک جور آنارش
می خورد. در این آنارشی باید با هوش زمینه ای کار 
کرد. یک جنبه منفی هم دارد که به اصطالح ”گلیم 
ــت. این  ــودت را از آب بیرون بکش“ معروف اس خ
یک راهکار منفی است، اما فرد چاره ای غیر از این 

ندارند. این راهبرد زندگی مردم است. 
ــو“ دارد، اما  ــدس ”آی کی ی ــع دیگر مهن در جوام
ــی کی یو“ یا هوش زمینه ای هم  ــان ما ”س مهندس
دارند.  مثال نخبگان به سازمان برنامه رفته و منافع 
ــایل صنفی خود را دنبال می کنند. البته این  و مس
ــت. بلکه یک راهکار است که  به معنای مزیت نیس
مهندس هوشمند ایرانی برای بقای خود به آن نیاز 

دارد.»
ــکل ها  مهندس صادقی پناه نیز به نقطه ضعف تش
ــاره کرد و گفت:  که ناتوانی در جذب اعضاست اش
«همه اعضا در تشکل درگیر نیستند. مثال در جامعه 
ــاور از 850 شرکت عضو، حدود 85  مهندسان مش
عضو فعالند. اول باید راهکاری برای ایجاد انگیزه و 

انرژی در اعضا پیدا کرد.»
ــعی کرده ایم،  ــز افزود: «ما س مهندس ناصرنیا نی
قدرتمندها را وارد تشکل ها کنیم و آنها را در راس 
ــی خواهیم از  ــت که م کار بگذاریم. مفهوم این اس
باال مسایل را دیکته کنیم. در حالی که انرژی باید 
ــود. البته همه تشکل ها ظاهری  از پایین ایجاد ش
ــعی می کنیم اعضای ضعیف تر  انتخابی دارد، اما س
وارد راس تشکل نشوند. در حالی که باید راهکاری 
برای ورود اعضای ضعیف اندیشده شود. باید اجازه 
ــود را خودش  ــر منافع خ ــم، اعضای ضعیف ت دهی
تشخیص دهد. شاید ما در قشر باالدست آن منافع 

را درك نکنیم. به نظرم در اغلب کشورها به همین 
شکل است. مثال در انگلستان اغلب تشکل ها کلمه 
ــوند دارند. این  ــلطنتی را به عنوان پس رویال یا س

باعث بی اعتنایی اعضا می شود.»
مهندس علی آبادی زاده که به همراه مهندس فرزان 
ــوص را برعهده  ــی آماری در این خص تهیه گزارش
ــت با توضیح مراحل تهیه گزارش گفت:  داشته اس
ــید و آن فرق حرفه  «در اینجا نکته ای به ذهنم رس
و صنف است. معموال انتظار می رود که صنف ها از 
حرفه ها تاثیر بگیرند. اما در ایران گویا برعکس است 
ــازو کار تشکل های ما  و این نشان می دهد شاید س
ایراد دارد. یک نکته دیگر این که در تشکل های ما، 
ــم می خورد. البته این  ــدت به چش فردگرایی به ش

پدیده در کل جامعه مشاهده می شود. 
رویکرد دیگر اینکه گاهی از تشکل ها برای موفقیت 
ــیاری از تشکل ها  فردی استفاده شده است و بس
خلق الساعه اند. بنابراین این مساله را به ذهن متبادر 

می کند که شاید این تشکل ها اهداف فردی داشته 
باشند. دوره کنونی را نمی توانیم با گذشته مقایسه 
ــیاری از فارغ التحصیالن  ــون االن بس ــم. چ کنی
ممکن است در حرفه خود موفق نباشند. در نتیجه 
نمی توانند، وارد تشکل شوند. رقابت در حرفه باال 
ــده است. به  ــت و یاس حرفه ای ایجاد ش رفته اس
ــکل گرایی را در شرایط فعلی  نظر من باید اول تش

بررسی کنیم.»
ــت های  ــید: «آیا سیاس ــرزان نیز پرس مهندس ف
ــی در تشکل گرایی  ــی دانشگاه تهران نقش آموزش

فارغ التحصیالن داشته است یا خیر؟»
در ادامه جلسه دکتر فرزانه به تحقیقی که در فرانسه 
ــاره کرد و گفت: «کمیته  ــت، اش صورت گرفته اس
روسای مدارس مهندسی فرانسه بررسی کردند که 
ــا ضعف دارند. نتیجه  فارغ التحصیالن جوان ما کج
این تحقیق این بود، زبان و کار گروهی. در مورد زبان 
تصمیم گرفتند، هر دانشجوی مهندسی فرانسوی 
ــرد. یکی در حد  حداقل دو زبان خارجی را یاد بگی
ــیار  ــات کاری (یعنی بس توانایی اداره کردن جلس

مسلط) و در دیگری در حد خوب. 
ــاس بررسی ها به  اما در مورد کار گروهی که بر اس
این نتیجه رسیده بودند که مهندسان فرانسوی در 
ــبت به مهندسان  کارهای گروهی چندملیتی نس
سایر کشورهای اروپایی ضعیف تر عمل می کنند، 
مسئوالن دانشگاه گفته بودند، ما کاری نمی توانیم 
بکنیم و آموزش کار گروهی باید از مهدکودك آغاز 
شود. ما هم در مورد تشکل ها، باید نسل میانسال 

وقت بگذارد و جوانان را  تشویق کند. 
ــنین پایین  ــه باید از س ــر این که جامع نکته دیگ
ــد. در حالی  ــرای کار گروهی آماده کن بچه ها را ب
ــمی  ــچ بخش از آموزش رس ــن اتفاق در هی که ای
ــجویان برای  ــط وقتی دانش ــاق نمی افتد و فق اتف
ــدام می کنند در جریان  گرفتن بورس خارجی اق
پرکردن پرسشنامه دانشگاه ها با این سوال مواجه 
می شوند که آیاد در فعالیت های گروهی و انجمنی 
ــته اند یا خیر؟ تازه آن موقع متوجه  مشارکت داش
ــت.  ــی پارامتر مهمی اس ــوند که کار گروه می ش
سیستم دبیرستانی و دانشگاهی ما بچه ها را با این 
مفهوم آشنا نمی کنند. شرکت ها هم هرگز در زمان 
استخدام از فارغ التحصیالن جوان نمی پرسند آیا 
عضو تشکلی بوده اند یا خیر؟ اگر هم چنین سوالی 
ــخ آن چندان برای کارفرما مهم  ــود، پاس طرح ش
ــوال نمایشی طرح  نیست و فقط به عنوان یک س
ــتخدام یا  ــت. ما می توانیم در زمان اس ــده اس ش
عضویت در تشکل ها حداقل از متقاضیان بخواهیم، 
ــاره کنند. باید کار  به این موارد در رزومه خود اش
گروهی به عنوان یک ارزش تلقی شود نه به عنوان 

عالقه و تفنن.»

دكتـر فراسـتخواه: در آمريـكا 
فلسفه عمل گرايى حاكم است، 
اما در ايران يك نگاه شهودى و 
كل نگر وجود دارد. اين كل نگرى 
باعث شده يك مهندس ايرانى 
رابطـه خود را بـا جامعـه نيز در 
نظر بگيرد و اشراف بيشترى به 
مسايل پيرامون خود داشته و به 

سمت تشكل گرايى برود
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ــماعیل مسگرپور،  در ابتدای نشست مهندس اس
ــل برگزاری  ــره  با توضیح دالی رییس هیات مدی
ــت، خالصه ای از جلسه قبل ارایه داده و  این نشس
پیشنهاد کرد، در بررسی نهادها، نهادهای صنفی 

از حرفه ای جدا شود.
ــت ترجیح  ــون پایگاه ما کانون اس وی گفت:  «چ
می دهیم، در خصوص تاثیر فارغ التحصیالن فنی 
در تشکل ها تحقیق کنیم. البته ممکن است تعداد 
ــکل کم باشد، اما  فارغ التحصیالن فنی در یک تش
همان تعداد کم بسیار تاثیرگذار باشند. باید به این 

نکته نیز توجه کنیم.»
ــنهاد داد تعداد  ــز پیش ــدس صادقی پناه نی مهن
ــکل های صنفی، حرفه ای و علمی  بیشتری از تش
ــوند تا جامعه آماری قابل تعبیرتری  ــی ش بررس
ــد. به گفته وی تعدادی تشکل  ــترس باش در دس
ــال ربطی به  ــه اص ــود دارد ک ــر هم وج قدیمی ت
ــن معماران  ــل انجم ــی ندارند، مث ــکده فن دانش

شهرساز.
دکتر سعیدی در ابتدا شرحی از تحصیالت خود به 
این شکل ارایه داد: «من جامعه شناسی خوانده ام 
ــی بازار ایران تحقیق  و درباره موانع جامعه شناس
کرده ام. در جریان این تحقیق و گفت و گو با کسبه 
بازار متوجه شدم آنچه که در متون رسمی نوشته 
شده با واقعیت متفاوت است. برای این تحقیق من 
ــه می کردم و به  با صاحبان صنایع و بازار مصاحب
نوعی از یک روش تاریخ شفاهی استفاده کردم. با 
خانواده های صنعت گر دوره پهلوی صحبت کردم. 
بعد از این تحقیق متوجه شدم این روش در اغلب 

کشورها به عنوان یک کار ملی انجام می شود. 
ــکل ترین روش هاست.  البته این روش یکی از مش
ــیب است و ممکن  چرا که زندگی پر از فراز و نش
ــاره نکند. یکی از  ــیب ها اش ــخص به نش است ش
ــود، همین تاریخ  ــد نهادینه ش روش هایی که بای

ــت. در همین تاریخ شفاهی مشخص  شفاهی اس
می شود، اولین گروهی که برای تحصیل به خارج 

از کشور اعزام شدند، مهندسان بودند.
ــی را که  ــه داد: «باید تمام خاطرات کس وی ادام
ــود، بیرون کشید. در همین  دارد بازنشسته می ش
خاطرات می توان به شکل علمی دلیل شکل گیری 
ــکل ها را پیدا کرد. البته این بررسی ها باید با  تش
ــی  ــتی حرفه ای های حوزه جامعه شناس سرپرس
ــکل ویژگی های خاصی دارد که مربوط  باشد. تش

به دوره کنونی است.»
سپس مهندس مسگرپور به اتفاقاتی چون برگزاری 
مسابقات ورزشی در سال های گذشته اشاره کرد 
که با تشدید همبستگی و رقابت، عالقه به تشکل را 

در دانشجویان فنی افزایش می داد. 
ــه نیز با  ــلیمانی، دیگر مهمان جلس دکتر امیرس
اشاره به قواعد محل تحصیل خود یعنی دانشگاه 
ــگاه بسیار زنده و  استنفورد گفت: « محیط دانش
فعال بود. من تنها دانشجوی ایرانی آن دوره بودم. 

ــه در انتخابات  ــتم ک با این حال آنقدر جرات داش
ــده، انتخاب و رییس شدم.  دانشجویی کاندید ش
در حالی که بلد نبودم چطور یک جلسه 50 نفره 
ــاد گرفتم. راه  ــا کتاب خواندم و ی را اداره کنم، ام
ــای اجتماعی و فنی  ــراد در کاره برای فعالیت اف
بسیار باز بود. وقتی هم که به دانشکده فنی آمدم 
سعی کردم، بسیاری از این امکانات را فراهم کنم. 
در دانشکده فنی همه کار توانستم انجام دهم، به 
جز یک کار. آن هم این کریدورهای سرد و بزرگ 
دانشکده است. در حالی که دانشجو به جایی نیاز 
ــتادش را  ــورد، زندگی کند و اس دارد تا قهوه بخ
ــت که  ــرد فقط برای این اس ببیند. این محیط س
درس بخوانی و بیرون بیایی. من نتوانستم این فضا 

را در دانشگاه تهران تغییر دهم.»
ــخ به دکتر امیرسلیمانی  مهندس ناصرنیا در پاس
ــی  ــن مطلب را بررس ــا عکس ای ــت: «البته م گف
ــکده فنی  می کنیم. یعنی معتقدیم محیط دانش

محیطی مشوق است.»

نشست دوم
نشست دوم كارشناسان علوم اجتماعى و فعاالن كانون در خصوص "بررسـى ابعاد مشاركت و تاثيرگذارى فارغ التحصيالن 
دانشكده فنى در ايجاد و توسعه تشكل هاى حرفه اى و صنفى و نقش اين تشكل ها در توسعه صنعت" 27 ارديبهشت در دفتر 
كانون برگزار شد. در اين جلسه دكتر تورج اميرسليمانى،دكتر على اصغر سعيدى( استاد دانشكده علوم اجتماعى)، مهندس 
محمدجعفر صادقى پناه، دكتر اورنگ فرزانه، مهندس بهنوش فرزان، مهندس اميرمحمد على آبادى زاده، مهندس اسماعيل 

مسگرپور و مهندس هرمز ناصرنيا حضور داشتند.

نهادسـازى در آينه فنى
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ــان فعالیت های  ــدس صادقی پناه به بی در ادامه مهن
ــت: « قبل از  ــجویان در پیش از انقالب پرداخ دانش
انقالب به غیر از درس و کالس، فعالیت های فوق برنامه 
هم وجود داشت که دانشجویان درگیر آن بودند. مثال 
ــتیم نه دانشگاه. تریا و  قرارداد رستوران را ما می بس
ــکده را ما اداره می کردیم. به یاد دارم، یک  بوفه دانش
اتاق افست داشتیم و کتاب ها را افست می کردیم تا با 
قیمت ارزان تر به دانشجویان بفروشیم. فعالیت های 
ــجویان  فوق برنامه نقش بزرگی در فعال کردن دانش
ــاید این شور و  ــکده داشت. ش و حضور آنان در دانش
انرژی را بتوان با چنین امکاناتی ایجاد کرد. همه این 
ــت که ببینیم چرا تشکل ها  ــت ها برای این اس نشس
بی رمق شده اند. عضو داریم اما انگیزه بسیار کم است. 
ــخص باید  اکثریت فقط انتظار دارند. در حالی که ش
ــرای خودش  ــکل خودش کاری ب بیاید در قالب تش

بکند.»
در ادامه نشست مهندس ناصرنیا و مهندس مسگرپور 
ــت تر بودن  دیدگاه های خود را درباره دالیل یک دس

دانشجویان فنی بیان کردند. 
مهندس مسگرپور با اشاره به سخنان مهندس ونداد 
گفت: «مهندس ونداد معتقد است، چون دانش آموزان 
ــاب می کنند،  ــی را انتخ ــتانی مهندس نمونه دبیرس
مهندسان ایرانی ذهن تحلیل گری دارند. در حالی که 
در کشورهای دیگر اینطور نیست. بنابراین از این افراد 
بیشتر انتظار می رود. شاید در دانشکده هنرهای زیبا 
هم، گروه معمارها دارای همین ویژگی باشند. همان 
موقع نیز بحث هایی در دانشکده در جریان بود که ما 
می خواهیم مهندس باشیم یا روشنفکر. این ویژگی 
دانشجویان فنی به حدی بارز بود که دانشگاه تهران در 
زمان انقالب ستاد نظامی شده بود. اخیرا هم دیده ام 
ــته های ادبیات و موسیقی  دانشجویان ما مثال در رش

مقام اول را کسب می کنند.»
مهندس علی آبادی نیز با بیان تفاوت های جمع گرایی 
ــگاه شریف  ــکده فنی و دانش بین دانشجویان دانش
ــه بودند.  ــریف را گرفت ــای ما بوفه ش گفت: «بچه ه
می گفتند برخالف دانشجویان فنی که همه به صورت 
ــفارش قهوه و چایی چند نفره می دادند،  جمعی، س
دانشجویان شریف بیشتر سفارشاتشان تکی بود و این 
ــجویان دانشکده فنی جمع گراتر  نشان می داد، دانش

هستند.» 
ــری در خصوص گزارش  وی در ادامه توضیح مختص
ــط وی و مهندس بهنوش فرزان ارایه  تهیه شده توس

داد.
ــخنان مهندس  ــگرپور نیز در تایید س مهندس مس
علی آبادی مبنی بر فردگرایی فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی شریف گفت: «دکتر مشایخی در مراسم 40 
سالگی دانشگاه صنعتی شریف می گفت، ما باید فکر 
کنیم چرا با این که بهترین دانش آموزان را جذب کرده 

و بهترین امکانات را در اختیارشان می گذاریم، بهترین 
ــاید همان روحیه  مدیران از بچه های ما نیستند. ش
ــی، عامل این مساله  فردگرایی و رقابت فشرده درس
باشد. چرا که دوستان همکالسی دبیرستان من که در 
شریف درس خوانده اند، آن عرق فنی ها را ندارند. در 
حالی که همه در یک دبیرستان و یک شهر بودیم و در 

دانشگاه از هم جدا شدیم.»
ــواالتی  ــت مهندس بهنوش فرزان س در ادامه نشس
ــید: « آیا ضعف  ــرح از پیشکسوتان پرس را به این ش
ــت؟ حرفه ما آن طور  ــکل گرایی در حرفه ما نیس تش
ــکل ایجاد می کند؟  که باید نیاز را برای تشکیل تش
ــکل هم در مشارکت  بنابراین شاید نوع متفاوت تش

فارغ التحصیالن فنی تاثیر داشته باشد.» 
این نشست با پرسش های مهندس مسگرپور از دکتر 
سعیدی ادامه یافت: «روحیه عدم تشکل گرایی چقدر 
به وسیله سیاست های کالن کشور دیکته می شود؟ آیا 
ــی که حکومت ایجاد  این روحیه به خاطر هزینه های

می کند، تقویت نمی شود؟»
دکتر سعیدی در پاسخ گفت: «من ابتدا باید سه نکته 
را ذکر کنم. اول اینکه باید تاریخ مدرسه فنی ایران و 

آلمان را که قبل از دانشکده فنی تاسیس شده، بررسی 
ــت. دوم اینکه اگر  کنید. به نظرم این تاریخ جالب اس
درصدد تهیه تاریخ شفاهی هستید باید روی داستان 
زندگی افراد تمرکز کنید و سوم اینکه بحث های این 

جلسات را به دقت ثبت کنید.
ــت. طبق یک  ــکل ها دو بحث مطرح اس در مورد تش
ــکل ها را در تقابل با دولت  مدل معروف همیشه تش
ــه تشکل ها یک طرف  ترسیم کرده اند. یعنی همیش

ــه دلیل حضور  ــاید ب بوده اند و دولت طرف دیگر. ش
ــکده فنی، دولت بعد از  دانش آموزان ممتاز در دانش
انقالب روی همین تشکل ها تمرکز کرد. چون پیش از 
انقالب چنین مدل و رابطه ای چندان صدق نمی کرد. 
NGO متاسفانه این اندیشه وجود دارد که دولت و
ها هدف مشترکی را دنبال نمی کنند. بنابراین دولت 
به همه تشکل ها حساسیت دارد. اگر اهداف مشترك 
داشته باشد، دو حالت پیش می آید اگر دولت فکر کند 
تشکل ها برای رسیدن به این اهداف مشترك ابزاری 
دارند که دولت ندارد، بهترین حالت است و این دو با 
هم کار می کنند. در واقع هر دو واقف باشند که اهداف 
ــترکی و ابزارهای متفاوت دارند. حالت دوم این  مش
ــترك و ابزارها نیز مشترك باشد.  است که هدف مش
ــی رود. در بدترین حالت  در این حالت نیروها هدر م
که در دولت قبل اتفاق افتاد این باور بود که نه اهداف 
ــت و نه ابزارها. بنابراین این باور یکی از  مشترك اس
موانع است.  بخش دوم خود تشکل ها هستند. در حال 
ــکل ها نیز در نقطه بحرانی قرار گرفته اند.  حاضر تش
ــه آن بحران اخالق  ــی ب نقطه ای که در جامعه شناس

حرفه ای می گوییم.»
ــعیدی ادامه داد: «در مورد اخالق حرفه ای،  دکتر س
باید ببینیم چه مشکلی پیش آمده است. ما مشروعیت 
خود را از دانش می گیریم و باید استانداردها را رعایت 
ــان و  ــروه هماالن (گروه همس ــم و متعهد به گ کنی
هم حرفه) باشیم. باید ببینیم در این سه بخش یعنی 
گروه  حرفه ای ها، آموزش دانش و رعایت استاندارد چه 
اتفاقی افتاده است. ما به این روند دوره گذار  از روابط و 
منافع شخصی به روابط و منافع غیرشخصی می گوییم. 
البته بعد از انقالب نسبت به قبل از انقالب روابط بسیار 

شخصی تر شده است.» 
مهندس مسگرپور نیز یادآوری کرد که در دولت جدید 
تشکل ها جدی تر گرفته شده اند: «من در زمان تشکیل 
دولت جدید از طریق چند تشکل در جریان بودم. این 
ــخص به نظرات تشکل ها بسیار بها  دولت به طور مش
داد. از همه تشکل ها خواسته شد که نظرات خود را در 
مورد کابینه و معاونان آن ارایه بدهند. بعد از حدود 20 
سال در شورای عالی فنی که باالترین مقام فنی کشور 
است، یک نفر از سندیکای شرکت های ساختمانی، 
ــن مقام برای  ــد. حکم ای مهندس دادمان، معرفی ش
ــط رییس جمهور داده می شود. همین  ــال توس 8س
االن یک اتاق فکر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
ریاست جمهوری تشکیل شده و در وزرات نفت هم به 
زودی تشکیل می شود.»  گو این که به گفته مهندس 
ــبی است. در بعضی  صادقی پناه، این رویکرد هم نس
وزارتخانه ها این جو حاکم نیست و برخی فکر می کنند 

با تشکل ها تضاد منافع دارند.
به اعتقاد دکتر سعیدی، بدنه بروکراتیک دولت خود 

یکی از موانع پاگیری این اتاق فکرهاست.  

دكتـر سـعيدى: مشـكل اول اين 
اسـت كه طبق يك مـدل معروف 
هميشـه تشـكل ها را در تقابـل با 
دولـت ترسـيم كرده اند. مشـكل 
دوم خـود تشـكل ها هسـتند. در 
حـال حاضـر تشـكل ها در نقطـه 
بحرانى قـرار گرفته انـد. نقطه اى 
كه در جامعه شناسى به آن بحران 
اخـالق حرفـه اى مى گوييـم. مـا 
مشـروعيت خـود را از دانـش 
مى گيريم. بايد ببينيم در سه بخش 
گروه  حرفه اى ها، آمـوزش دانش 
و رعايـت اسـتاندارد چـه اتفاقى 

افتاده است 
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در ابتدای جلسه که عصر چهارشنبه ،31 اردیبهشت 
ماه در سالن شهید رجب بیگی دانشکده فنی بر گزار 
ــد، مهندس میرعلیرضا مهنا، دبیر کانون هدف از  ش
برگزاری این نشست را استفاده از تجربیات خبرگان 
ــکل گرایی عنوان کرد و  ــوتان عرصه تش و پیشکس
ــزان حضور و تاثیرگذاری  افزود: «یکی از مباحث می
ــکل گیری تشکل ها در  ــعه و ش خانوده فنی در توس
ــت. به این منظور دو جلسه با پیشکسوتان  ایران اس
ــال در این زمینه  و جامعه شناسانی که سال های س
ــه امروز  ــکیل دادیم. در جلس ــرده بودند، تش کار ک
ــکل ها  ــکده فنی در تش به میزان تاثیرگذاری دانش
ــه دلیل در قبل  ــث این بود که به چ می پردازیم. بح
ــکیل و  ــالب، فارغ التحصیالن ما در مقوله تش از انق
ــکل ها تاثیرگذارتر بودند. اگر این حرکت  توسعه تش
ــوان آن را در بین جوانان  ــت، چطور می ت مثبت اس
رواج داد. در این جلسه قرار بود که خدمت چند تن از 

متخصصان جامعه شناس هم باشیم که میسر نشد.»
ــماعیل مسگرپور، عضو  در این نشست مهندس اس
ــاور، دکتر تورج امیرسلیمانی،  جامعه مهندسان مش
ــان مشاور، از  عضو شورای مدیریت جامعه مهندس
ــدس محیط کرمانی،  اعضای فعال در فیدیک، مهن
عضو فعال کانون مهندسین ایران و مهندس حمیدی 
ــکیل خانه معدن ایران  انارکی از اعضای فعال در تش

شرکت کردند. 
ــلیمانی در شروع بحث  در ادامه جلسه دکتر امیرس
ــود را درباره  ــر چیز باید دیدگاه خ گفت: «قبل از ه
حرفه بیان کنم. برای من حرفه و صنف جنبه اعتقاد 
را دارد. از همان اول هم که به ایران بازگشتم به حرفه 
ــتگی هستم  ــبیدم و حاال که در دوره بازنشس چس
ــاعت کار می کنم. سال ها پیش  روزی حدود 12 س
ــب را پایه گذاری کردم. در  انجمن مهندسان محاس
ــانی ثابت رییس انجمن  ــر کاش آن زمان آقای دکت

ــدس معین فر و  ــر قالیبافیان، مهن ــد. بنده، دکت ش
ــای هیات مدیره این  مهندس محیط کرمانی از اعض
ــات در خیابان سعدی تشکیل  انجمن بودیم. جلس
ــد. از خودمان عکس گرفتیم و کتابچه ای را به  می ش
همت مهندس زهری چاپ کردیم تا حرفه مهندس 
ــدود 15 نفر  ــم. در ابتدا ح ــب را معرفی کنی محاس
بودیم. بعد از دکتر کاشانی ثابت من رییس شدم. بعد 
از آن با پیشنهاد دکتر پورشسب انجمن ژئوتکنیک 
ــد از انقالب هم یک مدت در  را راه اندازی کردیم. بع
جامعه مهندسان مشاور بودم. در این جامعه متصدی 
ــه بیمه را  ــدم. در حالی که ن ــه و مالیات ش امور بیم

می شناختم نه مالیات را.» 
ــی کمبودهایی وجود  ــه داد: «وقتی می بین وی ادام
ــوی. هدف ما مشخص بود.  دارد، وارد میدان می ش

دفاع از خود و حرفه خود.»
ــه معرفی خود  ــدس محیط کرمانی ب در ادامه مهن

كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فنى دانشگاه تهران  برگزار كرد:

بررسى ابعاد مشاركت و تاثيرگذارى دانشكده فنى 
در تشكل هاى صنفى- حرفه اى

گردهمايى ارديبهشت ماه كانون، پس از دو نشست، به بررسى چگونگى شكل گيرى و تكوين تشكل هاى حرفه اى و تاثير اين 
تشكل ها در توسعه كارآمدتر صنعت اختصاص يافت. در اين گردهمايى كه به صورت كارگاه برگزار شد، جمعى از پيشگامان 

و فعاالن عرصه تشكل گرايى دانشكده فنى حضور يافتند و به بيان تجربيات خود پرداختند. 
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ــال 1337  پرداخته و گفت: «من فارغ التحصیل س
هستم. تا سال 42 پیمانکار بودم و از سال 42 تا کنون 
مهندس مشاور هستم. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم؛ 
موجیم که آسودگی ما عدم ماست. امیدوارم جوانان 

نیز از این اهداف داشته باشند. 
ــته راه و  ــال 47 تا 57 دبیر رش ــالب از س قبل از انق
ــین  ــاختمان و عضو هیات مدیره کانون مهندس س
ایران بودم. در زمان من تحوالت زیادی در رشته راه 
و ساختمان ایجاد شد. ابتدا پیشنهادات زیادی طرح 
می شد. از جلسه سوم گفتم، هر کس هر پیشنهادی 
ــه تدریج تعداد  ــودش آن را اجرا کند. ب می دهد، خ
پیشنهادها کاهش یافت. خودم هم یک پیشنهاد را 
عملی کردم. 12 کمیته فنی در رشته راه و ساختمان 
تشکیل دادم. این رشته تنها رشته ای بود که برای هر 
کمیته، دبیر و رییس تعیین کرده و دبیرخانه داشت. 
ــت دارند در کدام  ــتعالم می شد که دوس از اعضا اس
ــته را تحویل گرفتم،  کمیته فعالیت کنند. وقتی رش
110 نفر عضو داشت و در انتها هزار و 100 نفر عضو 

شده بودند.
ــر قالیبافیان و  اول کار با بعضی از آقایان مانند دکت
ــت می کردم، تمایلی به  مهندس معصومی که صحب

ــتند. می گفتند به  کار در کانون نداش
ــای ایکس  ــه رییس آن آق کانونی ک
باشد، پا نمی گذارم. گفتم، شما بیایید 
ــد و رییس را  ــت کنی کار کنید، هم
ــان آمدند و باوجود  تغییر دهید. آقای
مخالفت هایشان، فعالیت چشمگیری 
ــتند. البته مصادره کانون باعث  داش
ــاله مصادره اینقدر  تاسف ما شد. مس
پیچیده شده که با وجود پیگیری های 
ــق به بازپس گیری  مختلف هنوز موف

نشدیم.»
ــت مهندس  ــش از نشس ــن بخ در ای
ــگرپور تذکر داد: «البته ما اینجا  مس

جمع شده ایم که ریشه و انگیزه 
شکل گیری تشکل ها را بررسی 
کنیم. لطفا بیشتر در این زمینه 
ــرا این  ــه چ ــد ک ــح دهی توضی
فعالیت ها را دنبال کردید و از این 
فعالیت ها چه انتظاری داشتید؟ و 
چرا االن جوانان کمتر درگیر این 

جور فعالیت ها هستند؟»
ــدس عطاردیان  ــه مهن در ادام
گفت: «من سال 1342 شرکت 
ــیس کردم. همان  خودم را تاس
ــت  ــت عضوی ــع درخواس موق
ــرکت های  ش ــندیکای  س در 
ــم. علت هم   ــاختمانی را دادی س
ــاهده می کردم،  این بود که مش
ــر در قالب  اقدامات فردی ما اگ
اقدامات جمعی نباشد، به نتیجه نمی رسد. بنابراین 
ــال 1357 که در جریان  ــدیم. تا س عضو سندیکا ش
ــرکت های ساختمانی را  انقالب کل هیات مدیره ش
دستگیر کردند. البته پس از مدتی همه آزاد شدند. 
ــرف نابودی بود، من و  ــکل در ش بعد زمانی که تش
تعدادی دیگر از اعضای سندیکا تالش کردیم و هیات 
مدیره جدید انتخاب کردیم. به این ترتیب سندیکا 
به کار خود ادامه داد. هیات مدیره موقتی برای 6 ماه 
تعیین شد تا انتخابات واقعی برگزار شود. ساختمان 
آن را هم الك و مهر کرده بودند که با تالش های ما در 
همان مدت بازپس گرفته شد. در هیات مدیره جدید 
ــدس نهاوندی رییس  ــرك زاده دبیر و مهن دکتر زی
ــد. دکتر زیرك زاده گفت به شرطی  هیات مدیره ش
قبول می کنم که عطاردیان به جای من کار کند. در 
حقیقت سال 1357 من دبیر سندیکا شدم. در عرض 
6 ماه دوباره سندیکا را زنده کردیم. خوشبختانه در 
آن زمان دولت مهندس بازرگان خیلی همراهی کرد. 
ــه بود. آقای  ــازمان برنام مهندس معین فر رییس س
مهندس طاهری قزوینی وزیر راه و مهندس کتیرایی 
ــتیم  ــره از طریق روابط توانس ــکن. باالخ وزیر مس

ساختمان سندیکا را پس بگیریم. ساختمانی که به 
حق االن جزو میراث فرهنگی است. در هیات مدیره 
ــی بنده دبیر  ــدم. بعد از مدت ــد نایب رییس ش جدی
ــدم و تا دوره قبل ادامه دادم. در زمستان  سندیکا ش
ــال گذشته مهندس دادمان  سال قبل، پس از 35 س

دبیر سندیکا شد و من رییس شورای عالی شدم.»
ــکل  ــکده فنی صحبت از تش وی ادامه داد: «در دانش
ــم ندادند. اما وقتی  ــزی هم به ما تعلی قدغن بود و چی
شروع به کار کردیم، دیدیم به صورت جمعی کارها بهتر 
پیش می رود. باید دسته جمعی کاری می کردیم. قانون 
کار عوض شد و قرار شد کنفدراسیون کارفرمایی که در 
ایران اسمش کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی 

است، تشکیل شود. ما پیشقدم شدیم. 
به نظر من مهم ترین خصیصه تشکل ها این است که 

باید مستقل باشند.»
ــرای انحالل  ــان همچنین به ماج مهندس عطاردی
کانون عالی کارفرمایان در دولت نهم و بازگشایی آن 
توسط اعضا و کشمکش های حقوقی آن اشاره کرد. 

ــه مهندس غالمرضا حمیدی انارکی  در ادامه جلس
(معدن 46)، با اشاره به نقش دانشکده و استادان در 
ــویق فارغ التحصیالن به تشکل گرایی گفت: «به  تش
ــکده فنی و استادانی که در آن  نظر من محیط دانش
زمان تدریس می کردند، در تشویق فارغ التحصیالن 
برای شرکت در تشکل ها نقش بسیاری داشتند. در 
بسیاری از تشکل های امروزی رد پای بر و بچه های 
ــکده بودیم، آقای  فنی را می بینید. وقتی ما در دانش
ــکل  ــی را می دیدیم که در دو تش جفرودی و ضیای
ــتند و انجمن فارغ التحصیالن فنی هم  شرکت داش
آن زمان فعال بود. وقنی ما تازه فارغ التحصیل شده 
ــتند به هر ترتیبی که  بودیم، این بزرگان سعی داش
ــرای حضور  ــوان را ب ــده این فارغ التحصیالن ج ش
ــاله در  ــر کنم این مس ــویق کنند. فک ــع تش در جم
ــخصیت فارغ التحصیالن بسیار مهم  شکل گیری ش
ــکده همراه بچه ها در  ــتادان در دانش بوده است. اس
ــرکت می کردند. برایشان کارآموزی  تمام مراحل ش
پیدا می کردند. در حالی که امروز این حضور کمرنگ 
شده است. در آن زمان محال بود یک 
ــکده فنی برگزار  گردهمایی در دانش
ــتادان در آن حضور نداشته  شود و اس
باشند. این باعث می شد، دانشجویان 

هم تشویق شوند.»
ــش  ــوص فعالیت های وی در خص
ــم  ــده ه ــت: «بن ــکل ها گف در تش
ــودم و هم  ــکل ب ــو چندین تش عض
ــکل نقش  ــیس چندین تش در تاس
ــکل اجتماعی و هم  داشتم، هم تش
ــتاییان انارك را  ــن روس فنی. انجم
ــتم.  ــکیل داده و رییس آن هس تش
انجمن سنگ را تشکیل داده و مدتی 
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عضو آن بودم. انجمن کارآفرینان نایین را تشکیل 
ــدن هم در  ــتیم. در خانه مع دادیم هنوز هم هس
خدمت دوستان هستم. اولین مسایل و مشکالت 
ــکل ها، به موسسان آن برمی گردد.  انجمن ها و تش
ــته باشند و  ــان از خودگذشتگی نداش اگر موسس
ــال اول وقت نگذاشته و هزینه  برای یک یا چند س
ــد. در واقع یکی از  نکنند، تشکل به جایی نمی رس
ــال های اول اعتبارات آن  مشکالت تشکل ها در س
است. مثال درباره خانه معدن، اگر در روزهای اول 
کسی محلی را هدیه نمی کرد، نمی توانستیم کاری 
انجام دهیم. اما امروز می توانیم روی پای خودمان 
بیاستیم اما باز هم نیروهای داوطلب مساله اصلی 
ــته یا  ــواه ناخواه، خواس ــتند. در انجمن ها خ هس
ــت گرایش های سیاسی به  ــته ممکن اس ناخواس
ــوق  ــا اگر چه می توانند مش وجود بیاید. دولت ه
تشکیل تشکل بشوند، اما همیشه از این که تشکل 
قدرت بگیرد و بتواند خودنمایی سیاسی و یا حتی 
صنفی داشته باشد، وحشت دارند. روز اول تشویق 
می کنند، اما می ترسند. یکی دیگر از مسایل وجود 
شخصیت های شاخص سیاسی در تشکل است که 

در مقطعی می تواند کار را پیش ببرد، اما در بعضی 
مقاطع می تواند بازدارنده باشد. وقتی از افراد مسن 
و باتجربه در هیات مدیره استفاده می شود، تشکل 
جذابیت بیشتری دارد. اما این حسن یک آفت هم 
دارد که با کنار رفتن یک یا چند نفر از آنها ممکن 
ــکل از بین برود. بنابراین اگر  ــت محوریت تش اس
تشکل ها بتوانند کاری کنند که زمانی که مشکلی 
ــت، افراد جوان تر وارد تشکل شده  ایجاد نشده اس
ــیاری  ــت باتجربه ها کار را جلو ببرند، بس و با هدای
ــود. نکته دیگر  ــکل ها حل می ش از مشکالت تش
ــت که این نیز خود  مجیزگویی دولت و بزرگان اس
یک آفت است. البته صف آرایی در مقابل اینها هم 
مشکل دیگری است. اگر بتوان راهی پیدا کرد که 
تشکل به مجیزگویی نپردازد، اما خروس جنگی هم 

تلقی نشود، می تواند بهتر کار کند.»
ــایل خانه  مهندس حمیدی انارکی در خصوص مس
معدن گفت: «در حال حاضر در خانه معدن عالوه بر 
ــایل حرفه ای برای ارتباط با تشکل های داخلی و  مس
خارجی دیگر تالش می کنیم. البته در این مورد اول 
تشکل های ایرانی را هدف قرار داده و بعد تشکل های 

بین المللی و خارجی.»
ــزود: «ما هم در  ــگرپور نیز در ادامه اف مهندس مس
ــاخه مدیران جوان را  ــاور، ش جامعه مهندسان مش
ــیاری از مسئولیت ها و کارهای  تاسیس کرده ایم. بس

ــن بخش به  ــه را ای داوطلبان
ــد. حتی در  ــده گرفته ان عه
فیدیک بسیار فعالند. شاخه 
ــک را اکثریت  جوانان فیدی
ــد.  ــا اداره می کنن ایرانی ه
ــده  ــال آین ــت س اردیبهش
ــک در ایران  کنفرانس فیدی
برگزار می شود. این کنفرانس 
بسیار مهم است. چون از سال 
ــته ایم،  ــا کنون نتوانس 54 ت
ــیم. این  میزبان فیدیک باش
کنفرانس فرصت خوبی برای 
شناساندن ایران و مهندسی 

ایران به دنیا و آسیا است.»
ــت گفت: «این  ــز در ادامه نشس مهندس ناصرنیا نی
ــیله خود مهندس مهنا که  ــوال که به نظر به وس س
ــت که به این  ــت طرح شد، این اس بسیار فنی گراس
ــور ساخته  ــتر تشکل های کش ــیم، بیش نتیجه برس
فارغ التحصیالن فنی است. انشاال که نتیجه تحقیق 
همین داده مساله را تایید کند. اما گذشته از این مساله 
ــواب می دهد که چرا  ــش ج این تحقیق به این پرس
اصوال وجود تشکل ها الزم است. تشکل ها چه نفعی به 
حال جامعه و خود دارند؟ و چه طور به وجود می آیند؟ 
چند نوع تشکل وجود دارد؟ و انواع آن چه نقشی در 

جامعه دارند؟»

ــوص انگیزه خود برای ورود  مهندس ناصرنیا در خص
ــیدند، چطور  ــخصی پرس ــکل ها گفت: «از ش به تش
ــت، نمی دانم چه  ــار نیاگارا پریدی؟ گف از باالی آبش
ــکل ها  ــی مرا هل داد؟ برای من هم ورود به تش کس
همین قصه است. البته زمانی که در دانشکده درس 
ــجویان و فارغ التحصیالن  می دادم، بسیاری از دانش
ــدن راه بیاندازیم.  ــن مع ــد، بیا و یک انجم می گفتن
ــوت تر هم بودند. به همراه آقای  البته از من پیشکس
دکتر احمدزاده، رییس سازمان زمین شناسی وقت، 
اساسنامه را نوشتیم. گفت انجمن را تبدیل به انجمن 
ــی و معدن کنیم. در نتیجه کمی فاصله  زمین شناس
افتاد. بعد وارد کانون شدم و کمیته تخصصی معدن 
ــتانی چون دکتر  ــردم. به همراه دوس را راه اندازی ک
ــکیل می دادیم. در نوشتن  نعمت الهی جلسات را تش
ــی  ــدا کردیم و در قانون نظام مهندس قانون نقش پی
معدن پیش بینی شد. به نظر من از وقتی شهرنشینی 
به وجود آمد، انگیزه تشکل گرایی هم پدپد آمد. الزم 
بود انسان ها دور هم جمع شوند و برای منافع مشترك 
به هم کمک کنند. بنابراین این حس در تمام انسان ها 
وجود دارد. پس باید برعکس سوال کنیم که چرا در 
برخی از جوامع این حس ضعیف می شود و مردم دور 
ــوند؟ چرا در بعضی جوامع مردم در  هم جمع نمی ش
ــکل هایی که به نفع خودشان و صنفشان فعالیت  تش
می کند، مشارکت نمی کنند؟ از سویی برای رشد یک 

تشکل باید افراد مسئولیت پذیر در آن فعالیت کنند.»
ــگرپور از مهندس امیرمحمد  در ادامه مهندس مس
ــوش  ــدس بهن ــدن89) و مهن علی آبادی زاده(مع
ــیمی89) دعوت کرد تا گزارش خود را در  فرزان(ش

خصوص مطالعه آماری 6 انجمن فنی ارایه دهند. 
ــپس مهندس علی آبادی زاده گزارش آماری خود  س
را ارایه داد. مهندس مسگرپور ابراز امیدواری کرد که 
این گروه جوان بتوانند دیگر انجمن ها و انجمن های 

علمی را نیز بررسی کنند.
ــخ اعضای  ــواالت حاضران و پاس ــه با طرح س جلس

نشست پایان یافت. 

مهنـدس مسـگرپور: مـا اينجا 
جمع شده ايم كه ريشه و انگيزه 
شكل گيرى تشكل ها را بررسى 
كنيـم. چـرا قديمى ترهـا ايـن 
فعاليت ها را دنبال كردند و از اين 
فعاليت ها چه انتظارى داشتند؟ 
و چرا االن جوانـان كمتر درگير 

اين جور فعاليت ها هستند؟
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گزارش ويژه 

انجمن شركت هاى ساختمانى  
پيشينه

تشکلی که امروز 
ــام انجمن  ــه ن ب
ی  کت ها ــر ش
نی  ختما ــا س
شناخته می شود، 
با بیش از شصت 
ــت  قدم ــال  س
ین  ل تر ــا کهنس
ــت. اگر ثبت رسمی این  تشکل صنفی کشور اس
تشکل را با نام سندیکای شرکت های ساختمانی 
ــمی آن بدانیم نامه شماره 27851 ثبت  تولد اس
ــخ 1326/12/11 را  ــالك تاری ــناد و ام کل اس
ــکیل عملی آن  ــان می دهد و اگر واقعیت تش نش
ــب برگردیم که  ــالیانی به عق را بپذیریم، باید س
هنوز قانون کار در ایران وجود نداشت. به هر حال 
ــاختمانی که در سال  ــرکت های س سندیکای ش
1326 یعنی 67 سال قبل به طور رسمی ثبت شد. 
ــال حتی یک روز هم از فعالیت باز  در طول 67 س

نایستاده است. 
ــازمان صنفی و اجتماعی  این تشکل مانند هر س
ــته ولی هیچگاه در  دیگر فراز و نشیب هایی داش
ــازندگی کوتاهی نکرده  ــی و س حمایت از آبادان
ــت. اگرچه امروز بعضی از بنیانگذاران اولیه و  اس
ــال های گذشته روی در  بسیاری از سازندگان س
ــیده اند، اما ساختمان های  نقاب تیره خاك کش
گوناگون، پل ها، راه های آهن و شوسه که در آن 

روزگاران بدون داشتن ابزار و وسایل مکانیکی و 
ــش شبانه روزی مهندسان و  فقط با همت و کوش
کارگران ایرانی ساخته شده اند. هر یک همچون 
ــزان در جای جای  ــودی برای این عزی بنای یادب
ــوز بازماندگان  ــی می کنند. هن میهن، خودنمای
ــرکت ها چراغی  ــران برخی از آن ش برومند مدی
ــن و نورانی  ــان برافروخته اند روش را که پدرانش
ــرکت های  ــوز انجمن ش ــته اند و هن ــگاه داش ن
ساختمانی همه ساله سالروز فعالیت پیشکسوتان 
سازندگی را گرامی می دارد. در بهمن ماه 1372 
ــاختمانی بر اساس  ــرکت های س ــندیکای ش س
ــالمی ایران به  ماده 131 قانون کار جمهوری اس
ــاختمانی" تغییر نام داد  "انجمن شرکت های س
ــعه و  و با گام هایی محکم تر همراه با کاروان توس

پیشرفت کشور به پیش رفت.

 چشم انداز انجمن شركت هاى ساختمانى
ایفای نقشی موثر در حمایت از اعضا و مشارکت در 

تصمیم سازی و تصمیم گیری برای توسعه پایدار.
 

  ماموريت (رسالت) انجمن شركت هاى ساختمانى
ــاختمانی، به عنوان یکی  ــرکت های س انجمن ش
ــی کارفرمایی  ــکل های صنف ــن تش از قدیمی تری
ــور، با اتکا به اعتقاد راسخ صنف به امر آبادانی  کش
و سازندگی، ماموریت خود را دفاع از منافع صنفی 
ــرکت های عضو  اعضا و تعالی جایگاه انجمن و ش
ــطح ملی و فراملی با جلب اعتماد و رضایت  در س
ــا و ارایه  ــی و کیفی اعض ــعه کم ذی نفعان و توس

خدمات مناسب به آنان می داند.
 هيأت موسس

1) شرکت نسبی شهاب خسروانی و شرکا (شرکت 
نامور)

ــهامی آباد به مدیریت آقای حسین  2) شرکت س
صدر

3) شرکت سهامی بتون الر به مدیریت آقای احد 
صفری

ــاز به مدیریت آقای  ــهامی راهس ــرکت س 4) ش
گورکین نیکیان

ــایگان و آقازاده به مدیریت  ــبی ش 5) شرکت نس
آقای شایگان

6) شرکت مثلث به مدیریت آقای کی قباد ظفر
ــت آقای  ــهامی کندوان به مدیری ــرکت س 7) ش

احمدی
ــهامی لئون ملکی به مدیریت آقای  8) شرکت س

لئون ملکی
9) شرکت سهامی پرژام به مدیریت آقایان محمد 

عامری و جواد مهین
10) شرکت سهامی فن به مدیریت آقای قزوینی

ــاختمان های کشوری به  ــبی س 11) شرکت نس
مدیریت آقای احمد ابتهاج 

12) شرکت سهامی ری جنوب به مدیریت آقای 
جعفر جعفری

ــریک به  ــبی اصغر پناهی و ش ــرکت نس 13) ش
مدیریت آقای اصغر پناهی

ــت آقای  ــان به مدیری ــرا کارامی ــرکت اک 14) ش
میزانیان

گزارشى مقدماتى پيرامون تاثيرگذارى مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فنى 
دانشگاه تهران در حوزه تشكل هاى حرفه اى و مهندسى كشور :

نقش دانش آموختگان فنى در تشكل ها به زبان آمار
تهيه كننده: اميرمحمد على آبادى زاده

بهنوش فرزان
ارديبهشت ماه 1393

آنچه در اين گزارش بدان پرداخته مى شود بررسـى آمارى است كه در ادامه سـاير مطالب مطرح شده در باب تشكل گرايى 
به بررسى كمى ابعاد تاثيرگذارى فارغ التحصيالن دانشـكده فنى در تاسيس تشكل هاى صنفى- حرفه اى موجود در ايران و 
در ادامه مشـاركت آنها در رئوس مديريتى تشكل ها پرداخته مى شود. در روش كار با اسـتفاده از بررسى هاى آمارى اعضاى 
خانواده فنى اعم از استادها و فارغ التحصيالن در هيات موسـس و هيات مديره  ادوار مختلف و كميته هاى فعال در 6تشكل 
حرفه اى-صنفى مهندسى استخراج شده اسـت كه با توجه به تاثير اين اركان در سياست گذارى و هدايت تشكل ها يكى از 

پارامتر هاى موثر در بررسى مساله است.
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گزارش ويژه 

  بررسى هاى آمارى
شایان ذکر است اطالعات 5 دوره اول قابل دسترس نبوده و مطالب زیر مربوط 

به دوره ششم (سال های بین 1343 تا 1345) و ما بعد است. 

 - در تمامی ادوار تعداد 39 نفر که فارغ التحصیل دانشکده فنی هستند، حضور 
ــته اندکه 11 نفر پیش از انقالب و مابقی پس از انقالب به عضویت هیات  داش

مدیره درآمده اند.
ــاختمان بوده و تنها 3 نفر از سایر  ــته راه و س - غالب افراد دانش آموخته رش

رشته ها هستند.
ــده را در دهه های مختلف فراغت از تحصیل  - نمودار زیر ترکیب افراد یاد ش
ــود، فارغ التحصیالن دهه سوم  ــان می دهد. همان گونه که مالحظه می ش نش

دانشکده فنی بیشترین تعداد را در بین ادوار مختلف دارا هستند. 
- مطابق انتظار در دوره های نخستین حضور فارغ التحصیالن دهه اول پررنگ 
بوده است. به نظر می رسد علت آن بیش از هر چیزی اولین بودن آنها در اولین 

جامعه علمی کشور باشد. 
- حضور فارغ التحصیالن فنی در سندیکا پس از پیروزی انقالب هم به لحاظ 

کمی و هم از حیث تاثیرگذاری مدیریتی پررنگ تر شده است. 
 

- اغلب، سمت های ریاست، نایب رییسی، دبیری و ... در اختیار فارغ التحصیالن 
ــی اعضای  ــه در دوره ای از حضور کم ــت و چنانچ ــوده اس ــکده فنی ب دانش
فارغ التحصیالن دانشکده فنی در سندیکا کاسته شده ولیکن این کرسی ها در 

اکثر موارد به آنها تعلق داشته است. 
ــان می دهد که از اعضای هیات علمی دانشکده  - اطالعات به دست آمده نش

فنی در ترکیب هیات مدیره حضور نداشته اند.
- اسامی این افراد به شرح ذیل است:

دوره هاى پيش از انقالب: علی معینی (17-18) سیامک فرزد (21-20) 
اصغر روایی (18-19) ابوالفضل ناصحی (20-21) علی نیلفروشان (36-35) 

عالءالدین روحانی (20-21) محمدکاظم صدقی (19-20) غالمرضا عظیمی 
(39-40) احمدعلی اشتری (19-20) جواد کامراد (27-28) حسن مولوی 

تبریزی (18-19) سیامک فریدی (26-25)
ــمس الدین نهاوندی (22-23) حسن شاداب  دوره هاى پس از انقالب: ش
ــان (37-38) علی اکبر مقیمی آذر (36-37) رضا  (38-39) محمد عطاردی
کیان زاد (41-42) سیروس حیدری باطنی (41-42) منوچهر ملکیانی فرد 
ــدری (40-39)  ــی (44-45) عزت اله عامری حی ــاس کریم (50-51) عب
ــی (47-46)  محمدرضا انصاری (46-47) علی آزاد (41-42) احمد افطس
ــان (45-46) ابوالفضل صادق زاده (50-51) رکن الدین قوامیان  علی احس
(31-32) محسن مقدس زاده (44-45) غالمرضا قاضی زاده (55-56) محمد 
هاشمی صدرایی (36-37) عباس مازوچی (39-40) کاظم سماك (46-45) 
ــیروس  مهدی دقیقی (44-45) محمدتقی مرادی عمیدآبادی (69-70) س
پشوتن (40-41) علی اصغر حسینی (37-38) جهانگیر عصرآزاد (42-41) 

کاظم عارف آذر (52-53) سیدابراهیم شریعت (65-64)

 انجمن صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى ايران  
 پيشينه

ــی  ــات فن ــدگان خدم ــن صادرکنن انجم
ــه ای و  ــکلی حرف ــران تش ــی ای و مهندس
ــت که متعاقب چندین سال  غیرانتفاعی اس
ــگ و صمیمانه  ــکاری تنگاتن مطالعه و هم
فیمابین چهار تشکل عمده فنی و مهندسی 
ــاختمانی، انجمن  ــرکت های س (انجمن ش
شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات 
ــاور  ــان مش صنعتی ایران، انجمن مهندس
معمار و شهرساز و جامعه مهندسان مشاور 
ایران) که جمعا بیش از 1250 شرکت در آنها عضویت داشتند، در سال 1377 
تشکیل شد و عالوه بر آنها در حال حاضر بیش از 280 شرکت عمده مشاوره 
ــور اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی نیز عضو مستقیم  و پیمانکاری کش
این انجمن هستند. بدین ترتیب انتظار طوالنی جامعه مهندسی کشور برای 
ــی و  ــه بتواند توانایی های مهندس ــکیالتی حمایتی ک موجودیت یافتن تش
امکانات نهفته و ناشناخته این بخش را معرفی و مطرح نموده و صدور خدمات 
فنی و مهندسی به سایر کشورها را تسهیل و ترغیب نموده و توسعه بخشد، 

به پایان رسید و این نیاز مبرم برطرف شد. 
امروزه براساس نیاز، تعداد بسیاری از شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکار 
استراتژی های خود را مجددا تعریف نموده، سازمان و تشکیالت خود را دوباره 
ــه های کاری تالش می کنند تا شرایط  طراحی کرده و با تجدیدنظر در پروس
ــی در خارج از کشور با  و وضعیت خود را برای انجام پروژه های فنی مهندس

معیارهای جهانی تطبیق داده و آماده رقابت در صحنه بین المللی شوند. 
ــتا انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران براساس  در این راس
وظایف تعیین شده و مسئولیت های محوله همکاری های الزم را با شرکت های 
ــای مختلف از اعضا به  ــل آورده و حمایت های الزم را در زمینه ه عضو به عم

عمل می آورد.

 هيات موسس
1) محمدرضا انصاری (ف) 2) علیرضا کدخدایی 3) حبیب اله غفوری 4) گودرز 
ــب رضوی 8) پرویز  معنوی 5) فرامرز مفتخر 6) فرزام منوچهری 7) طهماس
ــاهی 11) جواد صحراییان  ــولی 10) سیامک دولتش خاکپور 9) غالمعلی رس

12) احمد الهی
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 بررسى هاى آمارى
نمودار زیر بیانگر  ترکیب دوره های مختلف انجمن است که نشان می دهد، در 

تمامی ادوار فارغ التحصیالن دانشکده فنی در هیات مدیره حضور داشته اند.
 

ــخص که فارغ التحصیل دانشکده فنی هستند در  - در تمامی ادوار تنها 3 ش
ترکیب هیات مدیره حضور داشته اند.

- در تمامی ادوار ریاست هیات مدیره بر عهده مهندس محمدرضا انصاری از 
فارغ التحصیالن دانشکده فنی بوده است. 

- به طور کلی تغییرات ترکیب و اشخاص به ندرت اتفاق افتاده است.
- تمامی اعضای یاد شده فارغ التحصیل رشته راه و ساختمان هستند.

جامعه مهندسان مشاور ايران  
  پيشينه

ــی  ــرکت های "مهندس ــه 1340 ش در ده
ــکل حرفه ای "سندیکای  مشاور" در دو تش
ــه مختص  ــار" ک ــاور معم ــین مش مهندس
ــود و "انجمن  ــاور معمار ب ــان مش مهندس
مهندسان مشاور ایران" که مهندسان مشاور 
ذیصالح در سایر رشته ها را در بر می گرفت، 
فعال بودند. این دو تشکل به منظور صیانت 
یکپارچه از حقوق  "مهندسین مشاور" طی 
نامه شماره 747 مورخ 1350/12/25 پیش نویس "اساسنامه جامعه مهندسان 

مشاور ایران" را به معاونت فنی و نظارت سازمان برنامه ارایه کردند.
ــخیص صالحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور  پس از تصویب آیین نامه تش
ــط هیات وزیران در خردادماه 1352 که در ماده 12 آن تاسیس جامعه  توس
مشاوران به منظور همکاری با سازمان برنامه پیش بینی شده بود، تقاضانامه 
ثبت و تاسیس جامعه مشاوران ایران در اول تیرماه 1352 برای مدت نامحدود 
ــئون و حیثیت و حقوق  ــنهادی و به منظور حفظ ش براساس اساسنامه پیش

مهندسان مشاور و امکان استفاده بهتر از خدمات آنها از طرف موسسان:
آقایان: مهندس عطاءاله اتحادیه از شرکت ایرندکو؛ دکتر علی ادیبی از شرکت 
علی ادیبی؛ مهندس عباسقلی باللی از شرکت بلدکو؛ مهندس عبداله بزرگزاد 
از شرکت راهور؛ مهندس فرخ گل گالب از شرکت ایرانی هنر؛ مهندس بیژن 
قویمی از شرکت اِستاکاد؛ مهندس امیرنصرت منقح از شرکت بنیان؛ مهندس 
اورنگ دانا از شرکت مدام؛ مهندس عبدالعلی حاج دایی از شرکت باتیر؛ دکتر 
حسین محمود از شرکت اوربان؛ مهندس منوچهر مرجان از شرکت مرجان؛ 

مهندس پرویز پژوهان از شرکت متسا.
به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور وزارت دادگستری ارسال شد که در تاریخ 
1352/12/7 به شماره 1471 به ثبت رسید و در روزنامه رسمی شماره 8497 

مورخ 1352/12/22 درج گردید. به این ترتیب جامعه مشاوران ایران فعالیت 
خود را رسما آغاز کرد .

در مجمع فوق العاده مورخ 1367/07/28 با بازنگری اساسنامه و تاییدیه مورخ 
1369/10/10 وزارت کشور، نام "جامعه مشاوران ایران" به "جامعه مهندسان 

مشاور ایران" تغییر یافت.

 اهم اهداف جامعه عبارتند از:
• حفاظت، حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضا

• اهتمام در جهت ارتقا و روزآوری دانش فنی، علمی و تخصصی اعضا
ــداف "جامعه" به  ــب با موضوع و اه ــنهادها و راهکارهای متناس •  ارایه پیش

مسئوالن سازمان های قانونی ذیربط 
• برگزاری همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی، 

میزگرد و جشنواره در ارتباط با موضوع و اهداف "جامعه"
• ایجاد بانک های اطالعاتی در ارتباط با موضوع و اهداف "جامعه" با استفاده 

از فناوری های نوین اطالعات  
ــب با نیازهای فنی  • انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و تخصصی متناس

کشور در ارتباط با موضوع و اهداف "جامعه" 
• ایجاد روحیه تعاون و همکاری بین اعضا و هماهنگی بین گروه های تخصصی به 
منظور باال بردن کیفیت و افزایش سطح بهره وری حاصل از کار مهندسان مشاور 
ــانی در مورد حرفه  ــایت) جهت اطالع رس ــریات و ایجاد تارنما (س • انتشار نش
"مهندسان مشاور" به منظور افزایش آگاهی مردم در زمینه های مسایل حرفه ای 
• کوشش در جهت دستیابی به استقالل فنی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته 

منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی کشور
ــع و انجمن هایی که به نحوی با  ــازمان ها، مجام • برقراری ارتباط و تعامل با س

حرفه "مهندسان مشاور" مربوط هستند.
• عضویت و مشارکت در جوامع مرتبط با حرفه مهندسی مشاور

• ایجاد تسهیالت رفاهی و معیشتی جهت اعضا
ــیون بین المللی  ــاور ایران عالوه بر عضویت در فدراس جامعه مهندسان مش
مهندسان مشاور (FIDIC)، به دلیل برخورداری از توان حرفه ای کارشناسان 
ــازی،  ــی فنی، بندرس ــای تخصصی 25گانه: بازرس و متخصصان در گروه ه
ــاختمان، تاسیسات شهری، ترافیک  بهینه سازی مصرف انرژی، تاسیسات س
ــت و گاز، راه و راه آهن، ژئوتکنیک و مقاومت  و حمل و نقل، خطوط انتقال نف
ــازی، صنایع، طراحی داخلی، فرودگاه،  ــازی، شهرس ــازه، سدس مصالح، س
ــتم و مطالعات اقتصادی  ــاورزی و دامپروری، مخابرات، مدیریت و سیس کش
ــی محیط،  ــی، معماری، منابع آب، مهندس و اجتماعی، معادن و زمین شناس
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، نقشه برداری و نیرو به جایگاهی تاثیرگذار 
برای به اشتراك نهادن تجربیات حرفه ای و تخصصی و نیز تبادل نظر در باره 

دانش روز جهانی مبدل شده است. 
جامعه مهندسان مشاور ایران کوشش دارد تا آخرین دستاوردها و توانمندی های 
فناوری و حرفه ای را با برگزاری همایش های علمی -فنی و حرفه ای و دوره های 
آموزشی در رشته های گوناگون در اختیار اعضای خانواده بزرگ مهندسی کشور 
قرار دهد. همچنین با ابراز نظر در تهیه بخشنامه های نظام فنی اجرایی (ضوابط 
ــرح خدمات فنیـ  حرفه ای، تعرفه های حق الزحمه،  ــخیص صالحیت، ش تش
ــتانداردها، آیین نامه های فنی و. . .)، فعالیت در شورای  قراردادهای تیپ و اس
هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور و نهاد تعامل، همکاری 
با سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد(یونسکو) و شرکت در اجالس 
ــده در اساسنامه و برنامه  ساالنه فیدیک(FIDIC) بر اساس اهداف تعیین ش
استراتژیک مصوب شورای مدیریت، نسبت به "حرفه مهندسی مشاور" با تاکید 
ــر خرد جمعی رویکردی  ــه ای و منافع ملیـ  حرفه ای و با تکیه ب بر اخالق حرف
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ــخیص صالحیت شرکت های مهندسین  مسئوالنه دارد.  با توجه به ارجاع تش
مشاور به استان ها از سال 1383، با تصویب شورای مدیریت نمایندگی هایی در 
مراکز 13 استان تشکیل شد که تحت مسئولیت "کمیته راهبری امور استان ها" 

آغاز به کار کرد. 
دفاتر نمایندگی جامعه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
ــتان، کرمان، کرمانشاه، گیالن،  ــتان، فارس، کردس اصفهان، خراسان، خوزس

مازندران و یزد است.

  اعضاى هيات موسس جامعه ( تاريخ انتخاب 1352/4/1)
1) آقای مهندس عطاءاله اتحادیه (ایرندکو)

2) آقای مهندس اورنگ دانا (مدام)
3) آقای دکتر حسین محمود (اوربان)

4) آقای مهندس عبدالعلی حاج دایی (باتیر)
5) آقای مهندس امیر نصرت منقح (بنیان)

6) آقای دکتر محمدعلی ادیبی (محمد علی ادیبی و همکاران)
7) آقای مهندس عباسقلی باللی (بلد)

8) آقای مهندس عبداله بزرگزاد (راه ور)
9) آقای مهندس فرخ گل گالب (ف) (هنر)
10) آقای مهندس بیژن قویمی (استاکاد)
11)  آقای دکتر منوچهر مرجان (مرجان)

12) آقای مهندس پرویز پژهان (متسا)

 بررسى هاى آمارى 
ــکده فنی در ادوار مختلف  ــخص از فارغ التحصیالن دانش - تنها تعداد 26 ش

حضور داشته اند. 

- از این بین 16 نفر دانش آموخته 6 نفر راه و ساختمان، 4 نفر مکانیک، 3 نفر 
برق و 3 نفر معدن هستند.

ــب مدیریتی جامعه  ــکده فنی در ترکی ــر از اعضای هیات علمی دانش  - 2 نف
حضور داشته اند.

خانه معدن ايران 
 معرفى خانه معدن ايران

ــد خون در  ــت مانن ــی در حقیق مواد معدن
ــت و ایجاد اختالل  رگ های صنایع جاریس
در فعالیت های این حوزه به معنی افت تولید 
در سایر صنایع و در نهایت توقف آنها خواهد 
بود. معادن تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز 
ــیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی  بس
صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید 
ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش 
ــیاری از فعالیت های اقتصادی  به مواد معدنی وابسته اند و  ــزایی دارد. بس بس
صنایع معدنی به عنوان اولین بخش در زنجیره تامین سایر صنایع می باشند. 
ــور، جایگاه ویژه ای دارد. به رغم  بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کش
ــرداری از این منابع  ــور میزان بهره ب وجود منابع غنی و متنوع معدنی در کش
ــاف بیشتر معادن فراهم شود  محدود است. در صورتیکه امکان توسعه اکتش
ــده با ارزش افزوده باال گردیده و این بخش  ــد صنایع فرآوری ش منجر به رش
ــته و  صادرات  ــهم متنابهی در تولید ناخالص داخلی کشور داش می تواند س
غیرنفتی قابل توجهی را به خود اختصاص داده و از این طریق بخشی از منابع 

ارزی کشور تامین می گردد.
ــناد  ــاس اس با توجه به جهت گیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اس
باالدستی از جمله سیاست های ابالغی،  سند چشم انداز،  برنامه پنجم توسعه 
و... جهت گیری های عمده ای در بخش معدن و صنایع معدنی نظیر واگذاری 
امر اکتشاف به بخش خصوصی، توسعه زیرساخت ها، توسعه فناوری و ابزارها، 
توسعه صنایع فرآوری شده، ارتقا سرمایه انسانی بخش، افزایش سرعت توسعه 
ــعه توازن منطقه ای از  ــور با تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها، توس صنعتی کش

طریق اشتغال مورد عنایت قرار گرفته است.
ــیاری چه به صورت مستقیم (باال بردن سهم  توسعه بخش معدن، منافع بس
معدن در تولید ناخالص  ملی) و چه به صورت غیرمستقیم (اشتغال زایی، توسعه 

در مناطق کمتر توسعه یافته، ممانعت از مهاجرت و...) به همراه دارد.
ــت که این بخش در  ــال های ا خیر نشان داده اس عملکرد بخش معدن در س
ارتباط با بحران مالی غرب یا تحریم ها، کمتر دستخوش تغییرات شده است، 
ــور نقش  لذا بخش معدن می تواند به عنوان یک حرکت عظیم در اقتصاد کش
ایفا کند. در کشور ما معدن کاری و بخش معدن کشور هنوز در سطح شایسته 
و مناسبی قرار نگرفته و از این رو نیاز برنامه ریزی و مدیریت بهینه این منابع 
ــهود می شود  را بیش از پیش ضروری می نماید و اهمیت این نکته زمانی مش
که نگاهی به نوع نگرش و برنامه ریزی کشورهای دیگر بیندازیم. در این حیطه 
ــعه یافته و صنعتی گرفته تا کشورهای  ــورهای توس اهداف و چشم انداز کش
ــازمان زمین شناسی  ــت، به گونه ای که در جایی س هم ردیف قابل توجه اس
ــلطه جویانه، خود را رهبر مدیریت منابع جهان  ــتای منافع س آمریکا در راس
ــورهایی مانند هند، آرژانتین، پرو و مصر و امثال  می داند و در جایی دیگر کش
آنها با برنامه ریزی هدفمند تغییر قوانین و شفاف سازی مناسبات ساالنه ارقام 
قابل توجهی را به صورت سرمایه گذاری مستقیم جذب فعالیت های اکتشافی 

و صنایع معدنی کرده اند.
در اواخر سال 1381 گروهی از نخبگان، اندیشمندان و متخصصان در بخش 
ــی و کانی های  ــاع معادن و ذخایر زیرزمین ــامانی اوض معدن که دغدغه نابس
ــتند، گردهم آمدند تا با چاره اندیشی و تدبیر  خدادادی را در دل و دماغ داش
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ــاماندهی و بهینه سازی و صنعت معادن ایران همکاری  و مداقه در امور، در س
ــی آرا و نظرات  ــث و تبادل و تعاط ــت های عدیده، بح ــا برپایی نشس کنند. ب
ــرانجام توفیق یافتند تا در راستای هماهنگی امور  کارشناسانه و تخصصی س
ــطح عملیات معدنی، صنایع معدنی و تجارت  ــترش و ارتقا س حرفه ای و گس
جهانی مواد معدنی کشور، بند "ك" از ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن جمهوری اسالمی ایران را تحقق بخشند و سازمانی را تحت شماره 163 

در اتاق بازرگانی به ثبت برسانند موسوم به : "خانه معدن ایران".

  اهداف خانه معدن ايران
ــازماندهی و هماهنگی در امور   اهداف عمده خانه معدن ایران در راستای س
حرفه ای و تخصصی معادن و توسعه و ارتقا عملیات معدنی، صنایع معدنی و 
تجارت بین المللی مواد معدنی کشور است. پاره ای از مهم ترین اهداف و وظایف 

این تشکل عبارتند از:
1- ارتقا سطح  علمی و فناوری در تولید مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی 

و افزایش بهره وری در معادن و کارخانجات فرآوری و صنایع معدنی.
2- ارتقا فعالیت های تحقیق و توسعه در معادن و صنایع معدنی.

3- بازاریابی و ایجاد زمینه های الزم جهت حضور در بازارهای جهانی.
ــهیل تبادل و گردش اطالعات و تجربیات بین اعضا و سایر تشکل ها و  4- تس
بخش های آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی با ایجاد بانک های اطالعاتی، 
ــریات علمی  ــار کتب و نش برگزاری گردهمایی های علمی و تخصصی، انتش
ــگاه های تخصصی داخلی و  و تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی، نمایش

خارجی.
5-  تاسیس صندوق غیردولتی ضمانت صادرات.

6-  همکاری با دولت در تهیه و تدوین لوایح، قوانین و مقررات مرتبط با مواد 
معدنی، فرآوری و صنایع معدنی.

7- حمایت از حقوق و منافع اعضا در مقابل مراجع داخلی و خارجی.
8- بررســی، ارزیابی، مشاورت و مشـــارکت در برنامه ریزی های تخصصی 

مرتبط با مواد معدنی و فرآوری و صنایع معدنی.
9- ایجاد و تقویت نظام هماهنگ آماری و کنترل کیفیت در معادن و صنایع 

معدنی کشور.
ــات ارایه دهنده خدمات عمومی و مشترك اعم از  10- ایجاد مراکز و موسس

مالی، اعتباری بازرگانی، بیمه و غیره.

  هيات موسس
1) آقای مهندس غالمرضا حمیدی انارکی (ف)

2) آقای محمدرضا بهرامن
ــکده علوم  ــژاد (ع)  (ع به معنی فارغ التحصیل دانش 3) آقای طاهر احمدی ن

است.)
4) آقای مهندس محمد مجتهدزاده

5) آقای علی الماسی
6) آقای علی اصغر پورمند

7) آقای حمیدرضا معصومی
8) آقای ابولقاسم شفیعی

- بررسى هاى آمارى خانه معدن
- در ادوار مختلف، ترکیب هیات مدیره دستخوش تغییرات عمده نشده و در 

حدود 30 درصد اعضا را مهندسین تشکیل داده اند. 
ــات مدیره از  ــای هی ــراز اعض ــک تا دو نف ــن ی ــف بی ــام ادوار مختل - در تم
ــا حمیدی انارکی (1346)  ــکده فنی بوده اند. غالمرض فارغ التحصیالن دانش

محمدجعفر صادقی پناه (1357)
ــکل را یا فعاالن عرصه معدن یا زمین شناسی تشکیل  - اعضای دیگر این تش

داده اند که فارغ التحصیل دانشکده علوم هستند.

 انجمن صنفى شركت هاى تاسيساتى و تجهيزاتى  
  پيشينه

ــاتی و  ــرکت های تاسیس ــن صنفی ش انجم
ــندیکای  ــام س ــت ن ــدوا تح ــی ب تجهیزات
ــدگان  ــکاران و واردکنن ــازندگان، پیمان س
تاسیسات ساختمان در تاریخ 1340/11/30 
تاسیس شد، بدین ترتیب که طی نامه شماره 
11231 تاریخ 1341/10/23 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی به شماره 559 
در تاریخ 1341/10/9 رسما به ثبت رسید و در وزارت کار و خدمات اجتماعی 
ــد. مراتب  ــماره 1884 در تاریخ 1341/8/22 ثبت ش ــه ش وقت نیز طی نام
تاسیس آن در روزنامه رسمی شماره 10873 تاریخ 1341/11/13 درج شد و 
انتشار یافت. اساسنامه مربوط به نسل اول این انجمن مشتمل بر 17 ماده بود 

که در تاریخ 1349/3/12 به 26 ماده تغییر یافت.

  اهداف اوليه تشكيل انجمن
ــات  ــازندگان و واردکنندگان تاسیس ــه ای و اجتماعی س  حفظ حقوق حرف
ــاختمانی را می توان محور اصلی اهداف اولیه تشکیل این انجمن دانست،  س
لیکن در حال حاضر اهداف مورد نظر به نحو چشمگیر توسعه یافته و عبارت 
ــترك اعضا، هماهنگی و  است از: تامین حفظ و گسترش حقوق و منافع مش
همفکری با دولت و سایر مقامات و نهادهای کشوری و تشکل های مهندسی 
در جهت رفع مشکالت و بهبود نظام فنی و اجرایی کشور و ... کوشش در باال 
بردن کیفیت مدیریت و مهارت فنی و تخصصی مدیران و کارکنان شرکت های 
ــرکت های همکار، مساعدت در اجرای  عضو، بررسی و تشخیص صالحیت ش
ــاتی در طرح های  ــژه پروژه های صنعتی و تاسیس ــای مختلف و به وی پروژه ه
ــوان گفت که هدف عمومی  ــم از عمرانی و غیره. به طور خالصه، می ت ملی اع
این انجمن در حال حاضر همانا ایفای نقش و مسئولیت یک تشکل صنفی و 

حرفه ای و یک نهاد مردمی مستقل است.

 تغييرات نام و اساسنامه
ــازندگان، پیمانکاران و واردکنندگان تاسیسات ساختمان در  ــندیکای س  س
خرداد 1349 به عنوان "سندیکای شرکت های تاسیساتی" تغییر نام یافت و 

اساسنامه مشتمل بر 26 ماده تدوین شد.
ــاده 131 قانون  ــخ 1372/10/22 به موجب م ــددا از تاری ــندیکا مج این س
ــوان "انجمن صنفی  ــات وزیران، به عن ــه مصوب دیماه 71 هی کار و آیین نام
شرکت های تاسیساتی و تجهیزاتی" تغییر نام داد و تحت شماره 104 در اداره 
کل سازمان های کارگری و کارفرمایی (به موجب نامه شماره 15413 تاریخ 
1372/11/2 وزارت کار و امور اجتماعی) به ثبت رسید. اساسنامه مربوط به 

این دوره از فعالیت انجمن نیز مشتمل بر 31 ماده است.
ــن، ضمن تصویب  ــع عمومی فوق العاده انجم در تاریخ 1380/11/28 مجم
اساسنامه جدید انجمن در 29 ماده و 5 تبصره، نام انجمن را به "انجمن صنفی 

شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران" تغییر داد.

 تغييرات تكميلى در اهداف و وظايف
ــد از تاریخ  ــنامه جدی ــاد اساس ــاس مف ــی در اهداف براس ــرات تکمیل تغیی



17خبرنامه كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران / سال بيست و چهارم / شماره 167 تا 169 / تابستان 1393

گزارش ويژه 

1380/11/28 جزو اهداف و وظایف انجمن قرار گرفت .
1- همکاری و همفکری با دولت و مجلس به منظور پیشبرد برنامه های نوسازی 

و عمران و توسعه کشور.
ــو در چارچوب قوانین و  ــرکت های عض 2- حفظ و احقاق حقوق حرفه ای ش

مقررات کشور .
3- جلب پشتیبانی مراجع ذیصالح مملکتی به منظور تحقق اهداف انجمن .

4- سعی و اهتمام در جهت ایجاد امکانات الزم برای شرکت های عضو به منظور 
بی نیازی کشور از پیمانکاران خارجی و جلب نظر و حمایت دولت در واگذاری 

کلیه پروژه ها به شرکت های ایرانی به ویژه موسسات خصوصی .
5- تشویق و ترغیب شرکت های عضو در جهت باالبردن کیفیت کار و رعایت 

استانداردهای مورد قبول .
6- گردآوری آمار و اطالعات مورد نیاز .

ــار  ــمینارها، کالس های علمی و تخصصی انتش ــکیل کنفرانس ها، س 7- تش
ــطح دانش مدیران و کارکنان شرکت های  نشریات به منظور آگاهی و ارتقا س

عضو.
ــیدگی  و حل و فصل اختالفات فیمابین اعضا یا فیمابین اعضا با سایر  8- رس

اشخاص حقوقی  و یا حقیقی طرف قرارداد با آنها .
ــا، نهادها و  ــته به دولت، ارگان ه ــازمان های دولتی و وابس 9- همکاری باس
موسسات ملی به منظور اعالم نظر به آنها درمورد تهیه لوایح قانونی، مقررات و 

آیین نامه های مرتبط با اهداف انجمن.
ــای مرتبط، من جمله  ــرای آیین نامه ه ــارکت در تهیه و اج 10- تالش و مش
تشخیص صالحیت، ارجاع کار به پیمانکاران، تعیین برنده  مناقصه و نظایر آن، 

به منظور توزیع صحیح و عادالنه کار بین شرکت های ذیصالح عضو.
ــش  درجهت  ارتقا کیفیت و کنترل  و جلوگیری  از افزایش  بی رویه  11- کوش
قیمت کاالهای مختلف و ملزومات و خدمات مورد نیاز و ذیربط ، اعم از داخلی 

یا خارجی .
12- تشویق شرکت های عضو به همکاری با یکدیگر.

ــرکت های تعاونی به منظور حمایت فنی و  ــکیل صندوق تعاون و ش 13- تش
مادی و خدماتی شرکت های عضو .

ــش درجهت ارایه خدمات فرهنگی، رفاهی، ورزشی  و نظایر اینها،  14- کوش
من جمله  از طریق  ایجاد باشگاه های  فرهنگی  و ورزشی .

15- همکاری با سازمان های کارفرمایی و کارگری مربوطه و نهادهای قانونی 
ذی ربط در زمینه اجرای بهتر مقررات قانون کار و  تامین اجتماعی.

ــی به منظور ارتقا  ــگاه ها و موسسات آموزش 16- همکاری همه جانبه با دانش
سطح دانش علمی در کشور و به ویژه دانشجویان رشته های مرتبط در جهت 
ــور از طریق تبادل اطالعات و  تربیت  و تامین مدیران  و متخصصان  آینده  کش

تجربیات علمی و مدیریتی .
17- اهتمام در گسترش و باالبردن کیفیت تشکیالت و همچنین ارتقا سطح 

مدیریت اجرایی مدیران شرکت های عضو.
18- همکاری با سایر تشکل ها، سازمان ها و نهادهای مشابه، نظیر سازمان های 
نظام مهندسی  و تشکل های  مهندسی دیگر، به منظور تبیین و تقویت جایگاه 

خدمات فنی و مهندسی.
19- کوشش در جهت شناساندن خدمات مهندسی شرکت های عضو در خارج 

از کشور و پشتیبانی از آنان در جهت صدور خدمات فنی و مهندسی.

 هيات موسس
1) آقای مهندس عباس خرازی

2) آقای مهندس منوچهر شمس آوری
3) آقای مهندس عنایت بهبهانی

4) آقای مهندس اکبر زوار
5) آقای مهندس اسکندر ارجمند

6) آقای مهندس هوشنگ زرگر (بازرس)
7) آقای مهندس منوچهر اسکندری (بازرس)

8) آقای مهندس سیروس عالیی (دبیر)

كانون مهندسين ايران
ــط جمعی از مهندسان با اهداف  کانون مهندسین ایران در سال 1322 توس

اصلی: 
• تاثیرگذاری در امور مهندسی مطابق اصول فنی و علمی

• تامین وحدت و همکاری بین مهندسان
ــار  ــان و اقش ــش در جهت بهبود وضع مادی و معنوی صنفی مهندس • کوش

وابسته به آنها 
• توسعه و تشویق کارهای فنی و علمی در ایران

ــا به مراجع  ــنهاد آنه ــای صنعتی و مقررات فنی و پیش • تدوین آیین نامه ه
صالحیت دار

تشکیل گردید که تا سال 1357 همچنان به فعالیت خود ادامه داد.
اعضای نخستین هیات مرکزی کانون عبارت بودند از:

1) مهندس فریور
2) مهندس حسیبی

3) مهندس احمد زنگنه 
4) مهندس شهیدی

5) مهندس مهدی بازرگان
6)  مهندس احمد حامی

7) مهندس زیرك زاده
8)  مهندس صفی اصفیا

9) مهندس قراگوزلو
10) مهندس اعتبار 
11) مهندس ابوذر 
12) مهندس پناهی

13) مهندس نیرنوری
ــر در دهه دوم  ــال  اول کمتر از صد نف ــین  درس تعداد اعضای کانون مهندس

فعالیت به 1600 نفر و در سال 1357 به بیش از  3500 نفر رسید.
از جمله اقدامات موثر کانون مهندسین می توان به:

ــاره نمود که در سال 1346 به نشریه  • انتشار مجله صنعت از سال 1322 اش
کانون مهندسین ایران تغییر نام داد که این مجلد در پاسخ به احتیاجات فنی 

کشور و صنفی مهندسین انتشار می یافت.
• عضویت در کنگره بین المللی فنی در سال 1325.
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ــته های مختلف در  ــای رش ــیس کمیته ه • تاس
ــته های راه و ساختمان  ــال 1326 که برای رش س
ــیمیایی، صنایع نفت، برق و  و معماری، صنایع ش
ماشین، معدن و ذوب فلزات، کشاورزی و آبیاری و 

... تشکیل کمیته داده شد.
• مطرح شدن الیحه استخدام مهندسان در کانون 
مهندسین سال 1337 و تصویب آن در سال 1338 

در مجلس.
• ساخت ساختمان مرکزی کانون مهندسین ایران 
با مشارکت اعضای کانون و شرکت های مهندسی و 

بهره برداری از آن در سال 1352.
ــین قابل ذکر  ــاره کانون مهندس نکته ای که درب
ــتادان دانشکده فنی  است مشارکت گسترده اس

در آن است.

نهادسازى از دانشگاه ها آغاز مى شود
دكتر مقصود فراستخواه

دكتر مقصود فراسـتخواه، جامعه شـناس ايرانـى و عضو هيـات علمى موسسـه پژوهش و 
برنامه ريزى آموزش عالى اسـت. تحصيالت دانشـگاهى او در رشته هاى فلسـفه، الهيات و 
برنامه ريزى توسـعه آموزش عالى بوده اسـت. او هم اكنون در دانشـگاه هاى تهران، شـهيد 
بهشتى، عالمه طباطبايى، آزاد اسالمى و موسسه رخداد تازه تدريس مى كند.  در ادامه مشروح 
نظرات دكتر فراسـتخواه پيرامون سواالت مطرح شـده در باب ابعاد مشاركت و تاثيرگذارى 
فارغ التحصيالن دانشـكده فنى در ايجاد و توسعه تشـكل هاى حرفه اى و صنفى و نقش اين 

تشكل ها در توسعه صنعت ارايه شده است.

جناب آقـاى دكتـر در ابتـدا در بـاب ابعاد 
تاثيرگذارى دانشكده فنى و دانشگاه تهران 
در ايجـاد فرهنـگ گرايش بـه فعاليت هاى 
حرفـه اى و صنفـى در ميـان دانشـجويان 
دانشـكده فنـى در دوره هـاى مختلـف 

توضيحاتى ارايه بفرماييد.
دانشگاه در درجه اول نهاد اجتماعی شدن علمی 
ــت. از یک دانشکده انتظار می رود  دانشجویان اس
ــی تربیت  ــت دانش آموختگان ــه در وهله نخس ک
ــاوری و نوآوری  ــم ورزی و فن ــش عل کند که عط
ــد، هنجارهای علمی و  ــر انتقادی دارن دارند، تفک
حرفه ای مثل بی طرفی و عام گرایی و جهان گرایی 
و شک منظم و پرسش گری را می فهمند و رعایت 

می کنند و مابقی قضایا.
ــگاه و دانشکده   اما در کنار این هدف اصلی، دانش
ــت که در ذهن و جان دانشجویانش  خوب آن اس
ــای داوطبانه  ــتی، فعالیت ه ارزش های بشردوس
برای تولید خیر عمومی و روح مشارکت اجتماعی 

و فرهنگی را نیز شعله ور کند. 

ــد بلکه  ــش و تخصص نده ــا دان ــن تنه همچنی
دانشجویانش را چنان پرورش دهد که اهل عمل، 
توانمند برای کاربرد دانش و بهره گیری از علم برای 

تقلیل مرارت های بشر باشند. 
ــتمی و  ــرای کار منظم و سیس ــان را ب توانایی آن

نهادسازی شکوفا کند. 
توانایی کار خالق و موثر با دیگران و عضویت موثر 
ــکل های حرفه ای یا حتی ایجاد و ابداع این  در تش

نوع تشکل ها از جمله این شایستگی هاست.
اینجانب درباره دانشگاه تهران، مطالعاتی داشتم 
و اخیرا در تاریخ دانشکده فنی تحقیق مختصری 
کرده ام و تقریبا با روش های پژوهش علمی به این 
اطمینان رسیده ام که دانشکده فنی، خصوصا در 
ادوار نخست خود (از 1313 تا 1357) انصافا نفوذ 
و تاثیر خوبی بر دانشجویانش داشت. این نبود جز 
ــتادانی مثل بازرگان  به برکت وجود مدیران و اس
ــفیعیها و حامی و.... ــا و مجتهدی و ش و ریاضی ه

برای همین بود که مثال در سال 40 سیل به محله 
ــجویان فنی در بازسازی پل ها  جوادیه آمد و دانش

ــال 41 زلزله بوئین زهرا شد،  مشارکت کردند. س
رفتند کارکردند. می رفتند به جنوب تهران برای 

کمک به نیازمندان. 
ــی تقریبا در من  ــای دانش آموختگان فن روایت ه
اطمینان ایجاد کرده است که دانشکده به فرهنگ 
ــجویانش در آن دوره ها کمک  خودتنظیمی دانش
ــتگی صنفی  ــا  تجربه همبس ــت. در آنه کرده اس
ــت.  ــه را پرورش داده اس ــی داوطلبان و کارگروه
ــجویان آن دوره ها در فعالیت های  مشارکت دانش
ــود مثل اداره  ــود. در امور رفاهی خ صنفی عالی ب

فروشگاه تعاونی داوطلب می شدند.

در ادامـه ابعـاد مشـاركت و تاثيرگـذارى 
فارغ التحصيالن دانشـكده فنى در ايجاد و 
توسعه تشكل هاى حرفه اى و صنفى و نقش 
اين تشـكل ها در توسـعه صنعـت را به چه 

صورت مى توان موشكافى كرد؟
ــه نظر بنده  ــا آب می خورد؟ ب این تاثیرات از کج
ــردن در و دیوار  ــت و الفاظ و نه از پرک نه با نصیح

درصد مشاركت استادان و فارغ التحصيالن دانشكده فني
اركان كانون مندسين
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ــگاه  ــین فارغ التحصیالن دانش «کانون مهندس
ــه  ای قدیمی در  ــکل های حرف تهران یکی از تش
ــان از جمله اولین گروه های  ایران است. مهندس
ــاه  ــتند که در عصر رضاش تحصیل کرده ای هس
برای ادامه تحصیل به خارج اعزام شدند و بعدها 
ــتاز  همواره نه تنها جزو گروه های حرفه ای پیش

بلکه جزو گروه های سیاسی نخبگان نیز بودند. 
اولین دسته مهندسان حزب ایران را شکل دادند 
ــی دیگر نیز تا زمان وقوع  و در تشکل های سیاس
انقالب اسالمی همواره فعال بودند. آنچه بی تردید 

ــت که  ــت کارکردهای متعددی اس باید پذیرف
مهندسان دانشکده فنی دانشگاه تهران در قالب 

این تشکل داشتند. 
از این رو تشکل فارغ التحصیالن همواره اهمیتی 
ــت. هدف  ــته اس ــی نیز داش اجتماعی و سیاس
ــکل  ــته توجه به دو ویژگی متمایز تش این نوش
حرفه مهندسان که برای فهم علل رشد و موانع 
گسترش فعالیت ها حیاتی اند. نخست اینکه هر 
تشکل حرفه ای دچار تناقضات تشکلی و سازمانی 
از یک سو و ویژگی حرفه ای از سوی دیگر است. 

دوم اینکه، هر تشکل رابطه ای در زمینه اجتماعی 
ــه ای خاص با  ــل نمی کند. بلکه رابط خاصی عم
ــت  ــازمان های دولتی در حوزه سیاس برخی س
برقرار می کند. به عبارت دیگر، تشکل ها در خال 

رشد نمی کنند. 
ــت و  ــن رابطه ها و تاثیر آن بر سرنوش اهمیت ای
فرآیند تحول تشکل ها اگر بیش از روابط درونی 
نباشد، کمتر از آن نیز نخواهد بود. بنابراین فهم 
ــازمان های دولتی  ــکل ها با س ماهیت روابط تش

مهم هستند. 

چالش تشكل هاى جامعه مدنى

دكتر على ا صغر سعيدى
دكترعلى اصغر سعيدى اسـتاديار و مدير گروه برنامه ريزى و رفاه اجتماعى دانشكده علوم 
اجتماعى دانشگاه تهران است. وى دروسى چون «اقتصاد ايران»، «جامعه شناسى اقتصادى»، 
«جامعه شناسى اوقات فراغت»، «سياست بهداشـت و آموزش»، «دولت و رفاه اجتماعى»، 
«نظام هاى تطبيقى رفاه اجتماعى»، «اقتصادجمعيت»، «جامعه شناسى اقتصادى» و «طرح 
تحقيق» را تدريس مى كند. دكتر سعيدى در خصوص تشكل گرايى يادداشتى را براى خبرنامه 

به رشته تحرير درآورده كه در زير مى خوانيد. 

ــگاه و کوچه و خیابان با نصایح!  ــکده و دانش دانش
بلکه از متن کالس های درس و رفتار و منش واقعا 
ــی از مدیران و از فرهنگ  موجود استادان و بخش
دانشجویی که از نسلی به نسلی دیگر از دانشجویان 
ــی مثل ورزش  ــد و از فوق برنامه های منتقل می ش
ــارکت در امور  ــوردی و از تمرین های مش و کوهن

رفاهی و صنفی خود و از سنت های انتخاباتی و...
ــای فنی نوعا  ــد که در بچه ه نتیجه اش این می ش
نظم ذهنی، تعامل با دیگران، حل مساله، اعتماد 
به نفس، سخت کوشی در هدف، مسئولیت پذیری، 
ــدرت برنامه ریزی،  فکر منطقی، روش تحلیل، ق
برآورد هزینه و کار، زمان و کنترل عملیات، تعهد 
ــی و صنفی افزایش  ــای فعالیت  جمع به هنجاره
ــت که سرمایه ای اجتماعی  می یافت و همین هاس
برای توسعه تشکل های حرفه ای داوطلبانه است، 

به شمار می آیند.
دانش آموختگان دانشکده تحت تاثیر همین عوامل 
ــاالی مدیریتی،  ــا و توانایی های ب بود که حس ه
ــکار  ــی از خود آش ــی و اجتماع ــی، صنعت اجرای
می ساختند. اولین بانک خصوصی ایران که بانک 
ــیله 3 نفر از دانش آموختگان  صادرات بود، به وس
ــد. تعداد قابل توجه شان صاحب  ــکیل ش فنی تش

شرکت و صنعت شدند. 
ــکده هم درس مهندسی و علمی و  چون در دانش
صنعت یاد گرفته بودند و هم روحیات اجتماعی و 

شخصیت و هویت شان بارور می شد. 

در نهايت چگونه مى توان الگويى براى ترويج 
فرهنگ تشـكل گرايى در ميان نسل فعلى 

دانشجويان ارايه كرد؟
برای فهم این الگو شما می توانید موردکاوی کنید و 
چند نمونه واقعی از تشکل سازی  دانش آموختگان 

فنی را به روش علمی بررسی بفرمایید. 
ــین از ابتدای دهه 20 همین  مثال کانون مهندس
ــیون کار در سال 1322  کانون در تشکیل کمیس
ــان  ــی مهندس برای مواجهه حرفه ای و غیرسیاس
ــتند که در  ــکاری نقش داش ــایلی مانند بی با مس
ــیبی،  ــن بهنیا، حس ــتادانی مثل ابوالحس آن اس

زیرك زاده، بازرگان و جفرودی بودند. 
نمونه دیگر مجله صنعت از 1322 است که صاحب 
امتیاز آن شادروان مهندس بازرگان و سردبیرش 
ــع مهندس رضا)  جناب فضل اله رضا (در آن موق

بود و...
متاسفانه مدتی است از کل دانشگاه و دانشکده های 

ــت که حتی  ــده  اس جامعه ما چنان رمق گرفته ش
ــز معدودی  ــی از خیلی کالس ها (ج تدریس کیف

استادان الیق) رخت بربسته است. 
ــاید یاد  ــه باید و ش ــان ک ــم را چن ــی حتی عل یعن
ــتگی های  ــه پرورش  شایس ــد ب نمی دهیم چه رس
ــه خدمت تان  ــه مختصر ب ــی و حرفه ای ک اجتماع
ــتقالل  ــکده ها دارای اس ــح  دادم. اگر دانش توضی
ــت خود دانشگاهیان بر  ــند و به دس آکادمیک باش
مبنای شایستگی های حرفه ای و نه ایدئولوژی های 
ــوند، اگر پذیرش دانشجو و جذب  سیاسی اداره ش
ــگاهیان باشد، اگر  هیات علمی به دست خود دانش
مداخالت بیجای، روح خودتنظیمی را از دانشگاه ها 
ــرفت  ــالمی برای پیش نگیرد، اگر فضای رقابتی س
ــگاه با فروشگاه  ــکده ها به وجود بیاید و دانش دانش
مدرك عوضی گرفته نشود و هیات علمی از منزلت و 
معیشت درخور برخوردار باشد، دانشگاه ها می توانند 
ــان هایی هم  ــرزمین، انس بار دیگر از جوانان این س
متفکر و متخصص و نوآور و هم توانا برای نهادسازی 
ــه ای و صنفی به بار  ــکل های مفید حرف و ایجاد تش

بیاورند. 
در این صورت دانشکده ها نه تنها تولید علم و نه تنها 
تولید ثروت، بلکه تولید سرمایه اجتماعی می کنند. 
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گزارش ويژه 

تناقض حرفه و تشكل گرايى
ــکل ها، انجمن های جامعه مدنی هستند که  تش
ــوند. اما ساختار  به نحو دموکراتیک اداره می ش
بورکراتیک دارند. از سوی دیگر، تشکل مهندسان 
ــت. اگر به انواع تشکل ها اعم  تشکلی دایمی اس
ــی، ملی و  ــی، حمایت از محله ای، موقتی، بخش
ــکل دایمی  غیره توجه کنیم، ویژگی متمایز تش
ــت که با انجام یک ماموریت وظیفه اش  این اس
ــان به غیر از  ــد. تشکل مهندس به اتمام نمی رس
ــز دارد. حرفه ای ها  ــت حرفه ای نی این خصوصی
ــکل غیرحرفه ای  ــه ویژگی متمایز از هر تش س
ــت هر فرد حرفه ای مشروعیت خود  دارد: نخس
را از دانش می گیرد، دوم اینکه باید به هماالنش 
ــاس  ــوم اینکه باید براس ــد، و س ــخگو باش پاس
ــتانداردهای علمی که ما در فلسفه علم آن را  اس
پارادایم ها یا سرمشق های علمی می نمایم، عمل 
ــکل  کند. برخی از این خصوصیات با ویژگی تش
ــازمان در تناقض و برخی از آنها  به عنوان یک س

مکمل خصوصیات یک تشکل است. 
ــکل ها چاره ندارند، جز عمل کردن براساس  تش
ــازمانی. هر چقدر یک تشکل به اصول  اصول س
ــله مراتبی عمل کند نزدیک  سازمانی که سلس
شود – که چاره جز این هم برای افزایش کارایی 
ندارد– با اصول حرفه ای بودن بیشتر در تناقض 
ــکل بورکراتیک  ــک تش ــرار می گیرد. چون ی ق
ــه مراتب می گیرد نه  مشروعیت خود را از سلس
از دانش. بنابراین به تشکل های حرفه ای همواره 
ــود، این تناقض را درك کنند تا  ــفارش می ش س
دچار چالش های تناقض حرفه و سلسله مراتب 
ــکل به نحو  ــوند. حتی اگر مسئوالن یک تش نش
ــوند، باید درك  ــم انتخاب می ش دموکراتیک ه
کنند که این انتخاب با انتخاب علمی و حرفه ای 

متفاوت است. 
ــاب یک فرد برای مدیریت  به عبارت دیگر، انتخ
ــکل به هیچ  نحو دلیل بر برتری حرفه ای  یک تش
او نسبت به دیگران نیست و هر نوع برتری علمی 
ــاخص های دیگری از جمله اجماع  ــاس ش براس
ــود. در بسیاری موارد  عالمان اندازه گیری می ش
ــردن صورت  ــکل ها این تناقض را با پاك ک تش
ــت. به  ــاله حل می کنند که امری محال اس مس
ــند رهبری سازمان  طور مثال، اعضایی را بر مس
ــتری  می گمارند که از والیت عقلی و علمی بیش
ــا به افزایش  ــتند. اما این امر لزوم برخوردار هس
ــکل نخواهد انجامید، چون  کارایی سازمان تش
ــازمانی هر تشکل با مکانیسم  افزایش کارایی س
ــدار علمی و  ــرد که با اقت دیگری صورت می گی
حرفه ای متفاوت است. بنابراین توصیه می شود 
ــکل به نحو دموکراتیک  ــازمانی تش که امور س

ــکالت متمایز از  ــود و مش و بورکراتیک حل ش
مشکالت حرفه ای حل و فصل شود. شناخت، فهم 
و به رسمیت شناختن این تناقض از چالش های 
ــا حد زیادی  ــودن و بورکرات بودن ت حرفه ای ب

می کاهد.  

رابطه تشكل با سازمان هاى دولتى
هر تشکلی می تواند یکی از انواع چهارگانه رابطه 
ــد: رابطه  ــته باش ــازمان های دولتی داش را با س
ــه تکمیلی یا  ــه خصمانه، رابط ــه، رابط همکاران
ــار وجهی مبتنی  رابطه براندازانه. این قالب چه
ــکل با سازمان های  بر عالیق و ترجیحات هر تش
دولتی در ابزار و اهداف است. رابطه همکاری به 
خاطر اهداف و همچنین ابزار مشابه بین تشکل 
ــکل می گیرد؛ رابطه تضاد  ــازمان دولتی ش و س
ــر ابزار و اهداف متفاوت؛ رابطه تکمیلی به  بر س
خاطر اهداف تکمیلی مشترك و ابزار متفاوت در 
رسیدن به آنها؛ و براندازانه در مواردی که اهداف 
متفاوت بوده است، اما ابزاری یکسان از سوی دو 

طرف به کار گرفته می شوند. 
براساس این چهار نوع روابط ممکن می توان درك 
بهتری از رابطه هر تشکل با زمینه اجتماعی اش 
و نیز با سازمان های دولتی فراهم کرد. البته انواع 
ــب روابط بین  ــا با درك انواع ترکی تعامالت تنه
سازمان های دولتی و غیردولتی – در اینجا تشکل 

مهندسین فارغ التحصیالن قابل فهم است. 
ــم، نظیر نوع  ــدا از ه ــی که عوامل ج بدین معن
ــا اقتدارگرا)،  ــاالر ی ــه دولت مردم س دولت (چ
وضعیت توسعه ای کشور (چه در حال پیشرفت یا 
کشوری عقب مانده)، ایدئولوژی اقتصادی حاکم 
ــور (ایدئولوژی لیبرال و بازارگرا یا اقتصاد  بر کش
کنترل شده) نمی توانند این نوع روابط را به خوبی 

تبیین نمایند. 
البته همپوشی بین انواع رابطه نیز وجود دارد که 
ــترك آنهاست. برای  ناشی از ساز و کارهای مش
نمونه در صورت تداخل کارها و وظایف، حتی اگر 
رابطه غالب همکارانه باشد نمی توان از تنش ها و 
اختالفات اجتناب ناپذیر میان سازمان های دولتی 
ــکل های جامعه مدنی جلوگیری کرد. اگر  و تش
ــی ها که اجتناب ناپذیر نیز هستند  این همپوش
ــود، این طور تصور می شود که نوعی از  دیده نش
این چهار شکل رابطه از صحنه روابط موجود کنار 

کشیده است. 
در صورتی که این روابط تنها نوع آرمانی را نشان 
ــکل  ــارت دیگر، تمامی چهار ش می دهد. به عب
رابطه، لزوما اتفاق نمی افتند، اما مطمئنا در رابطه 
ــکل های  ــازمان های دولتی و تش بین برخی س
ــد. البته باید گفت که به  غیردولتی صدق می کن

ــدن، رهیافت های  علت ظهور پدیده جهانی ش
مشارکت جویانه تر میان این بخش ها بیشتر یافت 
می شود و بیش از آنکه رابطه ستیزه جو و براندازانه 
ــت. اگرچه به طور عام  ــد، همکاری طلب اس باش
ــازمان های  ــازمان های دولتی با س ــورد س برخ
غیردولتی دامنه ای وسیع از تسهیل گری، برخورد 
خنثی، نظم بخشی، تا سرکوب را در بر می گیرد.

همانطور که گفته شد هر تشکل، نهاد و سازمانی 
دارای مجموعه ای از اهداف و ابزار رسیدن به آنها 

می باشد. 
با فرض اینکه تشکل های غیر دولتی مانند کانون 
ــت گذاری دخیل  ــین نیز در امر سیاس مهندس
ــازمان های دولتی و آنها را در  هستند، رابطه س
ــیم می کنیم: 1) تالش  چهار شکل ممکن ترس
ــترك با ابزار مشابه،  برای رسیدن به هدفی مش
2) تالش در جهت رسیدن به اهداف متفاوت با 
ابزار متفاوت، 3) تالش برای هدفی مشترك اما 
ترجیحا با ابزاری متفاوت، و 4) ترجیح استفاده 
ــاوت. نتیـجه  ــترك با اهداف متف از ابزاری مش
ــای ذیـل بـروز  ــه صورت ه این مـوقعـیت ها ب
ــاون، 2) خصومت،  مــی کند: 1) همکاری و تع
ــر و 4) براندازی  ــل اقدامات طرف دیگ 3) تکمی

یکدیگر.

رابطه تشكل غيرمدنى و سازمان دولتى
راهبردهاى ترجيحى/اهداف مشترك متفاوت

مشابه همكارى براندازى
متفاوت تكميل خصومت

ــی  ــت پنجم ــه موقعی ــت ک ــن اس ــه روش البت
ــت که  ــد و آن این اس ــد، روی ده ــز می توان نی
ــکل های غیردولتی  ــازمان های دولتی و تش س
ــته باشند، که چنین  کاری به کار یکدیگر نداش
ــا وجود  ــت. چرا که ب ــتر فرضی اس حالتی بیش
ــی امکان  ــترك فعالیت اجتماع حوزه های مش
ــازمان های  عدم تداخل بین وظایف و اهداف س

غیردولتی و دولت بسیار پایین می آید.
آنچه در مورد انواع رابطه بین تشکل های جامعه 
ــد به این  ــازمان های دولتی گفته ش مدنی و س
ــکل مهندسین فارغ التحصیل  علت است که تش
ــعه خود باید به نوع  در مورد فرآیند رشد و توس
ــازمان های دولتی نیز توجه کند.  رابطه اش با س
اگر در برخی موارد بینش حاکم بر سازمان های 
ــه همکارانه  ــورد برقراری یک رابط دولتی در م
ــد، باید  ــکل می انگارند نباش آنگونه که این تش
شاهد مشکالت در رشد و تحول این تشکل بود. 
ــترکی از رابطه  ــواره باید درك مش بنابراین هم
همکارانه بین کانون با هر سازمان دولتی که نیاز 

به همکاری با آن دارد، وجود داشته باشد.
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گزارش ويژه 

«مهندسان معموال دارای قریحه و استعداد سازماندهی 
هستند و بیش از همه به گسترش سازمان های حرفه ای 
ــاغل و وظایف خود به عنوان مهندس  در ارتباط با مش
ــک نوع تمایل  ــازمان های حرفه ای ی عالقه  دارند. س
درون گرایانه دارند که ارتباطات بین افراد یک حرفه را 
افزایش می دهند. این نوع سازمان های حرفه ای به ایجاد 
روابط و تعامالت بین افراد وابسته به یک حرفه و تخصص 
ــته های  ــروزه یکی از نیازهای رش کمک می کنند. ام
علمی و تخصصی ما گسترش سازمان های حرفه ای، 
اجتماعات تخصصی، اجتماعات معرفتی، اجتماعات 
ــت.  علمی، اجتماعات کردار و اجتماعات نخبگان اس
این گونه اجتماعات به رشد دانش، طرح مسایل و ارایه 
تعریف های جدید از قملروی تخصصی کمک می کنند 
ــی و ارزیابی  و ایده های موجود را از طریق نقد و بررس
جنبه ها و پیامدهای گوناگون آن به درجه باالتری از بلوغ 
می رسانند و آنها را قابل دفاع تر می سازند. اجتماعات 
تخصصی بدین ترتیب به شکل گیری و گسترش ایده ها 
و  پیدایش محافل و حلقه های فکری یاری می رسانند. 
شکل گیری نظام های نوآوری در زمینه های گوناگون 
ــد اجتماعات تخصصی در آن  وابسته به تکوین و رش
زمینه هاست.  اما مهندسان فراتر از گسترش اجتماعات 
تخصصی به پیوند بین اجتماعات معرفتی خود با سایر 
رویکردهای معرفت شناختی و رشته های علمی از یک 
ــو و گروه ها و  نهادهای اجتماعی از سوی دیگر نیاز  س
دارند. برقراری این گونه پیوندهای بیرونی یک گرایش 
ــی تقویت می کند.  برون گرا را در اجتماعات تخصص
نتیجه پیوندهای بیرونی گسترش معرفتی و گسترش 
اجتماعی است. منظور از گسترش معرفتی، بازشدن 
افق های فکری متفاوت و دگر رشته ای به روی یک رشته 
ــد. واقعیت این است که آموزش  علمی خاص می باش
ــگاه های ایران در حال حاضر دارای  مهندسی در دانش
محدویت های شناختی زیادی بوده و دانش مهندسی 
را به طور حادی از دیگر دانش های بشری جدا و متمایز 
می کند. مفهوم «دو فرهنگ» که توسط سی پی اسنو 
ــط قرن  ــدان بریتانیایی در اواس رمان نویس و فیزیک

بیستم ابداع شده است، بیانگر تفاوت های حاد فرهنگی 
ــی با هنر و علوم انسانی  بین رشته های علوم و مهندس
می باشد. این شکاف معرفتی یکی از دالیل پایین بودن 
میزان خالقیت و نوآوری در رشته های فنی و مهندسی 
است. به میزانی که مهندسان به افق های تازه ای از دانش 
ــر و دانش های  ــاوت، به ویژه از جنس هن و بینش متف
انسانی، دست پیدا کنند، توانایی بیشتری برای آفرینش، 
طراحی و ساخت خالق به دست می آورند. مهندسان 
ما برای افزایش دامنه معرفتی خود، نیاز به آشنایی با 
رشته ها و دروسی چون فلسفه علم، فلسفه مهندسی، 
جامعه شناسی مهندسی، جامعه شناسی صنعتی، تاریخ 
علم و فناوری، جامعه شناسی سازمان ها، هنرهای خالق، 
هنرهای زیبا و تجسمی، روانشناسی خالقیت و .... دارند. 
دانشجویان مهندسی از دوران دبیرستان خود درگیر 
آموزش تخصصی ریاضیات و فیزیک بوده اند و بسیاری 
از فرصت ها برای آشنایی با علوم انسانی و اجتماعی از 
جمله ادبیات و تاریخ را از دست داده اند. آموزش هایی 
مثل انشا و نویسندگی حتی نقاشی در مدارس می تواند 
ــن و روح دانش آموزان  ــت را در ذه نطفه های خالقی
پرورش دهد. دانش آموزان دبیرستانی چنان در دروس 
تخصصی خود غرق می شوند که ذهنیتی یک بعدی و 
تک ساختی پیدا می کنند و این وضعیت در بسیاری از 
موارد در آموزش های مهندسی در دوره های دانشگاهی 
ــب در برخورد  ــان اغل نیز تداوم پیدا می کند. مهندس
ــای مدیریت و اقتصاد  با خالهای معرفتی به دانش ه
ــته ها را در دامنه  احساس نیاز پیدا می کنند و این رش
مطالعات خود قرار می دهند. مدیریت و اقتصاد در واقع 
نزدیک ترین رشته های علوم انسانی به علوم و مهندسی 
هستند و در بسیاری از موارد نیز با این رشته ها پارادایم 
معرفتی مشترکی دارند. این اشتراك معرفتی در کاربرد 
ــی، توجه به اعداد  مدل های الگوریتمیک، کمی گرای
ــان  و ارقام، آزمون های دقیق فرضیات و ... خود را نش
می دهد. درست این است که مهندسان به آموزش هایی 
بسیار دورتر از اقتصاد و مدیریت که حتی پارادایم ها و 
نگرش های محبوب آنان را به چالش بکشد، نیاز دارند.  

ــر چند دارای  ــازمانی نیز  ه دومین نوع پیوندهای س
پیامدهای معرفت شناختی است، ولی باید به گسترش 
ــان کمک کند. گسترش اجتماعی  اجتماعی مهندس
اخیر نه از طریق ارتباط با نخبگان شناختی و رشته های 
علمی گوناگون بلکه از طریق پیوند با گروه های اجتماعی 
ــان با مردم،  گوناگون صورت می گیرد. ارتباط مهندس
ــار آنان قرار  ــت  فرهنگی را در اختی ذخیره های معرف
می دهد. گروه های مختلف مردم حامالن انواع سالیق، 
ذوق ها، زیبایی شناسی ها، سبک های زندگی، نیازها و 

تقاضاهای خاص می باشند. 
البته امروزه تحقیقات بازاریابی یک نوع ارتباط با مردم 
ــازماندهی می کند که اغلب  را از طریق پیمایش ها س
دارای لبه تجاری است. مهندسان اغلب برای آشنایی 
ــالیق مردم، کاربرد روش های بازاریابی  با ذوق ها و س
ــتفاده از این تکنیک ها حمایت  را می پسندند و از اس
می کنند. آنان می خواهند بدانند مردم چه می خواهند 
و آمادگی پرداخت چه هزینه ای را برای تقاضاهای خود 
دارند. اما پیشنهاد این نوشتار شکل دادن به ارتباطی 
فراتر از این گونه رابطه ها است. مهندسان باید از دوران 
آموزش دانشگاهی تا مراحل تحقیق و توسعه و تولید 
ــود را با مردم حفظ  ــی و تکنولوژیک ارتباط خ صنعت
ــا دارای اهداف تجاری نبوده و  کنند. این ارتباط لزوم
حتی می تواند جنبه های خیرخواهانه و مردم دوستانه 
داشته باشد. مهندسان باید در ارتباط با مردم به آزمون 
ــود در زمینه های جامعه و  مطلوبیت دیدگاه های خ
فرهنگ در نزد گروه های مختلف شهروندان بپردازند. 
ــی به حوزه  ــترش دیدگاه مهندس مردم اغلب از گس
ــت نگرانی دارند. پژوهشگران علوم  فرهنگ و سیاس
اجتماعی نیز تکنوکراسی یا گرایش های متخصصان 
ــی و تبدیل  ــی اجتماع ــی کردن زندگ برای تکنیک
عرصه های تصمیم  انسانی به عرصه های تصمیم فنی 
ــی قرار می دهند. مهندسان فراتر  را در برابر دموکراس
ــردم باید آمادگی  ــودمحور با گروه های م از روابط س
پیدا کنند تا از دیدگاه های مردم درباره لزوم ارتباطی 
صمیمانه تر، افقی تر و انسانی تر در جامعه درس بیاموزند 
و بدین ترتیب خویشتنداری خود را برای جلوگیری از 
گسترش نگرش های ابزاری به قلمروی روابط اجتماعی 

افزایش دهند. 
ــود که دانش آموختگان  بدین ترتیب پیشنهاد می ش
ــکیالت درون گرا  ــازمان و تش ــز س ــی به ج مهندس
ــکیالت برون گرا یا ارتقا  ــازمان ها و تش به گسترش س
ــته ها  پیوندهای معرفتی و اجتماعی خود با دیگر رش
و گروه های اجتماعی بپردازند. این اقدام در وهله اول 
ــای فرهنگی جامعه  ــناختی و ظرفیت ه افق های ش
مهندسان را ارتقا خواهد داد و در وهله دوم ظرفیت های 

آنان را برای خالقیت و نوآوری افزایش می دهد. 

ضرورت هاى برون گرايى معرفتى و اجتماعى در جامعه مهندسى
دكتر سيدمحمدامين قانعى راد

دكتر سيدمحمدامين قانعى راد، جامعه شناس و استاد 
دانشگاه هاى عالمه طباطبايى و تربيت مدرس عالوه بر 
تدريس  عضو شوراى پژوهشى مركز تحقيقات علمى 
كشور و مدير گروه تخصصى علم و تكنولوژى انجمن 
جامعه شناسى ايران نيز مى باشد. دكتر قانعى راد درباره 
مشـاركت و تاثيرگذارى فارغ التحصيالن دانشـكده 
فنى در ايجاد و توسعه تشـكل هاى حرفه اى و صنفى 
و نقش اين تشـكل ها در توسـعه صنعت يادداشتى را 

نگاشته است كه در ادامه مى خوانيد.



گزارش
مهندس مهدى محيط كرمانى دانش آموخته سال 1337 دانشكده فنى در مقطع فوق ليسانس رشته 
راه و ساختمان است. اين مهندس پيشكسوت فنى از كارشناسان رسمى منتخب كانون دادگسترى 
استان تهران و چهره ماندگار صنعت راه ايران است. مهندس محيط كرمانى از سال هاى جوانى در 
تشكل هاى مختلف فعال بوده است كه از آن جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد: كانون مهندسين 
ايران؛ كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكــده فنى دانشگاه تهران؛ انجمن مهندسان مشاور 
ايران؛ جامعه مهندسان مشـاور ايران؛ سـازمان نظام مهندسى ساختمان اسـتان تهران؛ انجمن 
مهندسان محاسب ايران؛ انجمن صنفى مديران فنى و اجرايى ايران؛ انجمن مهندسان راه و ساختمان 
ايران؛ انجمن بتن ايران؛ انجمن تونل ايران؛ شوراى عالى كارشناسان رسمى؛ كانون كارشناسان رسمى 

دادگسترى استان تهران؛ انجمن مهندسان سيويل آمريكا و چندين انجمن ديگر.
وى در سال 1352 به عنوان عضو هيات رييسه رشـته راه و ساختمان كانون 
مهندسـين ايران انتخاب شـد و در نخستين جلسـه هيات رييسه 
دبيرى اين رشـته را بر عهده گرفت. در اين رشـته بنا به پيشنهاد 
مهندس محيط كرمانى، 12 كميته به اين شـرح تشـكيل شد: راه؛ 
ساختمان؛ معمارى؛ شهرسازى؛ ساختمان هاى فلزى؛ بتن مسلح؛ بتن 
پيش فشرده؛ زلزله؛ زمين شناسى؛ زمين شناسى مهندسى (ژئوتكنيك)؛ 
محيط زيست؛ ترافيك؛ لغات و اصطالحات فنى. برنامه فعاليت كميته ها نيز 
باين ترتيب تعيين شد: هفته اى يك جلسه بحث و تبادل نظر و ماهيانه يك 

جلسه سخنرانى درباره موضوع كميته مربوطه.
در زمان دبيرى وى تعداد اعضاى رشته راه و ساختمان از 98نفر با شروع 

فعاليت ها و ايجاد انگيزه به هزار و 100نفر رسيد.  
به گفته مهندس محيط كرمانى، كانون در سال 1357 داراى 5600 نفر بود و 
در اساسنامه آن هم منحصرا فعاليت هاى علمى و فنى و كامال غيرسياسى 

پيش بينى شده بود. 
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ــين ايران در  ــين كانون مهندس ــاختمان پيش س
خيابان ميرداماد غربى واقع شده؛ اين ساختمان 
ــال و در اختيار وزارت  ــه بيت الم اكنون متعلق ب
كشور است.  زمين اين ساختمان مهر سال 1347 
در اختيار كانون مهندسين قرار گرفت و ساختمان 
ــال 1352 با پول و زحمات مهندسان عضو  آن س
ــاختمان در 5طبقه ادارى و  به پايان رسيد. اين س
باشگاه و استخر تكميل شده و آماده استفاده شد. 
گو اينكه همين استخر بعدها مستمسك مصادره 

همين ساختمان شد. 
***

ــين ايران، نشريه  ــريه كانون مهندس آخرين نش
ــال 1357 انتشار  شماره 60 بود كه در آذر ماه س
ــماره كه هيات تحريريه  يافت. در سرمقاله اين ش
ــام  ــد، بوى انقالب به مش ــرده بودن آن را تهيه ك
ــرمقاله مى خوانيم: «وقايع تند و  ــد. در س مى رس
سريعى كه چند ماهى است ناظر به كشور مى باشد 
ــتابى كه از طرف  و تصميمات غيرمنتظره و پرش
ــود،  هيات حاكمه براى مقابله با آنها گرفته مى ش
موجب دگرگونى هاى نويدبخشى گرديد. اين اميد 
را در د ل ها زنده كرده است كه در شئون اقتصادى، 
اجتماعى، سياسى، فرهنگى و علمى و فنى مملكت 
تحوالت اساسى پديد آيد و محيطى ايجاد شود كه 
در آن هر فردى از آحاد ملت از هر طبقه و صنفى 
ــد، آزادانه و دور از هر بيم و هراسى نقش  كه باش
ــراز نمايد....... در  خود را ايفا و عقيده خويش را اب
پانزده سال اخير كانون توانست تا محل مناسبى 
ــران تهيه كند  ــون در ته ــر مركزى كان براى دفت

ــود.» همچنين  ــداث ش ــاختمانى در آن اح و س
ــران مى خوانيم:  ــين اي ــار كانون مهندس در اخب
ــريف امامى از  ــتعفاى كتبى آقاى ش ــه اس «نظر ب
رياست كانون، هيات مركزى طى اجالسيه مورخ 
1357/8/1 خود، آقاى مهندس احمد زنگنه را به 
ــت كانون انتخاب نمود و 302  اتفاق آرا، به رياس
نفر عضو جديد به تعداد اعضاى كانون مهندسين 

اضافه شد.»
***

پس از اين شماره كانون مهندسين مجله ديگرى 
منتشر نكرد. چرا كه پس از وقوع انقالب فعاليت آن 
به تعليق درآمد. از سويى بنا به درخواست وزارت 
كشور، دادگاه انقالب اسالمى مركز راى به مصادره 
ــه فعاليت كانون  خانه اين كانون داد كه در نتيج
مهندسين را براى هميشه متوقف كرد. گو اينكه 
ــان فعاليت هايى را  چندى بعد تعدادى از مهندس
ــان و از سرگيرى  براى بازپس گيرى خانه مهندس
فعاليت هاى اين نهاد آغاز كردند، اما اين فعاليت ها 

تا كنون بى نتيجه مانده است.

صدور حكم مصادره
ــه كانون  ــراى مصادره خان ــتين اقدامات ب نخس
مهندسين ايران سال 59 به عمل آمد. حدود يك 
ــال پس از پيروزى انقالب، 28 تير ماه 1359،  س
ــس دادگاه هاى  ــور به ريي ــت وزارت كش سرپرس
انقالب اسالمى مركز نامه اى نوشته و پيشنهادى 

را به اين شرح مطرح كرد: 
ــور به ساختمان كانون  «نظر به اينكه وزارت كش

ــورى دارد، با  ــاز ف ــين و متعلقات آن ني مهندس
ــناد و مدارك مربوط به آن مقتضى است  ارايه اس
ــبت به مصادره و تحويل آن به  پس از بررسى نس
ــه روز بعد يعنى  ــور اقدام نمايند.» س وزارت كش
ــالب  ــعبه اول دادگاه انق ــخ 59/4/31 ش در تاري
اسالمى مركز جلسه فوق العاده اى براى رسيدگى 
ــكيل داده و راى به مصادره  به اين درخواست تش
ساختمان كانون مهندسين و متعلقات آن داده و 

آن را به وزارت كشور واگذر كرد. 

در توجيه اين حكم آمده است: 
ــوى و از  ــابق پهل ــه و بنياد س ــن خالص « 1- زمي

بيت المال غارت شده است.
2- هزينه ساختمان در زمان نخست وزيرى آموزگار 
ــت، وجوه  ــرى، از عوايد نف ــت وزي از بودجه نخس
ــركت هاى پيمانكارى دست اندركار  دريافتى از ش

غارت بيت المال تامين گرديده است.
ــركت نفت ساخته شده  ــگاه آن توسط ش 3- باش

است.
4- مخارج تاسيسات كانون از راه نفوذ كارگزاران 
ــركت ها و كارخانجات  اصلى كانون ياد شده از ش

دريافت شده است.
ــت اعضاى كانون مهندسين  5- با دقت نظر در ليس
ــريف امامى،  و كارگزاران اصلى آن اكثرا در رديف ش
رياضى معدوم، رضا فالح، دفتريان و ... هستند، كه 
به علت ارتكاب جرايم و غارت بيت المال، همزمان با 
پيروزى انقالب از كشور فرار كرده اند و عده اى پنهان 

و متوارى مى باشند.

جريان نحوه مصادره ساختمان كانون مهندسين ايران 
و اقدامات انجام شده براى استرداد آن

مصادره خانه مهندسان
تهيه و تنظيم از : مهندس مهدى محيط كرمانى
عضو هيات رييسه و دبير رشته راه و ساختمان كانون مهندسين ايران

خانه كانون مهندسين ايران، با وقوع انقالب اسالمى سال 1357 به مصادره درآمد و فعاليت اين نهاد پس از حدود 35 سال متوقف شد. پس از اين اتفاق، 
برخى از اعضا در صدد درآمدند تا خانه خود را بازپس گيرند كه تاكنون به نتيجه نرسيده اند. احياى كانون مهندسين ايران و بازپس گيرى خانه آن نيز 
از مواردى است كه در اساسنامه كانون به آن توجه شده است. كميته انتشارات در دو شماره پيشين خبرنامه كانون گزارشى از تاسيس و فعاليت كانون 
مهندسين تهيه و منتشر كرد. در اين زمينه از اعضايى چون مهندس مهدى محيط كرمانى، مهندس حسن ايزدى، مهندس منوچهر احتشامى و بعضى ديگر 
از پيشكسوتان دانشكده فنى، كمك گرفتيم. در اين شماره جزييات مصادره اين خانه و فعاليت هاى انجام شده براى بازپس گيرى آن را خواهيد خواند. اين 

گزارش به همت مهندس مهدى محيط كرمانى، تهيه شده است.
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6- و با توجه به انگيزه تشكيل كانون كه مركزى براى  
زد و بند و به دست آوردن كارهاى پرسود مقاطع كارى 

و نتيجتا غارت بيت المال.
ــينى ها، خوش گذرانى ها،  7- و محلى براى شب نش
عشق بازى ها و تجمع اطراف استخر كنار زنان عريان 

هرزه و مشروب خورى ها بوده است.
ــن  ــز م ــالمى مرك ــالب اس ــذا دادگاه انق عليه
ــاختمان،  ــين، س ــوع؛ كانون مهندس حيث المجم
ــوال بيت المال  ــات و متعلقات آن را كال از ام تاسيس
ــترداد آن صادر  ــه اس ــخيص مى دهد و حكم ب تش
مى نمايد و در اختيار وزارت كشور جمهورى اسالمى 
قرار مى دهد تا از ساختمان و متعلقات آن در جهت 

نياز خود استفاده نمايند.
8- اين راى شرعى و قطعى و الزم االجرا است.»

اين ساختمان از آن پس در اختيار وزارت كشور قرار 
ــاع و مهاجرين  ــوان اداره كل امور اتب گرفت و به عن
خارجى مورد استفاده اين وزارتخانه قرار گرفت. با اين 
حال مهندسان پس از مدتى به فكر بازپس گيرى خانه 
خود و از سرگيرى فعاليت كانون افتادند. در اين زمينه 

اقداماتى نيز صورت گرفت. 
نتيجه اين اقدامات منجر به صدور مصوبه اى از سوى 

هيات دولت شد. 

مصوبه هيات دولت 
ــفند  ــه اى كه در تاريخ 27 اس هيات وزيران در جلس
ــكيل داد، مصوبه اى را به قرار زير  ــال 1367 تش س

ــه در جهت  ــرد: «وزارت برنامه و بودج ــب ك تصوي
ــين و تقويت بنيه فنى و مهندسى،  تشويق مهندس
از طريق بخش غير دولتى جامعه مهندسين ايران را 
تشكيل داده و وزارت كشور در اسرع وقت نسبت به 
بررسى اساسنامه و ثبت آن اقدام نمايد. در اين جلسه 
ــاختمان كانون مهندسين  همچنين موافقت شد س

سابق در اختيار اين جامعه قرار گيرد.»
اين مصوبه حدود 2 ماه بعد يعنى در تاريخ 68/2/18 

طى نامه شماره 471/113722/هـ توسط دبير هيات 
دولت به وزير برنامه و بودجه و وزير كشور ابالغ شد.

ــخ مثبتى به اين مصوبه  با اين همه وزير كشور پاس
نمى دهد. 

ــماره 1/3/3666 اين  ــه ش ــور در نامه اى ب وزير كش
ابالغيه را اين گونه پاسخ مى دهد؛ اين نامه در تاريخ 
68/3/9 به ثبت رسيده است: «در خصوص تشكيل 
ــين ايران، با عنايت به قانون احزاب و  جامعه مهندس
اينكه پيشنهاد موضوع از طرف وزارت برنامه و بودجه 
مى باشد، اساسنامه پيشنهادى جامعه مذكور را جهت 
بررسى الزم در كميسيون ماده 10 قانون احزاب به 

اين وزارت ارسال نمايند....
ضمنا در خصوص ساختمان كانون مهندسين با توجه 
به راى مورخ 59/4/31 دادگاه انقالب اسالمى مركز 
كه ساختمان و تاسيسات كانون مهندسين سابق و 
متعلقات آن را كال مصادره و در اختيار وزارت كشور 
قرار داده تا در جهت نيازهاى خود استفاده نمايد، لذا 
با توجه به نياز شديد وزارت كشور به ساختمان مذكور 
ابالغ مصوبه فوق الذكر از اين جهت موضوعيت قانونى 

ندارد.»
ــخ وزير برنامه و بودجه ادامه  اين نامه نگارى ها با پاس
مى يابد. وزير برنامه و بودجه در تاريخ 68/4/13 طى 
نامه شماره 51/638-4535-1 با ارسال پاسخ وزير 
ــوابق امر براى نخست وزير،  ــرح كامل س كشور و ش
درخواست واگذارى ساختمان كانون مهندسين ايران 
را به جامعه مهندسين ايران مطرح كرده است: «اينك 
با ارسال كپى نامه وزارت كشور منضم به راى صادره 
و با عنايت به ماده فوق ( ماده 120 قانون محاسبات 
ــور ) و تصويب نامه هيات وزيران دال بر  عمومى كش
ــه اين مطلب كه  ــاختمان مذكور و توجه ب تخليه س
ــاختمان هاى دوران طاغوت اعم از  عموما تمامى س
دولتى و غيردولتى در دوران انقالب اسالمى از عناصر 
ناصالح بازپس گرفته و در اختيار افراد صالح گذارده 
ــاختمان نيز بدين لحاظ و بنا به  ــت، اين س شده اس
مقتضاى فعاليت صنفى كانون مهندسين سابق در 
اختيار وزارت كشور قرار گرفته كه با تصويب هيات 
محترم وزيران مقرر گرديده در اختيار افراد صالح قرار 
گيرد. لذا خواهشمند است دستور فرمايند ساختمان 
ــور باز پس گردانده  مذكور به جامعه مهندسين كش

شود.»
 در نهايت دفتر نخست وزير در نامه اى به درخواست 
ــه فوق الذكر در  ــخ داد. نام وزير برنامه و بودجه پاس
ــه عنوان وزير  ــماره 44084 ب تاريخ 68/4/20 به ش
برنامه و بودجه نوشته شده و رونوشت آن در اختيار 
وزير كشور قرار گرفته است: «در خصوص درخواست 
واگذارى ساختمان كانون مهندسين سابق به جامعه 
مهندسين ايران جناب آقاى نخست وزير پى نوشت 
ــود، وزارت  ــق مصوبه دولت اقدام ش فرمودند. مطاب
كشور ساختمان بزرگ بيش از ساير سازمان ها دارد 

و كار هم كار بسيار مفيدى است و آقاى وزير محترم 
كشور كمك خواهد كرد تا مشكل سريعا حل شود.»

نامه به رييس جمهور
ــازمان ها و وزارت خانه هاى  ــن س نامه نگارى هاى بي
ــال  ــال 68 ادامه مى يابد. پاييز اين س مختلف در س
معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه 
ــه در تاريخ  ــند. در اين نامه ك نامه ديگرى مى نويس
68/8/14 و به شماره 1492-2338/51-1 نگاشته 
شده، معاون رييس جمهورى و رييس سازمان برنامه 
ــان مبنى بر در اختيار  ــاره به موافقتش و بودجه با اش
ــين در جلسه  ــاختمان كانون مهندس ــتن س گذاش
مورخ 68/8/3 و با توجه به متن مصوبه جلسه مورخ 
ــالم موافقت مورخ  ــران و اع ــات وزي 67/12/27 هي
68/4/30 نخست وزير، متن نامه تهيه شده به شماره 
ــورخ 68/8/14 به عنوان وزير  51/638-4535-1 م
ــتور مقتضى براى رييس جمهور  كشور را جهت دس

ارسال مى كنند. 
نامه فوق الذكر به شماره 76406در تاريخ 68/8/16 
توسط رييس دفتر رييس جمهور مبنى بر درخواست 
واگذارى ساختمان كانون مهندسين سابق به سازمان 
برنامه و بودجه عينا براى وزير كشور ارسال و در اين 
ــتحضار مقام محترم رياست  ــد: «به اس ابالغ قيد ش
ــت فرمودند (اقدام شود) و  جمهورى رسيد پى نوش
پيرو  اين نامه صورت جلسه تحويل ساختمان كانون 

مهندسين براى وزير كشور نيز ارسال مى شود.»

درخواست  اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاى 
ــماره 864 د گ 1  كيفرى 1 و 2 براى لغو دادنامه ش

مورخ 59/4/31
پس از دو سال و بعد از اينكه نامه نگارى ها به نتيجه 
ــيد، هفت تن از وزرا به فكر درخواست براى لغو  نرس
حكم دادگاه انقالب افتادند. بنابراين نامه اى به شماره 
1/7672 در تاريخ 71/2/29 خطاب به محمد يزدى، 
رييس قوه قضاييه، به عنوان رييس دادستان دادسراى 
انقالب اسالمى ايران نوشته و درخواست خود را طرح 
ــه به امضاى هفت نفر از  كردند: «به موجب نامه اى ك
وزارى محترم رسيده است، كانون مهندسين سابق، 
در زمينى كه از طرف دولت واگذار شده بود، از محل 
فروش ساختمان قبلى و كمك هاى مالى ساير اعضاى 
ــاختمانى احداث نموده كه ظاهرا حكم به  كانون، س
مصادره آن صادر گرديده است. از آنجا كه به موجب 
مصوبه مورخ 1367/12/27 هيات وزيران مقرر شده 
است سازمان برنامه و بودجه از طريق بخش غيردولتى 
جامعه مهندسين مشاور ايران را تشكيل دهد و از آنجا 
ــاختمان و وجوه نقدى كه مورد مصادره واقع  كه س
شده، متعلق به كانونى بوده است كه داراى موجوديت 
ــتقل وجداى از اعضا مى باشد و عضويت  حقوقى مس
ــراى  ــى از محكومين و متهمين دادگاه و دادس بعض

حكـم شـعبه اول دادگاه انقـالب 
اسـالمى: عليهـذا دادگاه انقـالب 
اسـالمى مركز مـن حيث المجموع؛ 
سـاختمان،  مهندسـين،  كانـون 
تاسيسات و متعلقات آن را كال از اموال 
بيت المال تشخيص مى دهد و حكم به 
استرداد آن صادر مى نمايد و در اختيار 
وزارت كشور جمهورى اسالمى قرار 
مى دهد تا از ساختمان و متعلقات آن 

در جهت نياز خود استفاده نمايند

گزارش
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انقالب در كانون مذكور على القاعده نمى تواند علت و 
يا سبب صدور حكم مصادره اموال كانون باشد، لذا با 
توجه به اين مطالب و مندرجات نامه اى كه تصوير آن 
پيوست است، الزم است ترتيبى اتخاذ گردد تا پرونده 
مربوطه مورد تجديد نظر قرار گرفته و حكم شرعى و 

قانونى مشخص شود.»
ــوى معاون اجرايى رييس قوه  قضاييه  اين نامه از س
ــنگين در نامه اى به شماره  به عنوان وزير صنايع س
ــخ داده شد:  م/1/23832  و در تاريخ 71/7/26 پاس
«در خصوص پرونده كانون مهندسين سابق و اعاده 
ساختمان آن به جامعه مهندسين ايران به استحضار 
ــب گزارش دادستان  ــاند از آنجايى كه حس مى رس
انقالب اسالمى تهران به موجب دادنامه شماره 864 
د گ 1 مورخ 59/4/31 حكم به استرداد تاسيسات و 
متعلقات كانون مهندسين به نفع وزارت كشور صادر 
شده است، در صورتى كه امكان انتقال از طريق هيات 
ــد، چون راى صادره قطعى بوده  محترم دولت نباش
است، به نظر مى رسد كه از طريق تقاضاى اعمال ماده 
35 قانون  تشكيل دادگاه هاى كيفرى 1 و 2 و شعب 

ديوان عالى كشور امكان تجديدنظر فراهم باشد.» 
در تاريخ 72/2/5 دادنامه شماره 92 شعبه سى و دوم 
ــور اقدام به صدور راى در اين مورد  ديوان عالى كش
كرد. پس از تشريح نحوه راى شعبه اول دادگاه انقالب 
اسالمى مركز، در اين راى چنين آمده است: «اخيرا 
پس از گذشت حدود 12 سال از اجراى حكم دادگاه، 
ــالمى  هفت نفر از وزارى محترم دولت جمهورى اس
ــان، محمدهادى  ــان آقاي ــرح زير : جناب ايران به ش
ــيدمحمد غرضى، بيژن زنگنه،  ــينيان، س نژادحس

ــين محلوجى،  عباس آخوندى، منصور رضوى، حس
غالمرضا شافعى، اكبر تركان، محمدمهدى خليلى و 
غيره طى نامه اى به عنوان رياست محترم قوه قضاييه 
با اعالم اينكه بنا به تصويب هيات محترم دولت مقرر 
ــران از طريق بخش  ــين اي گرديده جامعه مهندس
غيردولتى تشكيل شود و از آنجا كه ساختمان و وجوه 
ــرار گرفته متعلق به كانون  نقدى كه مورد مصادره ق
بوده كه داراى موجوديت حقوقى مستقل و جداى از 
اعضاى آن مى باشد، از معظم له درخواست نموده اند 

تا پرونده مربوطه مورد تجديدنظر قرار گيرد.
ــتان كل  آنچه كه در نظريه جناب معاون اول دادس

كشور به آنها اشاره شده است، به شرح زير مى باشد:
1- برابر سابقه امر زمين ساختمان كانون مهندسين 
ــورخ 1345/7/6 هيات  ــب نامه م ايران برابر تصوي

وزيران به كانون مهندسين واگذار مى شود.
2- هزينه هاى ساختمانى برابر سوابقى كه در پرونده 
وجود دارد، از حق عضويت و كمك هاى مالى اعضاى 
ــكارى و از محل فروش  ــركت هاى پيمان كانون و ش
ــاختمان قبلى كانون كه در خيابان جنوبى پارك  س
ــت حق عضويت اعضاى  ــهر بوده و از محل پرداخ ش
كانون در رابطه با رشته صنعت نفت تامين شده است 

و مبلغ بيست ميليون ريال از محل اعتبار دولت براى 
كمك به ساختمان كانون مهندسين پرداخت شده و 
هزينه تاسيسات جنبى آن از شركت ها و كارخانجات 

نيز تامين شده است.
3- برابر گزارش گروه اعزامى كميته مركزى انقالب 
ــصت  ــين مبلغ بيش از ش ــالمى، كانون مهندس اس
ــاب هاى خود موجودى داشته  ميليون ريال در حس

است.
ــاختمان در تاريخ  ــه س ــر پروان ــوابق ام 4- برابر س
1347/11/7 از طرف شهردارى تهران به نام كانون 
مهندسين ايران صادر شده و با توجه به مقررات قانون 
شهردارى از طرف شهردارى كانون مهندسين ايران 

مالك شناخته شده است.
ــاى كانون  ــى از اعض ــام بعض ــت و اته 5- محكومي
ــراى انقالب  ــين ايران در دادگاه و در دادس مهندس
ــالمى، موجب صدور حكم مصادره اموال كانون  اس

نمى باشد.
دادستان كل كشور در ذيل نظريه معاون اول دادستان 
كل كشور مرقوم داشته، «با توجه به اهميت موضوع 
كانون كارشناسى و عنايت هيات محترم وزيران بدين 

امر با اعمال ماده 35 موافقت مى شود.»
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ديوان عالى كشور امكان تجديدنظر فراهم باشد.» 
92 دادنامه شماره 92 دادنامه شماره 92 شعبه سى و دوم  5در تاريخ 5در تاريخ 72/2/5
ــور اقدام به صدور راى در اين مورد  ديوان عالى كش
كرد. پس از تشريح نحوه راى شعبه اول دادگاه انقالب 
اسالمى مركز، در اين راى چنين آمده است: «اخيرا 
12پس از گذشت حدود 12پس از گذشت حدود 12 سال از اجراى حكم دادگاه، 
ــالمى  هفت نفر از وزارى محترم دولت جمهورى اس
ــان، محمدهادى  ــان آقاي ــرح زير : جناب ايران به ش
ــيدمحمد غرضى، بيژن زنگنه،  ــينيان، س نژادحس

ــت حق عضويت اعضاى  ــهر بوده و از محل پرداخ ش
كانون در رابطه با رشته صنعت نفت تامين شده است 

كانون كارشناسى و عنايت هيات محترم وزيران بدين 
35امر با اعمال ماده 35امر با اعمال ماده 35 موافقت مى شود.»

گزارش



گزارش

خبرنامه كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران / سال بيست و چهارم / شماره 167 تا 169 / تابستان 1393 26

متن راى صادره با توجه به جريان مشروحه در متن 
ــت: «نظر به مراتب فوق،  مقدمه راى، به شرح زير اس
ــر عدم صحت حكم  چون دليل موجهى كه داللت ب
صادره از دادگاه انقالب مركز بنمايد، ذكر نشده است و 
اشكاالت مذكوره در نظريه جناب معاون اول دادستان 
محترم كل كشور با توجه به جهات ياد شده غيروارد 
است. لذا تجديدنظرخواهى از دادنامه به جهت عدم 
انطباق با ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاى كيفرى 

يك  و دو با آن مردود مى گردد.»

ماجرا به ديوان عدالت ادارى كشيده شد
تا اينجا نامه نگارى ها و درخواست ها بى نتيجه ماند. با 
اين حال، معاون وقت رييس جمهور و رييس سازمان 
برنامه و بودجه در تاريخ 72/7/25 مجددا در نامه اى 
به شماره 14189/51-1 به رييس ديوان عالى كشور 
ــه در آن چنين  ــتند ك در ارتباط با اين دادنامه نگاش
ــت: «هيات محترم وزيران در جلسه مورخ  آمده اس
67/12/27 تصويب و مقرر نمودند در جهت تشويق 
ــين و تقويت بنيه فنى و مهندسى از طريق  مهندس
ــين ايران را تشكيل  بخش غيردولتى جامعه مهندس
ــرع وقت نسبت به بررسى  داده و وزارت كشور در اس
اساسنامه و ثبت آن اقدام و ساختمان كانون مهندسين 
سابق در اختيار اين جامعه قرار گيرد و سازمان برنامه 
و بودجه را مامور انجام اين مصوبه فرمودند. نظر هيات 
محترم قضات شعب ديوان عالى كشور و جناب عالى 
را در مورد مالكيت ساختمان مورد نظر با فرض تحقق 
ــوه امكان اجراى  ــترداد اعالم و در مورد نح حكم اس
مصوبه هيات وزيران نيز در صورت مصلحت راهنمايى 

الزم مبذول فرمايند.»
ــخ  ــور نيز اين نامه را بى پاس رييس ديوان عالى كش
نگذاشت. در پاسخ وى در نامه اى به شماره 16311د-
ــعبه اول دادگاه  ــت: «ش ر و تاريخ 72/8/13 آمده اس
انقالب مركز در تاريخ 59/4/31 حكم مصادره 864 
ــن حيث المجموع كانون  ــادر نموده و م د گ 1 را ص
ــاختمان و متعلقات آن را كال از اموال  مهندسين، س
بيت المال تشخيص و حكم به استرداد آن صادر نموده 

است. حكم مزبور شامل دو جزء متمايز است: 
جزء اول اين حكم جنبه قضايى و قاطعيت دارد اين 
حكم برحسب درخواست دادستان كل براساس ماده 
ــعبه 32  ــوب 31 خرداد ماه 36 در ش 35 قانون مص
ــيدگى تجديدنظر مورد  ديوان عالى كشور براى رس
بررسى قرار گرفته ليكن با رسيدگى الزم اعتراض غير 
وارد بوده و حكم دادگاه انقالب تاييد و تسجيل شده 
ــلمين از هر جهت  و تعلق اين اموال به بيت المال مس

قطعيت يافته است.
ــه ادارى دارد و دادگاه انقالب  ــم جنب جزء دوم حك
اسالمى مركز برحسب درخواست سرپرست محترم 
ــت كه  ــازه داده اس ــان، اج ــور در آن زم وزارت كش
ــور در جهت نياز خود از ساختمان كانون  وزارت كش

گزارش
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مهندسين و متعلقات آن استفاده كند كه به معناى 
تمليك مال بيت المال به وزارت كشور نمى باشد.

ــالمى كه مسئول اداره  بنابراين دولت جمهورى اس
امور بيت المال مسلمين است، مى تواند به هر طريقى 
ــد، اقدام  ــلمين باش كه در جهت مصالح جامعه مس
نمايد و تشخيص ادامه نياز وزارت كشور در استفاده 
ــتفاده هاى ديگر از  ــا قطع آن براى اس از بيت المال ي

اختيارات دولت جمهورى اسالمى ايران است.»

تشكيل جامعه مهندسين ايران
ــاختمان كانون با اين  پس از آن كه بازپس گيرى س
نامه نگارى ها و درخواست ها ميسر نشد، وزرا به فكر 
ــين ايران افتاد تا با تكيه به  ــكيل جامعه مهندس تش
ــكيل چنين جامعه اى خانه مهندسان را باز پس  تش

گيرد.
ــه در تاريخ  ــه و بودج ــازمان برنام ــى س معاون فن
ــور، اداره كل سياسى و اداره  72/2/12 از وزارت كش
ــكيل جامعه مهندسين ايران  ــت تش سوم درخواس
ــه مصوبه هيات  ــه داد: با توجه ب ــرح اراي را به اين ش
ــه مورخ 67/12/27 سازمان برنامه  وزيران در جلس
ــويق مهندسين و تقويت بنيه  و بودجه در جهت تش
ــى، از طريق بخش غيردولتى جامعه  فنى و مهندس
ــكيل داده و وزارت كشور در  مهندسين ايران را تش
اسرع وقت نسبت به بررسى اساسنامه و ثبت آن اقدام 
نمايد. و در اين راستا تجديد فعاليت كانون مهندسين 
ايران توسط سازمان برنامه و بودجه نسبت به بررسى 

اساسنامه و ثبت آن اقدام نمايد.»
ــورت گيرد. اين  ــور الزم بود اقداماتى ص به اين منظ

اقدامات به اين شرح است:
«1) بررسى و تصويب اساسنامه

2) تشريفات انجام تشكيل مجمع عمومى و انتخاب 
اركان كانون

3) صدور اجازه براى ثبت شركت ها.»
متعاقب اين تصميم در نامه اى كه در تاريخ 72/2/18 
ــد، يك نسخه از  ــور نگاشته ش خطاب به وزارت كش
ــده و تطبيق يافته با ضوابط و  ــنامه اصالح ش اساس
معيارهاى اعالم شده با امضاى اعضاى هيات موسس 

شامل 7 نفر از وزرا به وزارت كشور ارسال شد.
در پاسخ به اين درخواست نامه دبير كميسيون ماده 
ــور در تاريخ 73/5/24  10 قانون احزاب وزارت كش
خطاب به معاون فنى سازمان برنامه و بودجه، نيازهاى 
ــيون ماده 10 به اين شرح درخواست  اعضاى كميس

شد. 
ــريات، گزارش  ــت، مجموعه نش ــوابق فعالي «1- س
ــته (قبل و بعد  ــا و مجامع عمومى گذش كنفرانس ه

از انقالب ) 
ــاى مختلف و  ــت دوره ه ــه فعالي ــر پروان 2- تصوي

اساسنامه، آيين نامه ها و مقررات داخلى
3- تعداد شعب در شهرستان ها و مسئوالن شعب

4- صورت اموال منقول و غيرمنقول
5- ساير مطالبى كه موجب افزونى اطالعات اعضاى 

كميسيون ماده 10 مى گردد.»

ناكامى
ــات دولت وزارت  با وجود همه اقدامات و مصوبه هي
كشور حاضر به واگذارى ساختمان مزبور به مهندسان 

نشد و لذا اقدامات در اين مرحله متوقف گشت.

اقدامات انجام شده توسط مهندس احمد شفاعت در 
زمان معاونت وزارت برنامه و بودجه

از مهندس شفاغت معاون وقت وزارت برنامه و بودجه 
درخواست شد كه اقدامات انجام شده در دوره تصدى 
خود را در مورد مصادره ساختمان كانون مهندسين 
ــت، وى  ــخ به اين درخواس ايران اعالم كند. در پاس
يادداشتى را نگاشته كه عين آن را در زير مى خوانيد:

ــدودى كه  ــورى اقدامات مح ــراه حض «پيرو مذاك
ــور فنى وزارت  اينجانب در زمان تصدى معاونت ام
برنامه و بودجه براى تجديد حيات كانون مهندسين 

ايران انجام دادم به طور خالصه عبارتند از:
ــوى  ــاى مهندس موس ــورى با آق ــره حض 1- مذاك
نخست وزير وقت مبنى بر لزوم تجديد حيات كانون 
ــات ماهيانه ايشان با وزير و  مهدسين ايران در جلس
معاونان وزارت برنامه و بودجه در سال 1366، ايشان 
ضمن تاييد كليات موضوع پيشنهاد داشتند كه كانون 
مهندسين اسالمى تشكيل شود كه اينجانب پاسخ 
دادم براى فراگير شدن اين تشكل حرفه اى غيردولتى 
بهتر است كه همه اقشار بتوانند در آن شركت كنند. 

ــه ماهيانه در همان سال 1366  2- در دومين جلس
باز هم بر احياى كانون مهندسين ايران اصرار كردم. 
مهندس موسوى موافقت خود را با اساسنامه جديد و 

بدون ذكر كلمه اسالمى اعالم كرد. 
3- در سال 1367 طى متنى كه اينجانب تهيه كرده 
ــى به مهندس  ــاى آقاى زنجان بودم، نامه اى با امض
ــاختمان كانون  موسوى مبنى بر باز پس گرفتن س
مهندسين ايران ارسال شد و با دستور ايشان موضوع 

در دستور كار هيات وزيران قرار گرفت.
4- در تاريخ 1367/12/27 هيات وزيران تصويب نمود: 
«وزارت برنامه و بودجه در جهت تشويق مهندسان و 
تقويت بنيه فنى و مهندسى، از طريق بخش غيردولتى 
جامعه مهندسان ايران را تشكيل داده و وزرات كشور 
ــى اساسنامه و ثبت آن  در اسرع وقت نسبت به بررس
ــد،  ــه همچنين موافقت ش اقدام نمايد. در اين جلس
ساختمان كانون مهندسين ايران سابق در اختيار اين 
جامعه قرار گيرد.» اين مصوبه در تاريخ 1368/2/18 
ــه وزارت برنامه و  ــماره 471/113722 هــ ب طى ش

بودجه ابالغ گرديد. 
ــور ابالغ  5- متن مصوبه دولت همزمان به وزير كش

گرديد. 

ــماره 484 –51 –3822 –1 در  6- طى تلكس ش
ــخ 1368/3/24  وزارت برنامه و بودجه از وزرات  تاري

كشور درخواست تخليه ساختمان را مطرح نمود. 
7- وزير كشور طى نامه شماره 1/3/3666 در تاريخ 
ــه اعالم كرد، اين  1368/4/7 به وزير برنامه و بودج
ساختمان در تاريخ 1359/4/31 مصادره و به وزارت 
ــان همچنين نياز  ــور تحويل گرديده است. ايش كش
ــاختمان مذكور را مطرح و  شديد وزارت كشور به س
اظهار داشتند مصوبه دولت موضوعيت قانونى ندارد. 
8- بعد از مصوبه دولت، وزارت برنامه و بودجه از چند 
نفر از مهندسان بنام كشور از جمله آقايان مهندس 
ــدس كتيرايى و ... دعوت به  كريميان(مرحوم)، مهن
عمل آورد تا به عنوان هيات موسس موقت نسبت به 

تدوين اساسنامه اقدام نمايند. 
9- هيات ياد شده هنگامى كه از متن نامه وزير كشور 
مطلع شدند، اعالم كردند چنانچه مهندسان قادر به 
بازپس گيرى ساختمان خود نشوند، لزومى به تشكيل 

جلسه و تدوين اساسنامه نيز ندارند.
ــده با  10-  نحوه پيگيرى و نامه نگارى هاى انجام ش
وزارت كشور طى نامه شماره 51/638-45 در تاريخ 
1368/4/13 به اطالع نخست وزير رسيد و درخواست 
شد: طبق ماده 120 قانون محاسبات عمومى كشور، 
ــاختمان را واگذار نمايد  هيات وزيران حق داشته س
ضمن اين كه به نحوه مصادره غيرمعمول ساختمان 
كانون مهندسين ايران كه بخش خصوصى در تامين 
هزينه ساختمان آن مشاركت داشته اشاره شده است.
ــماره  ــت وزير طى نامه ش ــاب آقاى نخس 11-  جن
ــخ دادند:  44084 در تاريخ 1368/4/30 چنين پاس
ــور  ــود. وزارت كش ــه دولت اقدام ش «مطابق مصوب
ساختمانى بزرگ با گنجايش بيش از ساير سازمان ها 
ــيار مفيدى است و وزير كشور  دارد و كار هم كار بس
ــود.»  ــريعا حل ش ــكل س كمك خواهند كرد تا مش

رونوشت اين نامه براى وزير كشور ارسال شده است.
ــخى به اين نامه نمى دهند و  ــور پاس 12-  وزير كش
رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى از مرداد 

سال 1368 شروع مى شود. 
ــمى  ــت جمهورى آقاى هاش ــان رياس 13-  در زم
رفسنجانى طى نامه شماره 1/2338/51/1492 در 
ــط اينجانب و با امضاى  تاريخ 1368/8/10 كه توس
ــده بود، بار ديگر اجراى مصوبه  آقاى زنجانى تهيه ش

دولت پيگيرى شد. 
يادآور مى شود طى اين مدت وزارت برنامه و بودجه 
به سازمان برنامه و بودجه تبديل و وزير آن به معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان برنامه  و بودجه تغيير 

سمت داده بود. 
14-  رييس جمهور طى نامه شماره 76408 مورخ 
ــتور دادند،  ــور وقت دس ــه وزير كش 1368/8/16 ب

ساختمان را به كانون برگردانند. 
15-  اينجانب همراه نامه اى از جناب آقاى زنجانى و 

گزارش
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ــاختمان با درخواست وقت  صورت جلسه تحويل س
ــور به حضور ايشان  مالقات قبلى از وزير محترم كش

رسيدم.
ايشان توضيح دادند كه وزارت كشور ساختمان كانون 
ــاختمان خيابان بهشت وزارت  مهندسين ايران و س
كشور را با شهردارى تهران معاوضه و ساختمان جديد 
در خيابان فاطمى را تحويل گرفته اند. لذا ساختمان 
در اختيار شهردارى است و بايد از آنها پيگيرى شود. 
ــه حاال وارد دوره  16-  در حقيقت تصور اينجانب ك
ــد حقوق  ــود كه باي ــده بوديم، اين ب ــازندگى ش س
مهندسان كشور باز پس گرفته شود، اما اين اميد به 

ياس تبديل شد. 
ــب در تاريخ 1370/2/25  17-  پيگيرى هاى اينجان
به اتمام رسيد و اينجانب از معاونت امور فنى سازمان 
ــه و رييس زمان  ــه و بودج ــازمان برنام به معاون س

نقشه بردارى كشور منصوب شدم. 
پيگيرى اين مهم توسط آقاى مهندس خليلى كه به 
سمت معاون امور فنى سازمان برنامه و بودجه انتخاب 

شده بودند ادامه يافت. 

اقدامات انجام شـده براى استرداد سـاختمان كانون 
مهندسين ايران

مصوبه مورخ 68/12/27 هيات وزيران وقت: «وزارت 
برنامه و بودجه در جهت تشويق مهندسين و تقويت 
بنيه فنى و مهندسى، از طريق بخش غيردولتى جامعه 
مهندسين ايران را تشكيل داده و وزارت كشور در اسرع 
وقت نسبت به بررسى اساسنامه و ثبت آن اقدام نمايد. 
در اين جلسه همچنين موافقت شد ساختمان كانون 

مهندسين سابق در اختيار اين جامعه قرار گيرد.»
ــت وزير در نامه اى به  رييس وقت دفتـــر نخـــس
ــخ به نامه  ــماره 44084 مورخ 68/4/20 در پاس ش
شماره 51/638-4535-1 مورخ 68/4/13 وزير وقت 
برنامه و بودجه چنين نوشت. رونوشت اين نامه براى 
ــد: «در خصوص درخواست  وزير كشور فرستاده ش
واگذارى ساختمان كانون مهندسين سابق به جامعه 
مهندسين ايران، جناب آقاى نخست وزير پى نوشت 
ــود، وزارت  ــق مصوبه دولت اقدام ش فرمودند: مطاب
ــاختمان بزرگ با گنجايش بيش از ساير  ــور س كش
ــيار مفيدى است  ــازمان ها دارد و كار هم كار بس س
ــور كمك خواهند كرد تا مشكل  و وزير محترم كش

سريعا حل شود.»
طى نامه شماره 76406 مورخ 68/8/16 رييس دفتر 
رييس جمهور مبنى بر درخواست واگذارى ساختمان 
كانون مهندسين سابق به سازمان برنامه و بودجه عينا 
ــال و در اين ابالغ قيد مى شود.  براى وزير كشور ارس
«به استحضار مقام محترم رياست جمهورى رسيد، 

پى نوشت فرمودند، اقدام شود.»
اين مصوبه توسط دبير هيات دولت طى نامه شماره 
471/113722/هـ مورخ 68/2/18 به وزير برنامه و 

بودجه و وزير كشور ابالغ شد.

پاسخ وزير كشور
ضمنا با توجه به راى مورخ 59/4/31 دادگاه انقالب 
ــات كانون  ــاختمان و تاسيس ــالمى مركز كه س اس
ــابق و متعلقات آن را كال مصادره و در  مهندسين س
اختيار وزارت كشور قرار داده تا در جهت نيازهاى خود 
استفاده كند. لذا با توجه به نياز شديد وزارت كشور به 
ساختمان مذكور ابالغ مصوبه فوق الذكر از اين جهت 

نيز موضوعيت قانونى ندارد.

نتيجه و جمع بندى 

ــد، اوال: بنا به تاييد رييس  ــاس آنچه تشريح ش براس
قوه قضاييه، رييس ديوان عالى كشور، معاون اجرايى 
ــتان دادسراى  ــت قوه قضاييه و باالخره دادس رياس
انقالب اسالمى، داليل عنوان شده در دادنامه شعبه 
ــالمى مركز مبنى بر مصادره  اول دادگاه انقالب اس
ــين ايران و تاسيسات و  ــاختمان كانون مهندس س

متعلقات آن موجه نبوده است.
ثانيا: عليرغم مصوبه مورخ 68/12/27 هيات وزيران 
به اين شرح: «وزارت برنامه و بودجه در جهت تشويق 
ــين و تقويت بنيه فنى و مهندسى، از طريق  مهندس
بخش غيردولتى جامعه مهندسين ايران را تشكيل 
ــور در اسرع وقت نسبت به بررسى  داده و وزارت كش
ــه  ــدام نمايد. در اين جلس ــنامه و ثبت آن  اق اساس
همچنين موافقت شد، ساختمان كانون مهندسين 
ــرد.» و موافقت  ــابق در اختيار اين جامعه قرار گي س
ــت وزير وقت  ــوى نخس ــين موس مهندس ميرحس
ــرح زير  ــالمى ايران در اين مورد به ش جمهورى اس
است: «مطابق مصوبه دولت اقدام شود وزارت كشور 
ساختمان بزرگ با گنجايش بيش از ساير سازمان ها 
دارد و كار هم كار بسيار مفيدى است و وزير محترم 
كشور كمك خواهند كرد تا مشكل سريعا حل شود.» 
ــنجانى، رييس جمهورى  ــمى رفس و موافقت هاش

اسالى ايران كه به وسيله رييس دفتر ايشان به اين 
ــتحضار مقام محترم  ــرح اعالم مى گردد: «به اس ش
رياست محترم جمهورى رسيد پى نوشت فرمودند: 
اقدام شود.» و باالخره راهنمايى و اعالم نظر رياست 
ديوان عالى كشور درباره حكم دادگاه انقالب اسالمى 
مبنى بر: «جزء دوم حكم جنبه ادارى دارد و دادگاه 
انقالب اسالمى مركز برحسب درخواست سرپرست 
ــت  ــور در آن زمان اجازه داده اس محترم وزارت كش
ــاختمان  ــور در جهت نياز خود از س كه وزارت كش
كانون مهندسين و تاسيسات و متعلقات آن استفاده 
ــال به وزارت  ــاى تملك مال بيت الم كند كه به معن
ــد. بنابراين دولت جمهورى اسالمى  كشور نمى باش
ــلمين است،  ــئول اداره امور بيت المال مس كه مس
ــت مصالح جامعه  مى تواند به هر طريقى كه در جه
ــخيص ادامه نياز  ــد، اقدام نمايد و تش مسلمين باش
ــتفاده از بيت المال يا قطع آن  ــور در اس وزارت كش
براى استفاده هاى ديگر از اختيارات دولت جمهورى 
اسالمى ايران است.» در نهايت اين كه صرفا وزارت 
كشور از واگذارى اين ساختمان به جامعه مهندسان 

ايران خوددارى نموده است.

مرورى بر نحوه مصادره سـاختمان كانون مهندسين 
ايران

الف : نحوه مصادره ساختمان كانون مهندسين ايران 
براساس درخواست مورخ 59/4/28 سرپرست وقت 
ــمـــاره 684-د-گ-1 مورخ  وزارت كشور، راى ش
ــعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز،  59/4/31 ش
مبنى بر مصادره ساختمان كانون مهندسين ايران و 
تاسيسات و متعلقات آن به داليل مشروحه در ذيل 
ــاختمان در اختيار وزارت كشور قرار  صادر شده و س

گرفت.
ــه در نامه اى  ــت قوه قضايي محمد يزدى رييس وق
ــاب به  ــورخ 71/2/29 خط ــماره 1/7672 م ــه ش ب
ــتان وقت دادسراى  ــى دادس ــالم رييس حجت االس
انقالب اسالمى مى نويسد: «به موجب نامه اى كه به 
امضاء هفت نفر از وزارى محترم رسيده است، كانون 
مهندسين سابق، در زمينى كه از طرف دولت واگذار 
شده بود، از محل فروش ساختمان قبلى و كمك هاى 
ــاختمانى احداث نموده  مالى ساير اعضاء كانون، س
كه ظاهرا حكم به مصادره آن صادر گرديده است. از 
آنجا كه بموجب مصوبه مورخ 1367/12/27 هيات 
ــازمان برنامه و بودجه از  ــده است س وزيران مقرر ش
ــين ايران را  طريق بخش غير دولتى جامعه مهندس
تشكيل دهد و از آنجا كه ساختمان و وجوه نقدى كه 
مورد مصادره واقع شده متعلق به كانونى بوده است 
كه داراى موجوديت حقوقى مستقل و جداى از اعضا 
ــد و عضويت بعضى از محكومين و متهمين  مى باش
دادگاه و دادسراى انقالب در كانون مذكور على القاعده 
نمى تواند علت و يا سبب صدور حكم مصادره اموال 

مصوبه مورخ 68/12/27 هيات وزيران 
وقت: «وزارت برنامه و بودجه در جهت 
تشويق مهندسـين و تقويت بنيه فني 
و مهندسي، از طريق بخش غيردولتي 
جامعه مهندسين ايران را تشكيل داده 
و وزارت كشور در اسـرع وقت نسبت 
به بررسي اساسـنامه و ثبت آن اقدام 
نمايد. در اين جلسه همچنين موافقت 
شد ساختمان كانون مهندسين سابق 

در اختيار اين جامعه قرار گيرد.»



گزارش

29خبرنامه كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران / سال بيست و چهارم / شماره 167 تا 169 / تابستان 1393

كانون باشد، لذا با توجه به اين مطالب و مندرجات نامه 
كه تصوير آن پيوست است، الزم است ترتيبى اتخاذ 
گردد تا پرونده مربوطه مورد تجديد نظر قرار گرفته و 

حكم شرعى و قانونى مشخص شود.» 
ــت  ــاد نگارنده همانطور كه در مرقومه رياس به اعتق

محترم وقت قوه قضاييه اعالم شده است، 
ــاختمان كانون مهندسين طبق مصوبه  1- زمين س
ــران از اراضى خالصه  ــات وزي مورخ 1347/7/6 هي
ــين ايران  (متعلق به بنياد پهلوى) به كانون مهندس

واگذار شده است.
ــت  ــل پرداخ ــاختمانى از مح ــاى س 2- هزينه ه
حق عضويت و كمك هاى مالى اعضاى كانـــــون؛ 
با مراجعه به تاريخچه كانون مهندسين ايران مندرج 
ــكده فنى  در خبرنامه كانون فارغ التحصيالن دانش
ــگاه تهران، متجاوز از 230 فقره پرداخت هايى  دانش
توسط اعضاى حقيقى و حقوقى براى كمك به احداث 
اين ساختمان انجام شده است و قسمتى از هزينه از 
ــاختمان قبلى و باالخره كمك هايى  محل فروش س
توسط دولت نيز انجام شده است. اين كمك متعلق 
به بيش از 5600 نفر از مهندسان اعضاى كانون بوده 

و جرم محسوب نمى شود. 
ــين ايران داراى متجاوز از 5600  3- كانون مهندس
ــت، اين اعضا  ــان كشور بوده اس نفر عضو از مهندس
ــبت به انتخاب 25 نفر به  ــنامه نس طبق مفاد اساس
عنوان اعضاى هيات مركزى اقدام نموده اند. طبيعى 
ــد كه از بين داوطلبان افراد موثر براى  به نظر مى رس
پيشبرد اهداف كانون انتخاب شوند. به طورى كه دو 
نفر از كسانى كه به عنوان عضو كانون در راى دادگاه 
انقالب اسالمى نام برده شده اند، از مقامات باالى آن 
زمان مانند مهندس شريف امامى، رييس مجلس سنا 
و مهندس رياضى، رييس مجلس شوارى ملى بودند.

ــته اند،  ــراد صرفا به دليل مقامى كه داش اوال؛ اين اف
ــبت مرام و مسلك و  ــده اند و نه به مناس انتخاب ش

عضويت در محافل و احزاب غيرقانونى.
ثانيا؛ تعداد انگشت شمارى از اين عده محدود (حدود 
25 نفر) نمى تواند به حدود 5600 نفر مهندس عضو 

كانون تسرى داده شود.
ثالثا؛ محكوميت و اتهام بعضى و تعداد انگشت شمارى 
ــران در دادگاه و در  ــين اي از اعضاى كانون مهندس

دادسراى انقالب اسالمى، دليل موجهى براى مصادره 
ساختمان كانون مهندسين ايران نمى باشد.

ــگاه كانون يكى از  ــتخر مختلط در باش 4- وجود اس
داليل مصادره آن عنوان شده است، سوال اين است، 
قبل از انقالب هتل هاى مهم ايران از جمله، هيلتون 
ــيان آزادى فعلى) و  ــتقالل فعلى)، هايت (پارس (اس
ــتخر  اينتركنتينانتال (الله فعلى) و غيره داراى اس
مختلط بوده اند، آيا پس از پيروزى انقالب اسالمى جز 
اينكه با تطبيق و رعايت شرايط  و ضوابط جمهورى 
اسالمى ايران به  كار خود ادامه داده اند؟ يا باشگاه هايى 
ــپه، وزارت پست و تلگراف و  از جمله باشگاه بانك س
ــاهى (انقالب فعلى) به دليل  تلفن و باشگاه شاهنش
ــتخر مختلط منجر به انحالل بانك سپه،  داشتن اس
وزارتخانه و باشگاه فوق الذكر يا مصادره آنها شده است 
يا اينكه با رعايت ضوابط جمهورى اسالمى ايران به 
ــا به اينكه با مراجعه به  كار خود ادامه داده اند؟ مضاف
تاريخچه كانون مهندسين ايران مندرج در خبرنامه 
كانون فارغ التحصيالن دانشكده فنى دانشگاه تهران 
مالحظه مى شود، به دليل حضور تعدادى از اعضاى 
ــنامه اى  متدين در هيات مركزى كانون، طى بخش
ــرب مشروبات الكلى در  توسط دبير كانون ارايه و ش

باشگاه كانون مهندسين ايران ممنوع بوده است.
در نامه شماره م/1/23832 مورخ 71/1/16، آقاى 
خسرو بيژنى معاون اجرايى وقت رييس قوه قضاييه، 
ــينيان، وزير وقت  خطاب به آقاى مهندس نژادحس
ــت: «در خصوص پرونده  ــنگين آمده اس صنايع س
ــاختمان آن به  ــابق و اعاده س كانون مهندسين س
ــتحضار مى رساند از  جامعه مهندسين ايران به اس
آنجايى كه حسب گزارش دادستان انقالب اسالمى 
ــماره 864-د-گ1  ــه ش ــه موجب دادنام تهران ب
ــترداد ساختمان و  مورخ 1359/4/31 حكم به اس
تاسيسات و متعلقات كانون مهندسين به نفع وزارت 
كشور صادر شده است، در صورتى كه امكان انتقال 
ــد، چون  ــر نباش از طريق هيات محترم دولت ميس
ــد كه  ــت، به نظر مى رس راى صادره قطعى بوده اس
ــكيل  ــاى اعمال ماده 35 قانون تش از طريق تقاض
دادگاه هاى كيفرى 1 و 2 و شعب ديوان عالى كشور 
امكان تجديدنظر فراهم باشد، مراتب جهت اطالع 

اعالم مى شود.»

پيشنهاد معاون اول دادستان كل كشور براى اعمال 
مفاد ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاى كيفرى 1 و 
2 و شعب ديوان عالى كشور به شرح زير است: «اخيرا 
پس از گذشت حدود 12 سال از اجراى حكم دادگاه، 
هفت نفر از وزراى محترم دولت جمهورى اسالمى 
ــان: محمدهادى  ــرح زير، جنابان آقاي ايران به ش
ــيدمحمد غرضى، بيژن زنگنه،  نژادحسينيان، س
عباس آخوندى، منصور رضوى، حسين محلوجى، 
غالمرضا شافعى، اكبر تركان، محمدمهدى خليلى 
ــت محترم قوه  ــه اى به عنوان رياس و غيره طى نام
ــا به تصويب هيات محترم  قضاييه با اعالم اينكه بن
ــين ايران از  ــده، جامعه مهندس دولت مقرر گردي
ــود و از آنجا كه  طريق بخش غيردولتى تشكيل ش
ساختمان و وجوه نقدى كه مورد مصادره قرار گرفته 
متعلق به كانون بوده كه داراى موجوديت حقوقى 
مستقل و جداى از اعضاى آن مى باشد، از معظم له 
درخواست نموده اند تا پرونده مربوطه مورد تجديد 

نظر قرار گيرد.»
ــور  ــتان كل كش ــه در نامه معاون اول دادس آنچه ك
ــرح است: (عينا  ــده است، به اين ش به آنها اشاره ش
مطالبى كه در نامه شماره 1/7672 مورخ 71/2/24 
رياست محترم وقت قوه قضاييه به معاون محترم اول 

دادستان كل كشور آمده است.)
ــماره 92 مورخ 72/2/5 شعبه  ــرانجام دادنامه ش س
ــور مبنى بر درخواست  ــى و دوم ديوان عالى كش س
ــور در اجراى  ــتان محترم كل كش تجديدنظر دادس
ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاى كيفرى يك و دو و 
شعب ديوان عالى كشور راى شعبه اول دادگاه انقالب 
اسالمى تهران داير بر استرداد ساختمان و تاسيسات 

و متعلقات كانون مهندسين ايران تاييد مى شود.
نامه شماره 16311-د-ر مورخ 72/8/13 رياست 
ــه معاون وقت  ــور خطاب ب وقت ديوان عالى كش
رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به 
اين شرح است: «شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى 
مركز در تاريخ 59/4/31 حكم شماره 864 د گ ا را 
صادر نموده و من حيث المجموع كانون مهندسين، 
ساختمان، تاسيسات و متعلقات آن را كال از اموال 
ــخيص و حكم به استرداد آن صادر  بيت المال تش

نموده است.» كه مشروح نامه در باال آمده است.

اصالحيه
قسمت نخست گزارش «كانون مهندسين ايران از بدو تاسيس تا مصادره» در شـماره 161 تا 163 خبرنامه به قلم 
آقاى مهندس منوچهر احتشامى در پاييز 1392 منتشر شـد. در صفحه 8 اين گزارش عكسى به اشتباه با عنوان 
مهندس منصور رشيدى، عضو هيات مركزى كانون به چاپ رسيده است. بنا به اعالم آقاى مهندس احتشامى، آقاى 

رشيديان هيچ سمتى در كانون مهندسين ايران نداشته است.
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دكتر همزاسـم منصوريان (شـيمى 45) و مهندس احمد آل ياسين 
در جشن سال گذشته كانون به عنوان مهندسان برجسته سال 92 
معرفى شـدند. كميته انتشارات براى آشنايى بيشتر اعضاى كانون 
با كم و كيف زندگى حرفه اى اين دو بزرگوار گفت و گوى كوتاهى را 
با آنان ترتيب داد كه در شماره قبل گفت و گو با مهندس آل ياسين 
را مطالعه كرديد. همانطور كه وعده كرده بوديم در اين شماره گفت 

و گو با دكتر منصوريان را مى خوانيد.  

گفت و گو
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گفت و گو با دكتر همزاسم منصوريان، مهندس برجسته سال 1392:

مهندسان جوان
 وارد صنايع بزرگ شوند

گفت و گو: سهيال بيگلرخانى 
عكس: هادى آجورلو

دكتر منصوريان سال 1345 در رشته مهندسى شيمى از دانشكده فنى فارغ التحصيل شد و به صنعت پتروشيمى پيوست. وى سال 1350 
به آمريكا رفت و پس از اخذ دكترا به ايران بازگشت. اختراع يك دستگاه پمپ الكترومغناطيسى مداربسته ويژه مخلوط كردن سياالت 
در كارهاى پتروشيمى از جمله فعاليت هاى دكتر منصوريان است. وى همچنين موفق به طراحى و احداث واحدهاى توليد پودر گوگرد 

ميكرونيزه، ميكروسنت و بعضى پودرهاى صنعتى و معدنى ديگر در ايران و كشورهاى همسايه شد. 

   آقـاى دكتـر لطـف بفرماييـد در ابتـدا 
مختصرى از فعاليت حرفه اى و تحصيلى تان 

بفرماييد.
من سال 1350 براى گذراندن دوره فوق ليسانس 
ــال 48 تا 50 به  ــل از آن از س به آمريكا رفتم. قب
عنوان سرپرست ناحيه اسيد مجتمع پتروشيمى 
شاپور سابق و زكرياى رازى كنونى مشغول به كار 
بودم. در آن زمان مديريت اين مجتمع در اختيار 
آمريكايى ها بود. جمعا 4 سال و نيم يعنى از بعد از 
فارغ التحصيلى در سال 45 تا سال 50 در ايران كار 
كردم. دوره هاى كارآموزى را نيز در مجتمع هاى 

شيميايى آمريكا و فرانسه گذراندم.
ــع بود، 12  ــوم مجتم ــيد كه يك س در بخش اس
ــد. در آن موقع بخش اعظم  مهندس كار مى كردن

ــدترين ايرانى  ــا بود. ارش مديريت با آمريكايى ه
معاون اداره كل تعميرات بود. بعد از 2سال كار به 
3نفر از ما مهندسان جوان كه حدود 35 نفر بوديم، 
ترفيع دادند. من يكى از اين 3نفر بودم. منتها من 
ــتعفا دادم و براى ادامه تحصيل در مقاطع  بعدا اس
ــال  ــانس و دكترا به آمريكا رفتم و در س فوق ليس

1357 به ايران بازگشتم.
ــع، كاركنان  ــرايط آن موق ــت، در ش بعد از برگش
ــى را براى مديريت  ــازمان هاى بزرگ هر كس س
ــد. در نتيجه پس  ــكيالت خود نمى پذيرفتن تش
ــد در تهران به  ــت ارش ــرات زياد، مديري از مذاك
ــر را كه قبال  ــه نف ــدگان كاركنان گفتند س نماين
ــنهاد كنيد و ما  ــتند، پيش ــابقه داش در صنعت س
ــه به اين  ــى را انتخاب مى كنيم ك از بين آنها يك

ــت جديد هم منتخب كاركنان و  ترتيب سرپرس
ــد. كميته كاركنان من  هم منتخب مديريت باش
ــنهاد دادند و مديريت من را  و دو نفر ديگر را پيش
انتخاب كرد. آن موقع مديرعامل پتروشيمى آقاى 
ــال هاى گذشته  دكتر رحيم عابدى بود كه در س
ــكده فنى استاد  ــكده پلى تكنيك و دانش در دانش
ــان استاد خودمان هم  درس پتروشيمى بود. ايش
بود. يك سال و نيم مديرعامل بزرگترين مجتمع 
ــران در آن زمان بودم  ــيمى در حال كار اي پتروش
ــت. مدتى قبل از  كه حدود 3هزار نفر كارمند داش
انقالب آمريكايى ها رفته بودند و كل سهام مجتمع 
پتروشيمى زكرياى رازى به ايرانى ها تعلق گرفته 
ــمت، مديرعامل شركت  بود. همزمان با حفظ س
ــيمى ايران – نيپون هم شدم. اين مجتمع   پتروش
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50 درصد به ايرانى ها و 50 درصد به ژاپنى ها تعلق 
داشت. بعدها ژاپنى ها سهام خود را واگذار كردند 
ــد. من آن  و اين مجتمع هم  100درصد ايرانى ش
ــركت  موقع مديرعامل و عضو هيات مديره اين ش
ــويى و نيشوايوايى  ــركت هاى ميتس نيز بودم. ش
ــهام ژاپن بودند.  ــدام صاحب 25درصد از س هر ك
ــهام يك نفر عضو در هيات مديره  هر 25درصدس
ــو هيات مديره  ــت و در مجموع ما 4نفر عض داش
بوديم. قرار بود، مديرعامل 4 سال ايرانى باشد و 4 

سال ديگر عوض شود. 
ــمت را داشتم. كار فشرده،  من همزمان اين دو س
ــد از انقالب  ــون بع ــود. چ ــكلى ب پيچيده و مش

مشكالت فقط فنى نبودند. 
بعد از حدود يك سال و نيم بيرون آمدم و تصميم 
گرفتم تشكيالت خودم را راه اندازى كنم. آن موقع 
ــت و تاثير اين  يك تحريم محدود هم وجود داش

تحريم در كشور مشهود بود. 
ــته هاى معدن،  ــدس در رش ــت مهن با چند دوس
ــروع  ــيمى و برق اين كار را ش ــى، ش زمين شناس
كرديم. ابتدا بيشتر براى ديگران خدمات مشاوره و 
مهندسى انجام مى داديم، اما بعد براى خودمان كار 
انجام داديم. هدف تعريف شده طراحى و كمك به 
برپايى واحدهايى بود كه با استفاده از مواد معدنى 
ــيميايى واسطه اى  داخلى بتوان بعضى از مواد ش
ــال 1360 تا  ــاز صنايع را توليد كرد. از س مورد ني
ــا محصوالتى كه  ــال واحدهاى متعددى را ب به ح
ــده، احداث  اكثرا براى اولين بار در ايران توليد ش

كرده ايم. 
تكنولوژى مورد نياز را خودمان توسعه داديم. در 
برخى از موارد نمى توانستيم از مهندسى معكوس 

استفاده كنيم. 
ــت و بايد  ــت در ايران وجود نداش چون اين صنع
خودمان طراحى مى كرديم. لوازم بسيار ضرورى 
ــم. در طراحى ها  ــدارى مى كردي را از خارج خري
استانداردهاى بين المللى را رعايت مى كرديم كه 
ــرانجام  ــد و پروژه ها را به س كار امن و اصولى باش

مى رسانديم. 
ــركت منيزيت ايران را تاسيس كرديم  از جمله ش
ــد كرديم. محصول  ــيدمنيزيم قليايى تولي و اكس
ويژه اى را نيز انحصارا توليد مى كنيم كه يك نوع 
ــيد است. اين  ــيمان منيزيتى قابل حل در اس س
ــد. حاال اين  ــيمان قبال از خارج وارد مى ش نوع س
مزيت وجود دارد كه فرمول آن طبق نياز صنعت 
ــاختار  ــه حفارى ها و س ــوب و با توجه ب نفت جن
ــاخته مى شود.  ــى ايران طراحى و س زمين شناس
ــد،  ــر در مواردى نياز به تغييراتى باش بنابراين اگ
هم مواد اوليه در اختيار ماست، هم فرموالسيون 
ابداعى آن و هم تجهيزات كنترل كيفيت محصول.  
وقتى چاه نفت به هرزروى مى افتد، به شكل سنتى 

و متداول راه هايى براى جلوگيرى از آن وجود دارد. 
ــيمان منيزيتى، اين است كه در  ويژگى  اصلى س
اسيد كلريدريك قابل حل است. بنابراين مى تواند 
ــداد موقتى حفره ها و تكميل عمليات  پس از انس
تعميراتى يا حفارى، با تزريق اسيد كلريدريك به 
ــيمان را حل كرده و بدون اينكه به  داخل چاه، س
ساختار زيرزمينى صدمه برسد، خلل و فرج مناطق 
ــه دليل مزاياى  ــردارى را دوباره آزاد كند. ب بهره ب
ــتر شده و  ــيمان رفته رفته مصرف آن بيش اين س
جايگزين بسيارى از روش هاى سنتى شده است. 
هرچند قيمت آن باالتر است اما از نظر كلى مقرون 
ــيمان يكى از محصوالت  به صرفه تر است. اين س

ويژه اى است كه در حال حاضر توليد مى كنيم. 

  آقاى دكتر در ضمن صحبت هاى مقدماتى 
فرموديـد كه همـان اواخـرى كه بـه ايران 
برمى گشتيد، از دانشگاه شيراز دعوتنامه اى 
براى تدريس دريافت كرديـد و عالقمندى 
ويژه شما تدريس بود. آيا اين تدريس محقق 

شد؟ 
ــفانه به هيچ وجه! من سال ها در صنعت كار  متاس
كرده بودم. بعد از دعوتنامه به شيراز رفتم و با يكى 
از دوستانى كه تدريس مى كرد، گفت و گو كردم، او 
گفت من خودم هم مى خواهم از اينجا بروم و رفت. 
بعد با دوستانى كه در دانشگاه هاى تهران تدريس 
مى كردند، مشورت كردم. حتى عالقمند بودم كه 
كارم را حفظ كنم و فقط به طور حق التدريس در 
جو دانشگاه باشم. گفتند نه!  برداشت شما مربوط 
به گذشته و دانشگاه هاى خارج از ايران است. االن 
ــت. آن دوستان هم خودشان به  جو  اين طور نيس
تدريج از دانشگاه بيرون آمدند. بعدا كه جو كمى 
بهتر شد، باز به فكر افتادم اما عملى نشد. به تدريج 

نيز بيشتر وارد صنعت شدم. 
به هر حال من صنعت را بيشتر دوست داشتم. در 
دوره فوق ليسانس و دكترا نيز كارهايى را كه براى 
ــتر جنبه طراحى و  پايان نامه انجام مى دادم، بيش

ساخت داشت. 
ــوع كار  ــه موض ــانس ك ــال در دوره فوق ليس مث
تحقيقاتى من اندازه گيرى مصرف انرژى همزن ها 
 Air Bearing  در ناحيه توربوالنت بود، يك نوع
(برينگ هوايى) به اضافه يك الكترود همراه با مدار 
الكترونيكى اندازه گيرى هدايت الكتريكى طراحى 
ــام دادم. در دوره  ــى ام را انج كرده و كار تحقيقات
دكترا نيز يك پمپ مغناطيسى كه حالت اختراع 
داشت، طراحى كردم. چون اين وسيله قبال وجود 
ــت. اما ثبتش نكردم. طراحى خاص خودش  نداش

را داشت.
 شيرى نيز طراحى كردم كه در گستره دماى 50 
ــرايط باال و پايين رفتن دما،  تا 200 درجه و در ش

كامال  آب بندى بود و نشت نمى كرد. اصوال من در 
ــتم. من  دوره تحصيل به صنعت خيلى عالقه داش
ــش عملى هم عالقمند  غير از بخش علمى به بخ
بودم و بعدا هم كه به ايران آمدم، اين كار را ادامه 

دادم. 
ــداث آنها اگر  در طراحى واحدهاى توليدى و اح
ــزات كمبودهايى بود،  ــى تجهي براى تامين برخ
ــوآورى كنم. در  ــم مى خاريد كه ن به اصطالح تن
ــران نبود و آن  ــال هاى اوليه بعضى اقالم در اي س
ــت. در نتيجه  زمان آمادگى خريد نيز وجود نداش
اين وسايل و تجهيزات را طراحى مى كرديم. مثال 
غبارگيرهاى كيسه اى يا مگنت هاى غلطكى القايى 

كه براى پروژه هاى خودمان طراحى مى كرديم. 
امروز اگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم، من ديگر 
ــركت هايى  خودم طراحى نخواهم كرد. امروز ش
هستند كه رشد كرده و به طور تخصصى طراحى و 
توليد مى كنند. آن موقع، نه مثل گذشته بود كه هر 
چيزى را كه مى خواستيد، مى توانستيد به راحتى 
ــركت هاى  ــرون بياوريد و نه مثل حاال كه ش از بي
ــاخت قابل قبولى  ــيارى توانايى طراحى و س بس

دارند.

  از دوره دانشكده فنى چه خاطره بارزى در 
ذهن شما ماندگار شده است؟

آن دوران در واقع بهترين دوره زندگى هر شخص 
و از بهترين سنين است. البته دوره سختى هم بود 
ــتيم. هر ساله افرادى  به خاطر درس هايى كه داش
ــوص اين كه كنكور  ــه مى بريدند. به خص بودند ك
ــته بودند. برخى تا ذره  سختى را پشت سر گذاش
ــرده بودند و  ــرف كنكور ك ــرژى خود را ص آخر ان
ــت داده بودند.  بعضى ها حتى تعادل خود را از دس
اما به هر حال تقريبا همه توانستند خود را جمع و 

جور كنند و از دانشگاه فارغ التحصيل شوند.
ــكده فنى هر جا مى رفتند،   فارغ التحصيالن دانش

موفق بودند. 
ــكده فنى در كارهاى خود  ــان دانش اكثر مهندس
ــيارى از درس ها،  ــرات بس ــد. خاط موفق بوده ان
ــى ها دارم. برخى  هم كالسى ها، سختى ها و خوش
ــيار دوست داشتيم. يادم مى آيد،  از استادان را بس
ــى درس مكانيك جامدات را  دكتر مجتبى رياض

براى همه رشته ها درس مى داد. 
ــان فرد بسيار شريف  چون درس پايه اى بود. ايش
ــتند.  ــه او احترام مى گذاش ــود. همه ب و آرامى ب
ــه خيلى پايين.  نمره هم، نه خيلى باال مى داد و ن
ــا 14 مى گرفتند. در  ــجويان بين 10 ت اكثر دانش
ــيرك روس ها آمده بود و  در  ــال ها يك س آن س
ــتقر  پارك الله فعلى، ميدان جالليه آن زمان مس
ــيرك اين بود كه  ــده بود. يكى از برنامه هاى س ش
ــت و  ــوار روى حلقه گردى مى گش ــك موتورس ي
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نمى افتاد. يكى از بچه ها توى كالس با حرارت اين 
را براى آقاى دكتر تعريف  كرد. دكتر رياضى گفت، 
مالحظه مى شود كه نبايد مى افتاد و اگر مى افتاد 
تعجب آور بود. اين كه نيافتاد جاى تعجبى ندارد. 
چون ايشان از ديدگاه علمى به پديده گريز از مركز 
نگاه مى كرد. اين يك خاطره از دكتر رياضى بود. از 
همه استادان خاطره اى داشتيم. مثال دكتر زادمرد. 

در مجموع رابطه خوبى بين استاد و شاگرد بود. 

  سخت گيرترين استادتان چه كسى بود؟
ــايد متفاوت باشد. دكتر  بسته به افراد مختلف ش
ــان  ــك درس مى داد. ايش ــيمى آنالتي زادمرد ش
ــت. در اولين كالس درس  حافظه بسيار قوى داش
ــت خواند و تا اپايان  اسم  دانشجوها را از روى ليس
سال يادش بود. شخصى جدى بود. امتحان كتبى 
ــفاهى و  ــد گفت مى خواهم، امتحان ش گرفت. بع

انفرادى هم بگيرم. 
ــخت گيرى  همه فكر مى كردند، معلمى به اين س
ــد گرفت؟ ما حتما خودمان  چطور امتحانى خواه
را مى بازيم و آنچه را هم كه بلديم، يادمان مى رود. 
اما وقتى براى امتحان شفاهى رفتيم، استاد جوى 
ــر چه را كه  ــرده بود و ه ــيار صميمى ايجاد ك بس
مى دانستيم،  گفتيم. در حالى كه در حالت عادى 

فرد نسبتا خشكى بود. 

  بعد از اين كـه به ايـران مراجعت كرديد، 
آيا خارج از ايران نيز پيگير مسايل علمى يا 

صنعت بوديد؟
آن موقع كه من به ايران برگشتم، مجرد بودم. قبل 
از بازگشت از شركت مهندسى فاستر ويلر پيشنهاد 
كار داشتم. امكانات برايم فراهم بود كه حتى اقامت 
هم بگيرم. اما خواهان اين بودم كه به ايران برگردم. 
ــرايط  ــرم  ش اما بعد از ازدواج و به دنيا آمدن پس
ــه 40 من  ــردم، اگر در ده ــد كه فكر ك طورى ش
ــوم، در محيط  ــكده فنى ش ــتم، وارد دانش توانس
بسيار رقابتى تر فعلى شايد اين امكان براى پسرم 
فراهم نباشد. حتى اگر از من باهوش تر هم باشد. 
با در نظر گرفتن اين كه پدر من يك كارمند ساده 
ــك فرزند امكانات  ــت و من با ي بود و 4فرزند داش
بيشترى دارم. اين بود كه به نظرم رسيد بهتر است 
خارج از ايران زندگى كنيم. خانواده ام را به كانادا 
منتقل كرده ام اما ارتباطم با اينجا هرگز قطع نشده 
است. از آنجا كارهاى ايران را پيگيرى مى كنم و از 
ــان به منابع مطالعاتى هم  امكانات دسترسى آس

بهره مى گيرم. 

  يك فرزند داريد؟
بله يك پسر دارم.

  ايشان االن چكار مى كنند؟
پسرم دبيرستانى است. چون دير ازدواج كردم. 

  با كانون چقدر آشـنا هسـتيد؟ آيا قبل از 
اينكه بـه عنوان مهندس برجسـته انتخاب 

شويد، كانون را مى شناختيد؟

بله خوشبختانه كانون را افراد فعالى مى گردانند. 
ــريات و خبرنامه ها را دريافت  از طريق ايميل، نش
ــتم. البته به  مى كنم و در جريان اخبار كانون هس
ــورى نبوده كه به غير از  خاطر رفت و آمدهايم، ط
ــاالنه بتوانم در  جشن 70 سالگى و جشن هاى س
ــم. به نظر من  ــم ديگرى حضور داشته باش مراس
ــت و  ــه فارغ التحصيلى فعالى اس كانون، مجموع
خوب كار مى كند. در حالى كه برخى وقت ها اين 
گونه جمع ها حالت تفننى پيدا مى كند چون افراد 

به طور موظف كار نمى كنند. 
ــرژى قابل  ــود و ان ــر كار مى ش ــا حرفه اى ت اينج
مالحظه اى گذاشته مى شود. كمك هاى حاميان 
هم بسيار موثر است. اما مهم تر از همه آنها نيروى 
اجرايى است. اعم از مديريت يا افرادى كه جوان تر 
هستند و همكارى مى كنند. در برنامه امسال هم 

اين فعاليت ها بسيار چشمگير بود. 

  مى توانيـد مقايسـه اى بيـن كانـون و 
انجمن هاى مشـابه خـارج از ايران داشـته 

باشيد؟ 
ــتند كه چون  ــا آلومنى هايى هس نه چندان! آنج
من تا فارغ التحصيل شدم، به ايران آمدم، فرصت 
ــتم. اما آثارى  آنچنانى براى عضويت در آنها نداش
ــتر يك حالت مراسم تشريفاتى  كه مى بينم، بيش
ــت. در حالى كه كانون فعاليت مستمر  ساالنه اس

روزانه داشته و بسيار فعال  تر است. 

  از آنجا كه شما تجربه بسـيارى در زمينه 
صنعت داريد، چه توصيه اى براى جوانان در 

حال تحصيل داريد؟
شرايط االن با آن موقع تفاوت هاى بسيارى دارد. 
ما هنوز از دانشكده فارغ التحصيل نشده و مدرك 
ــيده، با ما مصاحبه كردند. آنقدر  به دستمان نرس
ــتند كه حتى در خصوص خدمت  به نيرو نياز داش
سربازى هم فقط همان مرحله آموزش مقدماتى 
را گذرانديم و بعد وارد كار شديم. اين شانسى بود 
كه براى جوانان حاال فراهم نيست. من همين كه 
توانستم وارد يك تشكيالت بزرگ شوم، تجربيات 

فراوانى برايم به ارمغان آورد. 
ــش را دارند  ــانى كه امكان به همين دليل به كس
ــكيالت بزرگ شده و  توصيه مى كنم وارد يك تش
كار ياد بگيرند؛ حتى اگر اين تشكيالت دور از مركز 
باشد. اول جوانى وابستگى ها و تعهدات خانوادگى 
ــت؛ حتى اگر حقوق دريافتى كم است و  كمتر اس
ــاد بگيرند.  ــت، بروند كار ي منطقه بد آب و هواس
ــخص فارغ التحصيل  ــن اول كه ش چون به نظر م
ــت است  ــت. درس ــود، هنوز مهندس نيس مى ش
ــا در صنعت  ــى را ياد گرفته ام ك مبانى مهندس
ــدا مى كند. يك  ــل پي ــت كه اين اصول صيق اس
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فرصت ديگر هم كه براى من فراهم شد اين بود كه 
ــانس ابتدا چند سال  بعد از فارغ التحصيلى از ليس
ــه تحصيل رفتم. چون  كار كردم و بعد براى ادام
وقتى تجربه عملى دارى و درس مى خوانى، دروس 
بهتر جا مى افتد. اگرچه يك مشكل هم دارد، وقتى 
بين تحصيل فاصله بيافتد و ادامه تحصيل در سن 
باالتر باشد، آن انعطاف سنين پايين وجود ندارد؛ 
ــه مى دهى.  ــترى ادام اما در عوض با تجربه بيش
ــد از فارغ التحصيلى وارد  ــه بالفاصله بع افرادى ك
ــوند، مهندسانى هستند كه  كارهاى ادارى مى ش
ــت كار نكرده اند و نمى توانند  يك روز هم در صنع
ــت صحيحى از صنعت داشته باشند. به  برداش
ــوز داده اند،  ــى براى صدور مج آنها تعاليم
اما اين شخص از اول پشت ميز نشسته و 

فرصت نداشته كه مهندس شود. 
ــازار كار ايران  البته مى دانم انتخاب در ب
بسيار مشكل است. در حالى كه آن زمان 
ــاب مى كرديم. بنابراين  ما خودمان انتخ
ــى امكانش  توصيه مى كنم اگر براى كس

فراهم است، وارد صنايع بزرگ شود. 

  بـه نظـر شـما در حـال حاضـر 
معضـل اصلـى در عرصـه آموزش 
بسـيارى  چيسـت؟  مهندسـى 
معتقدند مشكالت اشتغال به خاطر 
ناهماهنگـى آموزش مهندسـى با 

نياز است.
ــوزش نزديك  ــال حاضر به آم من در ح
ــتم، اما حداقل در بخش مهندسى  نيس
ــه تحصيلى  ــيمى فكر مى كنم، برنام ش
ــت. آن  ــر از زمان ماس ــيار بهت فعلى بس
ــا مخلوطى از  ــه تحصيلى م زمان برنام
دروس پايه مهندسى بود، به عالوه دروس 
ــتادان ما اكثرا  شيمى. به اين دليل كه اس
ــيس دانشكده  ــانى بودند كه زمان تاس كس
ــور  ــال 1313 براى تحصيل به خارج از كش در س
ــه و آلمان رفته بودند. بعد از بحث  و عمدتا فرانس
ــه  كاريكاتورى كه پيش آمد، روابط ايران و فرانس
ــتند. (اين جور  ــورد و برخى ناچار برگش به هم خ
داستان ها در ايران سابقه تاريخى دارد.) بعد از اين 
ــجويان اعزامى درس خود را  ماجرا بعضى از دانش

نيمه كاره رها كردندو به ايران برگشتند.
ــتادان ما چندان به روز نبودند، حتى  بنابراين اس
ــا االن دروس واقعا دروس  ــتادان جوان تر. ام اس
مهندسى شيمى است. منتها آن زمان كسانى كه 
وارد دانشكده مى شدند، چون از يك كنكور سخت 
ــختى را مى گذراندند،  الك مى شدند و دروس س
ــان را با نيازهاى كارى  مى توانستند بعدها خودش
تطبيق دهند. اگر كاستى هايى در بخش آموزش 

بود، مى توانستند جبران كنند. اصولى را ياد گرفته 
ــده بودند و با هوش و  بودند، به ابزارهايى مجهز ش
زكاوت خود مى توانستند مسايل را حل كنند. االن 
مشكل اصلى ما اين نيست كه مباحث و دروس با 
صنعت سازگارى دارد يا خير. مساله اين است كه 
صنعت و اقتصاد ما بسيار بيمار است و نمى توانيم 

اين فارغ التحصيالن را جذب كنيم. 
اگر صنعت سالم باشد، بهتر مى تواند جوانى را كه 
از دانشكده بيرون آمده و با هوش و زكاوت است، 
جذب كند. از نظر من ما كمبودى به لحاظ هوش و 
ذكاوت نداريم. اما وضعيت اقتصاد به شكلى است 

كه نمى شود از آن استفاده خوبى كرد. 

  از طرفى بسيارى از كارفرماها مى گويند، 
مهندسـى كـه تـازه فارغ التحصيل شـده، 
دانش پايينى دارد. شـايد انتظار آنها خيلى 
باالست، فكر مى كنند بايد شخص چند سال 
تجربه داشته باشد. اين كاستى وجود دارد و 

بسيارى اين نگرانى را دارند.
ــتان من هم كه استاد  ــت! يكى از دوس درست اس
ــت و با هم هم دوره بوديم،  ــوادى اس ــيار باس بس
ــان تدريس  ــى اصفه ــكده صنعت ــال در دانش قب
ــركتى راه انداخت و خواست  مى كرد، او بعدها ش
ــتفاده كند؛ اما هميشه اين  ــجويانش اس از دانش
ــا بازدهى  ــد بعضى از اينه ــه را دارد و مى گوي گل
پايينى دارند، با وجود اين كه در دوره فوق ليسانس 

نمره هاى بااليى گرفته اند. 
به نظر من اين ماجرا به وضعيت روانى جوانان نيز 
ــى ندارند. ما زمان  برمى گردد. آنان انگيزه چندان
ــنه يادگيرى بوديم.  دانشجويى يا كارآموزى، تش
ــعى مى كرديم، همه  مثال در پااليشگاه آبادان س
ــود، ياد بگيريم.  ــه برايمان جديد ب چيزهايى را ك
ــت. در عين حال  ــده اس االن اين عالقه كمتر ش
ــى باالتر رفته است، فكر مى كنم  كه ضريب هوش
ــود، كاهش يافته  ــتى كه قبال ب آن انگيزه و خواس
است. وقتى دانشجويان مى بينند افرادى به خاطر 
ارتباطات با قابليت هاى خيلى پايين موقعيت هاى 
بااليى كسب مى كنند، انگيزه شان كاهش مى يابد. 
در حالى كه من فكر مى كنم، دانشجويان نبايد اين 

طور فكر كنند. 
ــگاه كنند، هم انگيزه خود  اگر صرفا از بعد مادى ن
ــود را، و هم  ــت مى دهند و هم توانايى خ را از دس
ــه منصه ظهور  ــاى خود را ب نمى توانند قابليت ه
ــده  ــان هم كه ش ــانند. بنابراين براى خودش برس
ــد و در هر حرفه اى  بايد از بعد اجتماعى نگاه كنن
ــبكه تقسيم  ــرفت كنند. در ش ــتند، پيش كه هس
ــك كارى انجام مى دهد.  كار اجتماعى هر كس ي
مهندسان در اين ميان نقش بسيار موثرى دارند. 
در هر بخش كه مى روند، مشهود يا نامشهود نقش 
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فرصت ديگر هم كه براى من فراهم شد اين بود كه 
ــانس ابتدا چند سال  بعد از فارغ التحصيلى از ليس
ــه تحصيل رفتم. چون  كار كردم و بعد براى ادام
وقتى تجربه عملى دارى و درس مى خوانى، دروس 
بهتر جا مى افتد. اگرچه يك مشكل هم دارد، وقتى 
بين تحصيل فاصله بيافتد و ادامه تحصيل در سن 
باالتر باشد، آن انعطاف سنين پايين وجود ندارد؛ 
ــه مى دهى.  ــترى ادام اما در عوض با تجربه بيش
ــد از فارغ التحصيلى وارد  ــه بالفاصله بع افرادى ك
ــوند، مهندسانى هستند كه  كارهاى ادارى مى ش
ــت كار نكرده اند و نمى توانند  يك روز هم در صنع
ــت صحيحى از صنعت داشته باشند. به  برداش
ــوز داده اند،  ــى براى صدور مج آنها تعاليم
اما اين شخص از اول پشت ميز نشسته و 

فرصت نداشته كه مهندس شود. 
ــازار كار ايران  البته مى دانم انتخاب در ب
بسيار مشكل است. در حالى كه آن زمان 
ــاب مى كرديم. بنابراين  ما خودمان انتخ
ــى امكانش  توصيه مى كنم اگر براى كس

فراهم است، وارد صنايع بزرگ شود. 

  بـه نظـر شـما در حـال حاضـر 
معضـل اصلـى در عرصـه آموزش 
بسـيارى  چيسـت؟  مهندسـى 
معتقدند مشكالت اشتغال به خاطر 
ناهماهنگـى آموزش مهندسـى با 

نياز است.
ــوزش نزديك  ــال حاضر به آم من در ح
ــتم، اما حداقل در بخش مهندسى  نيس
ــه تحصيلى  ــيمى فكر مى كنم، برنام ش
ــت. آن  ــر از زمان ماس ــيار بهت فعلى بس
ــا مخلوطى از  ــه تحصيلى م زمان برنام
دروس پايه مهندسى بود، به عالوه دروس 
ــتادان ما اكثرا  شيمى. به اين دليل كه اس
ــيس دانشكده  ــانى بودند كه زمان تاس كس
ــور  ــال 1313 براى تحصيل به خارج از كش ــال 1313در س 1313در س
ــه و آلمان رفته بودند. بعد از بحث  و عمدتا فرانس
ــه  كاريكاتورى كه پيش آمد، روابط ايران و فرانس
ــتند. (اين جور  ــورد و برخى ناچار برگش به هم خ
داستان ها در ايران سابقه تاريخى دارد.) بعد از اين 
ــجويان اعزامى درس خود را  ماجرا بعضى از دانش

نيمه كاره رها كردندو به ايران برگشتند.
ــتادان ما چندان به روز نبودند، حتى  بنابراين اس
ــا االن دروس واقعا دروس  ــتادان جوان تر. ام اس
مهندسى شيمى است. منتها آن زمان كسانى كه 
وارد دانشكده مى شدند، چون از يك كنكور سخت 
ــختى را مى گذراندند،  الك مى شدند و دروس س
ــان را با نيازهاى كارى  مى توانستند بعدها خودش
تطبيق دهند. اگر كاستى هايى در بخش آموزش 
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ــتقيم. بنابراين  ــتقيم يا غيرمس مهمى دارند، مس
نبايد آن اعتبار را فداى اين مسايل كرد. مسايلى 
ــاى ميلياردى  ــه رقم ه ــامى افرادى ك ــد اس مانن
ــد. رقم هايى كه با  ــرف مى كنن اين طرف و آن ط
ــد. درست است  شنيدنش كله آدم سوت مى كش
كه اين موضوعات بايد نگرانشان بكند، ناراحتشان 
بكند، اما نبايد به شكلى باشد كه انگيزه آنها را كم 
كند. هم به خاطر اجتماع و هم به خاطر خودشان. 
ــند، هم خودشان  ــته باش اگر انگيزه الزم را نداش

مى بازند و هم جامعه مى بازد. 

  آقاى دكتر! قبل از شروع مصاحبه انتقادى 
داشتيد كه مربوط به تخصص شما نيز هست، 
بحثى در ارتبـاط با آلودگى هـواى تهران و 
بنزين هـاى آلوده؛ اگـر مايليـد در اين باره 

توضيح بفرماييد.
من در جشن كانون هم گفتم، ما در دنيايى زندگى 
مى كنيم كه از زمان دانشجويى ما تاكنون جمعيت 
ــده و مصرف سرانه مواد هم  آن بيش از دو برابر ش
ــدار ما و تنها  ــده، منتها دار و ن بيش از دو برابر ش
ــت؛ همين  ــتگاه ما همين كره آبى رنگ اس زيس
ــياره آبى رنگ. بنابراين بايد بسيار مسئوالنه از  س
ــى بايد  آن بهره بردارى كنيم. در طراحى مهندس
ــت محيطى در نظر گرفته شود. مقدار  نكات زيس
بهينه از مواد و انرژى را مصرف و  حداقل ضايعات 
و حداقل آلودگى را ايجاد كنيم تا خفه نشويم. اين 
آگاهى با منافع شركت هاى بزرگ در تضاد است. 
تعهدى مثل پيمان كيوتو با منافع توليدكنندگان 
ــت، در حالى كه  سوخت هاى فسيلى در تضاد اس

روى زندگى همه مردم تاثير مى گذارد. 
نه فقط كسانى كه ايجادكننده آالينده ها هستند. 
ــردم رفته،  ــه اخير آگاهى م ــن يكى، دو ده در اي
ــت. در همه جاى دنيا هم در  رفته بيشتر شده اس
خصوص حقوق زنان و هم مسايل زيست محيطى 
و هم رفع تبعيض هاى نژادى و مذهبى آگاهى ها با 
گسترش وسايل ارتباط جمعى افزايش يافته است. 
ــديدى در خصوص خط  در آمريكا نيز درگيرى ش
ــت از آلبرتا به تكزاس كشيده  لوله اى كه قرار اس
ــم در آمريكا  ــود، وجود دارد. هم در كانادا و ه ش
ــود. در خاطرم  ــا آن مى ش ــاى جدى ب مخالفت ه
هست، آن زمان كه در تكزاس دانشجو بودم، هواى 
شهر لس آنجلس بسيار آلوده بود. يكى از استادان 
ــيار محافظه كار هم بود، چند روز به آن  ما كه بس
ــت نظرش عوض شده  ــهر رفت و وقتى برگش ش
ــانى كه مخالفت  بود. مى گفت فكر مى كردم كس
مى كنند، تندرو و ضدصنعت هستند، اما مى بينم 

آلودگى واقعا زياد است. 
با اقداماتى كه صورت گرفته، هواى اين شهر ديگر 

آلوده نيست. 

ــيار بدى دارد. در  تهران ما متاسفانه وضعيت بس
اينجا كمبود بنزين را با مواد آروماتيك پر مى كنند 
ــوآورى جا مى زنند. بدون اينكه  و آن را به عنوان ن
اهميت بدهند، اين مساله چه اثراتى روى سالمت 
ــهروندان دارد. حاال همه مى دانند كه اين مواد  ش
سرطان زاست. الزم نيست كسى تخصص خاصى 
ــد. اين جزو دانش عمومى است. با اين  داشته باش
ــئوالنه به خورد  همه اين مواد را اين طور غيرمس
مردم مى دهند. نمى دانم چه اسمى مى توان روى 
اين كار گذاشت. اين كشتار جمعى بدون تبعيض 
است. از نوزادان تا افراد باالى صد سال. از توانمند 
تا يك القبا. گرچه االن برخى از مسئوالن فكرشان 
بازتر است و مى گويند صنايع آالينده بايد تعطيل 
شود. اما نمى دانم چرا هنوز اقدامى نمى شود. اينها 
كه به فكر ميز خودشان هستند، بايد توجه كنند 
خودشان و خانواده شان هم در اين محيط تنفس 

مى كنند. 

ــت؛ سراغ  ــايه نيس ــرطان كه فقط براى همس س
ــان هم مى آيد. بنابراين اگر در گفتارشان  خودش
صادق هستند، بايد حتما يك حركتى انجام دهند 
ــاخت پااليشگاه نكنند. حتى  و آن را موكول به س
اگر بعضى از ترددها دچار مشكل شود، بازهم زيان 
اقتصادى آن كمتر از اين همه بيمارى زايى است. 
اين مساله فقط بعد معنوى ندارد. از بعد اقتصادى 
ــت. منتها برخى كوتاه مدت  هم بسيار زيان آور اس

نگاه مى كنند.
 

  آيا در بخش مهندسـى شـيمى در ايران 
توسعه اين صنعت، توسعه پايدار و عاقالنه اى 

بوده است؟
ــه بخش ها  ــت، هم ــعه پايدار الزم اس براى توس
ــا االن وقتى جايى  ــل كنند. ام همگون با هم عم
دچار كمبود مى شود، امكانات به آن سمت مى رود. 
ــدى هم صورت بگيرد، اما اين با  ممكن است رش
ــت.  ــع نبوده و موضعى بوده اس برنامه ريزى جام

جاهايى موفق بوده و جاهايى خير. صنايعى كه به 
شكل سنتى در ايران وجود داشته، صنعت توليد 
ــت. قند و نساجى  قند، نساجى و سيمان بوده اس
ــازى در حال نابودى  با واردات بى رويه و عدم نوس
است و فقط صنعت سيمان مانده است. آن هم به 
دليل اين كه مواد اوليه  آن داخلى و هزينه نقل و 
انتقال آن سنگين است. البته آن هم تابع نواسانات 
ــر عدم برنامه ريزى،  ــت. به خاط ــديد بوده اس ش
عدم هماهنگى و تغييرات سريع و عجيب و غريب 
ــد، شرط  ــعه بخواهد پايدار باش قوانين. اگر توس
ــى آن پايدار  ــت كه چارچوب قانون اولش اين اس
ــد، هر كس آمد به سليقه خود  باشد. اگر قرار باش
تغييراتى بدهد، نمى توان روى آن برنامه ريزى كرد 
برخى ورشكست مى شوند و برخى با رانت خوارى 
ــتحقاق ثروتمند مى شوند. اگر  و بدون داشتن اس
ــاهد توسعه  ــد، نمى توان ش وضعيت اين طور باش

پايدار بود. 

  در صنعت پتروشيمى چطور؟ چون صنايع 
بزرگ پتروشيمى در انحصار دولت است.

بخش هايى از اين صنايع در سال هاى اخير واگذار 
شده است. كار بدى هم نبود. يك مشكل اين بخش 
بى ثباتى در قيمت گذارى و قوانين است. من چند 
ــيمى نيستم و در صنايع  سالى است كه در پتروش
معدنى كار مى كنم. اما آنچه كه مى بينم عملكرد 
ــليقه اى و رفت و آمد اشخاص است. بسيارى از  س
كارها نيمه كاره مانده است. اين موضوع باعث شده 
عالوه بر مساله عدم سودآورى، سرمايه هاى راكد 
زيادى روى زمين بماند. اين كه اين مسايل چقدر 

با هم مرتبط بوده اند، من نمى دانم. 
ــازمان برنامه و بودجه كه براى اين كارها ايجاد  س
ــد. چرا؟ سازمان  ــبه منحل ش ــده بود، يك ش ش
ــت و راسا برنامه ريزى  يك اصول و چارچوب داش
مى كرد. تصميمات بدون بحث كافى يك شبه اتخاذ 
ــوند. ما االن صاحب نظر كم نداريم. در ابعاد  مى ش
اقتصادى و صنعتى صاحب نظران بسيارى داريم 
كه اگر بتوانند صحبت كنند و همه چيز علنى و باز 

باشد، مشكالت كمتر خواهد شد.

  به نظر شـما نهادى مثل كانون با توجه به 
عضويت تعداد بسيارى نيروى متخصص در 

آن در اين زمينه مى تواند، تاثيرگذار باشد؟
با توجه به حجم برنامه هاى موجود، كانون مى تواند 
به شكل ميزگرد، نشست و اين قبيل تجمع ها در 
ــد، اما نمى دانم مسئوالن  اين موارد تاثيرگذار باش
كانون تا چه حد روى اين قضيه كار كرده اند؟  شايد 
محدوديت هايى وجود دارد كه نمى توانند در اين 
ــورد آرا، حتى اگر  موارد اقدام كنند. اما قطعا برخ
ــاركت كنند، بسيار  5درصد مهندسان در آن مش

صنعت و اقتصاد ما بسيار بيمار است 
و نمى توانيم فارغ التحصيالن را جذب 
كنيم. اگر صنعت سـالم باشد، بهتر 
مى توانـد جوانى را كه از دانشـكده 
بيرون آمده و با هوش و زكاوت است، 
جذب كند. از نظر من ما كمبودى به 
لحاظ هـوش و ذكاوت نداريـم. اما 
وضعيت اقتصاد به شـكلى است كه 

نمى شود از آن استفاده خوبى كرد 
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مفيد است، تا اين كه افراد نظرات خود را پراكنده 
ابراز كنند. 

ــرات پخته تر ارايه  چون در همين رويارويى ها نظ
مى شود. در كشورهاى صنعتى گروه هايى هستند 
ــه مى دهند. مثال در  ــورت اتاق فكر برنام كه به ص
ــى صاحبان صنايع  مورد گازهاى گلخانه اى بعض
بزرگ سعى مى كنند با ارايه آمار غيرواقعى مساله 
ــانند. اما در مقابل نيروهايى هستند كه با  را بپوش
ارايه آمار واقعى و مستدل اين مسايل ر ا پيگيرى 

ــن پيگيرى هايى نبود، در  مى كنند. قطعا اگر چني
غرب يكه تازى بيشتر بود. در خصوص آلودگى هايى 
كه كارخانه ها يجاد مى كنند، گروه هايى صادقانه 
ــته و آگاه سازى مى كنند.  روى اين كار نيرو گذاش
ــتيم، درياچه اروميه  ــن وضعيتى داش اگر ما چني
ــل وزارت  ــال ها قب ــن وضعيت نمى افتاد. س به اي
ــيدمنيزيم استعالم داده  صنايع در خصوص اكس
ــنهاد داد كه  ــتادان منطقه پيش بود كه يكى از اس
ــتحصال كنيم  ــاده را از درياچه اروميه اس اين م

ــد. چون اين نكته نشان  كه خوشبختانه انجام نش
ــفانه حتى در بين دانشگاهيان  مى دهد كه متاس
ــط به اين كه  ــى وجود دارد كه فق نيز ديدگاه هاي
ــيم، نگاه مى كنند. اگر  ــود سريع برس چطور به س
ــكالت  ــه درياچه اروميه به اين مش قبل از اين ك
ــروج آب هاى  ــت ورود و خ ــود،  وضعي ــار ش دچ
زيرزمينى كارشناسانه بررسى مى شد، كار به اينجا 

نمى كشيد. 

  اگر اجازه دهيد، بخشى هم راجع به زندگى 
خصوصى شما سـوال كنيم. شـما به غير از 
تحصيل، در چه زمينه ديگرى مثل ورزش يا 

هنر فعال بوديد؟
ــه  ــتان، در زمين ــى و دبيرس ــاى ابتداي در دوره ه
ــى فعاليت مى كردم. اما بعدها كه  موسيقى و نقاش
ــد. ويلون  ــدم، خيلى فرصت نش وارد دانشكده ش
من همينطور بالاستفاده ماند، با اين كه دوره هايى 
ــدادم. در كانادا طى  ــه ن ــودم، اما ادام را گذارنده ب

هفته شنا و بعضى ورزش هاى سبك را براى حفظ 
تندرستى انجام مى دهم. چون بايد سالمت خود را 
ــيمى  حفظ كنم. يك دايره المعارف تكنولوژى ش
ــت كه دو نفر به اسم آقايان  حدود 26 جلدى هس
كرك و آتمر پايه گذار آن بودند. البته هر دو فوت 
ــارف كماكان  ــار اين دايره المع كرده اند، اما انتش
ادامه دارد. سال ها پيش مصاحبه اى با آقاى آتمر 
انجام شده بود. در آن زمان ايشان 85 ساله بود. از 
ــيدند، االن چكار مى كنى؟ گفته بود، حاال  او پرس
كه 85 ساله هستم، خانمم اجازه نمى دهد، بيشتر 

از 8 ساعت در روز كار كنم. 
به نظر من انسان هميشه بايد فعال باشد. مگر اين 
كه به جايى برسد كه از نظر فيزيكى نتواند. تا آنجا 
ــش دارند، بايد كار كرد.  كه سلول هاى مغزى كش
ــال ها كار و تحصيل كرده و  به ويژه كسانى كه س
تجربياتى دارند. من هم سعى مى كنم، در بعضى 
از رشته هاى جديد مطالعات تفننى داشته باشم. 
ــته هاى كه لزوما ربطى هم به مهندسى ندارد.  رش
ــرفت هاى جديد  ــتر به خاطر اين كه با پيش بيش

آشنا شوم.
 

  اگـر نكته اى هسـت كـه ما نپرسـيديم 
بفرماييد.

نكته خاصى ندارم، جز اين كه عمدتا جوانان هستند 
ــد به نيروهاى  ــبرنده دنياى آينده اند و باي كه پيش
خودشان تكيه كنند. من سعى كردم حتى االمكان 
روى ديگران تكيه نكنم و پروژه ها را در حد توانمان 
انجام دادم. در چارچوب پايبندى هايى كه به اجتماع 
و خانواده و اخالقيات دارند، كار كرده و مسايل خود 
ــيار زيرك تر  ــه االن جوانان بس ــد. البت را حل كنن
ــتند كه قديمى ترها  باهوش تر و فهيم تر از اين هس
بخواهند، آنان راهنمايى كنند. ما فقط از تجربيات 

خودمان صحبت مى كنيم. 

  بسيار متشكريم از وقتى كه در اختيار ما 
گذاشتيد.

جوانان انگيـزه چندانـى ندارند. در 
عين حـال ضريـب هوشـى باالتر 
رفتـه اسـت. وقتـى دانشـجويان 
مى بينند افرادى به خاطر ارتباطات با 
قابليت هاى خيلى پايين موقعيت هاى 
بااليى كسـب مى كنند، انگيزه شان 
كاهـش مى يابـد. در حالـى كه من 
فكر مى كنم، دانشجويان نبايد اين 
طور فكر كنند. اگر صرفا از بعد مادى 
نگاه كنند، هم انگيزه خود را از دست 
مى دهند، هـم توانايى خـود را و هم 
نمى تواننـد قابليت هاى خـود را به 

منصه ظهور برسانند

در پى انتشـار مصاحبه با مهندس آل ياسين 
در شـماره قبل خبرنامه و نظر ايشـان مبنى 
بـر انحالل انجمـن مديـران فنـى و اجرايى، 
ايـن انجمن جوابيـه اى را با امضاى جمشـيد 
شـيخ اكبرى، دبير آن به كانون ارسال داشته 

است كه در پى مى خوانيد: 
محمدهـادى  مهنـدس  آقـاى  جنـاب 

نژادحسينيان
مديـر مسـئول محتـرم خبرنامـه كانـون 

مهندسـين فارغ التحصيـل دانشـكده فنى 
دانشگاه تهران

با درود و احترام
خواهشـمند اسـت، دسـتور فرماييـد تا در 
خبرنامه آينده آن كانون نسبت به غيرواقعى 
بـودن نظريه جنـاب آقـاى مهنـدس احمد 
آل ياسـين در مورد انجمـن مديـران فنى و 
اجرايى كه در صفحه 29 خبرنامه شماره 164 
تا 166- سال بيست و سوم- زمستان 1392، 

درج شده اسـت، بر اسـاس قانون مطبوعات 
اقدام مقتضى صورت پذيرد. 

شايان ذكر است كه اين انجمن از بدو تاسيس 
(سـال 1372) تا كنون به طور مسـتمر فعال 
بوده و جناب آقاى مهندس احمد آل ياسـين 
از سال 1374 عضو اين انجمن و از سال 1391 
عضو كميسيون انتشارات و تبليغات هستند 
و همواره از دانش و تجارب ايشان در راستاى 

اهداف انجمن بهره مند بوده ايم.

جوابيه
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شركت عطارديان
مدير عامل : مهندس  محمدصادق 

الماسى
زمينه فعاليت:  راه سازى  

ساختمان سازى
انتقال آب و فاضالب

آدرس: تهران، استاد مطهري، 
سليمان  خاطر درفش،

پالك 8- طبقه  3
تلفن:  88834162
فكس: 88829318

ايميل: 
info@otaredianco.ir 

مهندسان مشاور سانو
مدير عامل : مهندس بهمن حشمتى

زمينه فعاليت: طراحى و نظارت سازه  
ژئوتكنيك ، بهسازى

آدرس:خيابان وليعصر، خيابان 
شهيد عباسپور(توانير)

شماره 11
تلفن : 88770173 ( 7 خط )

فكس: 88775520
www.sano.ir

info@sano.ir  :ايميل

شركت كيسون
مشاور عالي: مهندس محمدرضا انصارى

زمينه فعاليت: مهندسي، تدارك، ساخت، 
مديريت پروژه و تامين  مالي پروژه ها؛  در 
حوزه هاي نفت و گاز و صنعت، مسكن، 
سيويل و ساختمان، آب و فاضالب و 

سيستم هاي حمل و نقل ريلي
آدرس: تهران، شهرك قدس، خيابان ايران 
زمين، ساختمان ايران زمين، شماره 2288

تلفن :88072521
فكس: 88072520

 md@kayson-ir.com:ايميل
 www.kayson-ir.com :وب سايت

شركت تهران بوستن
مدير عامل : مهندس اسماعيل 

مسگرپور طوسى
زمينه فعاليت: خدمات مشاوره اي 
شامل مطالعات امكان سنجي، 

مطالعات بنيادي توسعه اي، طراحي 
اجراي طرح ها و پروژه      
  (BOO,EP,EPC,...)

آدرس: تهران، خيابان  دكتربهشتي، 
ميدان تختي،  اول خيابان على 
اكبرى،جنب كوچه مهرداد، 

پالك  119
تلفن :

 88747499-93و88756292
فكس: 88739452

info@tbe.ir :ايميل

شركت هگزا
مدير عامل : مهندس حسين چهرآزاد  

سال تاسيس:1344
زمينه فعاليت:مشاوره، مطالعات، طراحى، 
نظارت ومديريت طرح پروژه هاى راه و راه 
آهن، پل هاى بزرگ و خاص، سازه هاى 

زيرزمينى، تونل سازى و قطارشهرى
آدرس: خيابان سهروردى شمالى، 

باالتر از خيابان مطهرى، خيابان زينالى 
غربى،خيابان شهيد عشورى،

كوچه هشتم، پالك 13
تلفن :88742174-88506230

فكس: 88744900
info@hexa.ir
www.hexa.ir

شركت مهندسى اردال
ARDAL ENGINEERING CO.

مدير عامل : مهندس محمدحسين فتاپور
زمينه فعاليت: تهيه، نصب و راه اندازى و 

آموزش سيستم هاى اعالم و اطفاء حريق، 
پمپ هاى آتش نشانى، سيستم هاى 

حفاظتى و پوشش هاى ضد حريق
آدرس: تهران، خ  خالداسالمبولي،
خ  پنجم   پالك  23، طبقه  همكف

تلفن: 88710809-10
 فكس :88727167

 ardal@dpimail.net: ايميل
www.ardalengineering.com

www.ardal.co

مهندسين مشاور سيويار
مدير عامل : دكتر اورنگ فرزانه

زمينه فعاليت:طراحى و نظارت در
 پروژه هاى تونلهاى راه ، راه آهن و 

ايستگاه هاى زيرزمينى مترو
آدرس: تهران، خيابان كارگرشمالى، 

روبروى بيمارستان قلب، 
خيابان شكراهللا(يكم)، كوچه آذر، 

پالك 14،طبقه 2
تلفن: 88355804
 فكس :88355841

www.cvr-co.com  :وب سايت
info@cvr-co.com : ايميل

مهندسين مشاور كاوشگران
مديرعامل: مهندس فرزان رفيعا
زمينه فعاليت: زمين شناسى، 

مهندسى معدن،
 صنايع فلزى و غير فلزى، ژئوتكنيك

آدرس: تهران، 
سردار جنگل شمالى، بلوار قدس،

 24 مترى زيتون، ارغوان 1، پالك 4
تلفن: 021-44806070 

(خط ويژه)
فكس: 021-44808166

ايميل :
kce@kavoshgaran-mine.com

شركت فرعى راه   
مدير عامل : مهندس على آزاد

زمينه فعاليت:
راه ، پل، تونل، راه آهن، باند فرودگاه
آدرس: تهران ، ميدان  ونك، خيابان 
مالصدرا، خيابان پرديس،كوي  

زاينده  رود شرقى، پالك  16
تلفن : 88880055 - 88881166

فكس: 88884573
ايميل : 

fareirah@yahoo.com

شركت نشـرفـن
مدير عامل : مهندس آيدين ختالن

زمينه فعاليت: آموزش، 
تحقيقات،خدمات فن آورى 
اطالعات، برگزارى همايش، 

كنفرانس و نمايشگاه
آدرس: تهران، ميدان فاطمى، 

ميدان گلها، خيابان 1/4، پالك109،
طبقه اول

تلفن:88979251-5
فكس: 88971887

ايميل : 
info@nashrefan.com 

حاميان خبرنامه كانون

كميته انتشارات در هر شماره خبرنامه صفحاتى 
را به معرفى مختصر شـركت هاى اعضـا و زمينه 
فعاليت آنهـا اختصاص مـى دهد. ايـن صفحات 
فرصتى اسـت تـا اعضا عـالوه بر معرفـى زمينه 
فعاليـت خود بـه هم دانشـكده اى ها، از انتشـار 

خبرنامه كانون نيز حمايت كنند.
بدينوسيله از اعضاى كانون براى ارسال نام، آرم و 
زمينه فعاليت خود به دبيرخانه كانون براى انتشار 

در خبرنامه دعوت مى شود.

حاميان خبرنامه كانون
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شركت درياخاك پى
رئيس هيات مديره : 
دكتر  بهروز گتميرى

زمينه فعاليت: ژئوتكنيك،طراحي و 
نظارت،سازه، سازه هايي زيرزميني، 

گود هاي عميق، ژئوتكنيك و 
سازه هاي دريايي

آدرس: تهران، خ وليعصر، روبروي 
فاطمي كوچه عبده، شماره 46

تلفن :88930501-5
فكس:

 5-88930501 (داخلي 105)
info@daryakhak.com:ايميل

شركت صنايع كابل كرمان
مدير عامل : مهندس عليقلي فرداد
زمينه فعاليت:  :  توليد كننده انواع 

كابل هاي  كواكسيال، 
 مخابرات ،  برق

آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارك وي كوچه هستي، پالك 18
تلفن : 22669500-510-511

فكس: 22028427
ايميل:

info@kermancableind.com 

مهندسين مشار رمپ
مدير عامل: دكتر علي اردكانيان

زمينه فعاليت: راه، فرودگاه، راه آهن، 
حمل و نقل

آدرس:خيابان بهشتي شرقي، انديشه 
اصلي، انديشه 5 غربي، پالك 9، طبقه 3
تلفن: 88414030، 88414031 

88441880
فكس: 88441879

ايميل:
ardakanian@yahoo.com

شركت آبفن
مديرعامل: مهندس احمد قزل اياغ

زمينه فعاليت: مهندسين مشاور رسته 
آب ،سدسازي،شبكه آبياري،آب 

وفاضالب و كشاورزى
آدرس : سيدخندان،ابتداي سهروردي 

شمالي،كوچه مهاجر، پالك 25
تلفن : 021-88526903-5
فكس: 021-88511839

infoabfan@gmail.com: ايميل

شركت پرليت
مدير عامل : 

مهندس عليرضا ناصر معدلى
زمينه فعاليت: آب، حمل و نقل، 

ساختمان، تاسيسات و تجهيزات، 
كاوش هاى زمينى

آدرس: تهران،  ايران، ميدان ونك، 
خيابان برزيل، بن بست نارنج، شماره 2

تلفن:88784781
فاكس:88796462

info@perlite-co.com:ايميل

شركت مشاور فربر
FARBAR Consulting Engineers
مدير عامل : مهندس مهدى محيط كرمانى

زمينه فعاليت: انجام مطالعات و تهيه طرح و 
نظارت بر اجراى پروژه هاى راه هاى فرعى و 
اصلى ، بزرگراهها و آزادراهها، راه آهن شهرى 
و برون شهرى، پلهاى بزرگ و تونل ها و مقاوم 

سازى پلها
آدرس : تهران ، خ سيد جمال الدين اسد آبادى 

خ بيستون،  نبش خ دهم، پ 23
تلفن : 021-88707720
فكس: 88707714 -021

info@farbar-eng.com : ايميل

شركت صنايع كابل كاويان
مدير عامل : مهندس حسين حاجي 

حسينلو
زمينه فعاليت:  توليد كننده انواع

كابل هاي مخابراتي و برق
آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارك وي كوچه هستي، پالك 18
تلفن : 22669500-510-511

فكس: 22028427
ايميل : 

  info@kermancableind.com

شركت آب نيرو 
مدير عامل : دكتر حسين جاللى

زمينه فعاليت: سد سازى، شبكه هاى 
آبيارى زهكشى و نيروگاههاى برق آبى

آدرس:  خيابان سهرورى شمالى،
پائين  تر از خيابان شهيد بهشتى،

كوچه سينك ، پالك 18
تلفن : 4-88754753 و

88745715-16 
فكس: 88759345

 abniuru.co@gmail.com: ايميل
info@abniru.com

شركت مهندسين مشاور ماهر 
و همكاران 

مدير عامل : مهندس حسين كوشافر
زمينه فعاليت: طراحى و نظارت بر 
پروژه هاى ساختمانى بيمارستانى، 

ورزشى و آموزشى. طرح هاى ساماندهى 
آدرس: خيابان آفريقا، بلوار شهيد ستارى، 

پالك 11، طبقه 4
تلفن : 88878875 – 88785825

فكس: 88878876
وب سايت: 

www.mahervahamkaran.com
maher@mahereng.net :ايميل

شركت تعاونى مسكن كانون 
مهندسين فارغ التحصيل

دانشكده فنى دانشگاه تهران
مدير عامل : مهندس فرشيد جليلوند
زمينه فعاليت:  احداث مجتمع هاى 

مسكونى براى اعضاى كانون و بستگان ايشان
آدرس: تهران ، خيابان كارگرشمالى، 

كيومرث شكراهللا، پالك 133، خانه كانون
تلفن : 21 و 20 250 333 (026) 

مجتمع مهرشهر
فكس: 21 و 20 250 333 (026)

ايميل :
tmkanoon@yahoo.com

سايت اينترنتى :
www.tmk-fanni.com

مهندسين مشاور آبران
مدير عامل : مهندس على ربوبى 

خبوشانى
زمينه فعاليت : تاسيسات شهرى، 

آب و فاضالب
آدرس : خيابان شيخ بهايى شمالى ، 

خيابان كشفيان ، پالك 40
تلفن : 88060441-3
فكس :  88047504

tehran@abran.info  : ايميل
 www.abranco.net: وب سايت

شركت تعاونى مسكن كانون  شركت بسپار پى ايرانيان
مديرعامل: مهندس روزبه صالح آبادى
زمينه فعاليت: خدمات طرح و اجراى 

بهسازى خاك، پايدارسازى گود با روشهاى 
نيلينگ، انكراژ، شمع، ديوار برلنى، بهسازى 

خاك با تكنولوژى ميكروپايل، بهسازى 
خاك با استفاده از محصوالت ژئوسنتتيك
آدرس: تهران، خيابان شيخ بهايى شمالى، 

باالتر از تقاطع مالصدرا، خيابان عرفى 
شيرازى، پالك 36

تلفن: 88610242-3
فكس: 88037652

info@basparpey.com :ايميل

حاميان خبرنامه كانون
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شركت ساختمانى بتن شانتيه
مديرعامل: مهندس سيد محسن 

مقدس زاده
زمينه فعاليت: پيمانكار

آدرس:  چهار راه مطهرى،
سهروردى شمالى،كوچه بيشه، پالك 1

تلفن : 88798416-88400099
فكس: 88642004

ايميل:
info@betonchantier .com

شركت فنى و ساختمانى كانيو
1350                             سال تاسيس : 1350                             سال تاسيس : 1350  

  
مدير عامل : مهندس منصور حيدرى
زمينه فعاليت: احداث راه ، راه آهن، 
فرودگاه ، سد ، نيروگاه ،موج شكن 

و . . .
آدرس: تهران، خيابان پاسداران، 
خيابان نارنجستان هفتم، كوى 

7 و 7 و 7 5نرگس، پالك 5نرگس، پالك 5
كدپستى : 1957946611

22280477 - 22280477 - 22280477 22295278تلفن :  22295278تلفن :  22295278
22290526فكس: 22290526فكس: 22290526

info@canivo.com
www.canivo.com

شركت ساختمانى فيلده
مدير عامل :

مهندس پيروزكامورى مقدم
زمينه فعاليت: ساختمان سازى،

 راه سازى
آدرس: سهروردى شمالى،
 خيابان ابن يمين،پالك 19

تلفن:88735205 و 88741987
فكس: 88764388

p.kamvari@chmail.ir :ايميل

شركت مهندسان مشاور دريا بندر
 مدير عامل : مهندس مرتضى بنى جمالى
زمينه فعاليت: مطالعات توجيه فنى و 
اقتصادى، طراحى، مديريت بر اجراى 
بنادر، سازه هاى دريايى و مجتمع هاى 

صنايع دريايى
آدرس: تهران، پاسداران، ميدان هروى، 
خيابان موسوى، خيابان شهيد ضابطى، 

پالك 9
تلفن: 22516834 و 22516854

فكس: 22516063
 info@daryabandar.com :ايميل

مدير عامل: دكتر كامبيز بهنيا
سال تاسيس 1354

زمينه فعاليت: مشاوره، مطالعات و طراحى 
بناهاى خاك مسلح، ابنيه نگهبان، 

پايدارسازى گودبرداريها، بهسازى زمين،
پروژه هاى راه و راه آهن

آدرس: تهران، خيابان جمالزاده شمالى، 
خيابان غالمرضا طوسى، شماره 3

تلفن: 50 و 66943249
فكس: 66431176

www.khakemosalah.ir
info@khakemosalah.ir

شركت پيروز آراد
مدير عامل : مهندس پرويز ونداد

زمينه فعاليت : طراحى ، تهيه ، ساخت ، 
حمل و نصب تجهيزات هيدرومكانيكى 
سدها و شبكه هاى آبيارى ، انواع شيرها 

و تجهيزات صنعتى
آدرس : تهران، شيخ بهايى شمالى،  
بن بست وليعصر ،پالك 2، طبقه 2، 

واحد 4
تلفكس : 88046484 - 88063477  

88602127
piroozarad@yahoo.com

شركت ساختمانى ويسا

مدير عامل :مهندس محمد تقى مرادى
زمينه فعاليت: پيمانكار راه و ساختمان 

زيرسازى راه آهن ، پل ، تونل ، گالرى
آدرس: تهران، يوسف آباد ، 

خيابان 24 ، پالك 11
تلفن: 88705198-88720360-

88705193
فكس: 88725007

info@waysa.net :ايميل

 شركت ساختمانى دنا رهساز
مدير عامل : مهندس محمد ابوطالبي

زمينه فعاليت: ساخت بزرگراه ، آزادراه ، 
فرودگاه ، پل ، تقاطع غير همسطح ، سد 

سازي ،آبياري ، زه كشي ، فاضالب ، اجراي 
خطوط لوله نفت و گاز و آب ،  احداث تونل  

و ساختمان سازي .
آدرس: تهران،  ميدان آرژانتين، بلوار 
بيهقي، كوچه هشتم شرقي، پالك3

تلفن: 021-88757360
فكس: 021-88735079

info@denarahsaz.com:ايميل
www.denarahsaz.com

مهندسين مشاور طرح بامداد
مدير عامل : مهندس مجتبى كتيرائى

زمينه فعاليت : 
خدمات مشاوره سازه و معمارى

آدرس : يوسف آباد، خيابان جهان آرا،             
انتهاى خيابان 51،خيابان 53 ، شماره20، 

واحد اول غربى
تلفن : 88058830  و 88058840

فكس : 88618265
كدپستى : 1436744961

ايميل:
tarhebamdad@gmail.com

شركت انتشارات فنى ايران
مدير عامل :مهندس سيدرضا كروبى

زمينه فعاليت: انتشارات
آدرس: تهران،خيابان مطهرى،
خيابان ميرعماد، نبش سفارت 

هند،پالك 24
تلفن: 88505055
فكس: 88532136

info@entesharat.com :ايميل 
www.entesharat.com :سايت

شركت مهندسين مشاور زاوير
   مديرعامل:مهندس محمدرضا مسعوديه 
زمينه فعاليت: خدمات مهندسي مشاور 
در تخصص صنايع، توليد فلزات اساسي

آدرس: تهران، خيابان مالصدرا، شماره 96
تلفن:

88042414 و88032054- (021)
فكس: 88034894 – (021)

info@zavir-consult.com
www.zavir-consult.com

شركت نيمرخ
مدير عامل : مهندس محمدباقر 

حدادزاده هندو
زمينه فعاليت:

راهسازى، راه آهن(زيرسازى)، 
سدسازى،  پل، تونل، فرودگاه

آدرس: بلوار ميرداماد،خيابان بهزاد 
حصارى پالك6

تلفن: 22220343-021 (10خط)
فكس: 021-22226048

nimrokh_company@yahoo.com

حاميان خبرنامه كانون
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شركت پارس آداك
مديرعامل: مهندس كامبوزيا 

پزشك نجفى
زمينه فعاليت: مهندسى و اجراى 
پروژه هاى توليد ، انتقال و توزيع 

نيروى برق
آدرس: تهران، خيابان توانير،

خيابان نظامى گنجوى،شماره 39
تلفــن: 02188772379
فكس: 02188771941

ايميل: 
pars.adak@hotmail.com 

شركت آب و انرژى
عضو انجمن صنفى شركت هاى پيمانكار 
تاسيسات و تجهيزات صنعتى ايران، سال 

تاسيس1364
مديرعامل: مهندس محمدرضا 

محمدآبادى كمره اى
زمينه فعاليت:طراحى، اجرا و نگهدارى و 
تعميرات تاسيسات و تجهيزات صنعتى و 
خطوط لوله و ايستگاه هاى آبرسانى و گاز

آدرس:تهران، خيابان سپهد قرنى،
جنب بيمارستان آپادانا، پالك 125 واحد1

تلفن:88827634
فكس:88491165

شركت اينترالك
مدير عامل : 

مهندس محمد شريف زاده بوشهري
زمينه فعاليت :

طراحي،تهيه ،ساخت و نصب خطوط رنگ 
قطعات پالستيكي و فلزي طراحي ، ساخت 
ماشين آالت پوشش خطوط لوله آب و نفت 

و گاز و تجهيزات صنعتي
آدرس: خيابان سهروردي شمالي ، خيابان 
خليل حسيني، كوچه مريم،پالك 3،واحد3

تلفكس: 88530699-704 
 info@interlock.ir :ايميل
www.interlock.ir  :سايت

شركت آرمان مانگ
مديرعامل: مهندس قاسـم رحمـانـى
زمينه فعاليت: آسـانسـور و پـله بـرقى
آدرس: تهران، كارگرشمالى، پايين تر 
از چهارراه فاطمى، كوچه هما، پالك 4 

، طبقه 6 ، واحد 18
تلفن: 88973225-9             

       66572620-3
فكس: 88973200                 

66430292
ايميل:

Info@armanmang.com
سايت: 

www.armanmang.com

شركت سامان پى
 مديرعامل: دكتر حميدرضا الهى

زمينه فعاليت: پايدارسازى گودها به روش 
نيلينگ و انكراژ، بهسازى خاك و تحكيم 
پى ساختمان ها با روش هاى ميكروپايل،  

ستون شنى، تراكم ارتعاشى و تزريق
آدرس: تهران، خيابان شريعتى، خيابان 
شهيدكالهدوز(دولت)، نبش خيابان 

معتقد، بن بست بامداد، پالك 2، طبقه 5. 
تلفن: 22002420
فكس: 22602730

info@samanpey.com:ايميل
www.samanpey.com  :سايت

مدير عامل : مهندس عالءالدين سادات 
باريكانى

زمينه فعاليت :طرح و اجراى پروژه هاى 
سازه هاى آبى ، احداث اسكله ، موج 
شكن ، تاسيسات ساحلى ، تاسيسات 

الكترومكانيكال ، 
ابزار دقيق ،  ابنيه و حمل و نقل

آدرس : تهران، خيابان آفريقا ، بسمت 
شمال ، بعد از پل همت، نبش بن بست 

زاگرس، پالك 11 واحد7
تلفن : 88886648/ فكس : 88784035

 Info@parstechno.ir :ايميل
www.parstechno.ir :سايت

شركت زالل ايران
مدير عامل : مهندس اميرمنصور عطائى

سال تاسيس 1363
زمينه فعاليت:

تصفيه آب و فاضالب شهرى و صنعتى؛ 
يوتيليتى صنايع نفت، گاز و پتروشيمى 
آدرس: تهران، خيابان شريعتى، خيابان 

منتظرى نژاد، پالك 42 كد پستى 
1948814451

تلفن:27190000
فكس: 22844611

www. zolaliran.com

شركت ميشو داغى
 مدير عامل :مهندس احمدعلى پيروزفرد

زمينه فعاليت: پيمانكاري
مجري خطوط انتقال نفت و گاز و آب 
و اجراي كليه كارهاي ساختماني ، 
تاسيساتي، مجتمع هاي مسكوني ، 

آبرساني و فاضالب و راهسازي
آدرس: تهران ، خيابان ولي عصر ، ابتداي 

خيابان مطهري ، خيابان منصور ، 
پالك 22، طبقه دوم

تلفن: 88700997-8
فكس: 88722378

ايميل:
mishodaghi@yahoo.com  

شركت خمير مايه و الكل 
رازى(سهامى عام)

مديرعامل: مهندس على احتشامى
زمينه فعاليت:

 بزرگترين توليد كننده خمير مايه خشك 
فورى(ناب مايه) در بسته بندى هاى 

كيسه اى و وكيوم و ساشه.  بزرگترين 
توليدكننده اتانول طبى 96درصد و الكل 

صنعتى (بصورت فله و بشكه)
آدرس دفتر مركزى: تهران، ميدان ونك، 

خيابان برزيل شرقى، بن بست الله، پالك4، 
طبقه اول

تلفن: 88676723 / فكس: 88782763
afehteshami@yahoo.com :ايميل

www.ya-razi.org:سايت

شركت ارجان پى
 

مدير عامل: مهندس آرش روغنى
زمينه فعاليت :

اجراى ديوار آب بند ، شمع درجا ، نيلينگ ، 
ميكروپايل و پرده آب بند

آدرس : تهران،  بزرگراه جالل آل احمد، 
بين شهر آرا و پاتريس لومومبا، شماره 34

تلفن:88285385
فكس:88265764

www.arjanpay.com

شركت آسفالت طوس 
مدير عامل:مهندس على ناظران

زمينه فعاليت:اجراى امور پيمانى 
و طرح هاى EPC در پروژه هاى 

صنعتى، گاز و پتروشيمى، پروژه هاى 
صنعتى، معدنى، عمرانى و فرودگاهى

آدرس:تهران، خيابان وليعصر، باالتر از 
پارك ساعى، شماره 2225(ساختمان 

ايرانيان)
تلفن:88672636
فكس:88886415

info@asfalt-tous.com
www.asfalt-tous.com

حاميان خبرنامه كانون
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شركت بين المللي ارسا ساختمان
مدير عامل: مهندس على خطيبى

زمينه هاى فعاليت:
پروژه هاى سيويل صنعتى، سد

و سازه هاى وابسته، شبكه انتقال آب،
احداث راه، پل و تونل، شمع، حفارى و 

تزريق، آماده سازى و گودبردارى تخصصى
Cو PC,EPC در قالب قراردادهاى

آدرس: تهران خيابان ميرزاى شيرازى، 
كوچه شهدا، پالك 17 تلفن: 20 72 71 88

فكس: 47 18 72 88
 www.arsa.ir:سايت
 info@arsa.ir:ايميل

شركت معدنى امالح ايران
(سهامى عام)

مديرعامل : مهندس على اكبر ساداتى
زمينه فعاليت: توليد نمك تصفيه (تبلور 
مجدد) يد دار و بدون يد براى مصارف 

خوراكى ، صنايع غذايى و دارويى
سولفات سديم : براى مصارف پودرهاى 

شوينده ، شيشه سازى و صنعتى
آدرس: تهران- خيابان سيدجمال الدين 

اسدآبادى – خيابان 64 پالك 29
تلفن:  88067828 (ده خط)

فاكس: 88037020
info@amlah.com :ايميل

www.amlah.com :وب سايت

مهندسان مشاور صنعتى نوها
مديرعامل: مهندس حميد افشار

زمينه فعاليت: ساختمانهاى صنعتى، 
سازه، تاسيسات برقى و مكانيكى، صنايع 

فلزات اساسى
آدرس: تهران، قيطريه،

روشنايى، خيابان شهاب،
نبش مهرداد غربى، پالك2
تلفن: 22691060-62
فكس: 22691059

www.knowhow.ir  :سايت
knowhow@neda.net :ايميل

شركت مهندسين مشاور ترددراه
مدير عامل: مهندس عباس قدس

زمينه كارى : انجام خدمات فنى و مشاوره 
اى، طراحى و نظارت برحسن اجرا و انجام 

خدمات مشاوره اى
پروژه هاى راه و راه آهن

آدرس: تهران، خيابان شهيد مفتح، 
كوى بخشى موقر-پالك 8- كدپستى:  

1588834539
تلفن : 88305656 – 88834437 - 

88834510
دورنگار : 88839578

پست الكترونيكى:
info@Taraddod rah.IR 

شركت ساختمانى گراه
 

مدير عامل :مهندس حسين فقيهى 
مقدم 

زمينه فعاليت :پيمانكارى
آدرس: تهران  خيابان شريعتى خيابان 
داود گل نبى ميدان كتابى پالك 24 

طبقه 3 
تلفن: 22868470-22854796

فكس:22867442 
info@grah.ir :ايميل

مدير عامل : مهندس عباس مازوچى
زمينه فعاليت : راهسازى

آدرس : تهران خيابان ولى عصر باالتر 
ازچهارراه طالقانى كوچه فرهنگ 

حسينى پالك 1
تلفن :88947052 - 88945491

فاكس : 88944154
ايميل :

yahoo.com@parizz2004

حاميان خبرنامه كانون

شركت ساختمانى 
پاريز

شركت مهندسى برسامكو  
(سهامى خاص)

مديرعامل : مهندس محمداسماعيل 
منبع چى

زمينه  فعاليت : پايه يك رشته  (ساختمان 
و ابنيه _ تاسيسات و تجهيزات)

آدرس : تهران_  خيابان مالصدرا – شيراز 
جنوبى – خيابان

گرمسار شرقى پالك  36  طبقه 4
تلفن :88611812-15  

    فكس :88611778
info@barsamco.com :ايميل

     barsamco@yahoo.com           
www.barsamco.com :سايت

شركت زمين كاوان زمان
مدير عامل : مهندس محمدجعفر 

صادقى پناه
زمينه فعاليت : بخش معدن و صنايع 

معدنى از  پى جويى و اكتشاف تا 
استخراج و فرآورى مواد معدنى

آدرس : بزرگراه يادگار امامـ  بلوار 
ايثارگران (شمال)ـ  ايثار دومـ  پالك 10

تلفن : 22136256-9
فكس : 22065391

  Info@zaman- co.com : ايميل
 وب سايت :

   www.zaman-co.com

شركت ام – ك – بتن
مدير عامل: مهندس ايرج منصورى

زمينه فعاليت: طرح و اجراى پروژه هاى 
بتن پيش ساخته و پيش فشرده در 

صنعت راه و ساختمان
آدرس: تهران – فرمانيه غربى – خيابان 

صالحى (ندا) – پالك 5 - زنگ اول
تلفكس: 22241314 – 22241313 - 

22210649
mail@MKBeton.com
www.MKBeton.com

شركت توليدى صنعتى 
پارس رادياتور

مدير عامل: محمد خداپرست
توليد رادياتور پانلى منازل

آدرس دفتر مركزى :تهران 
خيابان مطهرى بعد از مفتح 

شماره 178 ط 1
تلفن :88832014
فكس :88307506

pars-radiator.ir :ايميل

مهندسان مشاور پاسيلو
مديرعامل: مهندس حسن زندى نژاد

سال تاسيس:1354
زمينه فعاليت مشاوره، مطالعات، طراحى،
نظارت ومديريت طرح پروژه هاى راه وراه 

آهن، قطار شهرى وابنيه فنى خاص
آدرس:خيابان مفتح شمالى، كوچه آرام

پالك 37
تلفن:88821884-88838280

فكس:88327628
info@passillo.com

www.passillo.ir

شركت توسار
مدير عامل: مهندس عباس غفارى

زمينه فعاليت: طراحى و ساخت راه، 
ابنيه، تاسيسات زيربنايى، انبوه سازى، 

زيرسازى راه آهن و باند فرودگاه
نشانى: تهران، شهرك غرب، تقاطع 
يادگار امام و شهيد دادمان، پالك1 

كدپستى:1468617444
تلفن:88374660
فكس:88370516

tossar@tossar.com :ايميل
www.tossar.com :سايت

شركت مهندسى برسامكو  
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اخبار و فعاليت هاى مختلف دانشكده فنى همواره مورد توجه كانون 
مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فنى بوده است. در اين شماره 
نيز در اين بخش اخبارى نظير معارفه دكتر محمود نيلى احمدآبادى 
استاد  نكوداشت  تهران،  دانشگاه  رييس  دومين  و  سى  عنوان  به 
برجسته كانى شناسى، دكتر ميرمحمدعلى ميرمحمدى، جشن هاى 
براى  فنى  دانشكده  انتشارات جديد  و  ساليانه رشته هاى مختلف 

مطالعه فارغ التحصيالن و عالقمندان منتشر مى شود.
  

دانشكده
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سى و دومين رييس دانشگاه تهران

نخستين جشن عيدانه 
مهندسى عمران

دو استاد برجسته دانشكده فنى برنده 
جايزه عالمه طباطبايى شدند

انتصاب سرپرست كميته ارتباط
با مدارس دانشكده فنى

دانشكده

ــود نيلى احمدآبادى به  ــم معارفه دكتر محم مراس
عنوان سى و دومين رييس دانشگاه تهران و تجليل از 
خدمات دكتر اميد سرپرست سابق دانشگاه و معاون 
وزير علوم با حضور دكتر فرجى دانا، وزير علوم، الهام 
ــاون حقوقى رييس جمهورى و جمعى  امين زاده مع
از دانشگاهيان روز دوشنبه 27 خرداد 1393 برگزار 
ــد.  دكتر محمود نيلى احمدآبادى در اين مراسم  ش
ــال هشتادمين  ــخنانش گفت: امس در بخشى از س
ــت. اين دانشگاه به  سال تاسيس دانشگاه تهران اس
عنوان بزرگترين، قديمى ترين و معتبرترين دانشگاه 
كشور از لحاظ تربيت نيروهاى متخصص و كارآمد 
ــگاه در حل مسايل كشور  است. مشاركت اين دانش
تعيين كننده است و همواره در دفاع از كشور و منافع 

علمى پيش قدم بوده است. 
دكتر نيلى ادامه داد: بايد در حوزه آموزش، پژوهش، 
ــكل بگيرد و يك  مالى و ادارى يك نظام يكپارچه ش
بازنگرى كلى در سياست ها و برنامه هاى دستگاه هاى 
ــم دكتر رضا  ــن مراس ــود.  در اي ــاوت ايجاد ش متف
فرجى دانا، وزيرعلوم، تحقيقات و فناورى نيز به ايراد 

سخنرانى پرداخت. وى با اشاره به تداخل مسئوليت ها 
ــت دانشگاه تهران،  و انتخاب ها در انتخاب سرپرس
ــئوليت ها گرفتار  گفت: ما هنوز در بحث تداخل مس
هستيم.  دكتر فرجى دانا با اشاره به باورهاى موجود 
در نقاط مختلف دنيا افزود: اين اعتقاد در دنيا وجود 
دارد كه دانشگاه جمع نخبگان است و نخبگان بايد 
اين اختيار را داشته باشند كه عالوه بر اينكه در مصالح 
كشور مشاركت مى كنند، در انتخاب مديران خود هم 
مشاركت داشته باشند.  وزير علوم گفت: ما نيازمند 
ــگاه بايد به جامعه  ــگاه پاسخگو هستيم. دانش دانش
ــان دهد و مشكالت  و مشكالت جامعه واكنش نش
ــن انتخاب فصل  ــكالت خود بداند. اي جامعه را مش
ــت تا بخش آموزش، پژوهش و سيستم  جديدى اس
ادارى و مالى به صورت يكپارچه شود.  دكتر فرجى دانا 
در پايان با بيان اينكه توسعه ايران اسالمى هميشه از 
دغدغه هاى دانشگاه تهران بوده است، افزود: مى توان 
ــانى و علوم  ــاى فنى، انس ــا درهم تنيدگى حوزه ه ب
ــج را طرح كرد كه  اجتماعى و هنر يك برنامه منس

حالل مشكالت كشور باشد.

برگزارى مراسم معارفه دكتر نيلى احمدآبادى،

ــن عيدانه و فارغ التحصيلى دانشكده مهندسى  ــتين جش نخس
ــفند 1392 در تاالر چمران دانشكده  عمران چهارشنبه 21 اس
فنى برگزار شد. در اين جشن كه با همت انجمن علمى دانشكده 
ــجويان ورودى 89 و پشتيبانى  ــى عمران، توسط دانش مهندس
ــكده فنى دانشگاه تهران  كانون مهندسين فارغ التحصيل دانش
ــيقى سنتى و راك، پخش  برگزار شد، برنامه هايى از قبيل موس
كليپ هاى خاطرات تصويرى ادوار مختلف از 88 تا 92 و كليپ 
داستانى «چاى تلخ»، مسابقه بين ادوار مختلف و مصاحبه با دو 
تن از استادان دانشكده، دكتر سهيل محمدى (راه و ساختمان 

68) و دكتر ايرج محمودزاده (راه و ساختمان 58) اجرا شد.
ــرق58) رييس  ــود كمره اى (ب ــور دكتر محم  در ادامه با حض
دانشكده فنى و دكتر بهنيا، استاد پيشكسوت دانشكده، از 7 نفر 
ــتادان، دكتر محمد رحيميان (راه و ساختمان 56)، دكتر  از اس
محمد شكرچى زاده (عمران 65)، دكتر ايرج محمودزاده كنى، 
ــيدتقى نايينى، دكتر شاهرخ مالك  دكتر نويد خادمى، دكتر س
ــل تمرين ماندانا  ــهيل محمدى، 3 تن از همكاران ح و دكتر س
ــجويان  ــى، عليرضا نجما و محمد جعفرى و 5 تن از دانش عباس
نمونه  دانشكده حسام حمله دارى (علمى)، الهام اسالمى (علمى)، 
على فالح (هنرى)، وحيد فرخى (ورزشى) و سيداميد ساجدى 

(اخالقى) تقدير به عمل آمد.

در سومين دوره اعطاى جايزه مرحوم عالمه طباطبايى (ويژه استادان و محققان 
ــد، دكتر پرويز  ــال جارى برگزار ش ــور) كه  27 ارديبهشت ماه س برجسته كش
جبه دارماراالنى (برق42)، استاد دانشكده مهندسى برق و كامپيوتر و دكتر وحيد 
ــكده فنى، به عنوان استاد و  اصفهانيان، استاد دانشكده مهندسى مكانيك دانش
ــاله از سوى بنياد ملى نخبگان  محقق برجسته معرفى شدند. اين جايزه همه س
رياست جمهورى به استادان ممتاز دانشگاه ها و پژوهشگران برجسته ايرانى، به 
دليل يك عمر خدمت آنها در عرصه آموزش، پژوهش، ارايه خدمت علمى به جامعه 

و رعايت جنبه هاى اخالقى در امر آموزش و پژوهش اهدا مى شود.

دكتر سارا نظيف (عمران 82) عضو هيات علمى دانشكده مهندسى عمران، طى 
ــوى دكتر محمود كمره اى (برق 58) رييس دانشكده فنى  حكمى مشترك از س
ــين فارغ التحصيل  و مهندس ميرعليرضا مهنا (معدن 67)، دبير كانون مهندس
دانشكده فنى، به عنوان سرپرست كميته ارتباط با مدارس دانشكده فنى منصوب 
شد. اين كميته قرار است برنامه ريزى منظم و شايسته اى را براى ارتباط با مدارس 
برتر، دانش آموزان نخبه و مشاوران دبيرستان هاى برتر كشور داشته باشد و جايگاه 

دانشكده فنى و توانمندى هاى آن را معرفى كنند.
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ــاليانه دانشكده  هفتمين جشن س
ــفندماه  ــيمي 19 اس مهندسي ش
ــهيد چمران  ــاالر ش 1392، در ت
دانشكده فني با حضور دانشجويان 
و استادان اين دانشكده باشكوه تر از 

ــط دانشجويان  دوره هاي قبل توس
ورودي سال 90 مهندسي شيمي 

و پليمر اين دانشكده برگزار شد. 
ــم،  ــه برنامه هاي اين مراس از جمل
ــي ابوالحمد  ــت دكتر گيت نكوداش

ــام  ــوت و بن ــتادان پيشكس از اس
ــن برنامه  ــكده بود. در اي اين دانش
ــوم دكتر  ــتاد مرح همچنين از اس
ــده و لوح يادبودي به  دانش ياد ش
ــد.  در بخش  ــواده وى اهدا ش خان
ــجويان  ــم از دانش ديگري از مراس
ــكده مهندسي  افتخارآفرين دانش
ــف  ــاي مختل ــيمي در زمينه ه ش
ــي  تجليل  علمي، فرهنگي و ورزش

به عمل آمد. 
از جمله مى توان به اين دانشجويان 
ــماعيل جباري،  ــرد: اس ــاره ك اش
ــبزچي و ناهيد رييسي  ــامان س س
ــوري مهندسي  كه در المپياد كش
ــده  ــيمي حايز رتبه هاي برتر ش ش
بودند.  سخنى دوستانه با استادان، 
ــابقه و پخش  ــيقي زنده، مس موس
ــذاب از  ــاي گوناگون و ج كليپ ه

ديگر برنامه هاي اين مراسم بود. 
ــين فارغ التحصيل  كانون مهندس
ــگاه تهران نيز  دانشكده فني دانش
مطابق روال هر ساله از حاميان اين 

مراسم بود.

جشن فارغ التحصيلى دانشجويان مهندسى معدن 
ــت 1393 در  ــر 15 ارديبهش ورودى 1388، عص
آمفى تئاتر دانشكده معدن برگزار شد. در اين مراسم 
ــجويان و خانواده هايشان، استادان  عالوه بر دانش
دانشكده از جمله دكتر معماريان، مهندس مهنا، 
دبير كانون و جمعى ديگرى از فارغ التحصيالن اين 
ــتند. اين برنامه با حمايت هاى  ــته حضور داش رش
مالى شركت دنياى شيرين (بستنى نيتل) و كانون 

ــين فارغ التحصيل دانشكده فنى دانشگاه  مهندس
ــن  ــد. مقدمات برگزارى اين جش تهران برگزار ش
ــجويان انجام شده بود.  از آبان 1392 توسط دانش
ــامل بخش هايى چون كليپ بازديدهاى  برنامه ش
ــتادان و تئاتر  ــى، خاطرات دانشجويان و اس درس
دانشجويى بود. در اين مراسم موزيك هايى همراه 

با دكلمه دانشجويان پخش شد. 
ــخنرانى دكتر مهدى  بخش ديگرى از برنامه به س

زارع، استاد زلزله شناسى اختصاص داشت كه وى 
به بيان خاطرات خود از تدريس به اين دانشجويان 
پرداخت. همچنين نكاتى را درباره ايمنى ساخت و 

ساز در تهران بيان كرد.
ــتاد دانشكده معدن  در پايان مهندس ياورى، اس
ــوگند مهندسى را براى  ــخنرانى س پس از ايراد س
ــجويان پس از  ــرده و دانش ــجويان قرائت ك دانش

دريافت لوح، سوگند مهندسى ياد كردند.

برگزارى هفتمين جشن ساليانه دانشكده مهندسى شيمى

جشن فارغ التحصيلى مهندسى معدن برگزار شد
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ــى و كانى شناسى ايران دومين  انجمن بلورشناس
ــود را  ــاى برتر خ ــت چهره ه ــش نكوداش هماي
ــتاد برجسته دكتر  ــت اس تحت عنوان «نكوداش
ــنبه 14  ــدى» يكش ــى ميرمحم ميرمحمدعل
ــكده مهندسى  ــت 1393 در تاالر دانش ارديبهش
معدن برگزار كرد. همزمان با اين مراسم، دانشكده 
مهندسى معدن نيز موزه كانى شناسى دانشكده را 
افتتاح كرد. در اين مراسم دكتر عقيل يوسفى كما 
ــكده فنى،  ــى دانش (مكانيك 66)، معاون پژوهش
دكتر سيدضياءالدين شفايى (معدن 65)، رييس 
ــى معدن، مهندس ميرعليرضا  دانشكده مهندس
ــون، دكتر ناصر تجبر،  مهنا (معدن 67)، دبير كان
ــى و كانى شناسى ايران  رييس انجمن بلورشناس
ــدن و  ــوت مع ــان پيشكس ــدادى از مهندس و تع

دانشجويان حضور داشتند.
ــر ميرمحمدى را  ــفى كما، دكت دكتر عقيل يوس
ــابقه 45  ــم زحمتكش و با س ــوان يك معل به عن
ــت دانست.  ــال تدريس، يك انسان علم دوس س
ــدى در طول  ــه گفت: دكتر ميرمحم وى در ادام
دوران فعاليتشان موفق به شناخت يك نوع كانى 
ــدند كه اين موفقيت  ــم تبريزى ش خاص به اس
ــكده هامبورگ  ــت جايزه از دانش منجر به درياف
شد.  دكتر ناصر تجبر، رييس انجمن بلورشناسى 

ــى ايران نيز دقايقى را در خصوص  و كانى شناس
ــخن گفت. وى با توجه به 23  فعاليت انجمن س
ــال فعاليت انجمن، به اين نكته اشاره كرد كه  س
ــت كه از  ــن تصميم گرف ــال اخير انجم در دو س
ــته تجليل و قدردانى كند  چهره هاى برتر اين رش
و با توجه به رزومه  دكتر ميرمحمدى از بين چند 
ــت به  ــد، دومين نكوداش ــر، تصميم گرفته ش نف
ايشان اختصاص يابد. رييس دانشكده مهندسى 
ــال 1355  معدن نيز در اين خصوص گفت: در س
وارد دانشكده شدم و از همان دوران خصوصيات 
رفتارى دكتر ميرمحمدى در ذهن ها مى نشست. 
دكتر شفايى تقارن هشتادمين سال دانشكده فنى 
ــكده مهندسى معدن  را با هشتادمين سال دانش
ــدوارى كرد كه  ــت و اظهار امي خوش يمن دانس
ــال، دانشكده مهندسى  در مراسم هشتادمين س
ــتادان برجسته  معدن به تجليل و قدردانى از اس
بپردازد. مراسم با ذكر خاطراتى از مهندس حسن 
ــى معدن ايران  مدنى، عضو پيشكسوت مهندس
ادامه يافت. اجراى موسيقى سنتى و پخش كليپى 
از دكتر ميرمحمدى از ديگر برنامه هاى اين مراسم 
ــه دكتر ميرمحمدى دقايقى  بود. در انتهاى برنام
ــانى كه  ــخن گفت: بهترين كس را براى حضار س
ــتند، از اين دانشكده  در بخش معدن كشور هس
ــدند و ديدار دوباره شما در اين  فارغ التحصيل ش
ــت، من خوشحالم كه  مراسم احساس خوبى اس
ــاگردان ديروزم، امروز در سمت هاى  مى بينم ش
ــداى لوح  ــم با اه ــتند. مراس موفق مملكتى هس
ــط دكتر محمود كمره اى (برق 58)، رييس  توس
دانشكده فنى، دكتر تجبر، دكتر كاوه به نمايندگى 
از اعضاى هيات مديره انجمن بلورشناسى، دكتر 
ــاه (معدن 56)  معين وزيرى، مهندس صادقى پن
ــين فارغ التحصيل  به نمايندگى از كانون مهندس
ــفايى و مهندس ناصرنيا  دانشكده فنى، دكتر ش

(معدن47) به دكتر ميرمحمدى پايان يافت.

انجمن علمى دانشكده مهندسى برق و كامپيوتر 
ــاخه دانشجويى  ــكده فنى با همكارى ش دانش
IEEE اقدام به انتشار فصلنامه اى علمى، تحت 
ــميع  ــه صاحب امتيازى س عنوان «جريان» ب
ــدى از  ــام محم ــردبيرى حس ــوى و س مصطف
دانشجويان دانشكده مهندسى برق و كامپيوتر 
ــفند  ــت اين فصلنامه در اس ــماره نخس كرد. ش
ــد. سميع مصطفوى  ماه سال 1392 منتشر ش
ــد: «جريان»،  ــن فصلنامه مى گوي در معرفى اي
ــالش بى وقفه  ــريه بى نظير و حاصل ت يك نش
دانشجوهاى دانشكده مهندسى برق و كامپيوتر 
ــعى دارد تا كمبودها  ــت و در گام نخست س اس
ــكده  ــتى هايى كه از نظر علمى در دانش و كاس
مهندسى برق و كامپيوتر وجود دارد را به استادان 
ــى را  ــادآورى و حتى حتى بخش ــكده ي و دانش

جبران كند. 

مراسم نكوداشت 
دكتر ميرمحمدعلى ميرمحمدى برگزار شد

انتشار فصلنامه 
«جريان» توسط 

دانشكده مهندسى 
برق و كامپيوتر
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مجمع عمومى ساليانه كانون در نوبت دوم 
برگزار شد

مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت دوم كانون در دو گردهمايى خرداد و تير ماه برگزار شد. در جلسه اول در چهارشنبه 28 خرداد ماه 1393، اعضاى هيات 
مديره و تعدادى از اعضاى كانون در تاالر رجب بيگى دانشكده فنى حضور يافتند. در اين مجمع مهندس خاطره لكستانى (شيمى 73) به عنوان رييس مجمع، 
مهندس محمدباقر عراقى (شيمى 42) به عنوان منشى و مهندس سيدرضا رفيعى طباطبايى (برق 49) و مهندس على اصغر گواهى (متالورژى 50) به عنوان ناظر 
مجمع انتخاب شدند. دستور كار جلسه توسط رييس مجمع قرائت شد، سپس مهندس ميرعليرضا مهنا (معدن 67) دبير كانون به قرائت گزارش شوراى عالى 

براى حضار پرداخت.  در ادامه مهندس عليرضا عالم زاده (عمران 68) خزانه دار كانون در خصوص بودجه سال 93 توضيحاتى را ارايه داد. 

ــى و بودجه  ــزارش مال ــدم تاييد گ ــا توجه به ع ب
ــوراى عالى كانون، خزانه دار  پيشنهادى توسط ش
ــن امر به  ــت تنفس كرد كه اي از مجمع درخواس
ــه مجمع همزمان با  ــيد. ادامه جلس تصويب رس
ــنبه 18  ــم ضيافت افطار كانون در چهارش مراس
ــكده فنى برگزار  ــاه در محل پرديس2 دانش تيرم
شد. در اين جلسه در تاالر بعثت دانشكده فنى، 50 
نفر از اعضاى كانون و شوراى عالى حضور يافتند. 

ــتانى  ــره لكس ــدس خاط ــالم مهن ــه با اع جلس
ــميت يافت و  ــع رس ــس مجم ــيمى73) ريي (ش
مهندس رضا يوسفى (عمران 77) گزارش هيات 

بازرسان را قرائت كرد و مورد تاييد قرار گرفت.
ــنهادهايى براى حق عضويت سال   در ادامه پيش
ــد كه براى هر يك راى گيرى به عمل  93 اعالم ش
آمد. در نهايت حق عضويت سال 93 بدون تغيير 
ــزار تومان) مورد  به مبلغ 600،000 ريال (60 ه

تصويب قرار گرفت.
ــط مهندس  ــال 1393 توس همچنين بودجه س
ــه دار كانون  ــم زاده (عمران68)، خزان عليرضا عال
قرائت و تصويب شد. در اين جلسه هيات بازرسان 
ــان كانون انتخاب  قبلى بار ديگر به عنوان بازرس

شدند. 
ــز طرح و  ــتوركار مجمع ني ــان آخرين دس در پاي
ــار  روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتش

انتخاب شد.
پس از پايان مجمع عمومى، مراسم ضيافت افطار 
با حضور اعضاى شوراى عالى، ياريگران و 250 نفر 
از اعضاى كانون و همراهانشان در باشگاه دانشگاه 

تهران برگزار شد. 
گزارش كامل شوراى عالى به مجمع، گزارش مالى 

و گزارش هيات بازرسان را در ادامه مى خوانيد.

گزارش فعاليت هاى كانون در سال 1392 به مجمع 
عمومى عادى ساليانه كانون مورخ 93/03/28

ــى، اعضاى  ــرم مجمع عموم ــه محت هيات رييس

محترم كانون، با كمال احترام خالصه فعاليت هاى 
كانون در سال 1392 را تقديم مى نمايد.

فهرست فعاليت ها
1- فعاليت هاى سازمانى

  شوراى عالى
  هيات مديره

  كميته ها
  دبيرخانه
  عضويت

2- ارتباط با دانشكده فنى
  كمك هاى مالى به فعاليت هاى دانشجويى

3- فعاليت هاى فرهنگى و رفاهى
  گردهمايى ماهيانه

  جشن سالگرد
  مراسم يادبود
  انتشار سالنما

  انتشار پيام نامه
  بيمه

  خدمات رفاهى
4- گزارش مالياتى

1-  فعاليت هاى سازمانى
  شوراى عالى

ــى فعاليت هاى كانون و  ــوراى عالى براى بررس ش
ــور معمول در آخرين  اخذ تصميمات عمده به ط
ــته است و تعداد كل  پنجشنبه هر ماه جلسه داش
جلسات برگزار شده شوراى عالى دوره يازدهم در 

سال 1392، جمعا 11 جلسه بوده است.

  هيات مديره
ــى كارهاى جارى كانون  هيات مديره براى بررس
ــنبه هر  و اخذ تصميمات اجرايى در روزهاى يكش
هفته به طور معمول در محل كانون جلسه داشته 
ــى جهت مديريت  ــت كه ضمن بحث و بررس اس

ــه  اتخاذ  ــون، اقدام ب ــى كان ــاى اجراي فعاليت ه
ــده اين تصميمات  تصميمات مهم گرفته كه عم

به اختصار قرائت مى گردد.
ــم نكوداشت دكتر    مشاركت در برگزارى مراس
ــنبه  پرويز جبه دارماراالنى(برق 42) روز چهارش

11 ارديبهشت با حضور گسترده كانون. 
ــوراى عالى در روزهاى  ــات ش   برگزارى انتخاب
ــورت الكترونيكى كه  14 الى 16 مرداد ماه به ص
ــم افطار  ــن انتخابات همزمان با مراس روز آخر اي
ــت تعيين اعضاى  ــزار گرديد و در نهاي كانون برگ
ــان دوره دوازدهم بعد  شوراى عالى و هيات بازرس

از راى گيرى.

  برگزارى انتخابات داخلى هيات مديره كانون 
رييس هيات مديره: مهندس مسگرپور 
نايب رييس هيات مديره: مهندس امام 

خزانه دار هيات مديره: مهندس عالم زاده 
دبير كانون: مهندس مهنا

منشى هيات مديره: مهندس شهابى 
ــره اى و مندس صالح آبادى به  آقايان مهندس كم
عنوان اعضاى اصلى و مهندس ناصرنيا و مهندس 

نيكخواه به عنوان اعضاى على البدل.
ــد كنكور  ــم رتبه هاى زير ص ــركت در مراس   ش
سال 92 به دعوت بنياد قلم چى روز چهارشنبه در 
دانشكده فنى، ايراد سخنرانى در اين مراسم توسط 
دبير و رييس هيات مديره كانون و اهداى هديه به 

اين دانشجويان.
  بحث و بررسى در خصوص برنامه TED برگزار 
شده در دانشگاه شريف كه با توجه به سوابق فكرى 
اين برنامه در كانون مقرر شد، بعد از تعيين رييس 
ــان مذاكره گردد تا با  جديد دانشگاه تهران با ايش
ــگاه TED ملى راه اندازى و  هم افزايى چند دانش

در صورت امكان به TED جهانى متصل گردد.
ــخه از مجموعه   انعقاد  قرار داد خريد 3000نس
ــكوه مهندسى ايرانى"  نفيس"هفت هزار سال ش
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ــراه كه به  ــاب و فيلم هم ــامل كت ش
ــنهاد كانون و با طرح محتوايى  پيش
ــبت  ــق طرفين به مناس ــورد تواف م
ــيس دانشكده  هشتادمين سال تاس
ــرارداد  ــود. مفاد ق ــى تهيه مى ش فن
ــركت طلوع  ــون و ش ــن كان فى مابي
ابتكارات تصويرى مورد موافقت قرار 

گرفت.
ــه نمايندگان كانون   برقرارى جلس
با خانم افضل (همسر آقاى مهندس 
ــويق و ترغيب  ــه منظور تش طرفه) ب
ــكده فنى دانشگاه  دانشجويان دانش
تهران و ارتقاى فعاليت هاى پژوهشى 
آنان در حوزه مهندسى عمران مقرر 
ــه اى تحت عنوان  ــد، آيين نام گردي

ــون تهيه گردد.  ــط كان جايزه مهندس طرفه توس
ــجويان دانشكده فنى و  اين جايزه به يكى از دانش
يا دانشجويان فنى مشغول تحصيل در خارج اهدا 
خواهد شد. همچنين خانم افضل تقبل نمودند تا 
ــفاهى مطابق با پيشرفت پروژه  در پروژه تاريخ ش
ــا هزينه هاى  ــد. مقرر گرديد ت كمك مالى نماين
ــدى تهيه و تقديم  ــق با برنامه زمان بن پروژه مطاب

ايشان گردد.
ــتاد عزت اله  ــت اس ــم نكوداش ــزارى مراس  برگ
ــالن  ــان در س انتظامى و پخش فيلم زندگى ايش
چمران دانشكده فنى و با حضور بيش از 500نفر از 

اعضاى فنى و دانشجويان.
 برگزارى مراسم نكوداشت پروفسور فضل اله رضا 
ــكده فنى و با حضور حدود  در سالن چمران دانش
ــاى هيات علمى  ــر از اعضاى كانون، اعض 800نف
ــئوالن وزارتخانه هايى از  دانشكده، معاونان و مس
جمله وزارت امور خارجه و وزارت علوم، اختصاص 
ــكده فنى جهت  ــان در دانش دفتر كار براى ايش
مالقات هاى افراد، برگزارى مراسم ناهار با حضور 
اعضاى شوراى عالى و هيات مديره، هيات رييسه 
دانشكده فنى، تعدادى از دوستان پروفسور رضا  و 
همچنين كميته برگزاركننده مراسم بزرگداشت 

ايشان.
ــده در هيات مديره  ــث مطرح ش  از ديگر مباح
ــاد و تامين  ــاركت زمين اميرآب موضوع طرح مش
ــند  ــبرد مراحل دريافت س ــى براى پيش نقدينگ
زمين پونك بود كه در جلسه مطرح گرديد. مقرر 
ــدود 1/5 ميليون  ــه يابد و ح ــد مذاكرات ادام ش
تومان هزينه اوليه براى تهيه نقشه و كسب جواز 

پرداخت گردد. 
 پروژه به روزرسانى اطالعات اعضاى كانون، اولين 
ــدودا 7800نفر بود،  ــات اعضا كه ح پايش اطالع
ــيد. گام بعدى به روزرسانى اطالعات  به پايان رس
ــدد تماس هاى  ــجويى، پيگيرى مج اعضاى دانش

ــتخراج  ــود. همچنين امكان اس ناموفق خواهد ب
ــازمان نظام  ــات فارغ التحصيالن فنى از س اطالع

مهندسى.
 به روزرسانى اساسنامه ها و آيين نامه هاى مصوب 

در دبيرخانه.
 اتمام كار نگارش، صفحه بندى و ويرايش كتاب 
ــال كانون و چاپ آن جهت اهدا به  ــتمين س بيس

اعضاى كانون.
ــاى تخصصى كانون   كميته راه اندازى كميته ه
ــين ناصرنيا، عالم زاده، كمره اى،  با حضور مهندس
ــيدى، خيرخواه و دكتر فرزانه با  ــفى، خورش يوس
ــد و قرار  ــئوليت مهندس ناصرنيا تشكيل ش مس
ــات داليل توقف فعاليت هاى  شد با تشكيل جلس
ــوراى عالى  ــى و به ش كميته هاى تخصصى بررس

ارايه نمايند. 
ــى - تحليلى  ــخ توصيف ــروژه تاري  راه اندازى پ
ــر مقصود  ــتى دكت ــه سرپرس ــى ب ــكده فن دانش

فراستخواه.
ــام دانش آموختگان سال   برگزارى مراسم ش
1342 دانشكده فنى روز چهارشنبه 9بهمن در 
رستوران سنتى برج ميالد تا ضمن تجديد ديدار 
و صرف شام، با مراسم جشن سالگرد كانون آشنا 
شوند. اين مراسم با حضور اعضاى هيات مديره، 

شوراى عالى و ياريگران كانون برگزار گرديد.
ــكده فنى   راه اندازى پروژه تاريخ تصويرى دانش
جهت نمايش عكس هاى دانشجويان دانشكده فنى 
از زمان تاسيس دانشكده تا انقالب فرهنگى جهت 

ارايه در جشن هشتادمين سال دانشكده فنى.

 كميته هاى تخصصى و اجرايى
  كميته انتشارات: 

در سال 92، با برگزارى حدود 30 جلسه و  با توجه 
به فعاليت اين كميته، 3شماره خبرنامه با عناوين 
ــون، تاريخچه كانون  ــوراى عالى كان انتخابات ش
ــيس تا مصادره و تجليل  ــى ايران از تاس مهندس

ــوتان، مهندسان برجسته  از پيشكس
و استاد بازنشسته چاپ شده است.

  كميته بازديد:
ــات منظم و  ــزارى جلس نتايج برگ
ــنبه هر  ــاى دوش ــتمر در روزه مس
ــامل  ــه)، ش هفته (حدود 20 جلس
ــراى بازديدهاى  ــزى و اج برنامه ري
ــاى كانون بوده  گوناگون براى اعض
است. از جمله اين بازديدها مى توان 
ــهرهاى گيالن (بازديد  به سفر به ش
ــتايى گيالن)  ــراث روس از موزه مي
ــان- قشم – كوير  - لرستان- خراس
ــت هاى  مرنجاب- همچنين گلگش
ــه بازديد از  ــا دوروزه از جمل يك ي
ــار شاهاندشت و  قلعه الموت و درياچه اوان- آبش
ــان-  قلعه ملك بهمن- غارنوردى در غار رودافش
تور يكروزه دوچرخه سوارى فيروزكوه- هرانده- 
ــوردى در تواركوه (جاده  برنامه دو روزه جنگل ن
ــفر دو  ــفر به نرگس زار بهبهان- س چالوس)- س
ــاد و بازديد از  ــه اكوكمپ كويرى متين آب روزه ب
ــد از كارخانه  ــهر زيرزمينى نوش آباد و بازدي ش

فرآورده هاى گوشتى سوليكو اشاره نمود.

  كميته تجليل: 
ــه،  ــا برگزارى حدود 40 جلس ــال 1392، ب در س
ــن  ــم جش فعاليت هاى مربوط به برگزارى مراس
ــرده كه اهم اين  ــالگرد كانون را برنامه ريزى ك س

فعاليت ها عبارت است از: 
ــاليانه  ــن س ــوط به جش ــايل مرب ــى مس  بررس
ــامل بررسى برنامه هاى  كانون در سال 1391 ش
ــتگان، مهندس برجسته و  پيشكسوتان، بازنشس

مسايل مربوط به مجرى برنامه. 
 كارگروه هاى مختلف جهت تدوين سناريوهاى 
جديد براى برگزارى هر يك از قسمت هاى جشن 

ساليانه 1392. 
ــان پيشكسوت و  ــايى و ارتباط با مهندس  شناس

انجام بازديد و ديدار با اين افراد.
 پيگيرى انتخاب گروه موسيقى جشن.

 انتخاب پوستر، بروشور و كتابچه. 
 تهيه تنديس مربوط به مهندسان پيشكسوت.

  كميته مهندسان برجسته: 
ــا برگزارى  ــته نيز ب ــان برجس ــه مهندس كميت
جلسات منظم در طول ماه هاى آخر سال و پس 
از بررسى رزومه هاى ارسالى به اين كميته، 2 نفر 
ــته (دكتر همزاسم  را به عنوان مهندس برجس
منصوريان و مهندس احمد آل ياسين) سال 92 

انتخاب كرد.
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  كميته ورزش: 
ــه  ــال 92 حدود  10 جلس ــه ورزش در س كميت
برگزار كرد. در اين سال دوره هاى كالس واليبال، 
ــنا و يوگا برگزار  بدمينتون، فوتسال، قايقرانى، ش
ــه ورزش 2 بازى  ــد. همچنين به همت كميت ش
فوتبال ايران - آلمان و ايران - صربستان به صورت 
ــكده فنى براى اعضاى  زنده در تاالر چمران دانش

كانون و دانشجويان پخش شد. 
برگزارى مسابقات جام مرحوم لكستانى در هفته 
آخر بهمن ماه، عضويت باشگاه انقالب با 30درصد 
تخفيف براى اعضاى كانون و تخفيف 25درصدى 
استخر دانشكده فنى از ديگر اقدامات اين كميته 

بود.

  كميته ورزش هاى كوهستانى:  
كميته ورزش هاى كوهستانى در سال 92 حدود 
ــداد  12 برنامه اعم  ــرد و تع ــه برگزار ك 27 جلس
ــوارى و  ــورى، دوچرخه س ــاى كوهن از برنامه ه
ــزار كرد كه از جمله مى توان  طبيعت گردى را برگ
ــوگان، كجور  ــاره كرد: امامه- گل به اين موارد اش
ــتك، ريزان،  ــون- بس ــت الر، كل ــهر، دش به نوش
ــترك با  ــه كوهنوردى مش ــك برنام ــزارى ي برگ
ــزارى برنامه  ــكده فنى، برگ تيم كوهنوردى دانش
تمرينى دوچرخه سوارى در جنگل چيتگر جهت 
ــوارى در جنگل  ــراى دوچرخه س ــدن ب آماده ش
كياسلطان- دوچرخه سوارى در مسير استان البرز 
ــهر كرج)-  ــكده نوجان (از توابع ش به مقصد آتش
دوچرخه سوارى در جنگل بليران (در نزديكى شهر 
آمل) طبيعت گردى در كوير مصر (از توابع استان 
اصفهان) بازديد از كوير ورامين و پارك ملى كوير و 

برگزارى يك دوره آموزشى (صعود به قله كركس) 
براى عالقمندان به كوهنوردى.

ــت ماه  ــى كميته نيز در ارديبهش انتخابات داخل
ــوان دبير  ــرز صمدى به عن ــد و آقاى الب انجام ش
ــئول  ــه رضايى به عنوان مس ــه و خانم تران كميت
ــئول  ــه كاظمى به عنوان مس اجرايى، آقاى يدال
ــه عنوان  ــالمى ب ــاى مهدى شيخ االس اموال، آق
ــمت  ــم پريوش پژوتن به س ــئول مالى و خان مس

مسئول روابط عمومى انتخاب شدند.

  كارگروه راه اندازى كميته هاى تخصصى:
تشكيل كارگروه راه اندازى كميته هاى تخصصى 
ــى  ــوراى عالى مبنى بر بررس ــم ش ــق تصمي طب
چگونگى فعال سازى مجدد كميته هاى تخصصى 
ــخ 92/10/7  ــه در تاري ــون و در اولين جلس كان
ــكيل و نوع فعاليت ها  جهت بررسى چگونگى تش
و علت هاى توقف كميته هاى تخصصى در گذشته 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و فراخوان تشكيل 
كميته هاى تخصصى كانون اعالم شد. اين كارگروه 
زير نظر هيات مديره كانون انجام وظيفه مى كند و 
نتايج بررسى ها و تصميمات به اطالع هيات مديره 

مى رسد.
 

  كميته تعامل:
كميته تعامل نيز در سال 92 حدود  6 جلسه برگزار 
كرد كه در اين جلسات در مورد فعايت هاى انجام 
شده در ارتباط با سمينار معلمان رياضى و فيزيك 

و نحوه همكارى كميته با آنها بحث شد. 
ــته هاى فرهنگى حاوى  ــه بس ــى نحوه تهي  بررس
اطالعات در زمينه معرفى رشته هاى فنى و پرديس 

دانشكده فنى، برگزارى جلسات كميته با حضور 
اعضاى هيات علمى و شركت در جلسات شوراى 
دانشكده ها، برنامه ريزى براى گردآورى اطالعات 
ــه تحصيل در  ــاغل ب دانش آموختگان پرديس ش
ــده در اين  ــور از ديگر موارد طرح ش خارج از كش

جلسات بود.

  اتاق فكر مهندسان جوان
ــان جوان كانون در راستاى نيل  اتاق فكر مهندس
ــرى از آرا و افكار   به اهداف كانون و جهت بهره گي
ــون، آذر ماه  ــوان و خوش فكر كان اعضاى فعال ج
ــال تقريبا 12 جلسه  ــده و در طول س تشكيل ش
برگزار كرد. هدف از تشكيل اين اتاق فكر، انتقال 
ــايى و  ــازمان كانون به جوانان، شناس تجارب س
ــيب هاى كانون و ارايه  ــكالت و آس ــى مش بررس
ــاور به هيات مديره  ــنهاد، راه حل و ارايه مش پيش

كانون است.

  كالس بحث آزاد انگليسى:
ــال 92 در 47  كالس بحث آزاد انگليسى در س
جلسه ( شنبه هر هفته) تشكيل شد كه در ابتدا 
با تعداد كمترى اين جلسات برگزار مى شد و در 
ــيد. البته در  نهايت اعضاى كالس به 20 نفر رس
ــال اطالعيه  بعضى موارد به خصوص بعد از ارس
جديد اين تعداد به 25 الى 30 نفر هم ارتقا پيدا 

مى كرد. 
ــازى  در حال حاضر اين كالس عالوه بر روان س
صحبت به زبان انگليسى به يك اتاق فكر تبديل 
ــده كه اعضاى آن در زمينه جامعه شناسى و  ش

روانشناسى تبادل نظر مى كنند.
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  كالس مثنوى خوانى:
ــال 92 به صورت  ــى نيز در س كالس مثنوى خوان
مرتب هر هفته سه شنبه ها در دفتر كانون جلسه 
برگزار كرده و در هر جلسه 14 الى 15 نفر حضور 

داشته اند.

  كالس  رديف خوانى:
كالس رديف خوانى در مجموع در سال 92 تعداد 
45 جلسه در روزهاى يكشنبه و در دفتر شماره 2 
ــكيل دادند و در هر  كانون در خيابان طالقانى تش
ــه اين كالس تقريبا 12 الى 13 نفر شركت  جلس
ــكيل اين كالس تدريس و  ــتند. هدف از تش داش
ــنتى ايران و آموزش  تمرين رديف هاى آوازى س

ادبيات و رابطه آن با آواز است.

  دبيرخانه
ــال 1391،  ــت دبيرخانه در س ــان تمام وق كاركن
تعداد 5 نفر و كاركنان پاره وقت، 2  نفر اعم از يك 
ــئول خبرنامه بوده اند.  نفر حسابدار و يك نفر مس
دبيرخانه ضمن انجام وظايف معمول فعاليت هاى 

ذيل را نيز انجام داده است:
  اقدام به عضوگيرى در تمامى مراسم برگزارشده 

از سوى كانون و دانشكده فنى.
 فعاليت جهت جذب اعضا براى تحت پوشش قرار 

گرفتن در بيمه تكميلى درمان گروهى.
ــون و تامين نيروى  ــاى كان ــى براى اعض  كارياب

متخصص براى شركت هاى متقاضى.
ــام گردهمايى هاى  ــزارى تم ــاركت در برگ  مش
ــط كانون و  ــده توس ــم برگزار ش ماهيانه و مراس

دانشكده فنى. 
 تهيه پيامنامه و به روزرسانى اخبار سايت.

  عضويت
در سال 1392، تعداد 756 نفر به عضويت كانون 
درآمدند كه تعداد 346 نفر عضو پيوسته و 41نفر 
ــده اند.  ــته منتقل ش ــته به پيوس از عضويت وابس
همچنين 410نفر به عضويت وابسته درآمده اند. 
بدين ترتيب تعداد كل اعضاى كانون در اسفندماه 
ــال 1392 برابر  11052 نفر، شامل 8020 نفر  س
عضو پيوسته و 3032 نفر عضو وابسته بوده است.

در مجموع در سال 1392 تعداد 541 عدد كارت 
ــداد 1285 نفر  ــت. تع عضويت صادر گرديده اس
ــال 1392 خود  از اعضاى كانون حق عضويت س
ــال هاى قبل  را پرداخت نموده اند. تعدادى در س
ــداد 76 نفر  ــال 1392 و تع ــى در طول س و برخ
ــد. 90 نفر نيز عضو  ــاف بوده ان نيز از پرداخت مع
مادام العمر مى باشند. در ضمن از اين تعداد به جز 
ــدارك، براى بقيه  88 نفر به علت عدم تكميل م

افراد كارت عضويت صادر شده است. 

2- ارتباط با دانشكده فنى
ــجويى  ــه فعاليت هاى دانش ــاى مالى ب   كمك ه

شامل: 

 اختصاص جوايز ارزنده براى دانش آموزان ممتاز 
رتبه هاى زير 100 كنكور كه به دانشكده فنى راه 
ــتگاه نوت بوك ) اهدايى اعضاى  يافته اند. (2 دس

كانون. 
ــكه بهار آزادى به   تهيه و اهداى 4 قطعه نيم س

حايزان رتبه هاى برتر المپيادهاى دانشجويى.
ــال  ــون ري ــغ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ميلي ــاص مبل  اختص
ــزارى كنفرانس هاى  ــى براى برگ كمك هاى مال
ــجويى به  ــزام هيات هاى دانش ــجويى و اع دانش

كنفرانس ها و مسابقات بين المللى.   
ــكده  ــجويان دانش  تامين كارآموزى براى دانش

فنى. 
ــن فارغ التحصيلى  ــكارى در برگزارى جش  هم

سال92- 1391 دانشكده فنى.
 تامين هزينه انتشار كتاب فارغ التحصيالن سال 

 .1391 -92

3- فعاليت هاى فرهنگى و رفاهى
  گردهمايى ماهيانه

ــق روال  ــاى كانون طب ــات گردهمايى ه  جلس
ــاه برگزار  ــنبه هر م ــته در آخرين چهارش گذش
ــى كانون در  ــات گردهماي ــت. جلس گرديده اس
ــرح ذيل بوده  ــال 1392، تعدا 11 جلسه به ش س
ــهروندى با  ــخنرانى (حقوق ش ــت:  2مورد س اس
سخنرانى دكتر احمدآخوندى، ميزگرد در ارتباط 
ــان  دكتر  ــخنرانى آقاي ــى با س ــا اخالق مهندس ب
ــر مقدارى،  ــدس انصارى،دكت ــتخواه، مهن فراس
ــه مجمع عمومى،  ــمتى)، 2جلس ،مهندس حش
ــم  ــم افطار، 2مراس ــك مراس ــش تئاتر، ي 2نماي
ــتاد عزت اله انتظامى، پروفسور  ــت (اس بزرگداش
ــب يلدا و يك جشن  فضل اله رضا)، يك مراسم ش

ساالنه كانون. 

  جشن فعاالن كانون
ــن فعاالن كانون در تاريخ 14 اسفند ماه 92  جش
در رستوران سنتى برج ميالد با حضور اعضايى كه 
طى سال گذشته به طور مستمر با كانون همكارى 
ــات مديره و  ــوراى عالى، هي ــتند، اعضاى ش داش

ياريگران كانون در سال 92 برگزار گرديد.
 

  جشن سالگرد
ــاله براى تجليل از  ــن طبق روال هر س اين جش
ــتادان پيشكسوت،  ــوت، اس مهندسان پيشكس
ــان بازنشسته و به  ــته، مهندس مهندسان برجس
ــال 1392 وفات يافتند،  ياد مهندسانى كه در س

برگزار گرديد. در اين جشن بزرگ كه برنامه هاى 
ــده بود، تعداد زيادى از اعضا  مختلفى تدارك ش
ــور يافتند تا مثل  ــان حض به همراه خانواده هايش
ــى بعد از  ــكده فن ــه ميعاد خود را با دانش هميش
ــون از تمام  ــد نمايند. كان فارغ التحصيلى تجدي
اعضايى كه با كمك هاى مالى خود اجراى باشكوه 
جشن سالگرد را ممكن كرده اند، صميمانه تشكر 

مى نمايد.

  انتشار سالنما 
ــال 1392  ــالنماى 1393 در اواخر س تقويم و س
چاپ و منتشر گرديد. مجموع سالنماهاى توليدى 
ــد و تقويم  ــبه چرم 14000 جل ــال 1393 ،ش س

جيبى 3000 جلد بوده است.

  انتشار پيام نامه
ــال 1392 در نيمه اول هر  ــون در س پيام نامه كان
ــر  ماه تهيه و به صورت چاپى و الكترونيكى منتش
ــماره  ــال تعداد 12 ش ــت. در اين س گرديده اس
 PDF ــخه ــر گرديد و نس پيام نامه تهيه و منتش
ــايت كانون قرار گرفت. تمام  آن نيز بر روى وب س
ــايت قابل دسترسى است. در  شماره ها در وب س
ضمن پيام نامه كانون هر ماه براى حدود 8147 نفر 
از اعضا به صورت پست الكترونيك ارسال گرديد 
و همچنين هر ماهه براى تعداد 2613 نفر از اعضا 
كانون و حدود 350 نفر از اعضاى هيات علمى كه 

در ليست مكاتباتى كانون بوده اند، ارسال گرديد.

 خدمات بيمه
هر ساله خدمات بيمه تكميل درمانى براى اعضاى 
ــوى  ــركت ها از س ــون، مديران و كاركنان ش كان
كانون فراهم مى شود و تعدادى بالغ بر 400 نفر از 
خدمات بيمه اى كانون استفاده مى كنند. امسال 
نيز مطابق روال سال هاى گذشته، كانون با شركت 

بيمه نوين sos قرارداد همكارى منعقد كرد.

  خدمات رفاهى   
كانون در سال 1392 تصميم به گستردن خدمات 
ــرو اين تصميم با تعدادى  رفاهى خود نمود كه پي
ــناخته شده، آژانس  ــتوران هاى معتبر و ش از رس
ــگاه هاى ورزشى،  هواپيمايى، دارالترجمه، فروش
ــزرگ در تهران  مراكز فروش كتاب و هتل هاى ب

و شهرستان ها مذاكره كرده و وارد قرارداد شد. 

4- گزارش مالياتى
ــون اعالم مى گردد،  در خصوص امور مالياتى كان
ــده عملكرد مالياتى تا  طى پيگيرى هاى انجام ش
ــال 90 نيز  ــال 89 معاف از ماليات و ماليات س س

توسط مميزان دارايى در حال بررسى مى باشد. 
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چهارشنبه 1393/4/18
هيـات بازرسـان كانون در طـول سـال 1392 با 
حضور در محل كانون، جلسـات شـوراى عالى، 
گردهمايى ها و غيـره، به نظارت بـر فعاليت هاى 
كانـون پرداخته اسـت. اكنون نيز طبـق وظيفه 
قانونى، گزارش مالى دوره منتهى به 1392/12/29 
دريافت شده و موارد زير به مجمع عمومى محترم 

اعالم مى گردد:

ــط خزانه دار كانون، سه  1- گزارش مالى توس
ــى نوبت دوم براى  روز مانده به مجمع عموم
اعضاى هيات بازرسان ارسال گرديد. در حالى 
ــت اين گزارش ابتدا به تاييد  كه اوال مى بايس
شوراى عالى مى رسيد، و ثانيا هيات بازرسان 
ــى  نياز به حداقل يك هفته مهلت براى بررس
آن دارد. با توجه به اينكه جلسه شوراى عالى 
ــى نوبت دوم بود  يك روز بعد از مجمع عموم
ــكان ارايه گزارش  (29 خرداد 1393)، لذا ام
مالى هيات بازرسان در مجمع عمومى نوبت 
ــن دليل، اعالم  ــت و به همي دوم وجود نداش
ــن گزارش به مجمع  تنفس گرديد و امروز اي

عمومى محترم ارايه مى گردد.
2- در خصوص نظارت بر فعاليت هاى اركان 

كانون، ذكر دو مورد ضرورى است:
ــات  ــه در انتخاب ــف صورت گرفت 2-1- تخل
ــى، نبايد در  ــوراى عال ــن دوره ش دوازدهمي
ــود. در روزهاى  ــرار ش ــدى تك دوره هاى بع
ــتى تبليغاتى از  ــات، فهرس منتهى به انتخاب
ــر روى  ــاى كانون ب ــى از اعض ــرف جمع ط

ــى نامزدها)  ــايت كانون (صفحه معرف وب س
ــق آيين نامه انتخابات،  قرار گرفت كه اوال طب
حداقل هفت امضا براى درج آگهى مورد نياز 
ــش امضا  ــه آگهى مذكور ش بود، در حالى ك
داشت. ثانيا در ميان امضا ها نام يكى از اعضاى 
برگزاركننده انتخابات (رييس مجمع) نيز به 
ــم مى خورد. ثالثا امكان تبليغات بر روى  چش
ــاير اعضاى كانون فراهم  سايت، عمال براى س
ــت هيات مديره  ــه به اتمام فعالي نبود. با توج
ــس از آن انتخابات و نيز تاثير ناچيز  يازدهم پ
ــان در آن زمان  تبليغات مذكور، هيات بازرس
ــر داد و در صورت  ــبت به اين تخلف، تذك نس
تكرار در دوره هاى بعد، برخورد قاطع صورت 

خواهد پذيرفت.
ــه دوباره  ــك گرچ ــن پون ــاله زمي 2-2- مس
به صورت موقت مرتفع گرديده و براى احداث 
ــند، مهلتى گرفته شده است،  بنا و دريافت س
ــت موجود اين مهلت  اما قطعا با ادامه وضعي
ــت نسبت  ــد. لذا مى بايس نيز به اتمام مى رس
به اجرايى نمودن راهكارهاى مشاركت اعضا 
ــريع تر تصميم قطعى  در اين پروژه، هرچه س

اتخاذ گردد.
3- درخصوص صورت هاى مالى سال 1392 

نيز ذكر موارد زير ضرورى است:
ــرفصل هايى همچون  ــك س 3-1- عدم تفكي
ــاالنه»، «پيام نامه»  ــن س «تجليل» و «جش
ــيو تصويرى»  ــه»، «خدمات آرش و «خبرنام
ــواردى از اين قبيل،  ــس»، و م و «پروژه عك
معضلى است كه از سال ها پيش وجود داشته 

ــه دار جديد (كه البته  و اميد مى رود كه خزان
ــاب ها را از خزانه دار  ديرتر از موعد مقرر، حس
ــين تحويل گرفته) در صورت هاى مالى  پيش

سال هاى آتى اين موارد را اعمال نمايند.
ــتنداتى كه بيانگر ميزان  3-2- هيچگونه مس
هزينه هاى كانون براى سفر پروفسور فضل اله 
ــورت تفكيكى و  ــد، به ص ــران باش رضا به اي
ــال 1392  ــتقل در صورت هاى مالى س مس
ــان از هيات  مشاهده نمى شود. هيات بازرس
مديره كانون تقاضا دارد گزارش مالى مستقلى 

در اين خصوص ارايه نمايد.
3-3- عوارض شهردارى مربوط به ساختمان 
اميرآباد، ماليات مربوط به سال 1389 و بدهى 
ــى، بدهى هايى  ــكده فن ــاد حاميان دانش بني
ــت پرداخت شوند و  ــند كه مى بايس مى باش
تاخير در پرداخت دو مورد اول، جريمه اى را 

نيز متوجه كانون خواهد نمود.
ــت كه از اين به بعد، براى  3-4- مقتضى اس
ــالنماهاى سفارشى  درآمدها و هزينه هاى س
ــال، گزارش مالى تفكيكى ارايه گردد،  هر س
ــى از دريافتى هاى سالنما  فارغ از اينكه بخش
در بهار سال بعد اخذ شده باشند. بدين ترتيب 
سود سالنماى هر سال به صورت مستقل قابل 

محاسبه خواهد بود.
در پايان هيات بازرسان از زحمات و خدمات 
ــره و نيز  ــوراى عالى و هيات مدي ــاى ش اعض

كاركنان دبيرخانه كانون قدردانى مى نمايد.
ــى ميرپور / ــفى/ عل ــا يوس فرزان رفيعا /رض

محمدرضا نجفى ساروكاليى

كانون مهندسين فارغ  التحصيل 
دانشكده فنى دانشگاه تهران

گزارش هيات بازرسان به مجمع عمومى ساالنه
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ريز حساب كلمبلغشرح حساب كل بدهكاررديف

1-1 هزينه حقوق كارانه و اضافه كارو بيمه: 814,881,626814,881,626هزينه حقوق و دستمزد كاركنان1

843,802,343هزينه هاى ادارى2

1-2 هزينه هاى پيامنامه و خبرنامه:323,377,844
2-2هزينه آب و برق و گاز و تلفن:18,902,000

3-2 هزينه ملزومات ادارى:119,894,750
4-2 هزينه هاى آبدارخانه و پذيرايى:51,154,803

5-2 هزينه پيك و راه و حمل:112,188,588
6-2 هزينه آرشيو و تصويرى:47,000,000

7-2ساير:171,284,358

هزينه چاپ سررسيد 1,628,774,0001,628,774,000:1393هزينه توليدات3

1,039,409,388هزينه جشن ها و مراسم4
1-4 گردهمايى ها - پذيرايى:717,561,388
2-4 هزينه جشن سالگرد 320,848,000:92

3-4 گردهمايى ها - انعام:1,000,000

420,584,000هزينه كمك هاى اهدايى5
1-5 كمك به گردهمايى هاى دانشجويى:83,825,000

2-5 كمك به سياست هاى حمايتى:336,759,000

1-6 هزينه استهالك:71,029,67371,029,673هزينه استهالك6

1-7 هزينه كارمزدهاى بانكى:1,387,5001,387,500هزينه هاى مالى7

4,819,868,5304,819,868,530جمع كل

سال 1391سال 1392شرحرديف

507,261,515572,327,950درآمد حق عضويت1

2,292,186,0001,779,750,000درآمد كمك هاى اهدايى به كانون2

25,342,97617,214,187درآمد سود سپرده بانكى3

1,551,489,770410,193,000درآمد فروش سررسيد 493

1,800,0000درآمد فروش كتاب بيستمين سالگرد 5

162,810,00078,960,000درآمد آگهى در پيامنامه و خبرنامه6

83,300,000565,660,000درآمد فروش بليط هاى كنسرت و تئاتر7

075,000,000درآمد كمك به تاريخ شفاهى8

4,624,190,2613,499,105,137جمع كل

سال 1391سال 1392شرحرديف

814,881,626543,014,972هزينه حقوق و دستمزد پرسنلى1

843,802,3431,011,231,174هزينه هاى ادارى2

1,628,774,000426,650,000هزينه توليدات3

1,039,409,388897,521,050هزينه جشن ها و مراسم و گردهمايى ها4

420,584,000147,350,000هزينه كمك هاى اهدايى5

71,029,67315,079,328هزينه هاى استهالك6

1,387,500451,700هزينه هاى مالى7

4,819,868,5303,041,298,224جمع كل

توضيح: مبالغ به ريال است

منابع كانون فارغ التحصيالن دانشكده فنى

مصارف كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فنى

مصارف كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فنى
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خالصه تصميمات هيات مديره در ماه هاى اخير را به 
تفكيك ماه، مى توانيد در زير مطالعه كنيد.

بهمن ماه 1392
خالصه تصميمات هيات مديره كانون در بهمن ماه 

1392 به شرح ذيل مى باشد:
ــد و  ــن در هيات مديره گزارش ش روند اجرايى جش
جزييات برنامه زمانى جشن مورد تصويب قرار گرفت.

ــدازى كميته هاى  ــروه راه ان ــزارش كارگ ــا ارايه گ ب
ــال آتى راه اندازى  ــد، در س تخصصى كانون مقرر ش

كميته هاى تخصصى در دستور كار قرار گيرد.
ــاى هيات مديره  ــور تعدادى از اعض با توجه به حض
تعاونى مسكن، در جلسه هيات مديره مقرر شد، در 
ــكن  رابطه با چگونگى همكارى كانون با تعاونى مس
ــت انجمن علمى  تصميم گيرى شود. طى درخواس
گروه نقشه بردارى مبلغ 5 ميليون ريال براى برگزارى 
برنامه علمى كمك مالى اختصاص داده شد. همچنين 
ــن فارغ التحصيلى  مبلغ 5 ميليون ريال نيز به جش

دانشكده مهندسى صنايع كمك مالى انجام شد.

اسفند ماه 1392
ــون در آخرين  ــات هيات مديره كان خالصه تصميم

روزهاى سال 1392 به شرح ذيل مى باشد:
ــال نيز كانون هزينه هاى  مشابه روال همه ساله امس
ــال 1392 دانشكده  چاپ كتاب فارغ التحصيالن س
فنى را تقبل نموده و به دانشجويان ممتاز دانشكده 

فنى نيز هدايايى تقديم كرد.
شام فعاالن كانون 14 اسفند در رستوران سنتى برج 
ميالد برگزار شد و از افراد فعال در كميته ها تقدير و 

تجليل به عمل آمد.
ــدازى كميته هاى  ــزارش كارگروه راه ان با توجه به گ
ــد كميته هاى  ــات مديره، مقرر ش تخصصى در هي
مختلف پس از برگزارى انتخابات در ماه هاى ابتدايى 
سال فعاليت خود را در حوزه هاى مربوطه آغاز نمايند.

ــا از اين به بعد به عنوان نماينده  ــپهر پارس آقاى س
ــغول به  ــجويان در كميته تعامل معرفى و مش دانش
ــان آقاى مهندس حسين  ــد. قبل از ايش فعاليت ش

طالب پور(عمران92) اين مسئوليت را به عهده داشت.
پنج ميليون ريال به جشن فارغ التحصيلى دانشكده 

عمران كمك مالى اختصاص داده شد. 
ــروژه  ــت پ ــى از فعالي ــواه گزارش ــدس نيكخ مهن
ــكده فنى به هيات مديره  ــال دانش ــتادمين س هش
ارايه نمود. مقرر شد طى نامه اى به دانشكده تشكيل 
ــتادمين سال  ــترك برگزارى جشن هش كميته مش

پيشنهاد گردد.
گردهمايى هاى امسال تعيين شدند كه به مناسبت 
ــيس دانشكده فنى، تعدادى از  هشتادمين سال تاس
ــال جارى به بررسى حول محور  گردهمايى هاى س
ــاى اجتماعى،  ــكده فنى و تاثير آن بر حوزه ه دانش
فرهنگى و اقتصادى كشور در دهه هاى اخير اختصاص 

داده شد.

فروردين ماه 1393
مصوب گرديد كه كانون در برنامه بزرگداشت جناب 
ــتاد  ــى ميرمحمدى، اس ــر ميرمحمدعل آقاى دكت
دانشكده مهندسى معدن با دانشكده فنى همكارى 
ــال نيز مطابق سال هاى  داشته باشد. مقرر شد امس
گذشته براى بيمه تكميلى با شركت هاى معتبر بيمه 

مذاكره گردد.
گزارش مالى پروژه سالنماى سال 93 ارايه گرديد.

مصوب گرديد 5 ميليون ريال به جشن فارغ التحصيلى 
دانشكده معدن كمك مالى اختصاص داده شود مقرر 
شد با توجه به درخواست كتابخانه دانشجويى مبلغى 
به عنوان كمك مالى جهت خريد كتاب از نمايشگاه 
ــده و عالوه بر اين  براى اين موضوع در نظر گرفته ش
طى اطالعيه اى اعضاى كانون را به اهداى كتاب هاى 

خود به اين مجموعه ترغيب نمايد.

ارديبهشت ماه 1393
خالصه تصميمات هيات مديره كانون در ارديبهشت 

ماه 1393 به شرح ذيل مى باشد:
ــال در دو سطح  ــتادمين س ــن هش هزينه هاى جش
ــه مورد بررسى  حداقلى و حداكثرى تهيه و در جلس

قرار گرفت.

در خصوص پروژه هشتادمين سال تاسيس دانشكده 
فنى، آقاى مهندس مسگرپور به عنوان مسئول كميته 
ــد. همچنين آقايان مهندس  تامين مالى انتخاب ش
عطارديان، مهندس عالم زاده، مهندس كمرهاى به 

عنوان اعضاى كميته انتخاب شدند.
ــان قرار  صورت هاى مالى مصوب و در اختيار بازرس

داده شد.
ــال 93  ــاد قرارداد بيمه تكميلى س در خصوص انعق
ــد با شركت  بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر ش
بيمه نوين (sos) قرارداد منعقد شود و مراتب جهت 

اطالع اعضا آگهى گردد.
گزارش كارگروه كميته هاى تخصصى ارايه شد. مبنى 
بر اينكه در فاز اول 3 انتخابات برگزار خواهد گرديد و 
فاصله بين انتخابات نيز افزايش خواهد يافت. تاريخ 3 
انتخابات اول بدين شرح نهايى شد:  29 ارديبهشت 

عمران، 24 خرداد شيمى، 4 تير برق. 
مقرر شد براى اعضاى منتخب كميته هاى تخصصى 
و هيات رييسه ساير كميته هاى كانون از طرف هيات 

مديره حكم صادر شود.
رزومه هاى دريافتى از متقاضيان احراز  پست مدير 
ــى و در حدود 5 مورد منتخب و درباره  اجرايى بررس

آن بحث و بررسى به عمل آمد.  
مقرر شد كميته فرهنگى تشكيل شده و كالس هاى 
ــن كميته به  ــى زير نظر اي مختلف هنرى و فرهنگ

فعاليت بپردازند. 
طى درخواست كمك مالى از طرف دانشكده مكانيك 
ــد 5 ميليون ريال به هر  ــكده معدن، مقرر ش و دانش
كدام از جشن هاى فارغ التحصيلى مكانيك و معدن 
ــى  ــت گروه مهندس پرداخت گردد  بنا به درخواس
ــن  ــخنران نيز براى جش ــد يك س مكانيك مقرر ش

فارغ التحصيلى معرفى شود.
ــريه انجمن علمى  كمك مالى به مجله ”جريان“ نش
مهندسى برق شاخه دانشجويى IEEE مورد تاييد 

قرار گرفت. 
با توجه به برآوردهاى مالى انجام شده، مقرر شد براى 
چاپ كارت عضويت اعضا، خريد پرينترى تا سقف 50 

ميليون ريال در دستور كار قرار گيرد.

خالصه تصميمات هيات مديره 
در ماه هاى اخير
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ــدن  ــان مع ــى از مهندس ــى جمع ــن گردهماي دومي
فارغ التحصيل فنى با فراخوان كانون عصر 14 ارديبهشت 
در سالن غذاخورى دانشكده فنى واقع در اميرآباد برگزار 
شد. در اين برنامه قريب به 100 نفر از دانش آموختگان 
ــكده به همراه  ــوت دانش ــتادان پيشكس و تعدادى از اس

خانواده هايشان حضور داشتند.
ــام فارغ التحصيالن  ــتين گردهمايى و مهمانى ش نخس
ــد و قرار بر اين شد كه  ــتان 92 برگزار ش معدن در زمس
برنامه هاى تجديد ديدار دوستانه همراه با صرف شام هر 
فصل يكبار با حضور گسترده تر فارغ التحصيالن معدن 

برگزار شود.
ــين  ــد كانون مهندس ــت اين جمع قرار ش به درخواس
ــكده فنى هماهنگى و اطالع رسانى  فارغ التحصيل دانش

اين امر را بر عهده داشته باشد. 
گردهمايى بعدى در تابستان برگزار مى شود و اطالعيه آن 
براى همه اعضاى پيوسته و وابسته رشته معدن، استادان 
پيشكسوت، بازنشسته و نيز اعضاى هيات علمى دانشكده 

فنى ارسال خواهد شد.

ــاله، سال  ــم سنت هر س كانون به رس
ــته نيز اعضاى فعال خود را عصر  گذش
ــفند در رستوران  ــنبه 14 اس چهارش
ــم آورد. اين  ــنتى برج ميالد گرده س

ــاى كميته ها،  ــور اعض ــم با حض مراس
ــوراى عالى و تعدادى از حاميان كه  ش
ــون را همراهى  ــال 92 كان در طول س
كردند، برگزار شد.  مهندس ميرعليرضا 

ــن قدردانى از  ــر كانون، ضم مهنا، دبي
حضور مهمانان، از تمام اعضا درخواست 
ــال هاى آينده نيز با  كرد كانون را در س
ــود حمايت  ــادى و معنوى خ حضور م

ــط  ــپس توس ــد. س ــتيبانى كنن و پش
ــماعيل مسگرپورطوسى  مهندس اس
ــر  ــدس على اكب ــك 59)، مهن (مكاني
معين فر (راه و ساختمان 30)، مهندس 
محمدرضا انصارى(راه و ساختمان 47) 
ــز جبه دارماراالنى (برق  ــر پروي و دكت
ــاى كميته ها و  ــى به اعض 42) هداياي
ــن برنامه  ــد. در اي ــدا ش ــان اه مهمان
ــه ورزش هاى  نرگس صالحى از كميت
ــفى  ــدس رضا يوس ــتانى، مهن كوهس
(عمران77) از كميته بازديد، مهندس 
ــد على آبادى زاده(معدن89)  اميرمحم
ــعود  اميرمس ورزش،  ــه  كميت از 
ــه تجليل، مهندس  المطهرى از كميت
ــران88) از كميته  ــادى آجورلو (عم ه
انتشارات و مهندس طناز تنهايى(علوم 
مهندسى92) از كميته ارتباط با مدارس 
ــده كميته هاى  ــو برگزي به عنوان عض
ــال 92 معرفى شدند. اين  كانون در س

مراسم با صرف شام به پايان رسيد.

دومين گردهمايى 
مهندسان معدن برگزار شد

گردهمايى فعاالن كانون
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ــال كانون به  گردهمايى فروردين ماه امس
ــت.  ــد نوروزى اختصاص داش ديد و بازدي
ــن در تاالر  ــه 27 فروردي در اين برنامه ك
ــد،  ــكده فنى برگزار ش ــى دانش رجب بيگ
ــوروزى، از گروه  ــد ن ــار ديد و بازدي در كن
ــه جمعى از  ــيقى "به رنگ كهربا" ك موس
ــى بودند، نيز دعوت به  فارغ التحصيالن فن

عمل آمد. 
مهندس ميرعليرضا مهنا، دبير كانون ضمن 
ــه حضار به  ــال نو و خيرمقدم ب تبريك س
موضوع اهداف و برنامه هاى كانون در سال 
93 پرداخت. بنا به گفته وى كانون عالوه بر 
برگزارى جشن هاى ساالنه، درصدد انجام 
ــتن ياد و  كارهاى فرهنگى و زنده نگه داش

خاطره بزرگان دانشكده فنى نيز هست.
ــان كرد:  ــون همچنين خاطر نش دبير كان
ــش محورى  ــون نق ــال 1373 كان «در س
ــال  ــصتمين س ــن ش را در برگزارى جش
ــكده فنى ايفا كرد و به دنبال آن نيز  دانش

در سال 1383 در جشن هفتادمين سال نيز به يمن 
ــئوليت دكتر رضا فرجى دانا (برق 65) در مقام  مس
ــم در تمام دانشگاه وسعت  ــگاه، مراس رياست دانش
پيدا كرد و امسال نيز كانون، جشن هشتادمين سال 
دانشكده فنى را پيش رو دارد، اما متاسفانه به علت 
ــاى مديريتى  ــامانى ها و ترديده وجود برخى نابس
هنوز برنامه ريزى قطعى در اين خصوص انجام نشده 
است.» وى در ادامه سخنانش از تمام فارغ التحصيالن 
و دانشجويان درخواست كرد تا بار ديگر با كمك هاى 

مادى و معنوى خود كانون را يارى كنند.

ــه پروژه هاى  ــرد: «از جمل وى همچنين تصريح ك
ــكده فنى، تنظيم  ــتادمين سال دانش مرتبط با هش
ــت كه  ــكده فنى اس تاريخ تحليلى و توصيفى دانش
ــى  ــوتان فنى، بررس ــك مصاحبه با پيشكس با كم
ــكده فنى و مدارك  اسناد موجود در كتابخانه دانش
جمع آورى شده، در حال انجام است. عالوه بر تنظيم 
ــكده فنى، كانون در حال تهيه  تاريخ توصيفى دانش
ــكده فنى  ــه تاريخ تصويرى دانش و تنظيم مجموع
ــت  ــت. براى تنظيم اين مجموعه مدتى اس نيز هس
ــون فارغ التحصيالن، از جمله  كه عكس هاى گوناگ
ــكده،  عكس هاى مربوط به فضاهاى تفريحى دانش

ــه بردارى،  زمين فوتبال، كوهنوردى، نقش
ــا  ــوزى آنه ــگاه ها و دوران كارآم آزمايش
ــپس براى تمام  ــود. س جمع آورى مى ش
ــنامه تهيه خواهد شد. در  عكس ها شناس
همين راستا از فارغ التحصيالن درخواست 
ــاى مرتبط با  مى كنم تا مجموعه عكس ه
دوران دانشجويى خود را در اختيار كانون 
قرار دهند.» به گفته مهندس مهنا، هفت 
هزار سال مهندسى ايرانى مجموعه ديگرى 
ــتادمين سال  ــبت هش ــت كه به مناس اس
ــت تهيه است. اين  ــكده فنى در دس دانش
ــال جارى رونمايى  مجموعه در آذر ماه س
ــخنانش  ــود. دبير كانون در ادامه س مى ش
ــون در  ــوع گردهمايى هاى كان ــه موض ب
ــاره كرد. به گفته وى تالش  ــال 93 اش س
ــت  ــت كه برنامه هاى گراميداش بر اين اس
ــيس فنى، رويكردى  هشتادمين سال تاس
ــال و هفتادمين سال  فراتر از شصتمين س
داشته باشد، به همين خاطر گردهمايى ها 
نيز بر پايه فعاليت هاى دانشكده فنى در حوزه هاى 
فرهنگى، هنرى، تاريخى و ادبيات برنامه ريزى شده 
ــين  ــت. در ادامه اين گردهمايى مهندس حس اس
ــى گروه  ــران 85) به معرف ــهميرى (عم شهابى ش
موسيقى پرداخت. مهندس خسرو مقصودى (پليمر 
ــى فضيلت خواه  ــار، مهندس مجتب ــده ت 91) نوازن
(نقشه بردارى 86) آواز و مهندس محمدرضا ساكى 
ــن آمدند و  (مكانيك 85) نوازنده تنبك بر روى س
ــيقى پرداختند. اين مراسم با  به اجراى برنامه موس

قدردانى دبيركانون از گروه موسيقى به پايان آمد.

گردهمايى و انتخابات كميته تخصصى رشته مهندسى عمران روز دوشنبه 
ــاختمان 55)،  ــت 1393 با حضور دكتر اورنگ فرزانه (راه و س 29 ارديبهش
مهندس آذر خورشيدى (شيمى72)، مهندس عليرضا عالم زاده (عمران68)، 
مهندس هرمز ناصرنيا(معدن47)، مهندس محمدرضا محمدآبادى كمره اى 
(مكانيك51) كه از اعضاى راه اندازى كميته هاى تخصصى هستند و مهندس 
ميرعليرضا مهنا(معدن67) دبير كانون در آمفى تئاتر دانشكده مهندسى معدن 
ــد. در اين گردهمايى مهندس مهنا در خصوص ضرورت و اهميت  برگزار ش
راه اندازى كميته هاى تخصصى سخنرانى كرد.  مهندس ناصرنيا نيز به چگونگى 
ــاختار كميته تخصصى و انتخاب اعضاى راه اندازى اين كميته  تشكيل و س
اشاره كرد. به گفته وى اعضاى اين كميته از ميان اعضاى شوراى عالى كانون 
انتخاب و شروع به كار كردند و طى چندين جلسه  تصميمات و آيين نامه اى 
براى اين كميته تصويب شد. در ادامه مراسم مهندس عليرضا عالم زاده نيز به 
بيان اهداف و اهميت كميته هاى تخصصى به بيان بازوهاى ارتباطى و اجرايى 

ــتراتژيك كانون پرداخت. سپس  ــنامه اى و اس در جهت اجراى اهداف اساس
ــدند. در اين راستا هيات اجرايى  كانديدهاى انتخابات از طريق وى معرفى ش
ــدازى كميته هاى  ــك نفر از اعضاى راه ان ــن اعضاى حاضر و ي انتخابات از بي
تخصصى انتخاب شد و راى گيرى براى انتخاب هيات رييسه كميته تخصصى 
عمران برگزار شد. در اين گردهمايى 47 نفر حضور داشتند كه تعداد داوطلبان 
ــم و پس از برگزارى  ــه 16 نفر بود. در انتهاى مراس عضويت در هيات رييس
ــا 26 راى، مهندس  ــى (عمران 80) ب انتخابات مهندس محمدهادى جليل
محمدرضا نجفى ساروكاليى (عمران 71) با 25راى، مهندس محمدحسين 
طالب پور (عمران 92) با 24 راى، مهندس سيدمحسن حائرى (عمران 56) 
با 21 راى، مهندس سيدعلى طالقانى (عمران 83) با 20 راى، مهندس مهسا 
برنده (عمران 80) با 18 راى و مهندس امير قناعى (عمران 71) با 18 راى به 
ــدزاد و مهندس ندا فرهودى (عمران  عنوان اعضاى اصلى و دكتر مهدى صم

84) به عنوان اعضاى على البدل انتخاب شدند.

ديدو بازديد نوروزى با نواى موسيقى سنتى

انتخابات كميته تخصصى رشته مهندسى عمران برگزار شد
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گروهى از اعضاى كانون در سفرى چهار روزه به سرپرستى مهندس رضا 
ــهر توريستى سرعين سفر  يوسفى (عمران77) به منطقه ارسباران و ش
ــنبه 6 خرداد 1393 تا عصر روز  كردند. در اين سفر كه از صبح روز سه ش
جمعه 9 خرداد به طول انجاميد، از قلعه بابك و جنگل ارسباران در استان 
آذربايجان شرقى و نيز گنبد سلطانيه زنجان و بقعه شيخ صفى اردبيل (كه 
هر دو به ثبت يونسكو رسيده اند.) بازديد به عمل آمد. همچنين همسفران، 
در بازار سنتى اردبيل و ييالقات اطراف شهر كليبر به گشت و گذار پرداخته 
و از امكانات آبگرم شهر سرعين نيز استفاده كردند. محل اقامت مسافران در 
اين برنامه، دو شب هتل آنزا در كليبر و يك شب هتل ارشاد در سرعين بود. 

ــت ماه 93 كميته بازديد، برنامه اى دو روزه را به مقصد  در آغازين روزهاى ارديبهش
ــورت (دومين اثر ملى طبيعى ثبت شده ايران)  چشمه هاى شگفت انگيز باداب س
ــه) كه به خواهرخوانده درياچه خزر معروف است،  و درياچه زيباى چورت (ميانش
ــتند.  ــان در اين برنامه حضور داش ترتيب داد. 17 نفر از اعضاى كانون و همراهانش
برنامه با حركت از مقابل سر در دانشكده فنى در ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه 4 
ارديبهشت ماه آغاز شد و پس از عبور از شهرهاى گرمسار و سمنان براى صرف ناهار و 
بازديد از آثار تاريخى شهر دامغان توقفى چند ساعته در اين شهر صورت گرفت. پس 
از آن مسير چشمه هاى باداب سورت در پيش گرفته شد و براى جلوگيرى از اتالف 
وقت با استفاده از يك دستگاه وانت نيسان مسير پياده روى دسترسى به چشمه ها 
پيموده شد. گروه حدود يك ساعت در محل چشمه ها به گشت و گذار و گرفتن عكس 
يادگارى گذراندند. شب اول برنامه با اقامت در يك خانه روستايى واقع در روستاى 
اورست سپرى شد و حاضران تا پاسى از شب به بازى و تفريح گذراندند.  روز دوم پس 
از صرف صبحانه در فضاى باز ايوان خانه محل اقامت از طريق جاده دامغان-سارى به 
سمت روستاى چورت سفر ادامه يافت. با رسيدن به ابتداى مسير خاكى دسترسى به 
درياچه، گروه با دو دستگاه وانت نيسان به سمت درياچه زيباى چورت حركت كرد. 
نيسان سوارى در اين مسير حدود يك ساعت به طول انجاميد. با رسيدن به درياچه، 
ــم نواز آن همگان را به تحسين و تمجيد واداشت. توقفى  مشاهده زيبايى هاى چش
چند ساعته در كنار درياچه به صرف ناهارى خوش طعم، دلچسب و محلى كه توسط 
راهنماى محلى گروه تدارك ديده شده بود، مجالى را براى گروه فراهم كرد تا فارغ 
از شلوغى و آلودگى شهرهاى بزرگ لحظاتى را در دل طبيعت به استراحت بپردازند. 
سپس گروه مسير بازگشت به سمت وسيله نقليه خود را در پيش گرفت و به سمت 

تهران بازگشت. در مسير بازگشت و در توقفگاه آخر، چند تن از اعضاى گروه سايران را 
به صرف شامى سبك و دلچسب (نان و پنير و هندوانه) مهمان كردند. برنامه با رسيدن 

به نقطه آغاز آن در ساعت 23 جمعه شب (5 ارديبهشت ماه) پايان يافت. 
اين برنامه به سرپرستى مهندس مهدى يار هوبخت (متالورژى 86) برگزار شد.

بازديد از چشمه هاى باداب سورت 
و درياچه چوِرت 

سفرى به ارسباران
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ــى دور ايران  ــوارى كانون ركاب زن تيم دوچرخه س
ــيس دانشكده  ــبت هشتادمين سال تاس را به مناس
ــوروز 93 آغاز كرد.  ــه  تبريز به اهواز در ن فنى با برنام
ــه اول فروردين 93 به  4نفر از عالقمندان روز جمع
سرپرستى مهندس يداله كاظمى(مكانيك90) راهى 
سفر شدند. اعضاى تيم در مسير حركت از شهرهاى 
مختلف استان هاى غربى كشور گذشتند و به ترتيب 
ــكو، بناب، بوكان، مريوان، روستاى  در شهرهاى اس

نگل، سنندج و كرمانشاه اقامت داشتند. 
در اين مسير از آثار تاريخى و فرهنگى شهرها بازديد 
ــا جامعه محلى و فرهنگ هاى  به عمل آمد. ارتباط ب
مختلف و تجربه دوچرخه سوارى در مسيرهاى پرفراز 
و نشيب و چشم نواز راه را مى توان به عنوان مهم ترين 
جاذبه  اين برنامه در نظر گرفت. در روز 10 فروردين با 
رسيدن به كرمانشاه پس از 650 كيلومتر ركاب زنى در 
هفت روز به داليلى همچون شرايط نامناسب جوى و 
شرايط جاده اى، تصميم به برگشت به تهران و موكول 

كردن ادامه مسير به زمانى ديگر گرفته شد.

پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه 1393كميته بازديد برنامه اى به سرپرستى 
مهندس زينب حاجى حسينى (عمران 86) جهت بازديد از دشت هويج 
و بهره مند از طبيعت نسبتا بكر روستاى افجه ترتيب داد.  اين برنامه با 
حضور 25 نفر برگزار شد كه حاضران تركيبى از اعضاى كانون و همراهان 
آنها بودند.  حضور چند تن از پيشكسـوتان عرصه مهندسى در جمع 
شركت كنندگان از جمله نكات جالب توجه طيف حاضر در برنامه بود. 
مطابق روال هميشـگى برنامه با حركت از مقابل سر در دانشكده فنى 
(اميرآباد شمالى) آغاز شـد. پس از رسيدن به روسـتاى افجه و انجام 
مراسم معارفه، حركت به سمت دشـت ادامه يافت.  پس از حدود يك 
ساعت كوهپيمايى سبك در جمعى شـاد و صميمى و در محيطى دنج 

و زيبا در سايه درختان بيد و كنار باغ هاى گيالس، صبحانه اى دلچسب 
صرف شد و پس از استراحت گروه به سمت دشت حركت كرد. 

گروه پس از اندكى استراحت با اسـتقبال جمعى از همراهان، به سمت 
دشت و آبشار سنگى سوئستون (در مسير آتشكوه) حركت كردند. تمام 
مسير پر از عطر آويشن بود و همراهان مقدارى از اين گياه معطر و زيبا را 
از دامان طبيعت با خود به سوغات بردند. پس از برگشت به دشت هويج و 
صرف ناهار و اندكى استراحت، دوستان پيشكسوت به همراه جوان ترها 
در فضايى صميمى و شاد مشغول بازى شدند. در پايان گروه حدود ساعت 
15:30 از دشت به سمت ماشـين حركت كرد و برنامه با رسيدن به محل 

آغاز خود در ساعت 19:30 به پايان رسيد. 

گلگشت دشت هويج

ركاب زنى دور ايران به مناسبت هشتادمين سال دانشكده فنى
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سفر 4روزه اعضاى كانون به جزيره زيباى قشم

شركت مهندس فتاپور در مسابقات جهانى شنا
مهندس محمدحسين فتاپور (مكانيك 59)، عضو شوراى عالى كانون، موفق شد جواز شركت در مسابقات قهرمانى 

شناى جهان در رده سنى بزرگساالن را به دست آورد. 
فينا (فدراسيون بين المللى شنا) اين مسابقات را در 1تا 9 آگوست سال جارى در كشور مونترال كانادا برگزار كرد. در 
اين مسابقات كه هر دو سال يكبار برگزار مى شود، ركورد زمانى شناگران شركت كننده بايد از حدنصاب تعيين شده 
كمتر باشد، تا جواز ورود به مسابقات را بگيرند.مهندس محمدحسين فتاپور، تنها شركت كننده ايرانى بود كه توانست 
به اين مسابقات راه پيدا كند و 50 متر پروانه را در زمان 34 ثانيه و 65 صدم شنا كند و در رده 45 جهان قرار بگيرد. 
وى همچنين در 200 متر مختلط تيمى نيز در رده 55 جهان قرار گرفت.مهندس فتاپور سال هاست كه در رشته 

پروانه در رده سنى خود ركورددار و قهرمان ايران است. 
وى در زمان دانشجويى در تيم شنا و ژيمناستيك دانشگاه تهران عضويت داشته و  عضو  تيم ملى قايقرانى بوده است. 

گروهي از اعضاي كانون سـفري چهارونيم روزه به جزيره زيباي 
قشم داشتند. در اين سفر گروه با قطار راهى بندرعباس و سپس 
قشم شده و مسـير بازگشـت را با هواپيما طى كرد.  گروه در اين 
4 روز از جاذبه هـاي طبيعي جزاير قشـم بازديد بـه عمل آورد. 
دره تنديس ها، جنگل حرا (و قايق سـواري در آن)، سـاحل ناز، 
دره سـتاره ها، غار خوربس، غـار نمكي، تنگه چاهكـوه، كارگاه 
لنج سازي و قلعه پرتغالي ها در جزيره قشم و نيز ساحل نقره اي، 

بركه ماهي هاي آكواريومي و بازار سنتي در جزيره هنگام، مقاصد 
مورد بازديد در اين سفر بود. ضمن اين كه در مسير قايق سواري 
از قشم به جزيره هنگام، حركات زيباي دلفين ها براي مسافران 
جذاب بود. خريد از بازارهاي قشم و درگهان و شنا در سواحل زيبا 
و خلوت قشم و هنگام نيز از جاذبه هاي جنبي اين سفر محسوب 
مي شد. افراد در خانه محلي اقامت كردند. سرپرستي اين برنامه 

بر عهده مهندس رضا يوسفي بود.
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ــه قله 3910 مترى كركس  تيم كوهنورى كانون برنامه صعود ب
ــتان اصفهان را به عنوان اولين برنامه مشترك با گروه كوه  در اس
ــفندماه 92 با موفقيت پشت سر  دانشكده فنى در تاريخ 16 اس
ــت. اين تيم پس از به اجرا در آوردن برنامه هاى قبلى كه  گذاش
نهايتا به صعود زمستانى قله دماوند در 24 بهمن سال92 منجر 
ــه كركس آغاز  ــد، دوره عضوگيرى تقويم خود را با صعود قل ش
كرد. هدف، آشنايى عالقمندان با تيم و محك افراد براى شركت 
ــود كه با توجه به اهداف  در دوره كارآموزى و برنامه هاى آينده ب
بلندمدت تيم شامل صعود قله 7000 مترى برون مرزى در سال 
94 صورت گرفت. صعود به قله  كركس با سرپرستى احسان بافنده 
زير نظر مسئول فنى، مهندس البرز صمدى(برق 91) انجام شد و 
وى موفق به هدايت تيم 32 نفره براى صعود به قله شد. در نهايت 
نيز با تشخيص سرپرست فنى، سرخوردن روى مقدارى از مسير 
برگشت پوشيده از برف، هيجان برنامه را دوچندان و خاطره اى به 

ياد ماندنى از برنامه به جا گذاشت.

روستاى فيلبند روستايى است از توابع بخش بندپى غربى شهرستان 
بابل در استان مازندران كه در شـرق رودخانه هراز واقع شده است. 
مسير دسترسى به اين روسـتا از جاده هراز و مسير فرعى روستاى 
چالوسـت. در فصل بهار و پاييـز در يك نيم روز ممكن اسـت، همه 
پديده هاي جوي از قبيل ابر و مه و باران و برف و تگرگ و رگبار و ناگهان 
رنگين كمان و هواي صاف و آفتابي را بدون لكه ابري مشـاهده كنيد. 
تنوع هوا، زيبايي هاي طبيعت، مناظر و چشم اندازهاي اعجاب انگيز 
و دلفريبش را فقط مى توان در فيلبند مشـاهد كرد. گروه كوه نوردى 
كانون نيز براى رسـيدن بـه جنگل هاى زيبـاى اين روسـتا، روز 12 
ارديبهشت ماه 1393 به سرپرستى مهندس سعيد مبصرى (معدن91) 
راهى اين منطقه زيبا شدند. گروه ساعت 6 صبح حركت كرد و پس از 
طى مسير 5 ساعته به روستاى زيباى سنگچال رسيد. جنگل هاى انبوه 

و تپه هاى سبزرنگ در زير آسمان ابرى چشم اندازى بسيار ديدنى را 
خلق كرده بود. در ابتداى حركت، قله هاى فيلبند و امامزاده قاسم نيز 
پيدا بودند. بعد از كمى استراحت تيم براى پياده روى در جنگل به راه 
افتاد. بعد از نيم ساعت پياده روى به جنگل هاى بسيار متراكم رسيد. 
پياده روى در اين جنـگل و ديدن گونه هاى خاص گياهـى و بعضا در 
معرض انقراض از جاذبه هاى اين سفر بود. بعد از صرف ناهار در جنگل 
و برگزارى معارفه مسير برگشت را در پيش گرفته شد. كف جنگل پر 
از پونه و حلزون بود و بوى پونه همه جا به مشام مى رسيد. تيم بعد از 
خارج شـدن از جنگل دوباره با مناظر مسـحوركننده اطراف روستا 
مواجه شد. حدود يك ساعت به عكاسـى و استراحت گذشت. اعضا 
سپس سوار ماشين ها شدند و جنگل را با تمام زيبايى هايش پشت سر 

گذاشتند و به سمت تهران حركت كردند.

صعود تيم كوهنوردى كانون به قله كركس

سفرى به بام مازندران
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آخرين برنامه كميته بازديد در سال 1392 به سفر 
ــرى متين آباد  ــه اكوكمپ كوي ــى ب دو روزه تفريح
ــفند  ــه 22 و 23 اس ــت. اين برنام ــاص داش اختص
ــر از اعضاى كانون  ــد و 36 نف ماه 1392 برگزار ش
ــتند. در ميان  ــركت داش وهمراهان آنان در آن ش
حاضران اين برنامه تنها چهار فارغ التحصيل دانشكده 
ــتر از نيمى از حاضران  ــتند و بيش فنى حضور داش
ــكيل مى دادند.  ــكده فنى تش را دانشجويان دانش
مسافران اين برنامه پس از بازديد از شهر زيرزمينى 

ــان، به  ــمال كاش نوش آباد، واقع در 6 كيلومترى ش
سمت اكوكمپ متين آباد راهى شدند و شبى به ياد 
ماندنى و خاطره انگيز را به دور از هياهو و سروصداى 
ــپرى كردند. روز دوم برنامه نيز به استفاده  شهر س
ــى اكوكمپ و پياده روى  از امكانات رفاهى و تفريح
دوساعته در بيابان هاى كوير مركزى ايران اختصاص 
داشت. سرپرستى اين برنامه به عهده مهراد انصارى 
ــيمى 89) و مهتا انصارى  ــى ش ــجو مهندس (دانش

(دانشجوى مهندسى معدن 88) بود.

روز چهارشنبه 9 بهمن ماه 92، تعداد 23نفر از فارغ التحصيالن و دانشجويان 
ــابى، بنيانگذار اين دانشكده ديدن  دانشكده فنى ازمنزل و موزه دكترحس
كردند. اين بازديد در ساعت 5 بعدازظهر آغاز شد. ابتدا بازديدكنندگان در 
ضمن بازديد از قسمت هاى مختلف خانه به توضيحات مهندس حسابى در 

ــيا آنجا گوش فرا دادند. پس از پذيرايى در اتاق ميهمانان،  مورد تك تك اش
شركت كنندگان به بازديد از موزه پرداختند. بازدبد درساعت 7:30 بعد از 
ظهر دقيقه پايان پذيرفت. سرپرستى اين بازديد را مهندس خاطره لكستانى 

(شيمى 77) برعهده داشت.

سفرى به كوير متين آباد

بازديد از خانه و موزه دكتر حسابى
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عليرضانورى (عمران 87)
ــى از  ــور زرد كم رمق ــا ن ــيد ب خورش
ــت كوه ها آرام آرام بيرون مى آيد.  پش
ــت  ــه دقايقى اس ــروش ك روزنامه ف
ــرده و روزنامه ها را  ــاز ك دكه اش را ب
تحويل گرفته است، اطراف دكه را آب 
پاشيده و روزنامه ها را مرتب مى كند 
ــد: «دو روز  ــب غرولند مى كن و زير ل

ــه ...  ــگى اضافه مى ش ديگه بارونم به اين زندگى س
ــور كه روزنامه ها  ــگ تو اين زندگى ...» و همينط س
ــمان پيرش، از پشت عينك  را مرتب مى كند با چش
ته استكانى تيتر آنها را مرور مى كند. ناگهان چشمش 
به يك جمله در يكى از روزنامه ها مى افتد و چهره اش 
بر مى گردد: «اه اه ... كثافت ... يه چيزم مى شه خورد 
ببين چى زده راجع بش ... گندش بزنن ... همه دزد 
ــته روزنامه اى را كه  شدن تو اين مملكت ...» و دس
حالش را به هم زده با اكراه كنار بقيه روزنامه ها پرت 

مى كند و مشغول تفحص در باقى روزنامه ها 
مى شود و بعد از آن داخل دكه مى رود.

كارمندى خميازه كشان، از دور سر و كله اش 
پيدا مى شود. از جلوى روزنامه فروشى عبور 
ــه روزنامه ها مى گذرد.  مى كند و بى توجه ب
ــرف غذايى كه  ــدرس و كهنه و ظ كيف من
ــب پيش هنوز در آن  يادگار غذاى چند ش
است را به دست دارد. چند قدمى هنوز دور 
نشده كه با خود مى گويد: «بذار ببينم دنيا دست كيه 
.... اينترنت تو خونه كه قطعه ... نت اداره هم كه داغونه 
.... بلكه ازين اراجيف روزنامه ها يه چيزى دستمون 
ــروع به خواندن تيتر  بياد.» و برمى گردد و با ولع ش
ــمش به يك جمله  روزنامه ها مى كند، ناگهان چش
در يكى از روزنامه ها مى افتد و چهره اش بر مى گردد 
ــتيم تو  و با خود مى گويد: «همين يه چيزو كم داش
ــم كم بايد چيزاى ديگه هم  غذامون ... با اين اوضا ك
ــه ... اه اه ... خوبه پلمبش كردن المصبو ...»  پيدا بش

و مايوس از فهميدن اينكه دنيا دست كيست به ياد 
قولى كه او را از گرماى تختخواب جدا كرده مى افتد و 
شتابان به راه مى افتد و هنوز چند قدم نرفته با جوانى 

حدود بيست ساله برخورد مى كند. 
«بچه جون جلوتو نگا كن ... مگه كورى؟» 

و جوان اعتراض مى كند: «مرد حسابى حرف دهنتو 
ــى .. يهو تيك آف  ــادى روزنامه ميخون بفهم ... وايس

مى كشى؟» 
ــود و طرفين زير  با همين دو جمله قايله ختم مى ش
ــوان به دكه  ــد و مى گذرند. ج لب چيزى مى گوين
مى رسد. چشمان ميشى و نسبتا درشتش به دنبال 
روزنامه هاى ورزشى مى گردد و در جستجو ناگهان 
چشمش به يك جمله در يكى از روزنامه ها مى افتد 
و چهره اش بر مى گردد و نگاهى به روزنامه فروش كه 
از پشت شيشه او را برانداز مى كند، مى اندازد و به او 
مى گويد: «گندش بزنه ... ديدى آقا اين تيترو ؟ خيلى 

حال به هم زنه المصب .... اه اه ....» 

«خبـر»
داستان كوتاه: 
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ــاس را  روزنامه فروش كه دقايقى پيش همين احس
ــخ مى دهد. جوان  داشت سوالش را با لبخندى پاس
لبخند مى زند و به راه مى افتد تا دير به كالس درس 
ــد و زخم تيغ تيز كالم استاد، جلوى  ــگاه نرس دانش
دخترهاى كالس، جان نازنينش را نشكافد. شنبه ها 
دردسرى است. استاد به شدت به سر وقت به كالس 

رفتن حساس هست و افتضاح هم نمره مى دهد.
قبل از شروع درس است و استاد در اتاقش نشسته و در 
يكى از شبكه هاى اجتماعى، بر جامعيت معلوماتش 
مى افزايد. هيچ چيز به اندازه اليك خوردن مطالبش 
به او مزه نمى دهد و مخصوصا اليك خوردن افاضاتى 
كه از دنياى ذهنش به دنياى مجازى گسيل داشته 
است. مطالب اليك شده يكى از دانشجوهاى دكترى 
شهرستانى نظرش را جلب مى كند و ناگهان چشمش 
ــد: «واى  ــى از صفحات مى افت ــه در يك به يك جمل
ــن اول صبحى  ــرت آور ... لعنتى ... ببي ــدر نف ... چق
ــدم ...» و صفحه خبر را مى بندد.  چه مزخرفى رو دي
دانشجوى دكترى شهرستانى مدت زيادى نيست كه 
دانشجوى او شده و بعضى وقت ها مطالب مزخرفى را 
اليك مى كند. روز مصاحبه او را به ياد مى آورد. انگار 

همين ديروز بود. 
ــما با اين رزومه خوب ... چرا اپالى  - خب پسرم ... ش

نكردى؟ 
ــتش من خيلى تو فكر اپالى بودم  - خب استاد راس

... اما  
ــرم به طور كلى هدفت از دكترى خوندن  - خب پس

چيه ؟ 
ــه وارد فضاى  ــده از اول ك ــتش آقاى دكتر بن - راس
آكادميك شدم خيلى جذبم كرد. محيطش محيط 

ــا مى خوام بمونم  ــرفت و ارتقائه و خوب طبيعت پيش
... اما.... 

- ببينم زن نمى خواى بگيرى تو دوره دكترات؟ 
- واال ... چرا آقاى دكتر اگر فرصتش پيش بياد. 

ــرم؟ يعنى ميخواى كار كنى تو اين  - يعنى چى پس
دوره؟ 

- واال ... آقاى دكتر ... راستش نه ... ولى .... 
- بله پسر جان... خرجتو از كجا در ميارى؟ 

حاال يهو يادش افتاده بود كه اون روز چطور چلونده 
ــواالت  ــودآگاه جذب س ــك را. و ناخ بود، اون طفل
ــد كه از دانشجوى  ــكافانه اى ش هوشمندانه و موش
ــجوى شهرستانى  ــيده بود. دانش ــتانى پرس شهرس
ــراى او پيدا  ــخت تردد مى كرد. خوابگاه ب ــيار س بس
نمى شد و پانسيون هم بسيار فضاى بدى داشت. اما 
ــه خانواده و گرماى مهر  چاره اى نبود. دو روز پيش ب
ــت بود تا فردا،  آن سرى زده بود و حاال در راه برگش
ــب اتوبوس  ــر كالس برود. آن ساعت از ش شنبه س
قراضه اى براى برگشت پيدا كرده بود و روى صندلى 
آن تالش مى كرد، بخوابد. كمى بوى روغن و گازوئيل 
مى آمد و سر و صداى موتور گوشش را آزار مى داد. به 
ــوراخ هاى روى صندلى مندرس اتوبوس كه اثرى  س
هنرى خلق شده با سيگار از مسافران قبلى اتوبوس را 
به نمايش گذاشته بود، نگاهى انداخت و پهلو به پهلو 
ــد، موبايلش را بيرون  شد. از خوابيدن كه مايوس ش
ــول پروژه اى كه  ــل از گرانى ها موبايل را با پ آورد. قب
4 ماه شبانه روز بر روى آن كار كرده بود، خريده بود. 
داشتن چنين موبايلى به قول دوستان خيلى كالس 
داشت. با موبايل به شبكه اجتماعى خودش سر زده 
بود و چند تا اليك به چند تا مورد زده بود و با خودش 
گفته بود، «دكتر حتما فردا صبح مياد مطالب اليك 
شدش رو ميبينه...» و پيش خودش فكر كرد، «اين 
استاد محترم اگر جاى اين اجتماعى بازيا دو تا مقاله 
مى خوند شايد مى تونس منو يه اپسيلون ! راهنمايى 
كنه» و تو دلش خنديد... و شروع كرد اليك كردن... 
ــب كرد... چون خبر  اما يك مورد نظرش را واقعا جل
مربوط به شهر خودش بود، موبايلش با سرعت حلزون 
ــختى صفحه خبر را باز كرد. بعد از  و به زحمت و س
ــاس بدى پيدا كرد. با خودش زير  خواندن خبر احس
لب گفت، «حاال خدا رو شكر كه دست به پلمبشون 
خوبه ...» خبر به حق خبر چندش آورى بود. اما براى 
انتقال اين حس به افرادى كه حتما به صفحه او سر 
مى زنند از جمله استاد! با شيطنت خبر را  اليك كرد و 
در دلش به خود قول داد كه ديگر غذاى بوفه نخورد... 
ناگهان پيرمردى كه كنارش نشسته بود از او پرسيد: 
«پسرم اين وسيله اى كه تو دارى هم گوشى موبايل 

محسوب مى شه؟»
دانشجو لحظه اى با تعجب پيرمرد را نگاه كرد و وقتى 

سادگى او را ديد گفت: بعله حاجى جون.
- چنده اينا پسرم؟ 

- واال االن فك كنم يه دو تومنى باشه. خيلى چيزاى 
جالبيم داره. مثال االن داشتم توش خبر مى خوندم. 
ــد ببينيد چى به  ــرو.... نيگا كني مثال... مثال اين خب
خوردمون مى دن؟ ... اينم عكسشه... ببين حاجى ... 
مال آدمه ...... به سگ بدى دنبالت مى كنه ... حاال خدا 

رو شكر پلمبش كردن.
ــجو موضوع خبر  پيرمرد تقريبا از صحبت هاى دانش
را فهميده بود. نگاهى به پسر انداخت و آرام تا حدى 

غمگين گفت: بله.. خدا رو شكر... مرسى پسرم... 
- خواهش مى كنم حاج آقا.... 

ــت و سعى كرد بخوابد.  پيرمرد آرام چشمانش را بس
دقايقى بعد دانشجو نگاهى به پيرمرد انداخت كه به 
آرامى خوابيده بود و انگار كه سال هاست، چشمانش 
ــا خود گفت: «نيگاش كن ...  بيدارى به خود نديده. ب
ــونه  صد رحمت به اصحاب كهف ... خوش به حالش
اينا ... زمان اينا كه گرونى نبود... بدبختى نبود... حال 
مى كردن به خدا ... زنشو گرفته ... عشق و حالشم كرده 
... سر پيرى تازه آيفون قيمت مى گيره .... ببين تورو 
خدا... ما اينهمه جون كنديم...» ناگهان چشمش به 
پرونده اى افتاد كه روى پاى پيرمرد بود. يك پرونده 
پزشكى. با خود فكر كرد: «زندگى اين بيچاره ها هم 
البد سختى خودشو داره ...» و به سمت پنجره اتوبوس 

برگشت و سعى كرد بخوابد. 
ــده بود. بعد از چند روز  ــوار ش ــط راه س پير مرد وس
دوندگى و معاينه توسط دكترهاى مختلف تصميم 
ــه او گفته بودند، هر ثانيه  گرفته بود برود، پايتخت. ب
ــى به يكى  ــت و دكتر آخرى حت ــش حياتى اس براي
ــردا فالن مريض رو  ــش زنگ زده بود: «ف از همكاران
ــا... اما  ــو داريم ما اينج ــتم بياد ... دستگاش مى فرس
تامين اجتماعى نيستيم... آره... شما يه زحمت بكش 
كمكش كن بنده خدا رو ... آره صواب داره دكتر جون 
.... بنده خدا آدم بدبختيه ... آره ...» جمله آخر پيرمرد 
را خرد كرده بود. «صواب داره دكتر جون ... بنده خدا 
ــد بالفاصله به خانه  ــه ...» با اين حال باي آدم بدبختي
برمى گشت. بايد وسايلش را جمع مى كرد. از مطب 
كه بيرون آمد خواست تاكسى بگيرد. اما كرايه گران 
ــان را براى كرايه مى داد.  بود و بايد پول چهار قرص ن
ــا پرداختى  ــده بود، ام اين روزها همه چيز گران ش
ــت. به زحمت  ــتگى او تقريبا تغييرى نداش بازنشس
كفاف نيمى از ماه را مى داد. ترجيح داد پياده برگردد، 
اما در راه چند قرص نان بخرد و دست خالى به خانه 
ــش نيز  ــر و عروس نرود. مخصوصا اين روزها كه پس
مهمان خانه آنها بودند. از بين پنج پسرش، اين يكى را 
از همه بيشتر دوست داشت. از همه كوچك تر بود، اما 
مهربان تر. به ياد آورد كه باغى كه يادگار پدرش بود 
را چند هفته قبل از عروسى پسر اول فروخته بود. باغ 
را، تمام خاطرات كودكى و جوانيش را فروخته بود، 
15ميليون تومان، نه بيشتر نه كمتر، خدابده بركت، 
فكر مى كرد با پول باغ هزينه عروسى تمام پسرانش را 



تازه ها

63خبرنامه كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران / سال بيست و چهارم / شماره 167 تا 169 / تابستان 1393

خواهد داد و با بقيه آن هم براى خودش و حاج خانم 
ــى پسر  ــينى مى خرد. اما تمام پول براى عروس ماش
ــده بود.  ــه بود. انگارى برف بود. آب ش اول و دوم رفت
همه مى گفتند: «اشتباه كردى حاجى... مى ذاشتى 
باغ مى موند االن باالى 100 تومن مى خريدن ...» و 
نمك بر زخم او مى پاشيدند. براى عروسى بقيه پسرها 
خانه اش را فروخته بود و خرج عروسى را داده بود. بايد 
ــد. به قول حاج خانم مردم چه  آبرومند برگزار مى ش
مى گفتند؟ رفته بود مستاجرى. پيش خودش گفت: 
«باز خدا را شكر كه بچه ها سر و سامان گرفتند. اما چه 
سرى ؟ چه سامانى ؟ همگى رفتند و پشت سرشونم 
نگاه نكردن.» تنها كسى كه خبرى از او و حاج خانم 
مى گرفت همين پسر آخرى، محمد بود. پيرمرد در 
همين افكار بود كه به نانوايى محل رسيد و تعدادى 
نان گرفت و سپس به خانه رفت. وارد حياط كه شد 
محمد را ديد. محمد كنار حوض نشسته بود. حدود 
ــت. قامتى بلند و كشيده  ــه سال داش بيست و دو س
ــت. به اصرار حاج خانم به محض مرخص شدن  داش
ــتقيم آمده بود، آنجا. حاج خانم  ــتان  مس از بيمارس
ــده بود،  روزى كه محمد در كارخانه دچار حادثه ش
چنان بلوايى به پا كرده بود كه زمين و زمان را به هم 
ريخته بود. محمد با ديدن پدر از جا برخاست و سالم 
كرد. پيرمرد عليكى گفت و نان ها را در مطبخ گذاشت 
و از پنجره به محمد كه با دست باندپيچى شده كنار 
ــت. محمد هم به  ــته بود، نگاهى انداخ حوض نشس
همراه همسرش اجاره نشين بود و گاه يك هفته مانده 
به ماه بعد، چيزى جز گرسنگى بر سر سفره شان يافت 
نمى شد. با زحمت كار گير آورده بود. در يك كارخانه 
ــى داد و با  ــود م محصوالت غذايى كه به زحمت س
سختى خودش را سرپا نگه داشته بود. آن هم با پارتى 
و سفارش يكى از همسايه ها. اما كاش گير نمى آورد. 
پيرمرد به ياد مى آورد كه پزشكان به او گفته بودند كه 
براى دست پسرش كارى از آنها ساخته نيست. براى 
ــده را نياز دارند و چون انگشتان  پيوند عضو قطع ش
قطع شده او را كسى پيدا نكرده بود بايد با انگشتانش 
خداحافظى مى كرد. زير لب زمزمه كرد: «بازم خدا رو 
شكر كه بيشتر طوريش نشده، حاال ... بازم خدا رو شكر 
كه كارش رو داره. بيمش رو داره.» پيرمرد در همين 
خياالت بود كه صداى محمد او را به خود آورد: «آقا 

جون ؟ آقا جون؟» 
پيرمرد جواب داد: «بله بابا؟» 

محمد آرام گفت: «يه چيزى هس كه تا زن ها بيرونن 
بايد بگم بهتون ... امروز بچه ها زنگ زدن گفتن صبح 
ــى انصافا تو هفته هيچ  كارخونه رو پلمب كردن ....ب
ــون رو انجام نمى دن... اما پلمب كه مى خوان  كاريش
بكنن جمعه هم ميان ... تموم شد و رفت... هم كارم 

رفت آقا جون هم سالمتيم.»
ــتپاچه گفت: «خدابزرگه پسرم  پيرمرد سريع و دس
... نگران نباش ... زندگى باال و پايين داره ... بعد از هر 

آسونيه  سختى 
ــدا گفته  ... اينو خ

 «....
و به ياد آورد كه بعد از هر سختى آسانى 

نيست. سختى بزرگتريه. اما شيطان 
را لعنت كرد و اينبار با صداى بلندتر 
گفت: «توكلت به خدا باشه پسرم.» 
ــن همين كلمات بود كه  در حال گفت

حاج خانم با همسر محمد وارد حياط 
شدند و سالم كرده و نكرده حاج خانم 

گفت: « پسرم پاشو بيا اين سبزيا رو بذار تو 
مطبخ ... ما از كت و كول افتاديم ... بيا پسرم 

... مال مردمه ... تا فردا باس پاك كنم بدم .... بيا 
االن خراب مى شه ها...» 

ــفره شام پهن  ــته بود كه س چند ساعتى نگذش
شد. پيرمرد و محمد در خودشان فرو رفته بودند و 
ساكت بودند. حاج خانم گفت: «چيزى شده پسرم؟ 

اوضاع خوبه؟»
محمد گفت: «بله .. يكمى خسته ام ... اگر اجازه باشه 

برم كمى بخوابم.»
ــت. به ياد   پيرمرد هم به همراه محمد از جا برخاس
ــر. رو به حاج  ــاس و تاكيد دكت ــودش افتاد و تم خ
خانم گفت: «اون دكتره كه بود... همون كه پيشش 
ــگ زد به يكى  ــو بيامرزه .... زن مى رفتم. خدا پدرش
ــه ... گفته  ــته باش ــكاراش كه هواى منو داش از هم
شنبه صبح اينجا باش... مى شه فردا صبح. شب راه 

از نگاهي ديگر

آسونيه  سختى 
ــدا گفته  ... اينو خ

 «....
و به ياد آورد كه بعد از هر سختى آسانى 

نيست. سختى بزرگتريه. اما شيطان 
را لعنت كرد و اينبار با صداى بلندتر 
گفت: «توكلت به خدا باشه پسرم.» 
ــن همين كلمات بود كه  در حال گفت

حاج خانم با همسر محمد وارد حياط 
شدند و سالم كرده و نكرده حاج خانم 

گفت: « پسرم پاشو بيا اين سبزيا رو بذار تو 
مطبخ ... ما از كت و كول افتاديم ... بيا پسرم 

... مال مردمه ... تا فردا باس پاك كنم بدم .... بيا 
االن خراب مى شه ها...» 

ــفره شام پهن  ــته بود كه س چند ساعتى نگذش
شد. پيرمرد و محمد در خودشان فرو رفته بودند و 
ساكت بودند. حاج خانم گفت: «چيزى شده پسرم؟ 

اوضاع خوبه؟»
محمد گفت: «بله .. يكمى خسته ام ... اگر اجازه باشه 

برم كمى بخوابم.»
ــت. به ياد   پيرمرد هم به همراه محمد از جا برخاس
ــر. رو به حاج  ــاس و تاكيد دكت ــودش افتاد و تم خ
خانم گفت: «اون دكتره كه بود... همون كه پيشش 
ــگ زد به يكى  ــو بيامرزه .... زن مى رفتم. خدا پدرش
ــه ... گفته  ــته باش ــكاراش كه هواى منو داش از هم
شنبه صبح اينجا باش... مى شه فردا صبح. شب راه 
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از نگاهي ديگر

مى افتم.» 
پيرمرد با حاج خانم خداحافظى كرد و در راه با خود 
ــش خوب بود.  ــرد: «اى كاش محمد حال فكر مى ك
حتما مى ا ومد با من. خدا خيرش بده. ايشاال گرفتار 
نباشه هيچوقت. الهى به اميد خودت. الهى به اميد 

خودت حل شه مشكلش.»
ــه لب جاده  ــن افكار بود كه ب پيرمرد غرق در همي
ــب بود و تك و توك ماشين هايى  رسيد. پاسى از ش
ــتند. با يك  كه به تهران مى رفتند از آنجا مى گذش
دست ساك كوچكش را گرفته بود و با دست ديگر 
ــين هايى  ــكيش را. آرام و تنها به ماش پرونده پزش
ــوى او عبور مى كردند نگاه  كه گاز مى دادند و از جل
ــرد. ويژژژژژژژژژ........ويژژژژژژژژ ...... اتوبوس  مى ك
قراضه اى از دور مى آمد و صداى موتورش گوش را 
نوازش مى داد! نزديك تر كه شد پيرمرد دست تكان 
داد و اتوبوس نزديك پيرمرد ايستاد. به راننده خسته 
ــه صندلى هاى اتوبوس  ــيدى گفت و نگاهى ب نباش
انداخت. كنار پسرك جوانى كه چهره نسبتا موجهى 
داشت، جايى براى نشستن پيدا كرد و نشست. جوان 
دستگاهى در دست داشت و مدام از روى آن چيزى 
مى خواند و با دستش روى صفحه دستگاه مى كشيد. 
ناگهان فكر كرد: «محمد هم جووونه. چرا اون ازين 
دستگاه ها نداشته باشه؟ اصال اين دستگاه ها چيه؟ 
ــا دارو كمتر مى گيرم  ــه چن ت خوب اگه ارزون باش

جاش يكى ازينا واسه محمد مى خرم. بچه از روزى 
كه چن تا انگشتشو از دس داده تو خودشه. امروزم 
ــو از دس داد. خدايا.» بعد نگاهى به جوان  كه كارش
انداخت كه هنوز انگشتش را بر روى صفحه دستگاه 
مى كشيد. پيرمرد دوباره با خود گفت: «اما بچم كه 
ــدن. نمى دونم. حاال بذار ازين  ــتاش عليل ش انگش

جوون بپرسم.»
ــيله اى كه تو دارى هم  ــرم... اين وس ـ  پسرم... پس

گوشى موبايل محسوب مى شه؟ 
ـ پسر لحظه اى با تعجب پيرمرد را نگاه كرد و وقتى 

سادگى او را ديد گفت: بعله حاجى جون. 
ـ چنده اينا پسرم؟ 

ــه. خيلى چيزاى  ـ واال االن فك كنم يه دو تومنى باش
ــتم توش خبر مى خوندم.  جالبيم داره. مثال االن داش
مثال... مثال اين خبر. نيگا كنيد ببينيد چى به خوردمون 
مى دن؟ اينم عكسشه... ببين حاجى. مال آدمه. به سگ 
بدى، دنبالت مى كنه. حاال خدا رو شكر پلمبش كردن. 
پيرمرد تقريبا از صحبت هاى دانشجو موضوع خبر را 
فهميده بود. نگاهى به عكس انداخت. قسمتى از عكس 
را مى شناخت. غمى بزرگ وجودش را گرفت. نگاهى به 
پسر انداخت و آرام تا حدى غمگين گفت: «بله. خدا رو 

شكر. مرسى پسرم.»
ـ خواهش مى كنم حاج آقا. 

پيرمرد آرام چشمانش را بست و سعى كرد بخوابد. از 

سوالش پشيمان شده بود. چشمانش را بسته بود، اما 
لحظاتى بعد سنگينى نگاه پسر را روى خودش احساس 
ــر مى دونس اون  كرد و با خود فكر كرد: «اگه اين پس
ــده چن نفر رو بيكار كرده. اگه  كارخونه كه پلمب ش
مى دونس محمد منم تو همون كارخونه بود. استغفراله. 
طفلكى كه نمى دونه. جووناى امروز خيلى بى خيالن. 
نه غم دارن. نه هيچى. اما محمد من.» كم كم اليه اى از 
اشك بين دو پلك بسته پيرمرد دويد و به جمله اى كه 
به محمد گفته بود، فكر كرد: «بعد از هر سختى آسونيه 
ــتن به دنبال آسانى زندگى اش  پسرم.» و در حال گش

خوابش برد.
ــت كوه ها آرام  ــيد با نور زرد كم رمقى از پش خورش
ــه همچنان در  ــرون مى آيد و اتوبوس قراض آرام بي
ــى رود و در  ــوى تهران م جاده گاز مى دهد و به س
دوردست روزنامه فروش كه دقايقى است، دكه اش 
را باز كرده و روزنامه ها را تحويل گرفته است، اطراف 
ــيده و روزنامه ها را مرتب مى كند. و  دكه را آب پاش
زير لب غرولند مى كند: «دو روز ديگه بارونم به اين 
زندگى سگى اضافه مى شه. سگ تو اين زندگى.» و 
همينطور كه روزنامه ها را مرتب مى كند با چشمان 
پيرش از پشت عينك ته استكانى تيتر آنها را مرور 
ــمش به يك جمله در يكى از  مى كند. ناگهان چش
روزنامه ها مى افتد و چهره اش بر مى گردد:«انگشت 

قطع شده، در بسته همبرگر»
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