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 ای�ن خبرنام�ه، ب�ه همت جن�اب آق�ای کاظ�م قلم چی
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قلم چی به چاپ می رسد.
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تازه ها

بحثی درباره انتخابات کانون
انتخابات دوازدهمین دوره شورای عالی کانون نیز مانند چندين دوره اخیر همراه با دغدغه مشارکت کم رنگ 
اعضا برگزار می ش��ود. از داليل اين وضع، يکی هم آن است که آقای دکتر نعمت الهی در مصاحبه ای از ايشان 
که در شماره حاضر آمده است، بیان کرده اند: عدم حساس��یت تعداد زيادی از اعضای منظم کانون نسبت به 
نتیجه انتخابات به دلیل احتمال باالی انتخاب مجدد اکثريتی از پیشکسوتان مورد اعتماد و نیز دبیران و فعاالن 

دوره های گذشته. می خواهیم ببینم اين عدم حساسیت چه تاثیری می تواند بر عملکرد کانون داشته باشد.
فرض کنیم از حدود 1200 نفر عضوی که حق عضويت خود را پرداخته و واجد شرايط رای دادن هستند، دو 
سومشان ترکیب اعضای شورای عالی را مطلوب دانس��ته و يا الاقل تغییر آن را الزم نمی دانند. و باز هم فرض 
کنیم يک سوم باقیمانده اعضايی هس��تند که مخالف وضع موجود می باشند ولی چون امیدی به تغییر آن از 

طريق انتخابات ندارند، از شرکت در آن خودداری می کنند.
از حدود 800 نفر نخست اگر تنها 20درصدشان به دلیل »عدم حساسیت« فوق الذکر رای بدهند، می شود 160 

نفر، که اين تعداد نزديک به تعداد آرای انتخابات گذشته است. 
در چارچوب همان »فرض ثبات مطلوب« اين سوال مطرح است که آيا واقعا بین مشارکت 20درصدی )160 
نفر( و يک مشارکت مثال 50درصدی )400 نفر( به لحاظ تاثیری که هر کدام بر عملکرد ارکان کانون می گذارند، 

تفاوت قابل مالحظه وجود ندارد؟
در غیاب مجال کافی برای شرح و بسط اين موضوع در نوشته حاضر و به مصداق العاقل يکفیه باالشاره، در اينجا 

تنها به يکی از آثار زيانبار مشارکت پايین اعضا در انتخابات اشاره می کنیم.
چنانکه می دانیم، سازمان کانون به گونه ای اس��ت که در آن، اراده جمعی نه در مجمع عمومی بلکه عمال در 
شورای عالی، که قايم مقام مجمع برای انتخاب رکن اجرايی کانون يعنی هیات مديره، و جانشین آن در نظارت 
بر عملکرد هیات مديره در فاصله دو انتخابات اس��ت، تجلی می يابد. به نظر نگارنده در ايفای هرچه بهتر اين 
نقش، انرژی، اعتماد به نفس و اقتدار ناشی از مشارکت باالی اعضا تاثیر اساسی دارد. مقايسه عملکرد کانون 
در دوره های نخست، که در آنها شرکت اعضا در انتخابات چشمگیر بود، با دوره های اخیر، حاکی از اين است 
که مشارکت ضعیف می تواند تاثیر روانی قابل مالحظه ای در همه ارکان کانون گذاشته و به ويژه اقتدار و توان 
راهبری و نظارتی شورای عالی را دچار ضعف و افول  کند. در اين صورت، عدم حساسیت و در نتیجه عدم اهتمام 
صرف يک ساعت وقت در هر دو سال جهت شرکت در رای گیری الکترونیکی، شايد ايرادی به لحاظ ترکیب 

اعضای منتخب نداشته باشد، اما از منظر پويايی و سرزندگی ارکان کانون بدون ترديد عمیقا زيانبار است. 

اورنگ فرزانه

سرمقاله
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گزارش ویژه

در میزگرد جوانان نیز بحث لزوم توجه بیشتر شورا به نیازهای کنونی فارغ التحصیالن جوان، به ويژه مساله 
اشتغال و لزوم ارتباط بیشتر اعضای جوان با مديران عضو کانون به منظور بهره گیری از تجارب مديريتی 
آنان و نیز پیدا کردن شغل های مناسب مطرح شد. به نظر تعدادی از حاضران اين میزگرد، ترکیب سنی 
اعضای شورای عالی به سمت سنین باال بوده و به اين سبب سیاست گذاری های کلی کانون به گونه ای است 
که کمتر توانسته است نیازهای اکثريت مخاطبان را که جوان هستند شناسايی کرده و برنامه های متناسب 

با آنها را در دستور کار کانون قرار دهد.
البته هر کدام از موضوعات فوق، نیاز به بحث و بررسی از جوانب مختلف دارد تا بتوان به درستی معلوم کرد 
که آيا تغییر نحوه انتخاب اعضای شورای عالی ضرورت دارد يا نه و در هر دو حال چگونه بايد از پتانسیل های 

موجود در کانون، بهترين استفاده در راستای پاسخگويی به نیازهای واقعی به عمل آيد.
شورای عالی کانون پس از مجمع عمومی، باالترين نهاد سیاست گذاری و تصمیم گیری در کانون است که 
اعضای آن هر دو سال يک بار از طريق برگزاری انتخابات تعیین می شوند. وظايف شورای عالی بر اساس 

اساسنامه کانون عبارتند از:
1- انتخاب يا تغییر اعضای هیات مديره.

2- رسیدگی به گزارش ها و پیشنهادهای هیات مديره و اتخاذ تصمیم درباره آنها.
3- بررسی مسايل و موضوعاتی که در راه تحقق اهداف کانون پیش می آيد و تعیین راه حل های عملی و 

اجرايی مناسب و ابالغ آن به هیات مديره.
4- بررسی و تصويب کلیه آيین نامه های اجرايی و داخلی.

5- رسیدگی به ترازنامه مالی کانون برای طرح و تصويب آن در مجمع عمومی.
6- دعوت مجامع عمومی.

7- رسیدگی به اعتراضات و شکايات اعضا به جز امور مربوط به مجامع عمومی.
8- تهیه و ارايه گزارش های الزم به مجامع عمومی.

9- اتخاذ تصمیم در مورد خريد و فروش اموال غیر منقول، گرفتن وام، رهن و فک رهن.

تهیه شده توسط کمیته انتشارات

 بررسی آماری حضور اعضا 
در شورای عالی

کمیته انتشارات به منظور بررس��ی و نقد عملکرد کانون در بیست سال گذشته، برگزاری س��ه میزگرد جداگانه با حضور 
اعضای فعال کانون متعلق به سه گروه سنی پیشکسوتان، میانساالن و جوانان را در سال گذشته به انجام رساند و نتايج اين 
میزگردها در سه شماره خبرنامه به تشريح ارايه شد. يکی از مباحثی که در میزگرد پیشکسوتان مطرح شد عبارت است از، 
محدوديت راهیابی اعضای جديد به شورای عالی هر دوره، از يک سو به علت نامحدود بودن عضويت در دوره های متوالی و 
از سوی ديگر، شناخته تر بودن اغلب اعضای حاضر در دوره های اخیر شورا به دلیل معروفیت اجتماعی آنها يا به سبب سابقه 

فعالیتشان در هیات مديره های سابق.

الزم است، يادآوری کنیم که شورای عالی کانون 
همانگونه که از دقت در وظايف فوق بر می آيد، در 
واقع جانش��ین مجمع عمومی در فاصله بین دو 
انتخابات، به ويژه ب��رای دو وظیفه اصلی انتخاب 
اعضای هیات مدي��ره و نظارت ب��ر عملکرد اين 
هیات اس��ت. با توجه به قدمت و س��ابقه منحصر 
بفرد دانشکده فنی در سطح کشور، شورای عالی 
به عنوان نماينده فارغ التحصیالن اين دانش��کده 
در جامعه مهندس��ی کشور بايد از ش��ان و اعتبار 
متناسبی برخوردار باش��د. بدون ترديد نخستین 
الزم��ه اين اعتب��ار، حض��ور تع��دادی از اعضای 
پیشکسوت نامدار و شاخص در اين شورا می باشد. 
اصوال متناسب کردن هرم س��نی اعضای شورا با 
هرم س��نی مجموعه اعضا با ويژگی انجمن های 
فارغ التحصیلی سازگار نمی باشد. اين البته بدان 
معنا نیس��ت که جوانان حضور کافی در ش��ورای 
عالی و به ويژه در هیات مديره نداش��ته باشند. در 
ارتباط با هیات مديره باي��د بگويیم که تقريبا در 
همه دوره ه��ای کانون، جوانان حض��ور پررنگ و 
موثری داشته اند، به عنوان مثال در دوره يازدهم، 
سه نفر از هفت نفر عضو هیات مديره به نسل های 

جوان کانون تعلق دارند.
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گزارش ویژه

تعداد اعضاتا تاریخاز تاریخدوره

1380/7/51382/4/2530ششم

1382/4/251384/4/2930هفتم

1384/4/291386/4/2930هشتم

1386/4/291388/6/2730نهم

1388/6/271390/5/2630دهم

تعداد اعضاتا تاریخاز تاریخدوره

1369/12/11371/12/225اول

1371/12/21374/1/3025دوم

1374/1/301376/4/2525سوم

1376/4/251378/7/2230چهارم

1378/7/221380/7/530پنجم

تا کنون انتخابات در 11 دوره برگزار شده است. زمان 10 دوره نخست در جدول زیر آمده است. 
در این جدول، تعداد اعضای هر دوره با احتساب اعضای علی البدل محاسبه شده است.

جدول 1- تاریخ ادوار مختلف شورای عالی کانون و تعداد اعضا در هر دوره

  شورای عالی دوره هشتم - سال 1384 تا 1386   شورای عالی دوره دهم - سال 1388 تا 1390
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گزارش ویژه

جدول 2- بررسی آماری اعضای شورای عالی کانون

    شورای عالی دوره سوم - سال 1374 تا 1376 

     شورای عالی دوره هفتم - سال 1382 تا 1384

  شورای عالی دوره نخست - سال 1369 تا 1371

متوسط تعداد اعضاحداقل سنحداکثر سنمتوسط سندوره
تعداد حضور

تعداد اعضایی که در هر دوره 
برای اولین بار عضو شده اند

درصد اعضا 
با یکبار حضور در کل اعضا

---47742925اول

507628251.6936دوم

527931252.161040سوم

548133302.231240چهارم

528326302.51240پنجم

527627302.91137ششم

537625303.5620هفتم

567827304.427هشتم

57802930527نهم

21 578225295.26دهم
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گزارش ویژه

جدول 2 بر اساس اطالعاتی که از دبیرخانه کانون تهیه شد، به دست آمده است. اين 
جدول و نمودارهای حاصل از آن نشان می دهد که:

1- متوسط سن اعضای شورای عالی، از 74 سال در دوره اول به 75 سال در دوره 
دهم افزايش يافته است. در واقع با گذش��ت از آغاز فعالیت کانون، متوسط سن 

اعضای شورای عالی 01سال افزايش يافته است.
2- اين وضعیت کمابیش در خصوص حداکثر سن نیز صادق است. به نحوی که 

حداکثر سن اعضا از 47 به 28 سال رسیده است.
3- در دوره پنجم، هر عضو به طور متوسط در 2/5 دوره حضور داشته ولی در دوره 
دهم، هر عضو شورای عالی به طور متوسط در 5/2 دوره از ادوار مختلف قبلی عضو 

شورای عالی بوده است.
4- در دوره دوم، 9 نفر از 52 نفر عضو برای اولین بار وارد شورای عالی شده بودند. 
اين عدد در دوره چهارم به 21 نفر از 03 نفر افزايش می يابد و در دوره های 8 و 9 به 

تنها 2 نفر کاهش می يابد.
مهم ترين نتیجه ای که از آمار فوق می توان گرفت اين است که شورای عالی در طول 
اين بیست سال در مجموع پیرتر شده و در دوره های اخیر اعضای جديد کمتری به 
عضويت آن درآمده اند. بنابراين الزم است برای برگزيده شدن جديد، يعنی اعضايی 
که برای اولین بار وارد شورا می شوند از هر سن و به ويژه از میان جوانان، تدبیری 

انديشیده و به کار گرفته شود.

نمودار 1- میانگین سن اعضای شورای عالی در هر دوره       

    نمودار 2- درصد اعضای جدید در هر دوره شورای عالی           
 شورای عالی دوره یازدهم - سال 1390 تا امروز 

  شورای عالی دوره پنجم - سال 1378 تا 1380
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  به نظر شما چرا در دوره های اخیر، مشارکت اعضا در انتخابات شورای عالی کانون کمتر شده 
است؟

   به اعتقاد شما آیا عضویت برخی از پیشکسوتان در دوره های متمادی شورای عالی ایرادی دارد 
و اگر پاسخ مثبت است چه پیشنهادی دارید؟

  به نظر شما چگونه می توان میزان مشارکت اعضا در انتخابات شورای عالی را افزایش داد؟

1- کاهش مش��ارکت اعضا در انتخابات شورای عالی 
کانون، می تواند داليل مختلفی داش��ته باشد. شايد 
علت اصلی را در سال های اخیر بايد مرتبط با شرايط 
اجتماعی دانس��ت که باعث ش��ده نهادهای صنفی 
و مدنی کش��ور زير فش��ار قرار گیرند و انگیزه حضور 
و مش��ارکت در اين گونه فعالیت ها عم��ال با کاهش 

چشمگیری روبرو بوده است.
داليل ديگر را باي��د در میزان تاثیرگذاری ش��رکت 
اعضا در نتايج انتخابات ارزيابی کرد. با توجه به روند 
نسبتا ثابت اعضای ش��ورای عالی کانون که عموما از 
پیشکس��وتان مورد قبول اعضای کانون هستند و در 

نوبت دوم به هر حال انتخاب خواهند شد، انگیزه قوی برای حضور در 
جلسه انتخابات وجود ندارد.

شايد بحران کسب و کار در سال های اخیر و درگیری های شغلی هم، به 
عنوان عاملی برای حضور کمرنگ بسیاری از اعضای کانون در انتخابات 

شورای عالی قابل ارزيابی باشد.
2- به نظر بنده حضور پیشکسوتان در ش��ورای عالی کانون ضروری 
است، زيرا نمودار قدمت و سوابق خدمات و تجربیات کانون محسوب 

می ش��وند. اما برای انتقال تجربیات پیشکسوتان به 
نسل های بعدی کانون، می توان در اساسنامه کانون 
برای انتخاب مجدد افراد محدوديت قايل شد. مثال 
يک فرد حداکثر بتواند دو يا سه دوره متوالی صالحیت 
عضويت شورای عالی را داشته باشد و همچنین تعداد 
اعضای عالی بین دوره های مختلف فارغ التحصیالن 
)که در اساس��نامه کانون مشخص می شود( تقسیم 
شود و به اين ترتیب همواره در شورای عالی ترکیب 
سنی متعادل و پیوس��ته ای از اعضای کانون حضور 
خواهند داشت. به عنوان مثال حدود 70 سال سابقه 
اعضای کانون را می توان به س��ه دوره پیشکسوتان، 
میانساالن و جوانان تقسیم کرد و برای هر دوره تعداد معینی از اعضای 

شورای عالی را به آنان تخصیص داد.
3- با توجه به توضیحات باال مديريت محترم کانون بايد انگیزه حضور 
اعضای کانون را تقويت کند. به طوری که هر عضو کانون نه تنها با انگیزه 
»بچه فنی« بودن بلکه به عنوان يک وظیفه اجتماعی برای تقويت اين 
نهاد صنفی � مهندسی کشور در انتخابات شورای عالی کانون مشارکت 

کند و به طور ملموس از خدمات مستمر کانون نیز بهره مند شود.

کاهش مشارکت اعضا؛ چـرا؟
نظرخواهی کمیته انتشارات درباره انتخابات شورای عالی

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی بالغ بر 8 هزار عضو دارد که از اين تعداد در انتخابات دوره قبل شورای عالی، 
فقط 155 نفر شرکت کردند. اين میزان مشارکت حداقلی در انتخابات کمیته انتشارات را برآن داشت تا با طرح چند سوال از 
برخی اعضای فعال تر کانون، نظر آنان را در خصوص اين مساله و راهکار حل آن جويا شود. چندين نفر از اعضا زحمت کشیده 

و سواالت کمیته را پاسخ گفتند که اين سواالت و پاسخ ها )به ترتیب حروف الفبا( در پی می آيد.
شايان ذکر است که کمیته انتشارات همچنان از نظرات اعضای محترم در اين خصوص استقبال می کند. اعضا می توانند 

نظرات خود را به دفتر کانون فاکس يا به ايمیل کانون ايمیل کنند.

مهندس محمد توسلی )راه و ساختمان 40(   

گزارش ویژه



13
92

ن 
ستا

 تاب
 15

8 –
 16

0 
اره

شم
  

وم 
و س

ت 
یس

ل ب
سا

  
ان

هر
ه ت

شگا
دان

ي 
ه فن

کد
نش

 دا
یل

حص
 الت

رغ
 فا

ین
دس

هن
ن م

انو
ه ک

نام
خبر

8

1- به نظر من علت عمده کاهش مشارکت 
اعضا در س��ال          ها ی اخیر که قبال هم آنچنان 
نبوده، عدم تاثیرگ��ذاری ملموس کانون در 
دوره دانشجويی است. به نحوی که دانشجو 
در زمان فارغ التحصیلی خودش را وابسته به 
کانون بداند. به نظرم يک��ی از تمهیداتی که 
می شود به کار برد، موضوع دوره کارآموزی 
در 2سال آخر تحصیلی است. به طوری که 
دانشکده کال مسئولیت پروسه کارآموزی را 

به کانون واگذار کند.
خاطرم هس��ت که در چند نوب��ت فرم های 
کارآم��وزی را از طرف دانش��کده به صورت 
فرمالیته به ش��رکت ما می فرستادند که در 

فرمت بس��یار قديمی و ناقص بود و پیگیری هم نمی شد و با اينکه 
طبعا می خواستم از هم دانشکده ای ها برای کارآموزی استفاده کنم 
و يکی دو نوبت هم تعداد فرم مورد نیاز را پرکردم و فرستادم ولی 
هیچ بازخوردی نديدم و حتی يک م��ورد هم نامه اعتراض آمیزی 
در مورد فرمت ناجور آن نوش��تم. باز هم همان وضع ادامه يافت و 

خودبه خود انگیزه ای باقی نماند. 
پیشنهاد می کنم ترتیبی داده شود که پروسه کارآموزی را کانون 
به عهده بگیرد و با تشکیل دپارتمان فعالی در کانون هم درآمدی 
کسب کرده و هم دانشجو، ارتباط تنگاتنگی در 2دوره کارآموزی 
با کانون پیدا کن��د و به صورت طبیعی اين ارتب��اط را برای دوران 
مهندس��ی ادامه دهد. از طرف ديگر مدي��ران فارغ التحصیل فنی 
شرکت های خصوصی، گرفتن کارآموز از دانشجويان فنی از طريق 
کانون را ترجیح می دهند و وظیفه خود می دانند که ارتباط خود را 

با کانون افزايش دهند و ضمنا همین کارآموزان 
را در اولويت اس��تخدام بع��د از فارغ التحصیلی 

قرار دهند.
2- حتما ايراد دارد. شورای عالی بايد قوه محرکه 
کانون باشد و نیاز به اعضای فعال و پرانرژی دارد. 
از آنجا که پیشکسوتان اکثرا درگیر فعالیت های 
شغلی و اجتماعی خودش��ان هستند، نمی شود 
انتظار داشت که وقت زيادی برای تاثیرگذاری 
در فعالیت های کانون داش��ته باش��ند و اگرچه 
استفاده از تجربیات پیشکسوتان ضروری است، 
ولی نبايد بیش از 40 درصد اعضای شورای عالی 
را تشکیل دهند و اکثريت اعضا بايد از نیروهای 
جوان ت��ر در رده ه��ای مختلف س��نی و تجربی 
باش��ند و اين ش��رايط هم به دس��ت نخواهد آمد، مگر با استقبال 
فارغ التحصیالنی که از همان ابتدا بندنافشان به کانون وصل باشد 

و عضويت در شورای عالی را قابل دسترس بدانند.
3- اصوال میزان مش��ارکت اعضا ب��ا فعالیت ش��ورای عالی رابطه 
مستقیم دارد. ولی اولی وابس��ته به دومی است. يعنی اگر فعالیت 
شورای عالی و ساير ارگان های وابس��ته وجود نداشته باشد، اعضا 
انگیزه ای برای مشارکت نخواهند داش��ت. به نظر من راهکارهای 
بس��یاری برای فعال س��ازی و اقتصادی س��ازی بخش مديريتی و 
چارت س��ازمانی کانون وجود دارد که باي��د از طريق به کارگیری 
کارگروه های موظف پیگیری کرد. نمونه بس��یار موفق آن نشريه 
نفیس بهار 1392 کانون اس��ت که تحول چشمگیری از طريق به 
کارگیری نیروی متخصص و کارآمد در نش��ريات کانون به وجود 

آورده است.

1- مشکالت اقتصادی و اجتماعی جامعه روحیه همکاری و مشارکت اعضا در کانون را کاهش داده است. داشتن شغل مناسب يکی از دغدغه 
های اصلی فارغ التحصیالن جوان است. عدم مشارکت در فعالیت ها و عدم قبول مسئولیت در امور جمعی بدون تشويق و توقعات مالی در همه جا 

به چشم می خورد و اين ريشه در گرفتاری های جامعه دارد.
2- عضويت پیشکسوتان در دوره های متمادی شورای عالی ايرادی ندارد. لیکن چنانچه اعضای جوان تالش کنند و داوطلب عضويت در شورای 

عالی شوند و رای الزم را نیز کسب نمايند، بهتر است.
3- میزان مشارکت اعضا در انتخابات شورای عالی با اطالع رسانی بیشتر، نظرخواهی بیشتر، شرکت دادن اعضا در کمیته های مختلف، دخالت 
دادن آنان در تصمیم گیری ها، حمايت از فارغ التحصیالن از نظر شغلی )با تشويق پیشکسوتان دارای زمینه کار( بیشتر خواهد شد. امید است با 

بهتر شدن شرايط اجتماعی و اقتصادی مملکت، روحیه همکاری و مشارکت اعضا نیز افزايش يابد. 

مهندس حسن خمامی )مکانیک 52(

مهندس علی ربوبی خبوشانی )راه و ساختمان 42(       

گزارش ویژه
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1- در درجه اول سوالی است که شايد گريبانگیر تمامی اعضا  باشد و تا کنون پاسخی 
قابل اجرا برايش پیدا نشده است. 

شايد يکی از داليل آن است که  بنا بر طبیعت پويا بودن هر تشکلی بايد پذيرفت که با 
تبلیغ و عمل نسبت به آوردن نسل های جوان و دارای مطالباتی متفاوت با گذشتگان 
در میدان عمل به اعمال و رفتارهای کانون تنوعی متناسب با نیازها و خواسته های 
جديد بخشید. باال بودن حق عضويت به ويژه برای جوانان که بعضا حتی از بیکاری 

رنج می برند، نیز می تواند دلیلی ديگری باشد.
2- به نظر من تا مادامی که روند انتخابات آزاد و همکاری داوطلبانه اعضا ادامه دارد، 
نه تنها ايرادی ندارد. بلکه به همان دو دلیل انتخابات آزاد و همکاری داوطلبانه بايد 
کوشش ش��ود که طیف انتخاب شوندگان همچنان از گس��تردگی و شمول میان 

پیشکسوتان و جوانان جويای نام برخوردار باشد.
3- در مورد باال بردن میزان مشارکت اعضا، واقعا سوالی است که تا کنون پاسخی 
برايش نیافته ام، اما تنوع فعالیت و پايین نگه داشتن حق عضويت و بررسی آماری 

علل شايد بتواند کمکی در رفع اين معضل بکند.

1 � عدم مش��ارکت و حضور کمتر اعضا تنها محدود به انتخابات ش��ورای عالی و يا تنها محدود به کانون نیست، اين مشکل در تمام 
تشکل های مردم نهاد )NGO( وجود دارد و علت آن به نظر اينجانب دخالت ندادن حداکثری اعضای عادی در فعالیت ها و اداره تشکل ها 
و عدم تقسیم کار و سپردن مسئولیت به آحاد اعضای تشکل ها و نگرفتن نظرات اکثريت اعضای خاموش برای اداره امور تشکل ها است 

که راه حل آن را در بند 3 بیان خواهم کرد. 
2 � عضويت برخی از پیشکسوتان در دوره های شورای عالی نه تنها اشکالی ندارد، بلکه به نظر اينجانب الزم است. منتها حتما بايد از 
اعضای جوان تر هم به تعداد کافی در کنار چند نفر از پیشکسوتان در ش��ورای عالی حضور داشته باشند و پیشکسوتان در دوره های 
متمادی يکسان و ثابت نباشند و بلکه تغییر کنند و به طور کلی در هر دوره از شورای عالی بهتر است که تعدادی باتجربه عضويت در 

شورای عالی دوره های قبل وجود داشته باشند و تعداد بیشتری اعضای جديد و جوان تر وارد شوند. 
3 � به نظر اينجانب شورای عالی و هیات مديره بايد طوری برنامه ريزی و تقسیم کار کنند که اکثريت اعضا را در يک ساختار هرمی در 
کمیته های مختلف، زيرکمیته ها، کارگروه ها و ... شکل بدهند تا اکثريت قريب به اتفاق اعضا با عضويت خود در يک تیم، هم مسئولیت 
داشته باشند و هم فرصت اظهار نظر و هم مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها. در اين صورت هم مسايل بیشتری از تشکل 
حل می ش��ود و نظرات اکثريت دخالت داده می شود و هم تش��کل پوياتر و قوی تر خواهد بود. اعضا هم در تمام موارد مشارکت فعال 

خواهند داشت.

مهندس محمدجعفر صادقی پناه )معدن 54(

دکتر کیومرث مهاجر)معدن 38(                

گزارش ویژه
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اعضا نسبت به کانون حساس نیستند

 گفت و گویی کوتاه با دکتر حسین نعمت الهی
 مسئول کمیته اجرایی انتخابات:

پیش از برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ش�ورای عالی فرصتی دس�ت داد تا با دکتر حسین نعمت الهی، 
 مس�ئول کمیته اجرایی انتخابات گفت و گویی کوتاه داش�ته باش�یم که حاصل آن در پ�ی می آید.آقای 
دکتر نعمت الهی از دوره پنجم انتخابات، مسئولیت کمیته اجرایی انتخابات را بر عهده داشته است. از این 

لحاظ شاهد تغییرات انتخابات دوره های  مختلف بوده است.

گزارش ویژه
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آقای دکتر ما االن دو سه دوره انتخابات را به طور دستی و الکترونیک انجام می دهیم و البته 
دوره اخیر فقط الکترونیک. در آخرین دوره 155 نفر رای داده اند. این تعداد نسبت به دوره های 

قبل چطور بوده است؟ آیا خیلی ریزش رای داشته ایم؟ 
  نه! اگر دوره اول تا سوم را کنار بگذاريم. مخصوصا دوره اول که هیچ کنترلی هم نبود که افراد حق عضويت 
پرداخت کرده اند يا خیر؟ البته روزهای اول بسیار استقبال زياد بود و هر کس که بود رای داد. در نتیجه 
تعداد آرا به بیشتر از 600 رای رسید. دوره دوم را که اطالع ندارم. از دوره سوم هم بگذريم. سال 84 يعنی 
دوره هشتم بیش��ترين تعداد رای يعنی 228 رای را داشتیم. کمترين تعداد هم دو دوره قبل يعنی دوره 

ششم با 101 رای بوده است. ما در دفتر کانون نسشته بوديم نفر صدم که وارد شد، برايش دست زديم. 

خب! با توجه به این که هم تعداد اعضا افزایش پیدا کرده اس�ت و همینطور شیوه رای گیری 
الکترونیک شده است و دیگر الزم نیست اعضا راه به این طوالنی را طی کنند و رای دهند. با 
این حساب باز هم تعداد رای دهندگان افزایش پیدا نکرده است. آیا ما نتوانسته ایم به خوبی 

تبلیغ کنیم؟
  در دوره آخر يک مقدار به علت اين که خانم محمدی به ه��ر دلیل از کانون رفته بود و افرادی که آمده 
بودند به کار مسلط نبودند. البته من گناهی را گردن کسی نمی اندازم. فقط به روند کار آشنا نبودند، موقع 
انتخابات خیلی مشکل داشتیم. در تنظیم فرم های مربوطه، در ثبت نام، در تبلیغ يا دعوت از اعضا برای 
رای دهی خیلی مشکل داشتیم. دوره ماقبل آخر که خانم محمدی بود، به خصوص در سه روز آخر شايد 
برای هر روز برای يک نفر 3 پیامک برای اعضا می رفت. نمی گويم تاثیر فوق العاده ای داشت، اما بی تاثیر 

هم نبود.

برای این دوره نیز چنین برنامه ای دارید؟ 
  حتما بايد اين کار را کرد. البته، ما بسیاری از فارغ التحصیالن را داريم که بسیار هم کانون را دوست دارند، 

اما به جزيیات آنچه که در کانون می گذرد، حساسیتی ندارند.

به نظر شما چگونه باید این حساسیت را ایجاد کرد؟
  اين بحث ديگری است که من راهکار مشخصی برای آن ندارم. من فکر می کنم، در کل حدود 200 نفر 
از اعضا باشند که در کارهای کانون مشارکت می کنند. اعم از کارهای اجرايی، کارهای روزمره، کمیته های 
مختلف، اعضای مجمع، انتخابات و ديگر بخش ها. رای دهندگان و کانديداها نیز از میان همین 200 نفر 
هستند. من از همه آنها به غیر از خودم متشکرم. زحمت می کشند و به رايگان برای کانون وقت می گذارند. 
حقیقتا بايد از اينها تشکر کرد. گاهی دوستان می گويند، چرا کانون فالن کار را انجام نداد، من می گويم، 

کانون من و تو هستیم. کانون يعنی مجموعه ما. بنابراين کی بايد اين کار را انجام دهد؟ وقتی ايراد می گیری، 
خودت يک قدم بگذار جلو. من هم همراهت هستم. اين نیست که يک عده آنجا نشسته باشند و منتظر 

فرمايشات من و شما باشند که ببینند ما چه می گويیم، آنها انجام دهند. همه کارها داوطلبانه است. 
در جلسات کانون يا يکی از جلسات خصوصی، اين مساله را مطرح کردم که به نظر من تعداد اعضای شورا 
يعنی 30 نفر زياد است. روزهای آخر ثبت نام ما هنوز نتوانسته ايم تعداد کانديداها را به بیش از 20 و چند 
نفر برسانیم. روزهای آخر با تلفن و التماس سعی می کنیم، تعداد را کامل کنیم. البته ما به عنوان هیات 
اجرايی سعی می کنیم خودمان را از مساله دور کنیم. اما باالخره از دبیرخانه خواهش می کنیم که اين کار 
را انجام داده و از افرادی که می شناسند برای ثبت نام دعوت کنند. چون همه افراد فعال همان 200 نفر 

يا 250 نفر هستند.
 

ما میزگردهایی با پیشکسوتان و جوانان و میانساالن داش�تیم. در این میزگردها نگاهی در 
میان اعضای کانون هس�ت که شورای عالی همیشه یک س�ری افراد خاص هستند و حاضر 
نیستند جای خود را به شخص دیگری بدهند. در حالی که شما می فرمایید عکس این مساله 

است. چطور می ش�ود، این اطالع رسانی به 
موقع انجام ش�ود تا بقیه اعضا ه�م بیایند و 

نام نویسی کنند؟
  نام نويس��ی به تنهايی فايده ن��دارد. آقای فالن 
می آي��د، ثبت ن��ام می کن��د، اما هیچک��س او را 
نمی شناسد. افراد پیشکسوت ش��ورای عالی يا به 
خاطر س��وابق علمی، اجتماعی و سیاس��ی خود 
شناخته شده اند يا به خاطر سال هايی که در کانون 
فعالیت کرده اند. افراد ديگر هم تا شناخته نشوند، 
رای نمی آورند. اين افراد ثب��ت نام می کنند و بعد 
می گويند هیچکس به م��ا رای ن��داد و دوباره به 
همان پیره��ا رای دادند. اين طور نمی ش��ود. يک 
دوره هايی بود که يک سری افراد جوان از سال های 
آخر دانشکده يا تازه فارغ التحصیل شده، در کانون 
بسیار فعالیت داش��تند. در آن دوره ها، هم کانون 
خیلی روح گرفته بود و هم آنها در دوره بعد که ثبت 
نام کردند، رای آورند. دوره های بعد آنها آمدند، ثبت 
نام کردند و رای نیاورند چون ديگر در کانون ديده 
نشدند. طبیعتا رفته بودند سراغ کار و زندگی شان. 
ما نمی توانیم از همه خواهش کنیم کار و زندگی 
خود را رها کنند و به کانون بیايند. راهش اين است، 

وگرنه راهش اين اعتراض ها نیست. 

اتفاقا یکی از س�واالت م�ا این بوده اس�ت 
که ب�ه نظر ش�ما ای�رادی دارد ک�ه برخی از 
پیشکسوتان سال های متمادی عضو شورای 

عالی هستند؟ 
  ما به آنها رای داده ايم. ما هم يعنی همان حدود 
200 نفر. شخص ديگری که اينها را نیاورده است. 

چطور می ش�ود این دایره 200 نفر را حداقل 
به 700 نفری که حق عضویتشان را پرداخت 

می کنند، گسترش داد؟
  کار بس��یار دش��واری اس��ت. ما باي��د بتوانیم 
فعالیت هايی را در کانون تعري��ف کنیم که مورد 
عالقه افراد باشد و افراد به خاطر آن فعالیت ها رفت 
و آمدهای بیشتری به کانون بکنند.  همین جوری 
افراد جذب نمی شوند. برخی عالقمندند و هفته ای 
دو بار به کان��ون می آيند. اين پايین يک س��الم و 
علیکی با خانم ها می کنن��د و می روند. نه خانم ها 
از آنان خواهش می کنن��د کاری انجام دهند و نه 
خودش��ان کاری می بینند که انجام دهند. چطور 
بايد ب��ه فعالیت های کانون عالقمند ش��ود؟ بايد 
فعالیتی تعريف شده باشد که در آن فعالیت، افراد 

عالقمند مشارکت کنند.
االن فعالیت چشمگیری که در کل کانون هست، 
بازديدها هس��ت که بس��یاری از همان قسمت با 
کانون ارتباط گرفت��ه و برای همان قس��مت هم 

فعالیت می کنند.

یک دوره هایی بود که یک سری افراد جوان از سال های آخر دانشکده یا تازه فارغ التحصیل 
شده، در کانون بسیار فعالیت داشتند. در آن دوره ها، هم کانون خیلی روح گرفته بود و هم 

آنها در دوره بعد که ثبت نام کردند، رای آورند

گزارش ویژه
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به نظر شما چه فعالیتی می تواند رفت و آمد افراد را به کانون بیشتر کند؟
  نه که به اين مساله فکر نکرده ام. در اين قسمت فکر کرده ام اما جواب مشخصی ندارم. همه اين سال ها با 
دوستان فکر کرده ايم. اما االن تنها چیزی که هست جلسات ماهیانه هست که خوشبختانه قطع نشده و اين 
را بايد حفظ کرد. شروع در اين قسمت است. بايد با فیلم، با سخنرانی به جذب اعضا پرداخت. مثال وقتی يک 
آدم سرشناس را برای سخنرانی می آوريم، افراد جذب می شوند. اما وقتی افرادی که نمی گويم بی دانش اما 
کمتر شناخته شده برای سخنرانی می آيند، سالن خالی است. االن من انتقادی که دارم اين است که اين 
جلسات ماهیانه کمی تق و لق شده است. يکی در میان تشکیل می شود. همین ماه ديگر چهارشنبه آخر 
ماه نیست. ماه آينده هم همینطور. من خودم سعی می کنم با توجه به سفرهای کاری، برنامه ام را طوری 
تنظیم می کنم که چهارشنبه آخر ماه، وقت آزاد داشته باشم که بتوانم به کانون بیايم. وقتی برنامه تغییر 
کند، ديگر نمی توانم کاری کنم. کسانی که عالقمند هستند چهارشنبه آخر ماه را خالی گذاشته اند و اين 
جابجايی خوب نیست. اين از نظر من شامل جشن آخر سال هم می شود. آن هم بايد چهارشنبه آخر ماه 
باشد. ببینند آخر دی بهتر است يا بهمن يا آذر؟ حتی الزامی نداريم که در زمستان باشد. شايد پايیز يا بهار 

بهتر باشد. نمی دانم، می توان بررسی کرد. 

البته جشن را به روز تاسیس کانون نزدیک کرده اند.
  بله! ولی روز آنچنانی نیست.

آقای دکتر! برای این دوره چه برنامه هایی دارید؟ به خصوص این که یک ماه برای نام نویسی و 
اطالع رسانی و تبلیغات فرصت هست. کمیته اجرایی بعد از مجمع کار خود را شروع می کند؟

  بله! اما ما چون دستمان روان شده است، کاری زيادی نداريم. مقدار زيادی از کارها به دوش دبیرخانه 
است. آن هم برای تبلیغات! در دوره گذشته که انتخابات الکترونیک بود، 3 روز قبل از انتخابات به شرکتی 

که حدود 8 نفر آنها فارغ التحصیل فنی بودند، رفتم. آنجا فقط يک نفر از انتخابات مطلع بود. آن هم کسی 
که کانديدا بود و الزاما بايد می دانست. يعنی مهندس رفیعا.

خود کمیته برنامه ای ندارد؟ برای این دوره چه برنامه هایی دارید؟
  کاری به جز ايمیل و پیامک نداريم. کار ديگری نمی توانیم، انجام دهیم. من چندان کار تبلیغی بلد نیستم. 
می توانیم از کمیته آی تی کمک بگیريم. در اين دوره ها ما همیشه انتخابات را با امانت کامل انجام داده ايم 
و خوشبختانه در اين دوره ها هیچ مشکلی نیز پیش نیامده است. البته ما اجازه نداريم برای تبلیغات وارد 
شويم. البته در بخش اطالع رسانی در دوره قبل در هر مورد چندين بار به دبیرخانه تذکر می داديم و در 

نهايت خودمان پیگیری می کرديم. اما اين بار خود خانم صالحی تماس می گیرد و پیگیری می کند.

به نظر شما رای گیری دستی می تواند بیشتر اعضا را جذب کند یا الکترونیک؟
  متاس��فانه هنوز برخی از اعضای ما به اين جعبه آهنی اعتقاد ندارند. ولی به هر حال دوره قبل فقط به 
شکل الکترونیک برگزار کرده ايم. مساله اين است که تعداد رای دهندگان 155 نفر بود اما اگر به 200 نفر 
می رسید ما امکاناتش را نداشتیم.  من به دوستان کمیته آی تی گفتم. چون برخی از افراد با کامپیوتر کار 

نکرده اند، بنابراين طول می کشد. هر چند ما تبلیغ می کنیم اما کسی از خانه يا محل کار رای نمی دهد. 
ما همیشه برای رای گیری دستی آماده بوده ايم که اگر برق رفت يا اينترنت قطع شد، بتوانیم رای گیری را 

ادامه دهیم، اما شیوه دستی کار را مشکل می کند. البته در دوره آخر کار به رای گیری دستی نکشید.

آیا کمیته برگزاری بقیه کمیته ها را نیز در این زمینه فعال نمی کند؟
  ما در عرض اين سال ها هیچ جلسه مشترکی با کمیته ها نداشتیم. من فقط  کمیته بازديد را کمیته فعال 

کانون می دانم. آن هم در بازديدها همراهشان هستم و در مورد فعالیت های کانون صحبت می کنیم.

کمیته تجلیل چطور؟ این کمیته بس�یار هم 
پرتعداد است.

  فعالیت کمیته تجلیل متفاوت اس��ت. البته در 
مورد آن فکر نکرده بوديم. دوره قبل خانم محمدی 
کار ايمیل و اطالع رسانی را خیلی خوب انجام داد. 
اما تفاوت را ببینید. دوره قبل 165 نفر رای داده اند 
و دوره بعد شده 155 نفر. تفاوت بوده است اما نه 
چندان چشمگیر. بی تاثیر نبوده اما نه چشمگیر. 
بعد می بینیم اين همه دست و پا زديم فقط برای 
10 نفر. اگر تعداد رای دهندگان 300نفر می شد، 

تاثیر داشت. 
اول هم گفتم بچه ها کانون را دوست دارند اما نسبت 
به فعالیت های آن حساس نیستند. نامه می دهیم، 
ج��واب نمی دهند. چندي��ن بار به عل��ل مختلف 
نامه نگاری شده است. از قبل هم گفتم، ما اين تجربه 
را از چند سال قبل داريم. جواب نداده. سال ها قبل 
يکی از کمیته های فعال کانون، کمیته معدن بود. 
همه ماهه جلسه داشتیم و هر سه ماه يک بار هم 
يک گردهمايی برای معدنچی ها داشتیم. در همان 
موقع ما خودمان خواستیم يک بانک اطالعاتی از 
فارغ التحصیالن معدن داشته باشیم.  در آن زمان 
تعداد فارغ التحصیالن مع��دن فنی حدود 400 و 
خورده ای بود. ما برای اي��ن اعضا نامه ای به همراه 
يک پرسشنامه مختصر پس��ت کرديم. با اين که 
جواب به آن وقت چندانی ه��م نمی گرفت، از اين 
400 نفر 10 يا 11 نفر جواب دادند که از اين تعداد 
7 نفر از اعضای کمیته بودند. يعنی فقط حدود 4 
نفر جواب دادند. از اعضای کمیته هم با زور پاسخ 
را گرفتیم. اين نتیجه اين همه تهیه فرم و فکر روی 

سواالت پرسشنامه بود.
 

پیش�نهاد ش�ده بود که انتخابات با یکی از 
گردهمایی های بزرگ مثال جشن همراه شود 
که موافقت نشد. فکر می کنید در این صورت 

تعداد رای دهندگان بیشتر می شود؟
  بله بیشتر می شود. يعنی کس��انی که حساس 
نیس��تند، می آين��د و رای هم می دهن��د. اما اين 
خاصیتی ندارد. يا کانديداها را می شناسند يا نه و 
رای را به صندوق می اندازد. اما اين فايده ای ندارد. 
چون کیفی نیست.  فقط می توانیم آمار دهیم که 
تعداد رای دهندگان باال رفته اس��ت. ممکن است 

فقط ادعا کنیم که 300 نفر رای داده اند.

فک�ر نمی کنید بخش�ی از ای�ن بی عالقگی 
مربوط ب�ه کل مردم ایران باش�د که چندان 
 NGO عالقه ای ب�ه کاره�ای داوطلبان�ه و

ندارند؟
  نه! اعضا می بینند با اين فعالیت های کانون فرقی 
ندارد که چه کس��ی رای بیاورد. اگ��ر فکر کنند با 

سال 84 یعنی دوره هشتم بیشترین تعداد رای یعنی 228 رای را داشتیم. کمترین تعداد هم 
دو دوره قبل یعنی دوره ششم با 101 رای بوده است. ما در دفتر کانون نسشته بودیم نفر صدم 

که وارد شد، برایش دست زدیم

گزارش ویژه
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آمدن يک ش��خص، در فعالیت های کانون تغییر 
چش��مگیر صورت می گیرد يا ب��ه اصطالح فیل 
هوا می کند، می آيند. ولی وقتی اين ديده نش��ود 

حساسیت هم همین است.
 

در میزگردها ما با دو دیدگاه مواجه ش�دیم. 
برخی کانون را در قالب یک کلوپ می دیدند و 
برخی معتقد بودند کانون باید به اهداف کالن 
بیاندیشد. به نظر شما کدام از این فعالیت ها 

می تواند، بیشتر اعضا را به کانون جذب کند؟
  هر دو ! دنبال هر کدام که برويم تعداد خاصی از 
اعضا را جذب می کند. البته هستند افرادی که به 

هر دو قسمت عالقمندند. 

 به نظر ش�ما ما بیش�تر در ک�دام بخش خال 
داریم؟

  در هیچک��دام فعالی��ت آنچنان��ی نداريم. چه 
فعالیتی داريم که جنبه کلوپی داش��ته باشد که 
افراد به خاطر آن به کانون بیايند.  اگر س��الی يک 

بار تئاتر يا فیلم اتفاق نیافتد چه فعالیتی داريم که 
جنبه کلوپ داشته باشد؟ در بخش دوم هم فقط 
صحبتش شده و هیچ اقدامی نشده است. البته ايراد 
نمی گیرم. کانون خود من هستم. از کسانی که کار 
می کنند بسیار متشکرم. ما آنها را انتخاب کرده و 

هل داده ايم.

شاید مجموعه نیازمند ایده های جدید باشد؟ 
در این مورد به نظر ش�ما به عنوان یک عضو 
کانون، چگونه می ت�وان ایده ه�ای جدید را 

جذب کرد؟ 
  من در چند گردهمايی مطرح ک��ردم، تنها راه 
فعال کردن کان��ون ورود جوانان اس��ت. هر وقت 

جوانان آمده ان��د و فعالیت کرده ان��د، کانون روح 
گرفته و زنده شده است. هر وقت جوانان نبوده اند، 
خموده شده است. مثال االن سه چهارسالی تعدادی 
جوان آمده و کمیته بازديد را فعال کرده اند و اين 
کمیته، کمیته باروحی شده است. ما بايد از جوانان 
به ويژه آنها که سال آخر دانشکده هستند، جذب 

کنیم. من راهش را بلد نیستم. اما حداقل اين است 
که وقتی گذارش��ان به کانون می افتد اينجا با يک 
محیط باروح مواجه شوند که آنها را جذب می کند، 
نه اين که دفع کند. جوان ها که بیايند، هر کدام 5 
نفر ديگر را همراه خودشان می آورند. هیچکدام هم 

محدوديتی در زندگی ندارند. 
البته نبايد انتظار داشت که اينها تا ابد بمانند، بلکه 
اين حرکت بايد مستمر باشد. چون جوان دو سال 
آخر دانشکده تا دو سه سال بعد از فارغ التحصیلی 
فرصت بیش��تری دارد. بعد که مشغول کار شد و 
يا به س��ربازی و خارج از کشور رفت، ارتباطش با 
کانون قطع می شود. چون در سال های اولیه بايد 
خودی در محل کار نش��ان دهد. اي��ن افراد بايد 
جايگزين داشته باش��ند. اگر اين رشته را بتوانیم 
ادامه دهیم، موفق هس��تیم. از همین ها هستند 
که بعدها می توانند وارد شورای عالی شوند. الزم 
هم نیست ما بگويم چکار کنند.  بايد برای جذب 

جوانان کاری بکنیم.  
بايد افراد دبیرخانه آموزش ببیند که وقتی کسی 
به کانون می آيد مثل بقیه ادارات به آنان به چشم 
مزاحم نگاه نکنند. شخص نبیند که بايد يک ربع 
سر پا بايس��تد تا طرف موبايلش را کنار بگذارد و 

جواب او را بدهد.

در پای�ان اگر نکت�ه خاصی جامانده اس�ت 
بفرمایید.

  من به عالقه دوستان به کانون اطمینان  دارم، اما 
بايد فعالیت های کانون به شکلی نشان داده شود 
که حساسیت ايجاد شود. چون ايجاد حساسیت 
نکرده ايم.  ده ه��ا ايمیل و پیامک به دس��ت اعضا 
می رسد، اما اعضا حساس��یت ندارند. فقط در روز 
آخر رای گیری محض يادآوری خوب است که اگر 
اعضا می خواهند، رای دهند، شرکت کنند. اما آن 

اگر هنوز باقی است.

متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

در کل حدود 200 نفر از اعضا هستند  که در کارهای کانون مشارکت می کنند. اعم از کارهای 
اجرایی، کارهای روزمره، کمیته ه�ای مختلف، اعضای مجمع، انتخاب�ات و دیگر بخش ها. 

رای دهندگان و کاندیداها نیز از میان همین 200 نفر هستند

گزارش ویژه
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تازه ها

گفت و گو

کمیته انتشارات در این شماره، گفت و گویی را با دکتر محمد شکرچی زاده، دبیر 
کانون ترتیب داده است. در این گفت و گو عملکرد کانون و فعالیت های جاری این 
نهاد مورد بحث و بررس�ی قرار گرفته اس�ت. این گفت و گو را می توانید در ادامه 

بخوانید.
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گفت و گو

جناب آقای دکت�ر در ابت�دا از وقتی که در 
اختیار مجله کانون گذاشتید، تشکر می کنم. 
خواهش می کنم در ابتدای بحث توضیحی در 

خصوص عملکرد کانون بفرمایید.
  قبل از هر چی��ز از کمیته انتش��ارات که زبان 
رسانه ای مجموعه کانون است، تشکر می کنم. اما 
در خصوص مسايل و مشکالتی که به عنوان چالش 
مطرح کرديد، در واقع جزو امور جاری کانون است. 
وقتی مجموعه ای بر اس��اس يک سری توقعات و 
اساس��نامه ايجاد می ش��ود، انتظارات اعضا را نیز 
پیش رو دارد. همیشه يک سری مسايل هست که 
بايد به آنها برسد. حاال اين که با چه همتی اين کار 
را پیش ببرد و با چه اولويت هايی کار کند، از رمز و 

رازهای مديريتی مجموعه است. 
در مجموع هی��ات مديره رکن اجراي��ی کانون و 
مجری مصوبات ش��ورای عالی است. الیته هیات 
مديره خود نیز نقطه نظراتی دارد، اما حکم کلی را 

شورای عالی تعیین می کند. 
وقتی يک مجموعه بخواهد ادام��ه حیات بدهد، 
بايد مس��ايل مالی خود را به ش��کل معقولی حل 
کرده باشد. نمی توان تصور کرد که بدون پشتوانه 
مالی فعالیتی را انجام داد. هزينه های قابل توجهی 
در سیس��تم های اداری ب��رای پرداخ��ت و انجام 

فعالیت ه��ای مختل��ف کانون پیش بینی ش��ده 
است که بايد منابع آن تامین شود. اگر ما نتوانیم 
بودجه مان را متناسب با فعالیت های ساالنه تنظیم 
کنیم به مش��کل برمی خوري��م و در حال حاضر 
رفع اين مش��کالت منوط به ج��ذب کمک های 

اعضاست. 
البته بايد پیش بینی کمک هايی را در بودجه هم 
داشته باشیم و نمی شود آن را از منابع جدا کرد، 
اما معقول تر آن است که منابع بودجه پايدارتری 
را پیش بینی کنیم ک��ه آن دريافت حق عضويت 

است. 
من ابتدا که دبیر کانون ش��دم، به ذهنم رس��ید 
که به طور جدی موض��وع پرداخت حق عضويت 
را با اعضا مطرح کنیم. وقت��ی اعضا حق عضويت 
خود را بپردازند، هم يک منبع پايدار مالی ايجاد 
می کند و هم باعث می ش��ود، خود اعضا احساس 
تعلق بیشتری نسبت به کانون داشته باشند. يعنی 
احساس کنند، س��هام دار يک مجموعه هستند. 
البته اينجا يک مجموعه اقتصادی نیس��ت، بلکه 
يک مجموعه فرهنگی و هم دانش��کده ای اس��ت. 
بنابراين اعضا احساس تعلقشان به کانون بیشتر 
می شود و احساس می کنند اگر در جشنی شرکت 
کنند يا نشريه ای به دستشان برسد، هزينه اش را 

پرداخت کرده اند. 
البته کسانی که اعضای فنی هستند، جزو نیمه های 
دهک باالی اجتماع هس��تند و هزينه هايی مانند 
حق عضويت برايشان اندک اس��ت. اگر پرداخت 
کنند، خیالش��ان هم راحت تر است. چرا که مثال 
اگر هزينه يک جش��ن 50 میلی��ون تومان بوده 
اس��ت، برای هر فرد يک هزينه ايجاد شده است. 
اين هزينه را نه صالح است که دانشکده بپردازند 
و نه کانون يا اعضای ديگر. بنابراين بايد خود اعضا 
مشارکت کند. چون کانون مجموعه ای است که 
فلسفه وجودی آن ايجاد يک شبکه اجتماعی بین 
افراد است و برای بقايش بايد منابع مالی آن تامین 
شود. پس ما نقطه ش��روعمان در هیات مديره و 
ارکان کانون و در س��طح باالتر شورای عالی، اين 
است که همیشه سیاست روشن تامین منابع مالی 
داشته باش��یم و تا حدودی ذهنمان از اين بابت 
راحت  باشد. صالح نیست که ما هر هفته در هیات 
مديره يکی دو س��اعت درباره تامین منابع مالی 
صحبت کنی��م. اين موضوع ذهنمان را مش��غول 
می کند؛ در حالی که ب��ه جای آن می توانیم برای 
بسیاری از کارهای ديگر وقت بگذاريم. بايد از نظر 
روزمره خیالمان راحت باشد و بعد برای برنامه های 

توسعه ای ديگر وقت بگذاريم. 

دکتر شکرچی زاده؛ دبیر کانون
بررسی عملکرد و مشکالت کانون در گفت و گو با:

دکتر محمد شکرچی زاده )راه و ساختمان 64( از سال 1390 مسئولیت دبیری کانون را بر عهده گرفت. فرصتی دست داد 
تا در خصوص مسايل و مشکالت کنونی کانون در خانه کانون با وی به گفت و گو بنشینیم. سواالت ما در چند بخش طرح 
شد. يک بخش مربوط به عملکرد داخلی کانون، بخش ديگری نحوه ارتباط کانون با دانشکده فنی و در نهايت نیز سواالتی 
در خصوص پروژه های نیمه تمام کانون از دکتر شکرچی زاده پرسیديم. پروژه های مانند تاريخچه شفاهی و کتاب بیستمین 
سال و زمین پونک که با وجود گذشت زمان زيادی از شروع آنها هنوز به اتمام نرسیده است. در اين گفت و گو سعی کرديم 

به عنوان رسانه کانون، شفاف سازی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

عکس: هادی آجرلو
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گفت و گو

پس اجازه بدهید از مسایل مالی شروع کنیم. 
بعد از آمدن ش�ما سیاس�ت های انقباضی و 
صرفه جویی در کانون اعمال شد که بخشی 
از آن نیز ش�امل حال خبرنامه ش�د. یعنی 
تیراژ مجله پایین آمد و بخشی از کسانی که 
برایشان مجله ارسال می شد، حذف شدند. 

در حالی که به ی�اد دارم، دکت�ر قالیبافیان 
اعتقاد داشتند که هر کس که فارغ التحصیل 
فنی اس�ت، عضو کانون به حساب می آید و 
باید به او خدماتی ارایه شود. شاید کمترین 
خدمتی ک�ه بتوانیم ارایه دهی�م، فصلنامه 
باشد. هر چند س�ال پیش به خاطر مسایل 
مالی موفق شدیم، فقط دو بار مجله را منتشر 
کنیم. ش�اید ارایه همین مجل�ه به مخاطب 
کمترین کار باشد. می خواهم این را بپرسم 
آیا الزم بود به بهانه صرفه جویی بخش�ی از 
مخاطبان را که حق عضویت نمی پردازند از 

مجله محروم کنیم؟
 در بخ��ش اول خدمتتان عرض ک��ردم، تاکید 
اين بود که نبايد حذف کنیم، بلکه با اعضا ارتباط 
نزديک بگیريم. ام��ا بايد اين موض��وع را به آنان 
منتقل کنیم که مش��کل مالی داريم. دس��تمان 
باز نیس��ت. واقعا دس��تمان باز نیس��ت. من االن 
گزارش مال��ی را نگاه می کن��م، آن موقع ما 130 
میلیون تومان منفی بوديم. ممکن است برای يک 
مجموعه بزرگ اقتصادی رقمی نباشد. اما ما بايد 
در بخش های مختلف اقتصادی، هزينه ها را بررسی 
می کرديم و متناسب با شرايط مالی يمان برای آنها 
محدوديت ايجاد می کرديم تا بتوانیم سیستم را 
بچرخانیم؛ يا  می رفتیم به يکی از فارغ التحصیالن 
می گفتیم ما اين عدد بزرگ را مشکل داريم و شما 

تامین کن. ممکن بود تامین می کرد. 
اما معقول تر اي��ن بود ک��ه هزينه ه��ا را بازبینی 
کنیم. بخشی در دبیرخانه ما بود. ما عملکردی را 
پیش بینی  کرديم که بر اساس آن چه تعداد نیروی 
انسانی الزم دارد. وقتی دوس��تان ارزيابی کردند 
ديدند، اين فعالیت ب��ه اين تعداد نی��رو احتیاج 
ندارد. بعد از ارزيابی متوجه شديم که همان افراد 
اگر با همت بیشتری کار کنند، همان عملکرد را 

خواهند داشت. 
فکر کنم حدود 30 ت��ا 40 درص��د از کارمندان 
دبیرخانه کم شد. به آنان اعالم کرديم که با توجه 
به مش��کالت مالی قادر به ادامه همکاری با آنان 

نیستیم. همین موضوع کمک کرد که هزينه های 
جاری تا حد زيادی کم ش��ود. يکی ديگر س��اير 
بخش ها بود ک��ه به کمیته ها اع��الم کرديم، يک 
جوری مس��ايل مالی خود را فی مابین کسانی که 
از امکانات اس��تفاده می کنند، ح��ل کنند. مثل 

کمیته ورزش. 

اما در کمیته انتش��ارات بحث حساس بود. چون 
خیلی از اعضای ما نه در بازديد شرکت می کنند 
و نه حتی در جش��ن. اما خبرنامه حلقه اتصال ما 
بود. همانطور که ش��ما از دکت��ر قالیبافیان نقل 
کرديد، مجله يک جوری ارتب��اط آنها را با کانون 
حفظ می کند. خیلی هم تصمیم سختی بود. اگر 
يادتان باش��د بارها رفت و آمد. در حالی که وقتی 
می خواس��تیم اصالح ساختار س��ازمانی کرده و 
عده ای را تعديل کنیم. به سرعت کار انجام شد. اما 
در بخش مجله جلسات زيادی برگزار شد. دوستان 
صحبت کردند. در مجموع به اين نتیجه رسیديم 
که يا هاردکپی را حذف کنی��م و يا تیراژ را پايین 
آوريم. بنابراين مجبور شديم برای فعالیت کمیته 
انتشارات در س��ال بودجه تعیین کنیم. مقداری 
بودجه که خود کمیته آن را باي��د مديريت کند. 
آن هم با توجه به هزينه های سرسام آوری که در 
بخش چاپ به وجود آمده است. فعال به اين نقطه 

رسیديم. خود من رضايت ندارم. 
اما نکته ديگر اين اس��ت ب��ا توجه ب��ه کاری که 
دوستان انجام داده اند، ما واقعا مطمئن نیستیم، 
اعضايی ک��ه برايش��ان مجله می فرس��تاديم، به 

دستشان برسد. آدرس ها تغییر کرده است. 
اين که با اي��ن هزينه های گزاف مجل��ه را تولید 
کنیم و برود در صندوق های پستی بماند، معقول 
نیست. بايد لیست اعضا تطبیق می شد. البته اين 
کار دارد، انجام می شود. من فکر کنم اگر بتوانیم 
خودمان را جمع و جور کنیم و منابع مالی مطمئن 
در اختیارمان قرار گیرد، بخشی که بايد به سرعت 

بازنگری شود، همین بخش خبرنامه است.
يک نکته ديگر، اين محدوديت باعث ش��د، خود 
دوس��تان تالش کنند و در خبرنام��ه منابع مالی 
تعريف کنند. از جمله همین آگهی ها و کمک هايی 
که از بعضی از اعضا گرفته می شود. مثال در بخش 
چاپ، خود دکتر فرزانه فعالیتی انجام داد. همین 
مساله به دوستان پیامی را رس��اند که می توانید 

فعالیتی کنید تا منابع تامین شود. 
ما بايد مطالب را با آنچه که مخاطبمان می پسندد، 

تنظیم کنی��م. بس��یاری از مطالب هس��ت که با 
توجه ب��ه گس��تردگی اينترنت اف��راد می توانند، 
مطالعه کنند. اگر ما دوباره اينها را منتشر کنیم، 
چندان جذاب نیست. اکثر اعضا از آن رد می شوند. 
آنچه که جذابیت دارد، اخباری اس��ت که به فنی 
برمی گردد يا بچه ه��ای فنی حرف هايی بزنند که 
جذاب باشد. روی اينها بايد خیلی تامل شود. البته 
اين موضوعات به سیاس��ت گذاری مجله مربوط 
می شود. همیش��ه بايد فکر کنیم، می توانیم بهتر 
از اين باشیم. مهم اين است که کمیته انتشارات و 
ساير کمیته ها فکر کنند که ما در شرايط  انبساط 
اقتصادی و وضعیت مالی مناسب نیستیم. همه ما 
در کانون بايد به هم کم��ک کنیم که بخش های 
مختلف بتوان��د به صورت بهینه ب��ه فعالیت های 

خود ادامه دهد.

آق�ای دکتر ی�ک نکته که ش�اید همیش�ه 
ش�به برانگیز بوده اس�ت، بحث جمع آوری 
یک س�ری منابع مالی و هزینه شدن آن در 
جای دیگر اس�ت. مثال کمک هایی که برای 
جشن جمع آوری شده اس�ت، ممکن است 
جای دیگری هزینه ش�ود. کتاب بیستمین 
سال نمونه بارز آن بود. پول های زیادی جمع 
ش�د اما جای دیگری هزینه شد. این ممکن 
است به اعتماد اعضا خدشه وارد کند. درباره 

این موضوع چه توضیحی دارید؟
 بله! کار صحیحی انجام نشده است و بايد از اين 
مساله اجتناب کنیم. اگر از اعضا برای مورد خاصی 
پول گرفته می ش��ود، بايد همان جا هزينه شود و 
اگر هم منبع را تغیی��ر می دهیم بايد اين تغییر را 
به خود آن افراد اطالع دهیم. علت اين که اين امر 
اتفاق افتاد، شرايط بس��یار بد مالی بود. مثال يک 
ماه حقوق نداش��تیم پرداخت کنیم يا جشن که 
حتما بايد اجرا شود. البته نمی خواهم توجیه کنم، 
اما بايد در شرايط اضطرار کاری انجام داد. ما بايد 
بودجه بندی کنیم. بايد مس��ايل را مديريت مالی 
کنیم تا کمتر از اين گونه مس��ايل داشته باشیم. 
االن هم چاپ کتاب بیستمین سال از بحث های 
بسیار جدی ماست و امیدوارم که بتوانیم آن را در 

سال 92 منتشر کنیم. 

 یک مورد دیگر البته ش�اید در زمان ش�ما 
قابل بحث نباش�د. اما به نظر می رسد کانون 
به مثابه یک شخصیت حقوقی عمل می کند 
که یک دوره که پول به دست می آورد، بریز و 
بپاش می کند؛ مثال در جشن ها یا مهمانی ها 
بعد به خاطر همین مس�اله ی�ک دوره دچار 
بحران می شود. آیا برای این معضل برنامه ای 

دارید؟
  همین ديگر اگر برنامه مدون داش��ته باشیم و 

من ابتدا که دبیر کانون شدم، به ذهنم رسید که به طور جدی موضوع پرداخت حق عضویت 
را با اعضا مطرح کنیم. در این صورت هم یک منبع پایدار مالی ایجاد می کند و هم خود اعضا 

احساس تعلق بیشتری نسبت به کانون خواهند داشت
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بودجه هايمان را تعريف کنیم و سعی کنیم برای 
هر اتفاق خاصی که می افتد در قالب همان بودجه 
هزينه کنیم، اين اتفاق کمتر می افتد. اما باالخره 
طبیعت کار اين اس��ت. در زندگی ش��خصی هم 
همین است که وقتی منابع بازتر می شود، بیشتر 
هزينه می کنید، اما وظیفه هیات مديره اين است 
که بايد همیش��ه خرج و دخل را هماهنگ کند و  
شورای عالی هم نظارت می کند. البته رسانه ای هم 
مانند شما می تواند فعالیت هیات مديره را به نقد 
بکش��د. اعضا هم انتظار دارند که کارها را در يک 
پايداری مالی پیش ببريم. خود همین ماجرا برای 
ما که در هیات مديره هستیم، يک هشدار می شود 

که فعالیتمان را منظم تر پیش ببريم. 

یک�ی از مناب�ع خ�وب مال�ی کان�ون ک�ه 
می توانست س�االنه بخش�ی از هزینه های 
کانون را تامین کند، سالنما بود. اما متاسفانه 
چند سالی است که با افت تعداد مواجه شده 
اس�ت. آیا این اتفاق را ناشی از افت کیفیت 
می دانید یا این ک�ه نگاه جامعه به س�النما 
تغییر کرده است؟ آیا کانون برنامه ای برای 
بازگرداندن س�النما به هم�ان منبع قدیمی 

مالی دارد؟
  برای اين مورد اتفاقات متع��ددی در اين چند 
سال افتاد. يکی افزايش تعداد شرکت ها و مراکزی 

بود ک��ه س��النما تولید 
می کردند. در حالی که  

چند سال قبل مراکز معدود بود. جامعه مهندسین 
و چند مرکز ديگر و کانون يکی از پیش��تازها بود. 
بعدها رقابت ها ش��ديدتر ش��د و ما به تناسب آن 
خودمان را آماده نکرديم و خصوصا در چند سال 
اخیر کارم��ان به لحاظ کیفی افت ک��رد و يکی از 
س��ال ها برآورد درس��تی از تیراژ انجام نداديم و 
نتوانستیم تعدادی از س��النماهايمان را به فروش 
برس��انیم، در نتیجه توازن مالی درس��تی برقرار 
نشد. اما با توجه به اين که بحث های مالی و تامین 
منابع مالی، بحث های جدی ش��د، سال گذشته 
توانستیم هزينه هايمان را تامین کنیم و کمی هم 
س��ود کنیم. بنابراين همانطور که تذکر به جايی 

گفت و گو
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داديد، در اين نوع فعالیت ها بايد با دقت بیشتری 
هم روی کیفیت کار و هم تخمین تیراژ مناس��ب 
به نقط��ه خوبی برس��یم و البته امس��ال به نقطه 
مناس��بی رس��یديم. همین که متقاضی داشتیم 
و س��النما برايمان نمانده بود، نش��ان می داد، هم 
کیفیت کارمان بهتر ش��ده و هم اين که تخمین 
تیراژ مناسب بوده اس��ت.  با اين توجهات در  دو 
سه سال اخیر فکر می کنم به نقطه خوبی رسیده 
و انشاال مشکالت را حل کنیم. يک موقع هم بحث 
بود که در نهايت کار را رها کنیم. چون منابع مالی 
برای پیش پرداخت نداش��تیم. ام��ا در جمع فکر 
می کنیم، س��النما تبلیغ خوبی برای کانون باشد. 
چون در طول سال افراد سررسید را با خود همراه 
دارند و در آن مرام نامه و اساسنامه کانون نیز آمده 
اس��ت و در نهايت يک منبع اطالعاتی بسیار مهم 
برای اعضاست و همچنین در اختیار هزاران نفر در 
سراسر کش��ور قرار می گیرد. به اين طريق ما يک 
جوری حضورمان و انگیزه ها و داليل تشکیلمان را 

يادآوری می کنیم. 

در بحث زمی�ن فرمودید که گوی�ا کارهای 
زمین خیلی به سرعت پیش می رود، در این 

مورد توضیح می فرمایید؟ 

  اگ��ر جزيی��ات آن را ع��رض کنم، يک س��ری 
فعالیت ه��ای خوب��ی ش��ده ام��ا نتیجه دهی آن 
مستلزم گذشت زمان است. ما با کمک مهندس 
انصاری توانستیم فعالیت هايی را انجام دهیم. اوال 
موضوع کمی حاد ش��د و از هی��ات مديره بیرون 
آمد و هش��دارهايی به ما دادند. ما به سرعت اين 
نگرانی يمان را پخش کرديم و حساس��یت ها را از 
طريق س��ايت و پیام نامه برانگیختم. به نظرم در 
خبرنامه چون فاصله انتش��ار زياد است، منعکس 
نش��د. اما با توجه به تماس هايم��ان اين موضوع، 
موضوع اصلی کانون شد. خوشبختانه با همفکری 
دوس��تان به ويژه مهن��دس انصاری توانس��تیم 
مالکیتم��ان را تمدي��د کنیم. البت��ه مالکیت ما، 

مالکیت تثبیت شده ای نیست. 
بعد از اين که اين تمديد محدود را گرفتیم، مساله 
زمین جزو موضوعات اصلی هیات مديره ش��ده و 
دومین دستور همیشگی هیات مديره است. چند 
راه حل را به موازات هم پی��ش می بريم که چون 
هیچ کدام قطعی نیس��ت فعال ع��رض نمی کنم. 
انش��اال يکی از آنها به نتیجه می رس��د. برای حل 

مساله زمین يک کمیته سه نفره از سوی شورای 
عالی تعیین شده است. ش��ما هم دعا کنید که به 

نتیجه برسد.

 بخشی از فعالیت های فرهنگی کانون تهیه 
تاریخچه شفاهی دانشکده است. این پروژه 
االن در چه وضعیتی اس�ت؟ چون بخشی از 
کس�انی که می توانند در ای�ن زمینه کمک 
کنند، ممکن اس�ت از دنیا بروند و بخشی از 
منابع تولید این تاریخچه را از دست بدهیم. 
فک�ر می کنید چقدر ط�ول بکش�د که این 

تاریخچه به ثمر بنشیند؟
  فکر کنم در اين زمینه اگ��ر مصاحبه مجزايی 
با مهندس مهنا انجام دهید، بس��یار مفید خواهد 
بود. چون مديريت و محوريت اين پروژه به  عهده 
ايشان است و پیشنهاددهنده هم ايشان بوده اند. 
من تا آنجايی که می دان��م، تهیه تاريخچه يکی از 

موضوعات مهم کانون است.
فکر می کنیم که يک کار ماندگار است هم به لحاظ 
تاريخ دانشکده و هم تاريخ کشور. به لحاظ تاثیری 
که دانشکده در توسعه کشور داشته و افرادی که در 
دانشکده بودند و خودشان از منظرهای متفاوتی 
روی توسعه سیاس��ی، اقتصادی و حتی فرهنگی 

کشور تاثیر گذاشته اند. آنان افراد تاثیرگذاری در 
فنی بوده اند. فعالیتی که در کشور انجام شده هم 
ناشی از تاثیر دانشکده بر اين افراد بوده است و هم 
آنها روی دانشکده تاثیر گذاشته اند. يعنی هم فنی 
در شکل دادن شخصیت آنها تاثیر داشته است و 
هم اين که آنها روی فنی تاثیر گذاشته اند. حتی 
اگر حضورشان در فنی کوتاه مدت بوده، تاثیرشان 
به مراتب بیش��تر از آن زمان کوتاه 4 س��اله بوده 
اس��ت. به هر صورت ما فکر می کنیم که با تدوين 
تاريخ شفاهی بخش مهم و مبهمی از تاريخ کشور 
را ثبت و ضبط کنیم. هر چند انتش��ارش ممکن 
است به نس��ل بعد از ما برس��د. محوريت اين کار 
دانشکده است. اما چون افرادی که مورد مصاحبه 
قرار می گیرند در س��طحی فرات��ر و حتی گاهی 
بین المللی تاثیرگذار بوده اند، بخش��ی از بحث ها 
فراتر از دانشکده مطرح شده است. از نظر اجرايی 
ما در حال بررسی دوره های اول هستیم. کسانی 
که در دوره اول و دوم و س��وم بوده اند. آنهايی که 
امکان مصاحبه هس��ت، مصاحبه شده است. کار 
دارد پیش می رود، البته سرعتش هنوز مورد قبول 

ما نیست. ما می خواهیم اين پروژه حداکثر ظرف 
5 سال تمام شود. 

چون دوره ها تقس��یم بندی ش��ده اس��ت. اگر ما 
بتوانیم در يک دوره 5 ساله يک دور روی دوره ها 
عبور می کنیم و بعد دوباره در عمق پیش می رويم. 
البته اين سرعت هنوز مورد قبول ما نیست. بايد 
تیم هايی را که کار می کنن��د، تقويت کنیم. افراد 
را بیش��تر کنیم. اما آنجا هم با بح��ث مالی روبرو 
هس��تیم. چون بودج��ه ای که پیش بینی ش��ده 
بیش��تر از امور جاری کانون است و کمک هايی را 
پیش بینی کرده ايم. مذاکراتی نیز انجام داده ايم. 
خوشبختانه از لحاظ محل، محل اجرای پروژه را از 
کانون جدا کرده ايم. به خاطر اين که فعالیت های 
مختلفی انجام می ش��د و نیاز بود ک��ه يک جای 

دنج تری فراهم می شد. 
از اين فرصت استفاده می کنم، از اعضايی که نقطه 
نظرات روشنی دارند و می خواهند در اين موضوع 
نظراتی داشته باش��ند، اگر دوستانی صاحب نظر 
هس��تند و می توانند کمک فک��ری کنند، از آنان 
خواهش می کنم که ب��ا کانون تم��اس بگیرند و 
همین طور اگر کمک های مالی داش��ته باش��د. 
آنهايی که عرق ملی دارند و نگران اين هس��تند 
که تاريخ ثبت ش��ود. چون بحث تاريخ ش��فاهی 
است و اين بحث يکی از بحث های روز شده است. 
در س��طح بین المللی و در ايران هم اين کار انجام 
شده است. چون همیشه بیم اين هست که تاريخ 
را کسانی آن طور که خود دوست دارند، بنويسند. 
برای ماندگاری تاريخ آنچه که واقعا اتفاق افتاده 
اس��ت. ما در حد خودم��ان از لحاظ س��نخیت از 
لحاظ اين که با چند هزار نفر سر و کار دارد که در 
تاريخ ايران نقش داشته اند، تالش می کنیم. اينها 
می تواند در روشن شدن برخی نقاط تاريک تاريخ 

کمک کند. 

قبل از عید میزگردی با جوانان داشتیم یک 
سری از اعضای جوان معتقدند که کانون در 
دانشکده شناخته شده نیس�ت. آیا کمیته 
تعامل با دانش�کده، بر اساس چنین ایده ای 
ش�کل گرفته یا کانون راهکار دیگری برای 
این موض�وع دارد؟ اگر لط�ف بفرمایید در 
مورد کمیته تعامل توضیح بفرمایید، متشکر 

می شوم.
  ما در کمیته تعامل می خواستیم ارتباطمان را 
با دانشکده به شکل يک پروتکل مکتوب درآوريم. 
چون در حال حاضر ارتباط خوبی بین دانش��کده 
و کانون هست. اما همیش��ه بیم اين می رود که با 
تغییر افراد دچار مشکل شود. به خاطر همین در 
قالب طرح موضوع کمیته تعامل خوشبختانه اين 
مناسبات فی مابین مکتوب شد. به اعتقاد من طرح 
موضوع کمیته تعامل مهم تر از عملکرد االن کمیته 

ما باید مطالب را با آنچه که مخاطبمان می پسندد، تنظیم کنیم. بسیاری از مطالب هست که 
با توجه به گستردگی اینترنت افراد می توانند، مطالعه کنند. آنچه که جذابیت دارد، اخباری 

است که به فنی برمی گردد 

گفت و گو
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اس��ت. در مقوله کمیته تعامل پروتکل مناسبات 
فی مابین تدوين ش��د و انتظاراتی ک��ه طرفین از 
هم دارند در آنجا در يک بندهاي��ی آمد که يکی 
از اس��ناد مهم کانون خواهد بود. ما دو تا بحث در 
مورد ارتباط با دانشکده داريم. يک بخش مربوط 
به دانش��جويان اس��ت. چون خودم هم مرتبطم. 
درصد قابل توجهی از دانشجويان از کارهايی که 
در کانون انجام می شود، مطلع نیستند و اين يک 
نقطه ضعف اس��ت. چون اينها افرادی هستند که 

بعدها می خواهیم وارد مجموعه کنیم. 
کانون اصال برای اين به وجود آمده است که بتواند 
فارغ التحصیالن بعدی را به خ��ود جذب کرده و 
از خدمات آنان برای دانش��کده استفاده کند. اگر 
اين ارتباط در زمان دانشجويی ايجاد شود، بعدها 

بسیار پايدارتر است. 
در همین راس��تا يک��ی از اعض��ای کمیته تعامل 
دانشجو اس��ت. آن هم کمیته ای که افراد آن نوعا 
يا مس��ئولیت اداری دارند يا اعضای هیات علمی 

هستند. 
اين انتخ��اب به اي��ن لحاظ اس��ت ک��ه بتوانیم 
ارتباطمان را با بدنه دانش��جويی س��ازمان يافته 
کنیم. متعاقب همین امر ما توانستیم در سال 91 
يکی دو تا فعالیت از طريق نهاد دانشجويی انجام 
دهیم که تحت عنوان برنامه ه��ای ماهانه کانون 
انجام ش��د. يکی همان برنامه بازی فوتبال و يکی 
هم کنس��رت که خیلی نقش دانشجويان پررنگ 
بود و به من گفتند که نزدي��ک 500 يا 600 نفر 
دانش��جو در کنسرت ش��رکت کردند. اين خیلی 
جالب اس��ت که بتوانیم تعداد زيادی دانشجو را 
وارد برنامه هايمان بکنیم و به اين ترتیب بتوانند 

پیام ما را بگیرند. 
دانشکده نیز با نصب دو تابلو برای کانون موافقت 
کرده اس��ت. يک��ی در پرديس پايی��ن و يکی در 
پرديس باال. م��ا هنوز دفتری در دانش��کده برای 
دانش��جويان نداريم. اما خ��ود اي��ن تابلوها کار 

اطالع رسانی می کند. پیام نامه، فعالیت کمیته های 
مختلف، بیم��ه و ديگر فعالیت ه��ا در اين تابلوها 
منعکس می شوند. ما بايد اين کار را مستمرا پیش 
ببريم. در همین قالب، ارتب��اط با مدارس مطرح 
اس��ت تا دبیرس��تان ها با وضعیت دانشکده آشنا 
ش��وند و در نتیجه بتوانیم دانش آموزان با سطح 
کیفی باالتر را وارد دانش��کده کنیم. در اين قالب 

هم مجبوريم از بچه ها کمک بگیريم.

نکته دوم بحث استادان است. اين يک نقطه ضعف 
جدی ماس��ت. از ح��دود 300 اس��تادی که در 
دانش��کده هس��تند، همه کانون را می شناسند و 
اغلب به جشن ها می آيند، اما ارتباط تنگاتنگی با 
کانون ندارند و حضور آنان در برنامه های آخر ماه 
خیلی کمرنگ است. ما فکر می کنیم، نقطه ضعف 
اصلی ما وارد نشدن استادان به فعالیت های کانون 
اس��ت که خیلی جای کار دارد. در شرايط فعلی 

دو تا از استادان دانش��کده در کمیته تعامل عضو 
هستند. خانم دکتر زهرايی و آقای دکتر اخالقی 
که تا حدودی با کانون آش��نا هس��تند. من فکر 
می کنم يکی از فعالیت های مثبت کمیته تعامل 
می تواند اين باش��د که يک اتاق فکر برای اعضای 
هیات علمی ايجاد کند که بدون اين که مسئولیت 
اجرايی داش��ته باش��د، بتواند نقطه نظراتشان را 
مطرح کنند و م��ا بتوانیم فعالیت هاي��ی را انجام 
دهیم که در قالب های ديگر قابل انجام نیس��ت. 
فرض کنید، ارتباط منظمی بین فارغ التحصیالن 
و توانمندی های بخش صنع��ت و اعضای هیات 

علمی ايجاد کنیم.
 البته اين ايده جديدی نیست. کمیته های زيادی 
در کانون فعال بوده اند که تعطیل شده اند. شايد 
يکی از داليل��ی که تعطیل ش��ده همین بوده که 
اس��تادان وارد فعالیت های کانون نشده اند. خود 
من که دبیر کانون هس��تم اگر اين مس��ئولیت را 
نداشتم ش��ايد در بس��یاری از برنامه های کانون 

شرکت نمی کردم. اين ضعف است. 
در حالی که از چند سال قبل با کانون آشنا بودم 

و واقعا به فنی عالقمند هس��تم. بايد اين مساله با 
برنامه ريزی صحیح حل شود. از اين جهت برايمان 
مهم است که يک زمینه برای رشد و تعالی ايجاد 
شده است. فرض کنید اگر کانونی وجود نداشت، 
به چه ش��کل اعضای هیات علمی ب��ا خروجی و 
دستاورد خودشان آشنا می شدند؟ و می فهمیدند 
که به کسانی که درس داده اند، کجا هستند؟ هیچ 

دانشکده ای از اين جهت مثل ما نیست. 

مثال دانش��کده های ديگر تهران ارتباطش��ان با 
فارغ التحصیالن قطع اس��ت و نمی توانند از اين 
ظرفیت ها اس��تفاده کنن��د. البته ممکن اس��ت 
به صورت موردی اس��تادی ب��ا فارغ التحصیالن 
در ارتباط باش��د. ولی در فنی چق��در اين اتفاق 
درست افتاده است. من اس��تاد می دانم کسانی 
که فارغ التحصیل ش��ده اند، االن کجا هس��تند. 
داخل هستند. خارج هس��تند. اين شبکه خیلی 

چیز ارزش��مندی اس��ت. واقعا بايد تبريک گفت 
و از کسانی که بنیان آن را گذاشتند، تشکر کرد. 
می دانید که اين بنیان از دهه 20 ش��روع ش��ده 
و افت و خیزهايی داش��ته اس��ت. عمال می توان 
ثمره اين هزاران س��اعتی که وقت گذاشته اند، را 
ديد. اين ظرفیت بزرگی است که ايجاد شده است. 
سرمايه بزرگی است متعلق به همه. اول دانشکده، 
بعد فارغ التحصیالن و به اعتقاد من به کل کشور. 
وقتی اين سرمايه وجود دارد، بخشی از فعالیت اين 
است که بتوانیم مشارکت ذی نفعان را زياد کنیم 
و آن هم استادان دانشکده هستند. اگر استادان 
در فعالیت های کانون مداخالت بیشتری داشته 
باشند، می توانند از طريق کانون ارتباطاتی با بدنه 
فارغ التحصیل��ی در خارج و داخل کش��ور فراهم 
کنند و اي��ن ارتباط می تواند ارتب��اط تنگاتنگی 
باشد. گرچه همیشه بس��یاری از ارتباطات بدون 
کانون و به صورت مس��تقیم شکل گرفته است و 
ما هم از همه استقبال می کنیم و به آنان راهکار 
می دهیم. چون اين ش��بکه های اجتماعی واقعا 
می توانند بسیار مفید باشند و کارکردهای خوبی 

در توسعه کشور داشته باشند.

در گذشته کانون دوره های بازآموزی داشت. 
می توان از این تجربیات و دوره ها اس�تفاده 
کرد. بسیاری از ش�رکت های خصوصی این 
کار را انجام می دهند و س�ودآور هم هست. 

کانون نمی خواهد وارد این بحث شود؟
  آن موقع که اين بحث در کانون مطرح می شد، 
مراکز خیلی کمی در کش��ور در اين زمینه فعال 
بودند. اما االن همینطور که گفتید ش��رکت های 
زيادی در کشور به اين کار مشغول هستند. خیلی 
از مجموعه ها ب��رای دوره های بازآم��وزی ايجاد 
شده اند. در خود دانشکده هم همینطور. بازآموزی 
بیش��تر منظورتان فارغ التحصیالن  ماست که از 

تحصیل دور شدند يا دانشجويان؟

وظیفه هیات مدیره این اس�ت که باید همیش�ه خرج و دخل را هماهنگ کند و  شورای 
عالی هم نظارت می کند. البته رسانه ای مانند ش�ما هم می تواند فعالیت هیات مدیره را 

به نقد بکشد

ما در کمیته تعامل می خواستیم ارتباطمان را با دانشکده به شکل یک پروتکل مکتوب 
درآوریم. چون در حال حاضر ارتباط خوبی بین دانشکده و کانون هست. اما همیشه بیم 

این می رود که با تغییر افراد دچار مشکل شود

گفت و گو
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می ش�ود در دو بخش دنبال کرد. یک بخش 
فارغ التحصی�الن. ی�ک بخ�ش ه�م برای 
دانش�جویان که با ظرفیت های اش�تغال در 

بیرون از دانشکده آشنا شوند. 
  بچه هايی که در داخل دانشکده هستند، در قالب 
اين بحث می گنجند چون در قالب آموزش های ما در 
دانشکده است. ما بايد ببینیم که ضعف های سیستم 
آموزشی ما چیست و برای آنها يک سری دوره ها و 
ورک شاپ هايی پیش بینی شود. باالخره بچه ها دارند 
آموزش می بینند. استادانشان با صنعت در ارتباط 
هستند و به آنها انتقال می دهند. به نظرم کاری که 
می تواند مفید باشد اين است که ما بتوانیم روندی 
ايجاد کنیم که در هر رش��ته ای و در ه��ر حوزه ای، 
نوآوری ها و تکنولوژی های جديد را که استادان به 
آن مسلط هس��تند، به بخش صنعت انتقال دهند. 
يک حالت رفت و برگشتی باشد. صنعت هم بتواند 
موضوعات صنعت را به دانشگاه انتقال دهد. در اين 
رابطه می شود، فکر کرد. تالش هايی هم در ظرف يک 
سال، يک سال و نیم قبل انجام شد. اما به لحاظ حجم 
کارهايی که در کانون مطرح بوده است، اين موضوع 
فعال کاری نیست که زمین مانده باشد. مراکز مختلف 
درگیرش هس��تند. خود دانشکده بخشی به عنوان 
دوره های بازآموزی دارد که آنها گاهی از ما اطالعاتی 
می گیرند و م��ا هم اطالع رس��انی می کنیم. به نظر 
می آيد، ما در بخش آموزش خیلی نقطه قوت نداشته 

باشیم. مگر آن که بین صنعت و آن بخش که می تواند 
جنبه انتقال تجربه داشته باشد و دانشکده که بیشتر 
بحث های روز علم را مط��رح می کند، ارتباط برقرار 
کنیم. اين ارتباط موفق تر از اين اس��ت که خودمان 

متصدی برگزاری دوره های آموزشی باشیم.

 آق�ای دکتر بس�یاری از NGOها ب�ه غیر از 
حق عضویت و کمک اعضا، روش های دیگری 
برای تامین منابع مالی دارند. مثال انتش�ارات 
کتاب دارند. برگزاری همایش دارند. کانون هیچ 
وقت فکر نکرده است با چنین روش هایی برای 
خودش منبع درآمدی ایجاد کند؟ آیا در برنامه 

هیات مدیره چنین مواردی وجود دارد؟ 
  يکی از مواردی که ش��روع کرديم، همین تاريخ 
شفاهی اس��ت که می تواند منبع مالی باشد. خود 
زمین پونک اگر چنانچه بتوانیم مسايل و مشکالتش 
را حل کنیم، می تواند يک منبع مالی مس��تمر در 
اختیار کانون قرار دهد. منبع ديگر، ما عکس هايی 
داريم که مربوط به دوره های خیلی قبل است.  اگر 
کار مناسبی روی آن انجام ش��ود و به شکل آلبوم 
در بیايد، بس��یاری از فارغ التحصیالن ما عالقمند 
هستند اين آلبوم ها را در اختیار داشته باشند. اينها 
فعالیت هايی است که می توان درباره آن فکر کرد. 
اما ما فعال در بدنه دبیرخان��ه کانون ظرفیت انجام 
اين کارها را نداريم. مگر آن که برون سپاری کنیم 

و مثال از برند ما برای تولید يک س��ری تی شرت يا 
ماگ استفاده شود. کاری که بسیاری از آلومین های 
دانشگاه های بزرگ انجام می دهند. می شود روی آن 

فکر کرد و به ايده هايی رسید. 

یک س�وال هم درب�اره بیمه، بح�ث بیمه 
به ثبات رس�یده اس�ت، دیگر؟ چون سال 
گذش�ته مس�اله بود و ممکن اس�ت ذهن 

بسیاری از اعضا را درگیر کند. 
  حقیقتش م��ن جزيیات مس��اله را نمی دانم. 
فکر می کنم بهتر اس��ت از مهندس صالح آبادی 
س��وال کنید. فق��ط می دانم خوش��بختانه يک 
خدمت رسانی خوبی اس��ت که در يکی دو سال 
اخیر انجام شده و اعضا رضايت داشته اند و مهم 
اين است که يک کمک محدود هم برای کانون 
ايجاد کرده است. يکی از فلسفه های تشکیالتی 
مانند ما همین است. مشکالت سال های قبل هم 

به حداقل رسیده است. 

آقای دکتر به عنوان دبیر کانون چقدر برای 
کانون وقت می گذارید؟

  خیلی کم!
 

اعضای هیات مدیره چ�ی؟ آنها هم در حد 
هفته ای یکی دو ساعت؟

گفت و گو
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  گاهی به فراخور موضوعاتی که در داخل کانون 
مطرح است، دوستان زمان بیشتری صرف می کنند 
اما وقتی که مس��ايل جاری هست کمتر. باالخره 
همه دوستان مشکالت و درگیری های خودشان 
را دارند و اين مسئولیت ها دوره ای است. هر کس 

دوره ای اين مسئولیت را  می پذيرد و بعد دوستان 
ادامه می دهند. البته االن وضعیت دبیرخانه خوب 
است، اما اگر بتوانیم ارکان دبیرخانه را بیشتر فعال 
کنیم که اعضای هیات مديره مسئولیت اجرايی 
نداشته باشند و بنشینند و فکر کنند و تصمیماتی 
که می گیرند به نحو احسن اجرايی شود، آن موقع 

شايد هفته ای يکی دو ساعت هم کفايت کند.

آقای دکتر نظرتان درباره خبرنامه چیست؟ 
نوبتی هم باشد، نوبت انتقاد شما از خبرنامه 
ماس�ت. به نظرتان چه مطالبی می تواند در 

این مجله منتشر شود؟ 
  م��ن خیلی اه��ل خواندن نیس��تم مگر بحث 

بتن که تخصص من اس��ت. به نظ��رم خبرنامه 
محوريت را همان موضوع خود قرار دهد تا کسی 
که ورق می زند بتواند موضوعاتی را بخواند که در 
سايت های مختلف نمی بیند. موضوعات مربوط 
به دانش��کده، کانون و NGOهای مشابه بسیار 
جالب است. کار قش��نگی که کرده بوديد و من 
به دکتر انعکاس می دهم همین مستندس��ازی 
ح��وادث 16 آذر ب��ود. البت��ه اين قل��ه حوادث 
دانشکده است. شبیه به اين اتفاقات ديگری هم 
در دانش��کده افتاده. مثال فنی در دوران انقالب. 
می توانید از دانشجويان و اس��تادان از نیمه 56 
تا نیمه 58 دعوت کنید، بیايند مش��اهدات خود 
را بگويند. حاال که زمان زي��ادی از اين ماجراها 
نگذشته است، اين گفته ها به صورت يک سری 
مدارک باقی می ماند و 30 سال ديگر اگر بخواهد 
تدوين شود افراد می توانند از آن استفاده کنند. 

يک مقاطع خاصی اتفاقاتی در فنی افتاده اس��ت 
که اينها اثرگذار اس��ت. خواندنی هم هست. افراد 
می خوانند و چیزهای به ذهنشان می رسد و منعکس 
می کنند. يا فرض کنید همین سوال که "فنی چگونه 
فنی شد؟" می توانید چنین موضوعاتی را باز کنید و 
در هر شماره يکی دو صفحه به آن اختصاص دهید و 
سوال کنید که فنی اگر فنی است، چطور فنی شد؟ 
آيا تاريخی بود؟ آيا به خاطر افراد بزرگ بود؟ و بحث 
ديگر اين که فنی چطور می تواند فنی بماند؟ و برای 
اين منظور چکار می توان کرد؟ اين مسئولیت همه 
هست از دانش��کده تا کانون. افراد را هم می شود با 
سوالی که هم دغدغه آنان است و هم دلنگرانی شان، 

حساس کرد. 
من س��ال 45 به مدرس��ه رفتم و ت��ا 77 درس 

می خوان��دم. ام��ا زمانی ک��ه فنی بودم بس��یار 
شاخص اس��ت. چون سنی اس��ت که از خانواده 
بیرون می آيید و افراد جامعه را با دانشگاه تجربه 
می کنید. اين دوره در شکل گیری شخصیت افراد 
بسیار موثر است. افراد خودش��ان را يک جوری 
مديون اين دوره می دانند. اگر موفق ش��ده اند به 
خاطر بستری بوده که دانشکده فراهم کرده. اگر 
احساس دين کنند به سرنوشت آن هم عالقمند 
می ش��وند. آن موقع فک��ر می کنند ک��ه چطور 
می شود روند و روال آينده مجموعه موفق باشد. 
حتی بس��یاری خ��ارج از کش��ور به سرنوش��ت 

دانشکده عالقمند هستند.
 البت��ه من خودم ج��زو کمیته سیاس��ت گذاری 

هس��تم، ولی حاال که اين فرص��ت پیش آمد اين 
موضوعات را مطرح می کنم. مثال از فنی چه خبر؟ 
اين موضوعات کوتاه که در عین حال ذهن را هم 
تحريک می کند، می تواند دو، سه صفحه به خود 
اختصاص دهد. البته هر شماره موضوع خاص خود 
را دارد. اما اين موضوعات را جای ديگری نمی توان 
خوان��د. همچنین می توان با انعکاس مش��کالت 

کانون يا دانشکده از افراد کمک طلبید. 
مثال اين که چ��را بچه های خوب دبیرس��تان ها 
به فن��ی نمی آيند. اين يک بحث ک��ه بايد به آن 

پرداخت. يک مشکلی ايجاد شده است. 
ما امکاناتمان کم نش��ده، اما رقب��ای ديگری وارد 
صحنه ش��ده اند که آن رقبا اين برنامه را در رقابت 
برابر پیش نبرده اند و ما يک غفلتی انجام داده ايم. 
اگر اين طور پیش برود ممکن اس��ت در 20 سال 
آينده مرتبه امروزمان کاهش ياب��د. بايد برای آن 
فکری کرد. می توان همین را به صورت سوال مطرح 
کرد. "چه کنیم فنی، فنی بماند؟" هر کس با تجربه 
خود می تواند پاسخ دهد. ايده هايی دارند. می توان 
ايده ها را گرفت و فضای زنده و فعال ايجاد کرد. اگر 
10درصد مخاطبان واکنش نشان دهند، اين حالت 
رفت و برگشتی حتی به خود ما کمک خواهد کرد. 
ما واقعا خودمان نمی توانیم مشکالتمان را حل کنیم. 
بايد از اعضا کمک بخواهیم و نمی توانیم اعضا را به 
شورای عالی محدود کنیم يا حامیان اصلی ما. 28 
هزار فارغ التحصیل، 8 هزار عضو و 3 هزار عضو فعال 
داريم. اينها اگر به فنی و کانون فکر کنند و بتوانیم 
بخشی از ذهنشان و دغدغه هايشان را مطرح کنیم، 

بسیار مفید است.

برنامه شما برای آینده چیست؟
  همین برنامه هايی که روی میز ماس��ت. بحث 
زمین، بحث تاريخ ش��فاهی، کمیته استراتژيک 
که يک نگاه عمیق و گسترده دارد که بد نیست در 
جای خودش به آن بپردازيد؛ يا بحث جدی ارتباط 

با مدارس. اينها برنامه های پیش روی ماست.

و در پای�ان اگ�ر نکت�ه ای خاص�ی دارید، 
بفرمایید. 

  ما فقط بايد به فکر کادرس��ازی ب��رای کانون 
باشیم و در واگذاری مس��ئولیت فقط به اعضای 
ثابت اکتفا نکنیم. اگر بررسی کنید افردی ثابت 
در شورای عالی و ارکان بوده اند و همه ايده های 
خود را انتق��ال داده اند. اگر افراد جديد باش��ند 
که ايده های جديد بدهند، بد نیس��ت. بايد فکر 
يک مکانیس��م برای گردش قدرت باشیم. حتما 
افرادی هس��تند که بسیار بیش��تر از ما کانون را 

دوست دارند.

بسیار از وقتی که گذاشتید متشکرم. 

از حدود 300 استادی که در دانشکده هستند، همه کانون را می شناسند و اغلب به جشن ها 
می آیند، اما ارتباط تنگاتنگی با کانون ندارند و حضور آن�ان در برنامه های آخر ماه خیلی 

کمرنگ است. نقطه ضعف اصلی ما وارد نشدن استادان به فعالیت های کانون است

گفت و گو



حامیان خبرنامه کانون

حامیان خبرنامه کانون

کمیته انتشارات در هر شماره خبرنامه صفحاتی 
را به معرفی مختصر ش�رکت های اعض�ا و زمینه 
فعالیت آنه�ا اختصاص م�ی دهد. ای�ن صفحات 
فرصتی اس�ت ت�ا اعضا ع�الوه بر معرف�ی زمینه 
فعالی�ت خود ب�ه هم دانش�کده ای ها، از انتش�ار 

خبرنامه کانون نیز حمایت کنند.
بدینوسیله از اعضای کانون برای ارسال نام، آرم و 
زمینه فعالیت خود به دبیرخانه کانون برای انتشار 

در خبرنامه دعوت می شود.

شرکت عطاردیان
مدير عامل : مهندس  محمدصادق 

الماسی
زمینه فعالیت:  راه سازی  

ساختمان سازی
انتقال آب و فاضالب

آدرس: تهران، استاد مطهري، 
 سلیمان  خاطر درفش،

پالک 8- طبقه  3
تلفن:  88834162
فکس: 88829318

ايمیل: 
info@otaredianco.ir 

مهندسان مشاور سانو
مدير عامل : مهندس بهمن حشمتی

زمینه فعالیت: طراحی و نظارت سازه  
ژئوتکنیک ، بهسازی

آدرس:خیابان ولیعصر، خیابان شهید 
عباسپور)توانیر(

شماره 11
تلفن : 88770173 ) 7 خط (

فکس: 88775520
www.sano.ir

info@sano.ir  :ايمیل

شرکت کیسون
مشاور عالي: مهندس محمدرضا انصاری

زمینه فعالیت: مهندسي، تدارک، ساخت، 
مديريت پروژه و تامین  مالي پروژه ها؛  در 

حوزه هاي نفت و گاز و صنعت، مسکن، سیويل 
و ساختمان، آب و فاضالب و سیستم هاي 

حمل و نقل ريلي
آدرس: تهران، شهرک قدس، خیابان ايران 
زمین، ساختمان ايران زمین، شماره 2288

تلفن :88072521
فکس: 88072520

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

شرکت تهران بوستن
مدير عامل : مهندس اسماعیل 

مسگرپور طوسی
زمینه فعالیت: خدمات مشاوره اي 
شامل مطالعات امکان سنجي، 

مطالعات بنیادي توسعه اي، طراحي 
اجراي طرح ها و پروژه      

  )BOO,EP,EPC,...(
آدرس: تهران، خیابان  دکتربهشتي، 

میدان تختي،  اول خیابان علی 
 اکبری،جنب کوچه مهرداد، 

پالک  119
تلفن :

 88747499-93و88756292
فکس: 88739452

info@tbe.ir :ايمیل

شرکت هگزا
مدير عامل : مهندس حسین چهرآزاد  

سال تاسیس:1344
زمینه فعالیت:مشاوره، مطالعات، طراحی، 
نظارت ومديريت طرح پروژه های راه و راه 
آهن، پل های بزرگ و خاص، سازه های 

زيرزمینی، تونل سازی و قطارشهری
آدرس: خیابان سهروردی شمالی، 

باالتر از خیابان مطهری، خیابان زينالی 
 غربی،خیابان شهید عشوری،

کوچه هشتم، پالک 13
تلفن :88742174-88506230

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

شرکت مهندسی اردال
.ARDAL ENGINEERING CO

مدير عامل : مهندس محمدحسین فتاپور
زمینه فعالیت: تهیه، نصب و راه اندازی و 

آموزش سیستم های اعالم و اطفاء حريق، 
پمپ های آتش نشانی، سیستم های 

حفاظتی و پوشش های ضد حريق
آدرس: تهران، خ  خالداسالمبولي،
خ  پنجم   پالک  23، طبقه  همکف

تلفن: 88710809-10
 فکس :88727167

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

www.ardal.co

مهندسین مشاور سیویار

مدير عامل : دکتر اورنگ فرزانه
زمینه فعالیت:طراحی و نظارت در
 پروژه های تونلهای راه ، راه آهن و 

ايستگاه های زيرزمینی مترو
آدرس: تهران، بلوار کشاورز  بین 

کارگر و جمال زاده
پالک 115 ،  طبقه 1

تلفن و فکس :28- 66596827
www.cvr-co.com  :وب سايت

info@cvr-co.com : ايمیل

مهندسین مشاور کاوشگران
مديرعامل: مهندس فرزان رفیعا
زمینه فعالیت: زمین شناسی، 

مهندسی معدن،
 صنايع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک

آدرس: تهران، 
 سردار جنگل شمالی، بلوار قدس،

 24 متری زيتون، ارغوان 1، پالک 4
تلفن: 021-44806070 

)خط ويژه(
فکس: 021-44808166

ايمیل :
kce@kavoshgaran-mine.com

شرکت فرعی راه   
مدير عامل : مهندس علی آزاد

زمینه فعالیت:
راه ، پل، تونل، راه آهن، باند فرودگاه
آدرس: تهران ، میدان  ونک، خیابان 

مالصدرا، خیابان پرديس،کوي  
زاينده  رود شرقی، پالک  16

تلفن : 88880055 - 88881166
فکس: 88884573

ايمیل : 
fareirah@yahoo.com

شرکت نش�رف�ن
مدير عامل : مهندس آيدين ختالن

زمینه فعالیت: آموزش، 
تحقیقات،خدمات فن آوری 
اطالعات، برگزاری همايش، 

کنفرانس و نمايشگاه
 آدرس: تهران، میدان فاطمی، 

 میدان گلهاخیابان 1/4، پالک109،
طبقه اول

تلفن:88979251-5
فکس: 88971887

ايمیل : 
info@nashrefan.com 
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شرکت دریاخاک پی
رئیس هیات مديره : 
دکتر  بهروز گتمیری

زمینه فعالیت: ژئوتکنیک،طراحي و 
نظارت،سازه، سازه هايي زيرزمیني، 

گود هاي عمیق، ژئوتکنیک و 
سازه هاي دريايي

آدرس: تهران، خ ولیعصر، روبروي 
فاطمي کوچه عبده، شماره 46

تلفن :88930501-5
فکس:

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

شرکت صنایع کابل کرمان
مدير عامل : مهندس علیقلي فرداد
زمینه فعالیت:  :  تولید کننده انواع 

کابل هاي  کواکسیال، 
 مخابرات ،  برق

آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارک وي کوچه هستي، پالک 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ايمیل:

info@kermancableind.com 

مهندسین مشار رمپ
مدير عامل: دکتر علي اردکانیان

زمینه فعالیت: راه، فرودگاه، راه آهن، حمل 
و نقل

آدرس:خیابان بهشتي شرقي، انديشه 
اصلي، انديشه 5 غربي، پالک 9، طبقه 3
تلفن: 88414030، 88414031 

88441880
فکس: 88441879

ايمیل:
ardakanian@yahoo.com

شرکت آبفن
مديرعامل: مهندس احمد قزل اياغ

زمینه فعالیت: مهندسین مشاور رسته 
آب ،سدسازي،شبکه آبیاري،آب 

وفاضالب و کشاورزی
آدرس : سیدخندان،ابتداي سهروردي 

شمالي،کوچه مهاجر، پالک 25
تلفن : 021-88526903-5
فکس: 021-88511839

infoabfan@gmail.com: ايمیل

شرکت پرلیت
مدير عامل : 

مهندس علیرضا ناصر معدلی
زمینه فعالیت: آب، حمل و نقل، 

ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، 
کاوش های زمینی

 آدرس: تهران،  ايران، میدان ونک، 
خیابان برزيل، بن بست نارنج، شماره 2

تلفن:88784781
فاکس:88796462

info@perlite-co.com:ايمیل

شرکت مشاور فربر
FARBAR Consulting Engineers
مدير عامل : مهندس مهدی محیط کرمانی

زمینه فعالیت: انجام مطالعات و تهیه طرح و 
نظارت بر اجرای پروژه های راه های فرعی و 
اصلی ، بزرگراهها و آزادراهها، راه آهن شهری 
و برون شهری، پلهای بزرگ و تونل ها و مقاوم 

سازی پلها
آدرس : تهران ، خ سید جمال الدين اسد آبادی 

خ بیستون،  نبش خ دهم، پ 23
تلفن : 021-88707720
فکس: 88707714 -021

info@farbar-eng.com : ايمیل

شرکت صنایع کابل کاویان
مدير عامل : مهندس حسین حاجي 

حسینلو
زمینه فعالیت:  تولید کننده انواع

کابل هاي مخابراتي و برق
آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارک وي کوچه هستي، پالک 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ايمیل : 

  info@kermancableind.com

شرکت آب نیرو 
مدير عامل : دکتر حسین جاللی

زمینه فعالیت: سد سازی، شبکه های 
آبیاری زهکشی و نیروگاههای برق آبی

آدرس:  خیابان سهروری شمالی،
 پائین  تر از خیابان شهید بهشتی،

کوچه سینک ، پالک 18
 تلفن : 4-88754753 و

88745715-16 
فکس: 88759345

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

شرکت مهندسین مشاور ماهر 
و همکاران 

مدير عامل : مهندس حسین کوشافر
 زمینه فعالیت: طراحی و نظارت بر 
پروژه های ساختمانی بیمارستانی، 

ورزشی و آموزشی. طرح های ساماندهی 
آدرس: خیابان آفريقا، بلوار شهید ستاری، 

پالک 11، طبقه 4
تلفن : 88878875 – 88785825

فکس: 88878876
وب سايت: 

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

شرکت تعاونی مسکن کانون 
مهندسین فارغ التحصیل

دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدير عامل : مهندس فرشید جلیلوند
زمینه فعالیت:  احداث مجتمع های 

مسکونی برای اعضای کانون و بستگان ايشان
آدرس: تهران ، خیابان کارگرشمالی، 

شکراهلل، پالک 133، خانه کانون
 تلفن : 21 و 20 250 333 )026( 

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

ايمیل :
tmkanoon@yahoo.com

سايت اينترنتی :
www.tmk-fanni.com

مهندسین مشاور آبران
مدير عامل : مهندس علی ربوبی 

خبوشانی
زمینه فعالیت : تاسیسات شهری، 

آب و فاضالب
آدرس : خیابان شیخ بهايی شمالی ، 

خیابان کشفیان ، پالک 40
تلفن : 88060441-3
فکس :  88047504

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

شرکت بسپار پی ایرانیان
مديرعامل: مهندس روزبه صالح آبادی
زمینه فعالیت: خدمات طرح و اجرای 

بهسازی خاک، پايدارسازی گود با روشهای 
نیلینگ، انکراژ، شمع، ديوار برلنی، بهسازی 

خاک با تکنولوژی میکروپايل، بهسازی 
خاک با استفاده از محصوالت ژئوسنتتیک
آدرس: تهران، خیابان شیخ بهايی شمالی، 

باالتر از تقاطع مالصدرا، خیابان عرفی 
شیرازی، پالک 36

تلفن: 88610242-3
فکس: 88037652

info@basparpey.com :ايمیل



شرکت ساختمانی بتن شانتیه
مديرعامل: مهندس سید محسن 

مقدس زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار

 آدرس:  چهار راه مطهری،
سهروردی شمالی،کوچه بیشه، پالک 1

تلفن : 88798416-88400099
فکس: 88642004

ايمیل:
info@betonchantier .com

شرکت فنی و ساختمانی کانیو
                             سال تاسیس : 1350  

  
مدير عامل : مهندس منصور حیدری
زمینه فعالیت: احداث راه ، راه آهن، 
فرودگاه ، سد ، نیروگاه ،موج شکن 

و . . .
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، 
خیابان نارنجستان هفتم، کوی 

نرگس، پالک 5 و 7
کدپستی : 1957946611

تلفن :  22295278 - 22280477
فکس: 22290526

info@canivo.com
www.canivo.com

شرکت ساختمانی فیلده
مدير عامل :

مهندس پیروزکاموری مقدم
 زمینه فعالیت: ساختمان سازی،

 راه سازی
 آدرس: سهروردی شمالی،
 خیابان ابن يمین،پالک 19

تلفن:88735205 و 88741987
فکس: 88764388

p.kamvari@chmail.ir :ايمیل

شرکت مهندسان مشاور دریا بندر
 مدير عامل : مهندس مرتضی بنی جمالی
زمینه فعالیت: مطالعات توجیه فنی و 
اقتصادی، طراحی، مديريت بر اجرای 
بنادر، سازه های دريايی و مجتمع های 

صنايع دريايی
آدرس: تهران، پاسداران، میدان هروی، 
خیابان موسوی، خیابان شهید ضابطی، 

پالک 9
تلفن: 22516834 و 22516854

فکس: 22516063
 info@daryabandar.com :ايمیل

مدير عامل: دکتر کامبیز بهنیا
سال تأسیس 1354

زمینه فعالیت: مشاوره، مطالعات و طراحی 
بناهای خاک مسلح، ابنیه نگهبان، 

پايدارسازی گودبرداريها، بهسازی زمین،
پروژه های راه و راه آهن

آدرس: تهران، خیابان جمالزاده شمالی، 
خیابان غالمرضا طوسی، شماره 3

تلفن: 50 و 66943249
فکس: 66431176

www.khakemosalah.ir
info@khakemosalah.ir

شرکت پیروز آراد
مدير عامل : مهندس پرويز ونداد

زمینه فعالیت : طراحی ، تهیه ، ساخت ، 
حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی 

سدها و شبکه های آبیاری ، انواع 
شیرها و تجهیزات صنعتی

 آدرس : تهران، شیخ بهايی شمالی،  
بن بست ولیعصر ،پالک 2، طبقه 2، 

واحد 4
تلفکس : 88046484 - 88063477  

88602127
piroozarad@yahoo.com

شرکت ساختمانی ویسا

مدير عامل :مهندس محمد تقی مرادی
زمینه فعالیت: پیمانکار راه و ساختمان 

زيرسازی راه آهن ، پل ، تونل ، گالری
آدرس: تهران، يوسف آباد ، 

خیابان 24 ، پالک 11
تلفن: 88705198-88720360-

88705193
فکس: 88725007

info@waysa.net :ايمیل

 شرکت ساختمانی دنا رهساز
مدير عامل : مهندس محمد ابوطالبي

زمینه فعالیت: ساخت بزرگراه ، آزادراه ، 
فرودگاه ، پل ، تقاطع غیر همسطح ، سد 

سازي ،آبیاري ، زه کشي ، فاضالب ، اجراي 
خطوط لوله نفت و گاز و آب ،  احداث تونل  

و ساختمان سازي .
آدرس: تهران،  میدان آرژانتین، بلوار 
بیهقي، کوچه هشتم شرقي، پالک3

تلفن: 021-88757360
فکس: 021-88735079

info@denarahsaz.com:ايمیل
www.denarahsaz.com

مهندسین مشاور طرح بامداد
مدير عامل : مهندس مجتبی کتیرائی

زمینه فعالیت : 
خدمات مشاوره سازه و معماری

آدرس : يوسف آباد، خیابان جهان آرا،             
انتهای خیابان 51،خیابان 53 ، شماره20، 

واحد اول غربی
تلفن : 88058830  و 88058840

فکس : 88618265
کدپستی : 1436744961

ايمیل:
tarhebamdad@gmail.com

شرکت انتشارات فنی ایران
مدير عامل :مهندس سیدرضا کروبی

زمینه فعالیت: انتشارات
 آدرس: تهران،خیابان مطهری،
خیابان میرعماد، نبش سفارت 

هند،پالک 24
تلفن: 88505055
فکس: 88532136

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

شرکت مهندسین مشاور زاویر
   مديرعامل:مهندس محمدرضا مسعوديه 
زمینه فعالیت: خدمات مهندسي مشاور در 

تخصص صنايع، تولید فلزات اساسي
آدرس: تهران، خیابان مالصدرا، شماره 96

تلفن:
88042414 و88032054- )021(

فکس: 88034894 – )021(
info@zavir-consult.com
www.zavir-consult.com

شرکت نیمرخ
مدير عامل : مهندس محمدباقر 

حدادزاده هندو
زمینه فعالیت:

راهسازی، راه آهن)زيرسازی(، 
سدسازی،  پل، تونل، فرودگاه

آدرس: بلوار میرداماد،خیابان بهزاد 
حصاری پالک6

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

nimrokh_company@yahoo.com

حامیان خبرنامه کانون



شرکت پارس آداک
مديرعامل: مهندس کامبوزيا پزشک 

نجفی
زمینه فعالیت: مهندسی و اجرای 
پروژه های تولید ، انتقال و توزيع 

نیروی برق
آدرس: تهران، خیابان توانیر،

خیابان نظامی گنجوی،شماره 39
تلف��ن: 02188772379
فکس: 02188771941

ايمیل: 
pars.adak@hotmail.com 

شرکت آب و انرژی
عضو انجمن صنفی شرکت های پیمانکار 

تاسیسات و تجهیزات صنعتی ايران، 
سال تاسیس1364

مديرعامل: مهندس محمدرضا 
محمدآبادی کمره ای

زمینه فعالیت:طراحی، اجرا و نگهداری و 
تعمیرات تاسیسات و تجهیزات صنعتی و 
خطوط لوله و ايستگاه های آبرسانی و گاز

 آدرس:تهران، خیابان سپهد قرنی،
جنب بیمارستان آپادانا، پالک 125 واحد1

تلفن:88827634
فکس:88491165

شرکت اینترالک
مدير عامل : 

مهندس محمد شريف زاده بوشهري
زمینه فعالیت :

طراحي،تهیه ،ساخت و نصب خطوط رنگ 
قطعات پالستیکي و فلزي طراحي ، ساخت 
ماشین آالت پوشش خطوط لوله آب و نفت 

و گاز و تجهیزات صنعتي
آدرس: خیابان سهروردي شمالي ، خیابان 
خلیل حسیني، کوچه مريم،پالک 3،واحد3

تلفکس: 88530699-704 
 info@interlock.ir     

www.interlock.ir

شرکت آرمان مانگ
مديرعامل: مهندس قاس�م رحم�ان�ی
زمینه فعالیت: آس�انس�ور و پ�له ب�رقی
آدرس: تهران، کارگرشمالی، پايین تر 
از چهارراه فاطمی، کوچه هما، پالک 4 

، طبقه 6 ، واحد 18
تلفن: 88973225-9             

       66572620-3
فکس: 88973200                 

66430292
ايمیل:

Info@armanmang.com
سايت: 

www.armanmang.com

شرکت سامان پی
 مديرعامل: دکتر حمیدرضا الهی

زمینه فعالیت: پايدارسازی گودها به روش 
نیلینگ و انکراژ، بهسازی خاک و تحکیم 

پی ساختمان ها با روش های میکروپايل،  
ستون شنی، تراکم ارتعاشی و تزريق

آدرس: تهران، خیابان شريعتی، خیابان 
شهیدکالهدوز)دولت(، نبش خیابان 

معتقد، بن بست بامداد، پالک 2، طبقه 5. 
تلفن: 22002420
فکس: 22602730

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

مدير عامل : مهندس عالءالدين سادات 
باريکانی

زمینه فعالیت :طرح و اجرای پروژه های 
سازه های آبی ، احداث اسکله ، موج 
شکن ، تأسیسات ساحلی ، تأسیسات 

 الکترومکانیکال ، 
ابزار دقیق ،  ابنیه و حمل و نقل

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

زاگرس، پالک 11 واحد7
تلفن : 88886648/ فکس : 88784035

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

شرکت زالل ایران
مدير عامل : مهندس امیرمنصور عطائی

سال تاسیس 1363
زمینه فعالیت:

تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی؛ 
يوتیلیتی صنايع نفت، گاز و پتروشیمی 
آدرس: تهران، خیابان شريعتی، خیابان 

منتظری نژاد، پالک 42 کد پستی 
1948814451

تلفن:27190000
فکس: 22844611

www. zolaliran.com

شرکت میشو داغی
 مدير عامل :مهندس احمدعلی پیروزفرد

زمینه فعالیت: پیمانکاري
مجري خطوط انتقال نفت و گاز و آب 
و اجراي کلیه کارهاي ساختماني ، 

تأسیساتي، مجتمع هاي مسکوني ، آبرساني 
و فاضالب و راهسازي

آدرس: تهران ، خیابان ولي عصر ، ابتداي 
 خیابان مطهري ، خیابان منصور ، 

پالک 22، طبقه دوم
تلفن: 88700997-8
فکس: 88722378

ايمیل:
mishodaghi@yahoo.com  

شرکت خمیر مایه و الکل 
رازی)سهامی عام(

مديرعامل: مهندس علی احتشامی
زمینه فعالیت:

 بزرگترين تولید کننده خمیر مايه خشک 
 فوری)ناب مايه( در بسته بندی های 

کیسه ای و وکیوم و ساشه.  بزرگترين 
تولیدکننده اتانول طبی 96درصد و الکل 

صنعتی )بصورت فله و بشکه(
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، 

خیابان برزيل شرقی، بن بست الله، پالک4، 
طبقه اول

تلفن: 88676723 / فکس: 88782763
afehteshami@yahoo.com :ايمیل

www.ya-razi.org:سايت

شرکت ارجان پی
 

مدير عامل: مهندس آرش روغنی
زمینه فعالیت :

اجرای ديوار آب بند ، شمع درجا ، نیلینگ ، 
میکروپايل و پرده آب بند

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

تلفن:88285385
فکس:88265764

www.arjanpay.com

شرکت آسفالت طوس 
مدير عامل:مهندس علی ناظران

زمینه فعالیت:اجرای امور پیمانی 
و طرح های EPC در پروژه های 

صنعتی، گاز و پتروشیمی، پروژه های 
صنعتی، معدنی، عمرانی و فرودگاهی

آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، 
باالتر از پارک ساعی، شماره 
2225)ساختمان ايرانیان(

تلفن:88672636
فکس:88886415

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

حامیان خبرنامه کانون
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تازه ها

دانشکده

اطالع از اخبار و فعالیت های مختلف دانش�کده فنی همواره برای فارغ التحصیالن 
آن جذاب و حایز اهمیت بوده اس�ت. در ای�ن بخش می توانید از اخبار دانش�کده 
فنی مطلع شوید. در این ش�ماره مطالبی همچون مراسم نکوداشت دکتر جبه دار، 
جشن های فارغ التحصیلی دانش�کده های مختلف و همچنین افتخارآفرینی های 

فارغ التحصیالن، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده فنی ارایه شده است.
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دانشکده

دکتر جلیل راشدمحصل )برق 54(، ريیس دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر آغازکننده اين مراسم بود. 
وی ضمن اشاره به شوق و اش��تیاق برگزاری اين 
مراسم از س��مت دانشجويان و دانش��کده، دکتر 
جبه دار را فردی متخصص دانسته که تنها متعلق 
به فنی نبوده بلکه متعلق به تمام کشور است و در 
سراسر کشور آنهايی که در حرفه برق و کامپیوتر 

فعالند، از وی تعلیم ديده اند. 
دکتر راش��دمحصل افزود: »من از س��ال 1351 
دانشجوی استاد بودم و در تمام اين مدت، تخصص 
و تعهد برای آموزش دانشجويان، از صفاتی بودند که 
دکتر ما را با آنها پرورش داد و از سال اول دانشکده 
و تا االن که عضو هیات علمی هستم، دکتر جبه دار 
الگوی م��ن در نظم و ترتیب و تعه��د بوده اند. من 
اس��تاد را پايه گذار عل��م نوين ب��رق می دانم. زيرا 
آثاری که ايشان منتشر کرده اند از بهترين آثار در 
مهندسی برق است. من افتخار می کنم که دانشجو 

و از همکاران ايشان هستم.«
در ادامه برنامه دکتر محمود کمره ای )برق 58(، 
ريیس دانشکده فنی به ايراد سخنرانی پرداخت. 
وی در ابتدا از حضور تمامی حضار که حضورشان 

باعث رشد علم است، قدردانی کرد. 
ريیس دانش��کده فنی گفت:» من در سال 1352 
دانشجوی دکتر جبه دار بودم و خاطرات زيادی از 
ايشان دارم. در سال 1350 که وارد دانشکده شدم، 
رشته علوم را انتخاب کرده بودم، در آن زمان يکی از 
دوستانم به من گفت که در رشته برق يک استادی 
است که نسبت به بقیه استادان برتری دارد و اين 
موضوع باعث شد که من تغییر رشته دهم و وارد 

رشته برق شوم.« 
دکتر کمره ای همچنی��ن به دانش��جويان دکتر 
جبه دار اشاره کرد که تعداد زيادی از آنها در مراکز 
برتر کشور در حال کار هستند. وی با آرزوی طول 
عمر با عزت برای ايش��ان، از طرف همه استادان و 

دانشجويان از ايشان قدردانی کرد.
بخش ديگر مراسم به پخش کلیپی از زندگی دکتر 
جبه دار اختصاص داشت، اين کلیپ توسط کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه 

نکوداشت دکتر پرویز جبه دار ماراالنی
این مراسم در دانشکده فنی برگزار شد:

مراسم نکوداشت دکتر پرويز جبه دار ماراالنی )برق42( روز چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392 در تاالر دانشکده مهندسی برق 
و کامپیوتر، با حضور ريیس دانشکده فنی، ريیس و استادان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، جمعی از استادان شاخص 
دانشکده فنی و ساير دانشگاه های کشور، ريیس و تعدادی از اعضای فرهنگستان علوم، اعضای شورای عالی و هیات مديره 

کانون، خانواده دکتر جبه دار و دانشجويان برگزار شد.

تهران تهیه شده و درآن دکتر منصور نیکخواه بهرامی، دکتر سعید سهراب پور، دکتر محمد شکرچی زاده، 
دکتر جلیل راشدمحصل ، دکتر محمود ش��اه آبادی، دکتر مهدی فخرايی، دکتر فتانه تقی ياره و تعداد 
ديگری از استادان دانشکده فنی به بیان خاطراتشان در خصوص دکتر جبه دار پرداختند. در اين کلیپ نیز 

مصاحبه ای با دکتر جبه دار در خصوص زندگی حرفه ای و دوران دانشجويی وی انجام شده بود.
دکتر رضا داوری اردکانی، ريیس فرهنگس��تان علوم س��خنران بعدی اين مراس��م بود. دکتر اردکانی، 
فرهنگستان علوم را مجمعی دانست که دانشمندان را دور هم جمع کرده است تا بتوانند با هم در ارتباط 
باشند که اين هماهنگی و همکاری باعث وحدت علم می شود. ريیس فرهنگستان علوم در ادامه سخنان 
خود افزود: »اسم دکتر جبه دار در لیست دانشمندان مشهور است، زمانی که ايشان به عضويت فرهنگستان 
علوم در آمدند، برای همه ما شناخته شده بود و باعث شد که مکالمات انسانی روز به روز بیشتر شود. من 
حقیقتا افتخار می کنم که در اين سن در محضر دانشمندان مختلف علمی باشم و از آنان درس بیاموزم.« 
دکتر اردکانی در پايان سخنانش به رياست دکتر جبه دار در گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم اشاره 
کرد که اين دوره، دوره متفاوتی بود. مراسم با سخنرانی دکتر محمود اسعدی، دبیر همايش چهره های 
ماندگار ادامه پیدا کرد. دکتر اسعدی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین مراسمی گفت: »چهره های 
ماندگار با دو هدف اصلی شکل گرفت. هدف اول شناساندن اس��تادان بود، که در عین حال که ساده به 
نظر می آيد، بسیار پیچیده است و هدف دوم توجه مردم و قشر کثیری به اين امر بوده است. برگزاری اين 
مراسم، انتخاب ما را در سال 81 که دکتر جبه دار به عنوان چهره ماندگار معرفی شده بود، تايید می کند. 
اين امر باعث خوشحالی است.« سخنران بعدی مراس��م دکتر محمدجواد يزدان پناه، مدير قطب علمی 
کنترل بود. دکتر يزدان پناه به شرح فعالیت های دکتر جبه دار پرداخت، از جمله به انتشار 42عنوان مقاله، 
59عنوان مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی، تالیف و ترجمه کتاب های تخصصی رشته برق که هر 
کدام چندين بار تجديد چاپ شده است، اشاره کرد. همچنین کلیپی توسط قطب علمی تهیه شده بود که 

درآن صفات يک دانشجوی نمونه از دکتر جبه دار پرسیده شده بود. 
دکتر جبه دار در پاسخ گفت: »دانش��جوی نمونه دانشجويی است که برنامه مش��خصی برای زندگی دارد، 
دانشجويی است که در بحث های کالس مشارکت داشته و تمرينات خود را به صورت فردی انجام می دهد و اين 
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دانشکده

به اين معنی نیست که از فعالیت های گروهی پرهیز 
کند. احترام به حقوق استادان و ديگر دانشجويان، 
حفظ ارتباط دانشجويان با دانشکده از ديگر صفاتی 

است که يک دانشجوی نمونه بايد داشته باشد.«

در ادامه مراسم حجت االسالم ابوترابی، نايب ريیس مجلس شورای اسالمی و دکتر بازرگان، استاد دانشکده 
علوم تربیتی دانشگاه تهران و نماينده انجمن آموزش مهندسی ايران به ايراد سخنرانی پرداختند. همچنین 
کلیپی از عکس های دکتر جبه دار در طول دوران زندگی او که توسط روابط عمومی دانشکده فنی تهیه 

شده بود، ارايه شد. 
برنامه با بیان خاطرات از طرف حضار در خصوص دکتر جبه دار ادامه يافت.  آخرين سخنران اين مراسم 
دکتر جبه دار بود. وی با ابراز خرس��ندی از 40 سال خدمت در دانش��کده فنی که باعث برگزاری چنین 
مراسمی شده، گفت: »من خیلی خوشحالم از اينکه از جايگاه علمی در کشور پاسداری می کنم، من در اين 
40سال انجام وظیفه می کردم تا پیشرفت صنعتی حاصل شود. من در آن 4 سالی که دانشجوی دانشکده 
بودم عالقه ام روزبه روز نسبت به دانشکده بیشتر می ش��د و بعد از دريافت بورس تحصیلی و تحصیل در 
دانشگاه برکلی هدفم برگشت و خدمت به خانواده فنی بود. در سال 49  اولین درسی که تدريس کردم، 
درس آمار و احتماالت بود و من تمام تالشم اين بود که سر کالس دانش��جويانم درس را فرا گیرند. من 
همیشه سعی می کردم، دانشجويان را به اسم صدا بزنم که اين باعث ايجاد يک رابطه عاطفی بین من و 

دانشجويانم می شد.«
دکتر جبه دار در آخر سخنان خود از کمیته برگزاری اين مراسم که عمدتا از دانشجويان خود دکتر بودند، 
تشکر کرد و همچنین به دکتر حسین محسنی، دکتر سعید نادراصفهانی، دکتر محمود کمره ای، دکتر 
محمود رضايی، دکتر جلیل راشدمحصل که از روسای قبلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بودند و در 
مراسم حضور داشتند، هدايايی اهدا کرد. همچنین هديه مرحوم دکتر کارولوکس به همسرش اهدا شد. 

مراسم با اهدای جوايز و يادبودهايی از طرف مراکز و روسای مختلف به دکتر جبه دار پايان يافت.

جشن فارغ التحصیلی  دانشکده مهندسی معدن برگزار شد
 جشن فارغ التحصیلی دانش��کده مهندسی معدن 
پرديس دانشکده های فنی، ويژه ورودی های سال 
1387 روز سه شنبه 17 ارديبهشت 1392 برگزار 
شد. در اين مراس��م دکتر مهدی زارع، استاد درس 
اختی��اری زلزله شناس��ی مهندس��ی در خصوص 
خاطرات بازديدهای ورودی های معدن 87، سخن 
گفت.  در اين مراسم همچنین مجموعه کلیپ های 
معدن 87 که مصاحبه با همه دانش��جويان ورودی 
درباره خاطرات گذش��ته، برنامه آينده و همچنین 
بخش هايی از سخنان استادان بود در چهار قسمت 
10دقیقه ای پخش شد. بخش ديگر برنامه به شعر 
معدن اختصاص داش��ت. در اين بخ��ش يک بیت 
برای هر يک از فارغ التحصی��الن با توجه به ويژگی 
شاخص هر يک از آنها  توسط مهندس فاطمه توانايی 
س��روده ش��ده بود. که با پاورپوينت جذابی در دو 

بخش 10دقیقه ای اجرا شد و بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. مروری بر مسابقه دوستانه فوتسال استادان 
دانشکده مهندسی معدن و فارغ التحصیالن معدن 
87، بخش ديگر برنامه بود، اين مس��ابقات روز قبل 
از جشن در سالن شهدای دانشکده فنی برگزار شد 
و تیم فارغ التحصیالن 2 بر 1 بر تیم استادان پیروز 
شدند. در تیم اس��تادان، دکتر امید اصغری، دکتر 
حس��ین معماريان، دکت��ر مه��دی زارع، مهندس 
شمس الدين وهابی، دکتر غالمحسین نوروزی، دکتر 
میرصالح میرمحمدی و مهندس مس��عود مجرب 
حضور داش��تند و در تیم فارغ التحصیالن مهندس 
سادات شريف، مهندس نريمانی، مهندس عرفانی، 
مهندس محم��ودی، مهن��دس فربخش، مهندس 
حسینی، مهندس اينانلو، مهندس اسديان، مهندس 

قائینی، مهندس ديانتی و مهندس سرمستی.

همچنین برای اين مراس��م ايده خواندن آهنگی به 
مناس��بت فارغ التحصیلی با صدای دانشجويان 87 
توسط مهندس ابراهیم متولی مطرح شد. سراينده 
ترانه اين آهنگ مهندس فاطمه توانايی بود. ضبط 
اين آهنگ در استديو صدا انجام و در مراسم پخش 
ش��د. در پايان مراس��م اهدای تقديرنامه، تنديس 
يادبود و س��وگندنامه مهندسی توس��ط دکتر امید 
اصغری، دکتر فاروق حسینی و دکتر عباس مجدی 
انجام شد. سوگندنامه مهندسی نیز توسط مهندس 

مهدی ياوری خوانده شد.
حامیان اين مراسم کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشکده فنی دانش��گاه تهران، خانه معدن ايران، 
ش��رکت معدنی چینی تبريز، شرکت معدنی نسوز 
سمیرم، ش��رکت مهندسین مش��اور کاوشگران و 

شرکت فن و دانش فام بودند.
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جشن فارغ التحصیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پرديس دانشکده های فنی، ويژه ورودی های 
سال 88 و 87 روز دوشنبه 19 خرداد 1392 در آمفی تئاتر دانش��کده مهندسی برق و کامپیتر برگزار 

شد.
در اين مراسم دکتر جلیل راشدمحصل)برق54(، ريیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تعدادی از 

استادان و دانش آموختگان به همراه خانواده هايشان حضور داشتند.
برنامه با قرائت قرآن و پخش سرود ملی آغاز شد، پخش کلیپی از دانشگاه تهران که توسط ساراسادات 

کاشانی بزرگ از دانش آموختگان مهندسی برق تهیه شده بود، بخش اول برنامه بود.
سپس دکتر راشدمحصل به ايراد س��خنرانی پرداخت. وی ضمن تبريک به دانش آموختگان به خاطر 
فارغ التحصیلی و کسب افتخارات بزرگ در چند سال اخیر گفت: »جشن فارغ التحصیلی پايان کار نیست 
بلکه آغاز راه شماست. از امروز به بعد دو مسیر پیش روی شماست عده ای از شما عالقمند به ادامه تحصیل 

هستید و عده ای به دنبال وارد شدن در دنیای صنعت.« 
ريیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر همچنین به روابط استادان و دانش آموختگان اشاره کرد که 
از اين به بعد استادان و فارغ التحصیالن در کنار هم قرار دارند و بیش از پیش به هم وابسته هستند. وی 
در ادامه سخنان خود گفت: »من برای عزيزانی که می خواهند وارد صنعت شوند، الزم می دانم دو نکته 
را بگويم، نکته اول اين است که تاثیرگذار باشید و نکته دوم  با محیط  کار تطابق داشته باشید. همچنین 
برای کسانی که می خواهند ادامه تحصیل دهند چه در اينجا و چه در خارج از کشور، يادآوری می کنم، 

قدر خود را بدانید؛ چرا که شما دانش آموختگان دانشکده فنی دانشگاه تهران هستید.«
وی در آخر سخنان خود از دست اندرکاران اين مراسم نیز قدردانی کرد.

دکتر محمود شاه آبادی )برق 69(، سخنران بعدی مراسم بود. دکتر شاه آبادی، دانشکده مهندسی برق 
و کامپیوتر دانشکده فنی را قوی ترين دانشکده در سطح کشور دانسته و گفت: »ما به فارغ التحصیالن 
دانشکده فنی افتخار می کنیم. چرا که در بسیاری از المپیادها دانشجويان ما دارای رتبه برتر هستند و 

اين به علت استعداد بچه ها و استادان گرانقدری است که ما داريم.«
وی با تبريک به دانش آموختگان و خانواده هايشان با آرزوی موفقیت برای آنها سخنرانی خود را پايان داد. 
بخش بعدی برنامه به مسابقه عکس »دوران بچگی« که توسط مهديه احمدی تهیه شده بود، اختصاص 
داشت. رضا کشمیر مجری اين قسمت، از دانش آموختگان خواست که عکس های کودکی که نشان داده 
می شود را حدس بزنند مربوط به کدام يک از فارغ التحصیالن است. اين بخش با استقبال دانش آموختگان 
روبه رو شد. پخش کلیپ شرکت توس��ن، اسپانسر اين برنامه قس��مت بعدی بود. پس از بخش کلیپ، 
مهندس امیر آذری )مکانیک 85(، مدير بخش منابع انس��انی شرکت توسن س��خنانی ايراد کرد. وی 
در خصوص فعالیت های شرکت توسن، چگونگی جذب نیرو، مراحل استخدام و موسسان اين شرکت 
سخن گفت. محصوالت توسن، راهکارهای بانکی، راهکارهای پرداخت، راهکارهای بانکداری مجازی 

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشکده برق و کامپیوتر

و خدمات حرفه ای و س��امانه های تصمیم سازی 
است. مهندس آذری به متوسط سن کارمندان اين 
شرکت اشاره کرد که بین 24 تا 31 سال است. وی 
گفت: »با اينکه موسسان شرکت از دانشگاه شريف 
بودند، اما بیشترين درصد همکاران ما را بچه های 
دانش��کده فنی تش��کیل داده اند و ما در سال 91 
حدود 150 نفر در شرکت توس��ن در حوزه های 

مختلف استخدام کرديم.«
مهندس آذری در آخر به مسیر رشد شرکت اشاره 
و برای تم��ام دانش آموخت��گان آرزوی موفقیت 

کرد.
همچنین مس��ابقه ای از طرف اين ش��رکت بین 
دانش آموخت��گان برگزار ش��ده و به س��ه نفر از 

فارغ التحصیالن جايزه ای اهدا شد. 
برنامه با نشست صمیمی با اس��تادان دنبال شد. 
دکتر رامین خسروی، دکتر هادی مرادی، دکتر 
س��عید صفری، س��ه اس��تادی بودند که در اين 
نشست ش��رکت کرده بودند. مجری اين قسمت 

نیز ساراسادات کاشانی بزرگ بود.
معرفی برترين ها توس��ط بابک مهرابی به صورت 
زنده برگزار شد. سپس لوح ها و تنديس ها توسط 
دکتر راشد محصل، دکتر شاه آبادی، دکتر منوچهر 
مرادی )ب��رق67(، دکتر زين العابدي��ن نوابی به 

دانش آموختگان اهدا شد.  
بخش آخر برنامه به سوگندنامه مهندسی و عکس 
دس��ته جمعی اختصاص داش��ت، س��وگندنامه 

مهندسی توسط مريم بهبهانی قرائت شد.
کانون مهندس��ین فارغ التحصیل دانشکده فنی 
دانشگاه تهران و شرکت تعاونی سازمان سنجش 

نیز از جمله حامیان اين جشن بودند. 
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آزمایشگاه فرآیندهای سبز دانشکده مهندسی 
شیمی به سرپرستی دکتر امید توکلی، استادیار 

دانشکده مهندسی شیمی راه اندازی شد.
دکتر امید توکلی در توضیح فعالیت های این 
آزمایشگاه می نویسد: » توسعه صنعتی جوامع 
و اش�تیاق روزافزون انس�ان ها به استفاده از 
تس�هیالت و خدمات تکنولوژیک�ی جدید، 
پیامدهای زیس�ت محیطی بسیاری به دنبال 
داشته اس�ت که در برخی موارد اثرات آن بر 
این کره خاکی بسیار مخرب بوده است. این در 
حالی است که انسان های فعلی ساکن زمین، 
تنها مالکان مجازی و موقتی هس�تند که آن 
را از پیش�ینیان خود به ارث برده و امانت دار 
آن برای نس�ل های آینده هستند. چگونگی 
تصرف این مالکان موقت در این ملک که پیش 
از هر چیز ودیعه الهی است، معیاری از میزان 
مس�ئولیت پذیری خواهد ب�ود. در این میان 
جامعه علمی در تبیین اثرات زیان بار تصرفات 
افراط�ی در محیط زیس�ت و در عین حال در 
معرفی شاخص های توسعه پایدار نقش بسیار 

مهمی را بر عهده دارد. 
از سوی دیگر تولید انرژی بر مبنای فناوری های 
مرسوم با توجه به مشکالتی نظیر محدودیت 
منابع فس�یلی، مش�کالت زیس�ت محیطی 
مرتبط و نرخ رش�د روزافزون مصرف انرژی، 
جهت گی�ری جامعه علم�ی را به اس�تفاده از 
فناوری های نو در جه�ت تولید و تامین منابع 
انرژی پاک، ارزان، تجدیدپذیر و قابل دسترس 
همراه با کاهش آالینده ها و مخاطرات زیست 
محیطی تغییر داده اس�ت. در این میان نقش 

"دانشگاه تهران" به عنوان دانشگاه مادر در 
این مرز و بوم بسیار کلیدی است.«

وی ادام�ه می دهد: »ای�ن گ�روه تحقیقاتی 
برخاس�ته از دانشکده مهندس�ی شیمی بنا 
دارد ب�ه منظور انج�ام مس�ئولیت های خود 
در قبال حفظ محیط زیس�ت، تامی�ن منابع 
ان�رژی و همچنین تبیی�ن جای�گاه بی بدیل 
دانشگاه تهران در این عرصه، بخش عمده ای 
از پژوهش های خود را به س�مت تولید دانش 
فنی مورد نیاز در جهت پاسخگویی به نیازهای 
روز جامعه در حوزه محیط زیس�ت و انرژی و 
همکاری با تمام صنایع فعال کش�ور متمرکز 
کن�د. پای�ش وضعیت کنونی کش�ور نش�ان 
می دهد که آلودگی های نفتی ناشی از حوادث 
زیست محیطی در واحدهای مختلف صنعت 
نفت و گاز و پتروشیمی الزم است در اولویت 

این گروه قرار گیرد.«
اه�داف برنامه ه�ای زیس�ت محیط�ی ای�ن 

آزمایشگاه عبارتند از:
1- شناسایی و طبقه بندی فاکتورهای شاخص 

آالینده در پساب های صنعتی.
2- فناوری ه�ای نوی�ن در پاکس�ازی محیط 

زیستی )آب، خاک و پساب(.
3- فناوری ه�ای نوی�ن در کاه�ش انتش�ار 

آالینده های هوا.
4- تدوین اس�تانداردها و دستورالعمل های 

برنامه های پایش و پاکسازی محیط زیست.
5- مدلسازی روش های مختلف پاکسازی. 

6- مدیریت پسماندهای صنعتی.
7- تحلیل اثرات زیست محیطی در واحدهای 

صنعتی.
به گفته دکتر توکلی اهداف برنامه های انرژی 
با تاکید روی مسایل  زیست محیطی عبارتند 

از:
1- انج�ام پروژه ه�ای تحقیقات�ی در زمینه 
تولی�د انرژی های تجدیدپذیر ب�ا تاکید ویژه 
بر روی بیودی�زل، بیواتانول و هی�دروژن در 
راس�تای جایگزین�ی مصرف س�وخت های 
فسیلی و کاهش انتش�ار آالینده های زیست 
محیطی.  2- فناوری های نوی�ن بیولوژیکی، 
شیمیایی و فیزیکوشیمیایی در تولید انرژی. 
3- راهکاره�ای افزای�ش کارایی ان�رژی در 

واحدهای صنعتی.
فرآیندهای جدید در آزمایش�گاه ها می تواند 
از ایجاد آالینده های صنعتی جلوگیری کند و 
محصوالت جدیدی را که دوستدار محیط زیست 
هس�تند، تولید کنند. این فناوری رو به رشد، 
اس�تفاده از مواد خطرن�اک در طراحی و تولید 
را به حداقل می رساند؛ بنابراین، روشی اساسا 

متفاوت برای کاهش آلودگی عرضه می کند.

 آزمایشگاه فرآیندهای سبز دانشکده مهندسی شیمی 
راه اندازی شد
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دانشکده

 کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانش��گاه تهران، 23 ارديبهشت ماه 1392 چهارمین 
کارگاه معرفی گرايش های کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران را با همکاری دانشکده عمران پرديس 
دانشکده های فنی در تاالر رجب بیگی دانشکده فنی برگزار کرد. اين برنامه نزديک به 7ساعت به طول 
انجامید و بیش از 200 نفر از دانشجويان رشته مهندسی عمران از دانشگاه های تهران، شريف، امیرکبیر 

و علم و صنعت حضور داشتند.
در مراسم افتتاحیه اين برنامه، دکتر سیدتقی امیدنائینی )عمران67(، ريیس دانشکده مهندسی عمران و 
دکتر محمد شکرچی زاده )عمران1365(، دبیر کانون، ضمن خوشامدگويی به مهمانان هدف از برگزاری 
اين کارگاه را کمک به دانشجويان جهت انتخاب صحیح و مناسب گرايش مقطع کارشناسی ارشد بیان 
کردند. در ادامه سرپرستان هر گرايش به توضیح گرايش مربوط به خود پرداختند و در انتهای هر بخش 
فرصت پرسش و پاسخ برای دانشجويان فراهم شد. در اين بخش اغلب دانشجويان درباره آينده کاری 
و فرصت های شغلی هر گرايش سوال هايی را مطرح کردند.همچنین جهت شناخت دانشجويان از بازار 
مهندسی از دو تن از فارغ التحصیالن دانشکده فنی، مهندس روزبه صالح آبادی )عمران1380( و مهندس 
محمدرضا تابان )راه و ساختمان 1365( دعوت به عمل آمد تا دانشجويان را با شرايط روز بازارهای کاری 
آشنا کنند. سرپرستی برگزاری اين کارگاه را محمدحسین طالب  پور، دانشجوی رشته مهندسی عمران 

دانشکده فنی بر عهده داشت.

انجمن مهندسی مکانیک ايران هر س��اله از بین تمامی 
دانشگاه های کشور يک يا دو رساله را به عنوان رساله برتر 
انتخاب می کند. در س��ال 1392 جايزه رساله برتر به دو 
نفر از فارغ التحصیالن مقطع دکترای دانشکده مهندسی 
مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران، دکتر قادر فرجی 
)مکانیک85(، گرايش طراحی جامدات به راهنمايی دکتر 
موسوی مشهدی و دکتر محمدمهدی هیهات )مکانیک 
86(، گرايش تبديل انرژی به راهنماي��ی دکتر کوثری، 

اختصاص داشت.

 کسب جایزه رساله برتر 
انجمن مهندسی مکانیک ایران

افتخارآفرینی دانشجویان مهندسی 
شیمی پردیس، در المپیاد دانشجویی

دانش��جويان دانش��کده مهندس��ی ش��یمی پردي��س 
دانش��کده های فنی، 4 عنوان برت��ر هجدهمین المپیاد 
دانش��جويی قطب يک )دانشگاه های اس��تان تهران( را 

کسب کردند.
به گزارش دانش��کده مهندسی ش��یمی، ناهید ريیسی، 
اس��ماعیل جباری، سامان س��بزچی اصل و سیدمرتضی 
صادق نژاد به ترتیب رتبه ه��ای اول تا چهارم هجدهمین 
دوره المپیاد دانش��جويی مهندسی شیمی در قطب يک 

)دانشگاه های استان تهران( را کسب کردند.

 چهارمین کارگاه معرفی گرایش های 
کارشناسی ارشد مهندسی عمران

کانون فنی و دانشکده عمران برگزار کردند:

اعضای هیات علمی دانشکده فنی، برترین های 
سومین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران شدند

در راستای سند بین الملل دانشگاه تهران و با هدف شناسايی و تشويق برترين ها، 
مراسم پايانی سومین جشنواره بین الملل دانشگاه در روز چهارشنبه 8 خردادماه 
1392 در تاالر عالمه امینی کتابخانه مرکزی با حضور ريیس دانش��گاه تهران، 
رؤسای پرديس ها و دانش��کده ها، اعضای هیات علمی و جمع زيادی از استادان 
برگزار شد. در اين مراسم شش عضو هیات علمی و يکی از دانشجويان دانشکده 

فنی به عنوان برگزيدگان برتر جشنواره انتخاب شدند. 
دکتر رض��ا محمودی)متالورژی 85(، اس��تاد دانش��کده مهندس��ی متالورژی 
و مواد، به عن��وان مولف برتر بین المللی دانش��گاه در بخش مقال��ه با تعداد 16 
مقاله چاپ ش��ده در کنفرانس های بین المللی در 5 س��ال اخیر، دکتر س��هیل 
محمدی توچايی )عمران 68(، اس��تاد دانش��کده مهندس��ی عمران، به عنوان 
مولف برتر بین المللی دانش��گاه در بخ��ش کتاب با 3 عنوان کتاب چاپ ش��ده 
به زبان غیرفارس��ی، دکتر محمود کمره ای )برق 58(، ريیس دانشکده فنی  و 
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به عنوان عضو هیات علمی موفق در 
کسب موقعیت و جايگاه بین المللی دانشگاه تهران با دانشگاه های فرانسه، دکتر 
قاسم عموعابدينی )شیمی 72(، دانش��یار دانشکده مهندسی شیمی، به عنوان 
فعال ترين هماهنگ کننده روابط دانشگاه تهران با دانش��گاه های آلمانی زبان، 
دکتر محمودرضا دالور، ريیس روابط بین الملل دانش��کده فنی و دانشیار گروه 
مهندسی نقشه برداری، به عنوان فعال ترين مشاور بین الملل و دکتر سیداحمد 
نوربخش، استاد دانشکده مهندس��ی مکانیک، به عنوان موفق ترين عضو هیات 
علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی در اين جشنواره به عنوان اعضای هیات علمی 
برگزيده بین المللی دانشگاه تهران انتخاب شدند.. در بخش دانشجويان برگزيده 
نیز، دکتر قادر فرجی )مکانیک 85( از دانش��کده مهندس��ی مکانیک به عنوان 

دانشجوی برتر در بخش چاپ مقاالت بین المللی معرفی شد.
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تازه هاتازه ها

از نگاهی دیگر

پل ورسک حدود 75 سال پیش در شهرستان سوادکوه استان مازندران ساخته شد. 
از شگفتی های ساخت این پل عدم استفاده از هیچ سازه فلزی در ساخت آن است. 
این پل در مسیر راه آهن سراسری شمال - جنوب و در ارتفاع 110 متری از ته دره با 
دهانه 66 متری و با وسایلی ابتدایی ساخته شد. این پل دو کوه عظیم و سخت گذر 

عباس آباد را به هم متصل می کند.
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از نگاهی دیگر

  نمایی از عملیات ریل گذاری روی پل ورسک

  یک نمونه از نقاش�ی های مهندسی ورسک این تصویر اس�ت که پل ورسک را 
درمرحله اتمام بخش قوسی و ستون های نگهدارنده تاج پل نشان می دهد

  نقاشی بعدی پل ورسک که توسط مهندس ورس�ک )الدیسالوس فون رابسویچ( کشیده 
شده است، مراحل آخر ساخت پل ورسک در زمستان سال 1314 را نشان می دهد. همچنین در 

پایین عکس، تونل زیر رودخانه و بر روی آن کانال هدایت رودخانه دیده می شود.

افسانه پل ورسک 

ساخت پل ورسک از اواسط آبان سال 1313 
آغاز و افتتاح رس�می آن روز 5 اردیبهش�ت 
1315 انجام شد. هزینه احداث پل ورسک 2 

میلیون و 600 هزار ریال اعالم شد.  
پیمان صدفی پژوهشگر که درباره تاریخچه 
این پل تحقیق کرده است، درباره اهمیت این 
پل می گوید: »پل ورسک در زمان جنگ جهانی 
دوم به خاطر نقش�ی که در کمک رس�انی به 
اتحاد جماهیر شوروی محاصره شده توسط 
آلمان هیتلری ایفا کرد معروف شد و لقب پل 
پیروزی گرفت. به قول فرماندهان متفقین اگر 
راه آهن ایران وجود نداشت، نقشه جهان به 

شکل دیگری بود.«
 به گ�زارش روزنامه »آفتاب یزد«، رضا ش�اه 
برای افتتاح پل ورسک شخصا به سوادکوه که 
زادگاه خودش نیز بود آمد. در برخی روایت ها 
درب�اره روز افتتاح این پل آمده اس�ت که به 
دستور رضا شاه سرمهندس اتریشی این پل 
موظف شد تا در هنگام عبور اولین قطار زیر 
پل قرار بگیرد تا در صورت تخریب پل، اولین 
شخص کشته شده از این حادثه خود او باشد. 
 پیمان صدفی درباره نتیج�ه تحقیقات خود 
از روند س�اخت پل ورس�ک ادام�ه می دهد: 
»به دس�تور دولت آلمان، الدیس�الوس فون 
رابسویچ اهل اتریش که در ایران به مهندس 
ورس�ک مش�هور ش�ده به همراه همس�ر و 
فرزندانش به ایران آمد تا یکی از سخت ترین 
کارهای دنیا را در فیروزکوه به انجام برساند. 
پل ورسک هنوز هم نماد مهندسی پیشرفته 

آلمانی ها و انجام کار محکم و درست است.«
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تازه ها
در پژوهش�ی با نام »افس�انه مهندس ورس�ک« که 
پیمان صدفی گردآوری کرده، آمده اس�ت مهندس 
ورسک )الدیسالوس فون رابسویچ( در اوقات فراغت 
به ویژه در فصل زمس�تان که به دلی�ل رعایت ایمنی 
عملیات احداث پل ورسک تعطیل می شد، به کار مورد 

عالقه اش یعنی نقاشی می پرداخت. 
مهندس ورسک در س�ال 1938 ایران را ترک کرد و 
در کوران جنگ دوم جهانی، پروژه های بسیاری را در 
آلمان، نروژ و مصر اجرا کرد. رابسویچ در سال 1951 
دکترای خود را از دانش�گاه گراتس اتریش دریافت 
و بعدها به عنوان مش�اور س�ازمان ملل در سال های 

1956تا 1958 در ونزوئال خدمت کرد.
نظ�ارت ب�ر اح�داث این پ�ل ب�ه مهندس ورس�ک 
)الدیسالوس فون رابسویچ( س�پرده شد. به همین 
دلی�ل رابس�ویچ و خان�واده اش حدود دو س�ال در 
خانه ای در پایین دست پل و در کنار رودخانه زندگی 
می کردند. پل ورس�ک از مالت سیمان و شن شسته 
شده و آجر ساخته شده و در ساختمان آن از بتن آرمه 

استفاده نشده است. 
روزنام�ه اطالع�ات در تاریخ 5 اردیبهش�ت 
س�ال 1315 به نقل از مهندس الدیس�الوس 
فون رابسویچ نوش�ت: »روزی که این مدل را 
برای احداث پل ورسک تهیه کردم مهندسان 
دیگر با نظر حیرت به آن نگریس�ته و اجرای 
نقشه و احداث آن را در شمار یکی از فتوحات 
علم مهندس�ی به حس�اب آوردند. امروز که 
این پل احداث ش�ده، همه، م�ن و رفقایم را 
تشویق و تحس�ین می  کنند و آن را در شمار 
بهترین پل های قشنگ و شاهکار مهندسی 

می  دانند.« 
با ش�روع جن�گ دوم جهان�ی و ب�ا توجه به 
احتمال ورود متفقین به ایران و استفاده آنان 
از راه آهن ایران، تصمیم گرفته ش�د که همه 
پل ها مین گذاری ش�وند. پل راه آهن ورسک 
نیز شامل این دس�تور بود، اما پل ها هیچ گاه 
منفجر نشدند و متفقین پس از اطالع از این 

موضوع اقدام به خنثی کردن مین ها کردند.
محمد س�جادی وزیر راه ایران بین سال های 
1317 ت�ا 1320 با اش�اره به مین گ�ذاری پل 
ورسک گفته بود: »با شنیدن اخبار وحشتناک 
از جبهه ه�ای جن�گ ش�وروی، دس�تور 
مین  گذاری پل ورس�ک و پل های مهم دیگر 
راه آهن داده شد و این کار با دقت و به صورت 
محرمانه انجام پذیرفت. لیکن پس از اشغال 
ایران توسط متفقین، دس�توری برای انفجار 

پل ها صادر نشد.«
با گذش�ت ح�دود 75 س�ال از س�اخت پل 
ورس�ک، قطار تهران - س�اری هر روز دو بار 
از روی این پل می گ�ذرد. قطارهای گرگان و 
قطارهای باربری و س�وختی نی�ز، از روی پل 
ورسک می گذرند. پل ورسک به عنوان یکی 
از مهم ترین آثار مهندس�ی راه آهن ایران به 

ثبت ملی رسیده است.

   نمایی از کارگران در حال ساخت پل ورسک

  کارگران در حال 
حرکت به سمت 

کارگاه ورسک

نمایی از کارگران 
در حال احداث 
داربست پل ورسک 

  تصویری کمیاب از مهندس 
ورسک )الدیسالوس فون 

رابسویچ( 
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دکتر حسن سرایی 
استاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی

مقاله دريچه جمعیتی ايران نوشته دکتر حسن سرايی، پیش از اين در فصلنامه برنامه ريزی رفاه و توسعه اجتماعی )سال 
اول – شماره 1 – زمستان 88( و فصلنامه مهندس مشاور به چاپ رسیده است. اما از آنجا که نکاتی که در اين مقاله مطرح 

شده همچنان اهمیت و تازگی خود را حفظ کرده است، کمیته انتشارات کانون تصمیم گرفت، اين مقاله را منتشر کند. 

چکیده 
دريچه جمعیتی به دوره ای اطالق می گردد که در آن نسبت وابستگی سنی در مقیاسی که در تاريخ بی سابقه است، کوچک می شود. ابتدا و انتهای 

اين دوره کوتاه تقريبا مشخص است و در حدود چند دهه دوام می آورد.
جمعیت ايران در آستانه سرشماری سال 1385 وارد دريچه جمعیتی ای شده است که در حدود چهار دهه باز می ماند و در حدود سال 1425 بسته 

خواهد شد. پس از بسته شدن دريچه جمعیتی جمعیت ايران به سوی پیری مفرط و بی سابقه در تاريخ جمعیتی کشور پیش خواهد رفت. 
در تاريخ جمعیتی هر کشور از جمله ايران دريچه جمعیتی يک بار باز شده و فرصتی استثنايی برای تبديل اقتصاد در حال توسعه کشور به اقتصادی 

توسعه يافته را فراهم می کند. البته دريچه جمعیتی به صورت خودبه خودی عمل نمی کند. اين دوره را بايد به صورت فعال برنامه ريزی کرد.
تبديل دريچه جمعیتی به عنوان يک امکان بالقوه به "موهبتی جمعیتی" به عنوان يک فرصت توس��عه ای مس��تلزم آمادگی سیاس��ت گذاری 

برنامه ريزی و اجرای درست برنامه هاست. 
ايران چند سالی است که وارد دريچه جمعیتی شده است و زمان به سرعت در حال گذر است. از اين رو هر چه زودتر بايد مطالعات زمینه ای آغاز 

و از اين فرصت ايجاد شده تاريخی و تکرارناپذير در جهت توسعه کشور استفاده شود. 
واژگان کلیدی : گذار جمعیتی ايران، دريچه جمعیتی ايران، موهبت جمعیتی سیاست گذاری و توسعه اقتصادی.

دریچه جمعیتی ایران

از نگاهی دیگر
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از نگاهی دیگر

  اشاره
کارشناس��ان جمعیت از "مالتوس" 1 گرفته تا 
"سیمون" 2 ضمن اين که اختالفات زيادی در 
زمینه نحوه تاثیر رشد جمعیت بر توسعه دارند، 
اما همگی ب��ر اين موضوع که رش��د جمعیت و 
توسعه اقتصادی بر يکديگر تاثیرگذار هستند، 

اتفاق نظر دارند. 
نظريه های جديد جمعیتی بر اين باور است که 
رش��د جمعیت در يک مقطع خاص می تواند به 
رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها کمک کند. 
توجه اي��ن مقاله معطوف به فرصتی اس��ت که 
در اثر تغییرات در ترکیب س��نی ايرانیان، برای 
توسعه اقتصادی کش��ور پیش آمده است. اين 
موضوع را جمعیت شناسان تحت عنوان "دريچه 
جمعیتی" 3 و اقتصاددانان تحت عنوان عطیه يا 

"موهبت جمعیتی" مطالعه می کنند. 
در مرحله اول گذار مرحله ای که در آن باروری 
تقريبا ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است، به 
لحاظ آن که کاهش مرگ و میر در اين مرحله به 
طور عمده ناشی از کاهش مرگ و میر کودکان 
است، درصد کم ساالن يا کودکان زير 15 سال 

در جمعیت باال می رود. 
در نتیجه جمعی��ت به طور بی س��ابقه ای رو به 
جوانی می رود و با توجه به ثبات نس��بی درصد 
جمعیت کهنس��ال )65 س��اله و باالتر( در اين 
مرحله در نتیجه باال رفتن نسبت کم ساالن در 
جمعیت، فشار بر جمعیت در سنین فعالیت باال 
می رود و بخش قابل مالحظه ای از منابع صرف 
نگهداری بهداش��ت آموزش و ساير هزينه های 
مالزم با دوران کم س��الی می شود. پیداست که 
اين وضعیت نمی تواند مشوق توسعه اقتصادی 
باشد. بیشتر کش��ورهای کمتر توسعه يافته از 
جمله ايران تا اواخر در چنین وضعیتی بوده اند. 
از س��وی ديگ��ر در جمعیت هاي��ی ک��ه گذار 
جمعیتی شان را طی کرده اند و برای چند دهه 
باروری در سطح جانشینی يا زيرسطح جانشینی 
را تجرب��ه کرده اند، درصد کم س��االن )زير 15 
ساله ها( در سطح پايین و نسبتا ثابت است. اين 
در حالی است که با ارتقای امید به زندگی امواج 
بزرگتری وارد س��نین پیری می ش��وند و مدت 

طوالنی تری در اين سنین زندگی می کنند. 
در نتیجه درصد کهنس��االن در اين جمعیت ها 
بسیار باال می رود. پیداست که با ثبات نسبی در 
نسبت کم س��االن افزايش در نسبت کهنساالن 
مالزم ب��ا کاه��ش جمعیت در س��نین فعالیت 
)15 تا 64 ساله( اس��ت. که در نتیجه به لحاظ 
وابسته بودن کهنساالن )به ويژه کهنساالن فاقد 
پس انداز برای دوران پیری( فش��ار بر جمعیت 
در س��نین فعالیت بیش��تر می ش��ود و نسبت 

قابل مالحظه ای از منابع م��ادی جامعه صرف 
نگهداری، بهداشت و س��اير هزينه های دوران 
پیری می ش��ود. چنین وضعیتی هم نمی تواند 
در دراز مدت مشوق توس��عه باشد. به خصوص 
اگر همراه با تهیدستی سالخوردگان و فقر ملی 
باشد. کشورهای اروپايی هم اکنون به اين مرحله 
رسیده اند و کش��ورهای ديگر جهان )از جمله 
ايران( هم به سوی اين وضعیت در حرکت اند و 

در نهايت به اين مرحله خواهند رسید.
در حد فاص��ل اين دو وضعی��ت، دوره ای پیش 
می آيد که در آن در پی کاهش نس��بتا س��ريع 

س��طح باروری و تغییرات کند در سطح مرگ 
و میر، نسبت کم ساالن در جمعیت تقلیل پیدا 
کرده و در نتیجه ترکیب س��نی جمعیت هم از 

جوانی دور می شود. 
به سخن ديگر در اين دوره در حالی که تغییر در 
نسبت کهنساالن ناچیز است، نسبت کم ساالن 

در جمعیت به ش��دت افت می کند و در نتیجه 
س��هم جمعیت بالقوه فعال )15 تا 64 ساله( از 
کل جمعیت در مقیاسی که در تاريخ بی سابقه 

است، بزرگ می شود. 
در اين صورت با توجه به اين ک��ه در اين دوره 
جمعیت خارج از سن فعالیت )جمعیت وابسته 
کم س��ال و کهنس��ال( به جمعیت بالقوه فعال 
)15 تا 64 س��اله( به حداقل می رس��د، شرايط 
بسیار مساعد برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم 
می شود. اين وضعیت را همان طور که اشاره شد، 
جمعیت شناسان با اصطالح "دريچه جمعیتی" و 

اقتصاددانان با عنايت به فرصتی که برای توسعه 
اقتصادی فراهم م��ی آورد، با اصطالح "موهبت 

جمعیتی" معرفی می کنند. 
اين وضعیت ک��ه در تاريخ جمعیت��ی هر ملت 
معموال فقط يک بار اتفاق می افتد، عمری کوتاه 
دارد و معموال چند ده��ه )در حدود چهار دهه( 

دریچه جمعیتی به دوره ای اطالق می شود که در آن نسبت وابستگی سنی، در مقیاسی که 
در تاریخ بی سابقه است، کوچک می شود. ابتدا و انتهای این دوره کوتاه تقریبا مشخص است 

و در حدود چند دهه دوام می آورد

شکل 1 � روند تغییرات باروری )TFR( در ایران 1355 )1956 میالدی( تا 1385 ) 2006 میالدی(

شکل 2 � روند سهم گروه های سنی بزرگ از جمعیت ایران : 1335 )1956 میالدی( تا 1385 )2006 میالدی(
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دوام می آورد و اگر به درستی برنامه ريزی شود 
می تواند به توسعه کشور به نحو شايان توجهی 

کمک کند.
در غیر اين صورت يعنی در صورت عدم هدايت 
و بهره برداری درس��ت و به موقع از آن به جای 
کمک به توس��عه اقتصادی اجتماع��ی، به مانع 
بزرگی در مسیر توسعه تبديل می شود و حتی 

می تواند به انحطاط يک ملت بیانجامد.
"معج��زه اقتص��ادی" ش��رق آس��یا مصداقی 
از اس��تفاده به موقع و درس��ت از اين وضعیت 
است. در واقع در حدود يک سوم موفقیت های 
فوق الع��اده اقتصادی اي��ن منطقه ب��ه دريچه 
جمعیتی و اس��تفاده ب��ه موق��ع از اين فرصت 
استثنايی جمعیتی و هدايت درست آن نسبت 

داده شده است. 

  دریچه جمعیتی ایران 
 با توجه به تقدم و تاخر در گ��ذار جمعیتی، به 
ويژه گذار باروری مناطق و کشورهای مختلف 
جهان هم با تقدم و تاخر وارد دريچه جمعیتی 

شده يا می شوند. 
"دريچه جمعیتی" اروپا از 1950 تا سال 2000 
دوام آورد. پیش بینی می ش��ود، هند در س��ال 
2010 وارد دريچه جمعیتی شود و اين دوره در 
اين کشور تا اواس��ط اين قرن دوام آورد. بیشتر 
کشورهای آفريقايی تا سال 2045 وارد دريچه 

جمعیتی نمی شوند." 4
دريچه جمعیتی ايران کی آغاز شده يا می شود 

و تا چه مدت ادامه خواهد داشت؟ پاسخ به اين 
سوال مس��تلزم آن اس��ت که تعريف عملیاتی 
مشخصی از دريچه جمعیتی ارايه دهیم، روند 
تغییرات آتی جمعیت اي��ران را مطالعه کنیم و 
اين تعريف را بر جمعیت پیش بینی شده ايران 
منطبق سازيم.  ابتدا روند تغییرات آتی جمعیت 
کش��ور در گذش��ته را که ارتب��اط تنگاتنگی با 

تحوالت جمعی��ت آن در آين��ده دارد، به طور 
اجمال مطالعه می کنیم و سپس به پیش بینی 

جمعیت آينده کشور می پردازيم.

  نگاهی به گذشته 5
جمعیت ايران مرحله اول گذار جمعیتی اش را 
در فاصله بین دو جنگ جهانی آغاز کرد و با ثبات 
نسبی در سطح باروری و تقلیل در سطح مرگ 

و میر که در اين مرحله به ط��ور عمده از تقلیل 
سطح مرگ و میر کودکان ناشی می شد، نسبت 
وابس��تگی س��نی اش هم به تدريج باال رفت و 
حدودا مقارن با سرشماری سال 1335 شمسی 
)1956 میالدی( به ح��دود 9 دهم � يا 90 نفر 
خارج از س��ن فعالیت در ازای 100 نفر در سن 

فعالیت � رسید. 
از آن پس به لحاظ مقاومت ش��ديد باروری در 
مقابل تغییر و دوام طوالنی مدت آن در س��طح 
بسیار باال، نسبت وابستگی سنی هم در سطحی 
بس��یار باال، در حول و حوش 9 دهم، نزديک به 
چهار دهه تداوم پیدا کرد. )نگاه کنید به شکل 
شماره 1( اين سطح وابستگی سنی با اين دوره 

طوالنی مداومت شايد در تجربه کشورهای کمتر 
توسعه يافته جهان کم نظیر باشد. 

مقاومت طوالنی مدت ب��اروری ايران در مقابل 
تغییر، باالخره در حدود سال 1365 شکسته شد 
و سطح باروری با سرعتی که در تاريخ تغییرات 
باروری در جهان کم نظیر و شايد بی نظیر باشد، 
پايین آمد. به تبعیت از افت بسیار سريع باروری، 

وابستگی سنی هم � به سبب کاهش سريع در 
نسبت جمعیت زير 15 سال و ثبات جمعیت 65 
سال و باالتر � پايین آمد و در آستانه سرشماری 
سال 1385 به کمتر از 5 دهم )يا 50 نفر وابسته 
سنی در ازای 100 نفر در سنین فعالیت( رسید. 

)نگاه کنید به شکل شماره 2 و 3(
به سخن ديگر در آستانه سرشماری سال 1385 
)يا به تعبی��ر دقیق تر در حدود س��ال 1384( 

جمعی��ت اي��ران وارد دريچه جمعیتی ش��د � 
دوره ای که در آن تحوالت ترکیب سنی فرصت 
بسیار مناسب، استثنايی و تکرارناپذيری برای 
توس��عه )يا در صورت بی توجهی ب��ه آن، برای 

انحطاط( فراهم کرد.

  چشم انداز آینده 
حال پرس��ش اين اس��ت که دريچه جمعیتی 
ايران تا چه مدت باز می مان��د؟ و در چه زمانی 
بسته خواهد شد؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم 
آن اس��ت که برآوردی مقبول از روند تغییرات 

جمعیت آينده ايران در دست داشته باشیم. 
جمعیت ايران ک��ه حدودا از س��ال 1384 وارد 
دريچه جمعیتی شده اس��ت، تقريبا چهار دهه 
در اي��ن دوره باقی خواهد ماند. به س��خن ديگر 
از حدود س��ال 1425 به بعد اس��ت که نس��بت 
وابستگی سنی از 5 دهم تجاوز می کند. در واقع 
همان طور که از ش��کل ش��ماره 3 پیداست، در 
حدود سال 1425 نس��بت جمعیت 65 ساله و 
باالتر به 15 درصد می رسد و از آن پس با شتاب 
باال می رود. در مجموع دريچ��ه جمعیتی ايران 
که در آس��تانه سرش��ماری 1385 باز شده بود 
در حدود چهار دهه باز می ماند و در حدود سال 
1425 بس��ته می ش��ود.  جمعیت ايران پس از 
خروج از دريچه جمعیتی، به سوی پیری مفرط 
حرکت خواهد کرد و با توجه به ثبات نسبی درصد 
کم ساالن )زير 15 ساله ها( در جمعیت، به تدريج 
از جمعیت بالقوه فعال )1 تا 64 س��اله( کاس��ته 
شده و بر جمعیت 65 ساله و باالتر افزوده خواهد 
شد.  در نتیجه فشاری که از سوی سالخوردگان 
)به ويژه سالخوردگان فاقد پس انداز( به جمعیت 
در س��نین فعالیت وارد خواهد شد، شرايطی را 
پیش می آورد که می تواند پیامدهای منفی برای 

توسعه کشور در پی داشته باشد. 

در تاریخ جمعیتی هر کش�ور )از جمله ای�ران( دریچه جمعیتی یک بار باز ش�ده و فرصتی 
اس�تثنایی برای تبدیل اقتصاد در حال توسعه کش�ور به اقتصادی توس�عه یافته را فراهم 
می کند. البته دریچه جمعیتی به ص�ورت خودبه خودی عمل نمی کند. ای�ن دوره را باید به 

صورت فعال، برنامه ریزی کرد

شکل 3 � روند سهم گروه های سنی بزرگ از جمعیت ایران : 1385 )2006 میالدی( تا 1435 )2056 میالدی( 

از نگاهی دیگر
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  سیاست گذاری 
هر چند ک��ه تم��ام دوره ه��ا و مراح��ل گذار 
جمعیتی، مس��تلزم سیاس��ت گذاری بوده تا با 
مراحل توس��عه ای در هر کش��وری در ارتباط 
تنگاتنگ قرار گیرد، ولی شايد هیچ دوره ای به 
اندازه دوره ای که "دريچه جمعیتی" باز است، 
سیاس��ت گذاری دارای اهمیت و حساس��یت 
زيادی نباش��د؛ زيرا که اين فرص��ت تقريبا در 
تاريخ هر کش��وری فقط يک بار روی می دهد 
و کامال از قب��ل نیز قابل پیش بین��ی و ارزيابی 

است. 
از اين فرصت تاريخی اگر به درس��تی استفاده 
ش��ود، می توان کش��وری در حال توسعه را به 
کشوری توس��عه يافته تبديل کرد و در صورت 
عدم اس��تفاده از اين فرصت اين پديده تبديل 
به تهديدی برای آينده آن کش��ور خواهد شد 
و مش��کالت و معضالتی به مراتب پیچیده تر را 
ايجاد خواهد کرد که می تواند هر کش��وری را 
تا س��ال های س��ال به دور باطل عقب افتادگی 

بکشاند. 
در دوره ای ک��ه دريچ��ه جمعیتی باز اس��ت، 
سیاس��ت گذاری به طور خاص بايد بر عرضه و 

تقاضای نیروی کار متمرکز باشد. 
از بعد عرضه، سیاس��ت های اتخاذ شده بايد به 

تکوين يک نیروی کار س��الم، ماه��ر و باانگیزه 
بیانجامد. به سخن ديگر اين سیاست ها بايد به 
ارتقای سطح تغذيه، بهداشت و سالمت نیروی 
کار )به ويژه نیروی کار بالق��وه( و ارايه آموزش 

کارآمد به آنان تاکید کند. 
از بعد تقاضا، سیاس��ت ها بايد به ايجاد شرايط 
مساعد )سیاس��ی اجتماعی و اقتصادی( برای 
جذب و اشتغال مولد نسل های بزرگ ناشی از 
باروری سطح باالی گذش��ته که در امواج بلند 

وارد نیروی کار می شوند، کمک کند. 
با توجه به تجارب ساير کش��ورها در مواجهه با 
دريچه جمعیتی، مطالعات��ی در اين خصوص 

انجام شده است. 
برای مثال "بلوم و همکاران او، پس از بررس��ی 
تجربه کشورها و مناطق مختلف – شرق آسیا 
از جمله ژاپن، آمريکای شمالی، اروپای غربی،  
استرالیا و زالند نو، جنوب آسیا، آمريکای التین، 
خاورمیانه و شمال آفريقا،  آفريقای زير صحرا، 

اروپای شرقی و شوروی سابق � در برخورد با اين 
دوره، رهنمودهای کلی زير را ارايه کرده اند:

" از مطالعات موردی چنین بر می آيد که چند 
متغییر کلیدی سیاست گذاری بر توانايی ملت ها 
در تحقق و بهره برداری از "موهبت جمعیتی" 

تاثیر دارد.
 سیاست های بهداش��تی در راستای ]ارتقای[ 
س��المت عمومی و دسترس��ی به مراقبت های 
بهداش��تی، تنظیم خان��واده و سیاس��ت های 

بهداش��تی مرتبط ب��ا آن در جه��ت کمک به 
خانواده ها برای تحقق تعداد مطلوب فرزندان، 
سیاست های آموزشی برای ارتقای دسترسی به 
مدرسه و آموزش، و سیاست های اقتصادی برای 
ارتقای انعطاف پذيری بازار کار، آزادی تجارت، 

اعتبار مکفی و پس انداز." 6
بلوم و همکارانش اين سیاس��ت های کلی را باز 
می کنند و به تفصیل توضیح می دهند. با وجود 
اين هر کش��ور بايد با توجه به مقتضیات خود 

در اتخاذ این مجموعه از سیاست ها، عالوه بر مالحظات بهداشتی، آموزشی و اقتصادی یاد 
شده، باید بر بستر خاص هر کشور اجتماعی برآمده از تجربه تاریخی خاص اجرا شوند

از نگاهی دیگر



13
92

ن 
ستا

 تاب
 15

8 –
 16

0 
اره

شم
  

وم 
و س

ت 
یس

ل ب
سا

  
ان

هر
ه ت

شگا
دان

ي 
ه فن

کد
نش

 دا
یل

حص
 الت

رغ
 فا

ین
دس

هن
ن م

انو
ه ک

نام
خبر

39

مجموعه ای از سیاس��ت های مناس��ب را برای 
بهره برداری درست و به موقع از دريچه جمعیتی 

اتخاذ کند. 
در اتخاذ اين مجموعه از سیاس��ت ها، عالوه بر 
مالحظات بهداشتی، آموزش��ی و اقتصادی ياد 
شده، بايد بر بس��تر خاص هر کشور اجتماعی 
برآم��ده از تجرب��ه تاريخی خاص اجرا ش��وند. 
بنابراي��ن، اگر سیاس��ت گذاری ها متناس��ب با 
بسترهای اجتماعی – اقتصادی آن جامعه انجام 
نشود، مطمئنا نتايج مطلوب به بار نخواهد آمد.

  خالصه و نتیجه گیری 
بنابر يافته های موج��ود، جمعیت ايران حدودا 
از سال 1384 وارد دريچه جمعیتی شده است 
و تقريبا چهار دهه در اين دوره خواهد ماند. به 
تعبیر ديگر، دريچه جمعیتی ايران که در آستانه 
سرشماری 1385 باز شده بود، در حدود چهار 
دهه باز می ماند و در حدود س��ال 1425 بسته 

می شود. 
پیداست که پس از بسته شدن دريچه جمعیتی، 
از حدود س��ال 1425 به بعد، جمعیت ايران به 
سوی پیری مفرط و بی سابقه ای حرکت خواهد 
کرد.  در تاريخ تحوالت جمعیتی ايران هم، نظیر 
هر کش��ور ديگری دريچه جمعیتی يک بار باز 
می شود و همان طور که مالحظه کرديم، ابتدا 
و انته��ای آن تقريبا مش��خص و دوام آن کوتاه 

مدت است. 
با وجود اي��ن، اگر دريچه جمعیت��ی ايران را به 
درس��تی مطالعه کنیم و سیاست های متناسب 
با اين پديده را اتخاذ کنی��م، می توان از فرصت 

تکرار ناپذير ايجاد ش��ده حداکثر اس��تفاده را 
کرد ت��ا اقتصاد در حال توس��عه کش��ور، نظیر 
کشورهای موفق در اين زمینه )برای مثال بعضی 
از کشورهای شرق آس��یا(، به اقتصادی توسعه 

يافته تبديل شود. 
آيا ايران با اطالع و آمادگی وارد دريچه جمعیتی 
شده است؟ به نظر نمی رس��د پاسخ اين سوال 

مثبت باشد. 
در واقع ب��ه هر دلیل��ی از جمله اطالع رس��انی 
ناقص اقتصاددانان و جمعیت شناسان در چند 
سال گذشته، ايران بی اعتنا از کنار اين فرصت 

جمعیتی ايجاد شده، در حال عبور است. بنابراين 
در ادامه اين س��وال پیش می آيد: آيا می توان از 
کنار دريچه جمعیتی ايران بی اعتنا عبور کرد؟ 
اگر دريچه جمعیتی خودکار بود و خودبه خود 
عمل می کرد، جواب اين س��وال می توانس��ت 

مثبت باشد. 
ولی همان طور که پیش از اين مالحظه کرديم، 
دريچه جمعیتی خودکار نیست، خودبه خود در 
مسیر سازنده عمل نمی کند و بايد به طور فعال 
آن را هدايت کرد. تبدي��ل دريچه جمعیتی، به 
عنوان يک امکان بالق��وه، به موهبتی جمعیتی 
به عنوان يک فرصت اقتصادی بالفعل، مستلزم 

آمادگ��ی، سیاس��ت گذاری، برنامه ري��زی و 
اجرای درس��ت برنامه هاس��ت و تصمیم سازان 
و سیاس��ت گذاران، با عنايت به مسئولیتی که 
دارند، ناگزيرند که در سیاست گذاری های کالن 
کشور فرصت تاريخی و تکرارناپذير ايجاد شده 

توسط دريچه جمعیتی را لحاظ کنند. 
بی تفاوتی نس��بت به روندهای جمعیت، ضمن 
آن که می تواند به از دس��ت رفتن فرصت های 
اس��تثنايی، زودگذر و تکرارناپذير ايجاد ش��ده 
در اين دوره بیانجمد، چش��م انداز خوش��ايند و 
روشنی نیز از آينده کشور ترسیم نمی کند. در 

کوتاه مدت )در زمانی ک��ه دريچه جمعیتی باز 
است( با افزايش بیکاری ممکن است به تدريج 
بافت اجتماعی و نظم اخالقی فرو ريزد و جامعه 
به س��وی انحطاط میل کند و در دراز مدت هم 
)پس از عب��ور و خروج از دريچ��ه جمعیتی( با 
افزايش در تعدد س��الخوردگان فاقد پس انداز 
و فقر مل��ی، در يک اقتصاد بدون نفت، کش��ور 

می تواند به اضمحالل کشیده شود. 
ل��ذا ب��ر تصمیم س��ازان و سیاس��ت گذاران در 
سطح کالن کشور فرض اس��ت که پرداختن به 
فرصت های ايجاد شده در اثر تحوالت جمعیتی 

را در راس اولويت هايشان قرار دهند.

پی نوشت

1-توماس رابرت مالتوس “Thomas Robert Malthus” )1834 – 1766( اقتصاددان، و نظریه پرداز قرن هیجدهم انگلستان است. وی در کتاب خود به نام "تحقیق درباره اصل 
جمعیت" این نظریه را ارایه کرد که بسط فقر و گرسنگی در جوامع ناشی از ازدیاد و فزونی جمعیت است و تنها راه مقابله با آن، برقراری تعادل بین رشد جمعیت و میزان ثروت یا 
مواد غذایی است. این کتاب با عنوان مطول "مقاله ای در باب اصل جمعیت، آن طور که بر پیشرفت آتی جامعه تاثیر می گذارد، همراه با اشاراتی به پیشگویی های آقای گودوین، 

کندرسه و دیگر نویسندگان" در سال 1798 منتشر شد. مالتوس اولین نویسنده ای نبود که به این نکته بدیهی اشاره کرد که رشد جمعیت باالخره محدود به رشد امکانات تولید 
مواد غذایی است، اما او نخستین نویسنده ای است که آن را با مثال ساده ای سر زبان ها انداخت. او می گوید: اگر جمعیت به طور نامحدود رشد کند، به صورت تصاعد هندسی فزونی 
پیدا می کند، در حالی که مواد غذایی در بهترین شرایط تولید، تنها به صورت تصاعد حسابی افزایش می یابد. بنابراین رشد مواد غذایی در چه باشد، افزایش کنترل نشده جمعیت 

به سرعت باعث می شود، جای کافی برای همه پیدا نشود. )برگرفته از روزنامه رسالت مور 20 اردیبهشت 1391 و روزنامه دنیای اقصاد شماره 1007 مورخ 26 تیر 1385(.
2- ژولین لینکلن سیمون )Julian Lincoln Simon( )1988 – 1932( اقتصاددان و نظریه پرداز آمریکایی که از جمله طرفداران این نظریه بود که افزایش جمعیت به افزایش 

تقاضا می انجامد و افزایش تولید و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد. 
 Demographic window  -3

 Wikipedia . Free Encyclopedia ، 2008 4- به نقل از
آمارهای گذشته ایران از Population Research Bureau  گرفته شده است. این آمارها  در برنامه پیش بینی جمعیت DemProj  قابل دسترسی است. 

 .19.p .2008 .Bloom. Canning and Silva -6

از نگاهی دیگر

به سخن دیگر، در آستانه سرشماری سال 5831 ) یا به تعبیر دقیق تر در حدود سال 4831( 
جمعیت ایران وارد دریچه جمعیتی ش�د. دوره ای که در آن تحوالت ترکیب س�نی فرصت 
بسیار مناسب، استثنایی و تکرارناپذیری برای توسعه )یا در صورت بی توجهی به آن، برای 

انحطاط ( فراهم کرد 
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Cope Wendy :شعر
Gibson Ralph :عکس

بعضی ها فکرش رو هم نمی کنن که راست می گی. 
اومدی وگفتی نزديک بود برام گل بخری

که يه جای کار لنگیده.
مغازه بسته بوده. يا شايدم شک داشتی

از همون شک ها
که يه باره به جون آدم هايی مثل ما می افته. فکر کردی

شايد از گل ها خوشم نیاد.
حرفت خنده ام انداخت و بعد بغلت کردم

حاالم فقط به حرفت می خندم.
ولی ببین گل هايی که نزديک بود برام بخری

اين همه وقت چه تازه موندن.

نما
 از »چیزی تو کشو نیست«، گزیده ای از شعر و عکس جهان، ترجمه محمدرضا فرزاد، 

]]انتخاب تصاویر شهریار توکلی، انتشارات حرفه هنرمند، پاییز 1391

 Padgett Ron :شعر
Frank Robert :عکس
چند لحظه قبل، قلبم به تاپ تاپ افتاده بود
با خودم فکر کردم »خیلی بده االن سکته کنم و بمیرم
وسط نوشتن شعر«
بعد فکری کردم که خیالم را راحت کرد

اين که هیچ کس تا حاال نشنیده کسی وسط نوشتن شعری 
مرده باشد
همان طور که هیچ پرنده ای وسط پرواز نمی میرد.
البته من اينطور فکر می کنم.

شاعر، پرنده ای که نمی میرد

گل ها

 هادی آجرلو
)عمران 88(

از نگاهی دیگر



13
92

ن 
ستا

 تاب
 15

8 –
 16

0 
اره

شم
  

وم 
و س

ت 
یس

ل ب
سا

  
ان

هر
ه ت

شگا
دان

ي 
ه فن

کد
نش

 دا
یل

حص
 الت

رغ
 فا

ین
دس

هن
ن م

انو
ه ک

نام
خبر

41

بسمه تعالی شانه و له الحمد

دو قطعه شعر از دکتر رضا غیاثی، استاد دانشکده فنی 

بوی بهشت

اسراِر َمگو

  رضا غیاثی - آبان هشتاد و پنج 

  رضا غیاثی - اردیبهشت هشتاد و شش 

ُدّر نصیحتی است خوش، حلقۀ گوشوار کن                                         جاِم ِمی اَت چو پُر بَُود بر همه انتشار کن
ساقِی ِمی فروش کو غمزه کند به ما بگو                                                                                  بادۀ ناِب عشق در کاِم مِن ُخمار کن
عّزت و َسرَوری چو شد دولت ُمستداِم تو                                                                        یاد و تَفّقدی هم از چاکِر جان نثار کن
این همه ناز می کنی، دل بُِربای دلبرا                                                                                      یا که به بوسه مرهمی بر دِل بیقرار کن
بوی بهشت می وزد از سوی وادِی یََمن                                                                         همچو اُِویس، مادرت خدمِت بیشمار کن
از َدِم عطِر یار چون پُر شده شرق و غرب هم                                                   ُمشک ُختن بگیر یا آهوی چین شکار کن
عشق ِکشد به بندگی، غم برود ِز زندگی                                                                              بندۀ او اگر شدی یکسره افتخار کن
عطرِ بهشت اگر طلب می کنی از نسیِم حق                                                            َقدِر گِل لطیف دان، ُشکر ِز زخِم خار کن
ُعمر چو ابر می رود، همچو رضا درین َدهه                                                              با همه سختِی زمان باده بنوش و کار کن

زان روز که بلبل پِی گل ساز و نوا کرد                                                                                        اَسراِر َمگو در چمن و سبزه رها کرد
ساقی که ُخِم آب حیاتش همه پُر باد                                                                                عیِش پُِر َشه ریخت، َغمی ُدرِد گدا کرد
نرگس چو ندید آن َدم و سوسن چو نگفت آن                                                در باغ که دانست که مستوره چه ها کرد
ما را که نشد بوِس گلی حاصل ازین عمر                                                                      یک قطره گالب از غِم دیرینه جدا کرد
فرعون اگر ایمان نََبرد بر رِه معشوق                                                                                   بر او َرَود آن قصه که موسی و عصا کرد
در عشق گرفتار شدم سرخوش و شاداب                                                                           آه از غِم دلدار که چون با دل ما کرد
با جمِع جواناِن سبو خورده بگویید                                                                       این شیوه نه رسمی است که آن پیر بنا کرد
زان روز شدم زنده که آن ساقی َمه رو                                                                          یک قطره ِمِی عشق به خوِن رِگ ما کرد
هر مست که پیمانه کشید از ُخِم جانان                                                                       جان همچو رضا در رِه معشوقه فدا کرد

از نگاهی دیگر
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بسیاری از ما در شرکت ها و انجمن های غیردولتی 
که با آنها در ارتباط هستیم، برنامه ريزی می کنیم، 
گزارش پیش��رفت می دهیم و کنت��رل و نظارت 
می شويم و می کنیم. اما تا چه حد در درون خود به 
اثربخشی اين فرآيندها اعتقاد داريم؟ متاسفانه در 
جامعه ما، ابزارها و روش های مديريت و مهندسی 
صنايع تا حدود زيادی به عنوان الزامات شکلی و 
دست و پاگیر و غیرضروری تلقی می شوند. مثل 
همان برخوردی که ب��ا مفهوم ايمنی داريم. البته 
اين از توسعه نیافتگی ماست و شايد بهترين محل 
رفع آن در همین تشکل هاس��ت. بايد ديد ما که 
خود را نخبگان يک جامعه شايد در حال توسعه 
می دانیم، در اين آزم��ون چگونه عمل می کنیم؟ 
به چه میزان خود را قانون مدار می دانیم؟ پاس��خ 
به اين پرس��ش از نظر نگارندگان بس��یار کلیدی 
اس��ت، چرا که طیف فارغ التحصیالن دانش��کده 
فنی، باالخص آن گروه از آنان که در زمره فعاالن 

د تشکل ها می باشند به حق  خو
اين را از نخبگان و روشنفکران 
جامعه می دانند و ادعای پر 
و پیمانی در اين زمینه دارند.

امروز کانون بیش از بیست سال 
از عمر خود را پشت سر می گذارد، 
عموما در طی اين سال ها، بر ذات 

نوپاي��ی و س��پری ک��ردن دوران 
ايجاد، طفولیت و رش��د و تا حدی از 

جنبه فعالیت فوق برنامه بودنش برای 
دس��ت اندرکاران آن، از برنامه به مفهوم 

واقعی آن، حتی در مقیاس سال هم خبری 
نبوده است. البته هر س��ال بودجه ای تنظیم 

می ش��ده اس��ت، طبیعتا برای بودجه ريزی بايد 
برنامه ای هم تنظیم می شده است. ولی در کانون 
س��ال ها عکس اين مطلب بوده، اول بودجه بسته 
می شده، براساس آن برنامه اس��تخراج می شده 
اس��ت. معنی اين حرف تصمیم قطعی برای اداره 
کانون براس��اس روزمرگی ه��ا و جرقه ها در طی 
س��ال و تن دادن به رويداده��ا و وظايف اجباری 
بوده است. البته فوق برنامه بودن، افتخاری بودن 

اعضا، نداشتن سازمان اجرايی کارآمد، چالش های 
شکل گیری و ثبات و داليل ديگری در اين زمینه 
موثر بوده اند. در هر حال، علی رغم موفقیت های 
چش��م گیر کانون در طی بیست س��ال گذشته با 
شرايط اجتماعی پرتالطم کش��ور که مهم ترين 
آنها، بودن و تعطیل نش��دنش اس��ت، در زمینه 
حرکت های منسجم و استفاده از پتانسیل فراوان 
خود، برنامه مناسبی نداشته است. جالب اينجاست 
که وقتی به بدنه هیات مديره ها و شوراها نگاهی 
بیاندازيم، عموم��ا افرادی را مش��اهده می کنید 
که در سازمان ها و ش��رکت ها و سمت های خود 
موفق و رو به جلو هس��تند، ولی وقت��ی اين افراد 
در کنار يکديگر جمع می ش��وند، دقیقا مثل تیم 
منتخب جهان در فوتبال از يک تیم محلی شکست 

می خورند. آي��ا اين افراد به خ��ودی خود، 
س��ازماندهی و مديري��ت نمی دانند، آيا 
بنگاه داری نکرده اند، اگر مرور کنیم. در 

تمامی گروه های دست اندرکار تا 
به امروز اين 

قبیل اف��راد ب��ا توانايی های اي��ن چنینی حضور 
داش��ته اند، اما کانون بعد از بیست س��ال، تاکید 
می کنی��م، علی رغم کارنامه درخش��ان با ضريب 
صحیح محی��ط عملیاتی آن، هن��وز فاقد برنامه، 
س��اختار و ذهنیت برنامه ري��زی و برنامه مداری 
است. در طی اين سال ها بسیاری از فعاالن کانون 
به پشتوانه موفقیت مداری خود در بنگاه هايشان 
و بلندپروازی های شخصی شان، در کانون بزرگ 
حرف زده اند و کوچک پاسخ گرفته اند، در بسیاری 
موارد کار گروه��ی را انجام ي��ک کار در کنار هم 
تفس��یر کرده اند نه انجام کارهای مختلف با هم 
و هماهنگ با هم. عموم��ا برنامه ريزی های اندک 
صورت گرفته و ماموريت های تعريف ش��ده برای 
ش��ورا و هیات مديره و اعضا و کمیته ها مبتنی بر 

ارزيابی صحیح منابع و واقع بینی نبوده است.
خوشبختانه با تالش های صورت گرفته در سال 
1391، برای اولین بار تالش شد، شبیه بسیاری 
از سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی و بر اساس 

يک اولويت بندی ضمنی، تحلیل مناسبی 
از وضعیت مالی کانون و هزينه 

تمام شده فعالیت های 

آزمونی برای برنامه و قانون مداری نخبگان!
تهیه شده توسط: کارگروه تدوین استراتژی کانون

برنامه ريزی در ذات خود از اجزای دنیای مدرن و حرکت به سمت مدرنیته و توسعه است. ضرورت توجه به آن از بعد اجرايی 
و فرهنگی بر نخبگان جامعه ما پوشیده نیست. هرچند که بر بسیاری از فعاالن عرصه کسب و کار چه در بخش های دولتی، 
عمومی و خصوصی پوشیده است. شايد مهم تر از توجه شکلی به برنامه ريزی و اجرای آن، دغدغه فرهنگی و ذاتی به ضرورت 

آن است که مساله اصلی دست اندکاران صنف های مختلف است.

از نگاهی دیگر
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آن صورت گرفته و بر اساس يک برنامه تا حدودی 
اجرايی، بودجه کانون تنظیم شود. اين روند، تاکید 
دبیر کانون و هیات مديره مبنی بر ارتقای جايگاه 
حق عضويت در سبد درآمدی کانون، اعالم نهضت 
حق عضويت و صرفه جويی در بسیاری از موارد و 
تمايل بیشتر به تحول خواهی، اين نويد را داد که 
دستیابی به يک اجماع در راه آينده کانون مبتنی 
بر يک برنامه، شايد شدنی باشد. در بسیاری موارد 
اجماع در بیان و رای گیری حاصل می شود، ولی 
چون در واقع اجماعی وجود ندارد و کار نیز گروهی 

است، در عمل تحولی صورت نمی گیرد.
شرايط تش��کل ما به فراخور بسیاری از نکاتی که 
گفته شد با مقتضیات پیچیده ای توامان است. در 
بسیاری موارد، در يک موضوع در هیات مديره يا 
شورا با تغییر طیف حاضران و غايبان عضو جلسه 
در دو نشس��ت پیاپی، در رابطه با يک موضوع دو 
تصمیم متضاد اتخاذ می شود. به راحتی می توان 
گروه های تصمیم س��از و تصمیم گیر را در ورطه 
روياهای شیرين از پروژه های تعالی مدار فرو برد 
و هیچ يک را نیز به علت نبود منابع به س��رانجام 
نرساند. به راحتی می توان اولويت ها را دستخوش 
تغییر کرد. در تخصیص منابع بسیار محدود کانون 
که به سختی گردآوری می شود، هیج تقدم بخشی 

روشنی وجود ندارد. 
مشخص نیست که هر هیات مديره، در هر دوره به 
دنبال چیست؟ در برخی از موضوعات آسیب های 
جدی در آينده مش��اهده می ش��ود، در برخی از 
محورها با تحوالت اجتماعی و فرهنگی به وجود 
آمده در جامعه، کانون در حال از دس��ت دادن و 
به دس��ت آوردن جايگاه ها و کارکردهايی است. 
در حال حاضر اي��ن تغییرات در بس��تر تحوالت 
اجتماعی و منفعالن��ه صورت می گی��رد. کانون 
حتی فاقد ساختار و س��ازمان تاثیرگذار در روند 
تحوالت مرتبط با مه��د خود، دانش��کده فنی و 

دانشگاه تهران است، چه برسد به جامعه مهندسی 
کشور. پتانسیل های زيادی وجود دارد که می توان 
از آنها بهره گرفت و فرصت های بس��یاری را برای 
فارغ التحصیالن، دانش��کده فن��ی و حتی بخش 
مهندس��ی کش��ور و مردم، فراهم نمود که توان 

بهره گیری از آنها وجود ندارد.
تمامی اينها که رفت نه به اين مفهوم بود که بیان 
ش��ود در بحران هستیم و با آس��یب های جدی و 
بنیادی روبرو. ک��ه با اعتقاد راس��خ، باورمان اين 
است که حتی اگر هیچ کاری جز برگزاری جلسات 
کمیته ها، ش��ورا، هیات مديره و ... صورت نگیرد. 
در شرايط فعلی موفقیت خوبی را تجربه کرده ايم. 
همین که به واس��طه کانون، جريان گفتگو بین 
گروه کوچکی از فارغ التحصیالن نیز برقرار باشد، 
بسیار مفید و سازنده است. از نظر کارگروه، خود 
گفتگو کردن، ش��نیدن، تمري��ن تحمل کردن، 
برتابیدن يکديگر، محصولی است بسیار ماندگار. 
اين تمرين هاس��ت که زيرس��اخت گذر موفق به 
مدرنیته را فراهم م��ی آورد و بس��ترهای واقعی 

توسعه را می پراکند.
بر اس��اس دغدغه های فوق، هی��ات مديره دوره 
يازدهم، پیش��نهاد تدوين برنامه راهبردی کانون 
را به ش��ورای عالی ارايه کرده است. اين پیشنهاد 
در جلسه ش��ورای عالی به تصويب رسیده و مقرر 
است تالش شود که طی ش��ش ماه آينده، برنامه 
راهب��ردی کانون )اس��تراتژی( تدوين ش��ود. به 
همین منظور نیز کارگروهی در هیات مديره برای 

پیگیری اين موضوع آغاز به کار نموده است.
اين کارگروه به نمايندگی از شورای عالی و هیات 
مديره، چند اصل را به عنوان مبانی تدوين برگزيده 

است.
بی��ش از آن که ب��ه کیفیت م��دل تئ��وری کار 
بیانديش��یم به کیفیت اجرايی ش��دن آن توجه 
داش��ته باش��یم. برنامه را ب��رای کتابخانه کانون 

ننوشته و برای اجرايی شدن، بنويسیم.
تا حد ممکن گروه های مختلف فارغ التحصیالن و 

ذی نفعان کانون را در برنامه ريزی دخیل کنیم.
بر اساس واقع گرايی و عمل گرايی با در نظر داشتن 

حداکثر کیفیت ممکن، برنامه را تدوين کنیم.
در حین تدوين برنامه گروه ه��ای مختلفی را که 
با کانون ارتباط چندانی ندارن��د با کانون مرتبط 

سازيم.
در حی��ن فرآين��د تدوين ب��ه آم��وزش اعضای 
دست اندکار به آن بیانديشیم و آن را به عنوان يک 
محصول جنبی اين فرآيند، مورد توجه قرار دهیم 

و خود فرآيند تدوين را يک فرصت بدانیم.
اصل را بر اتمام اي��ن فرآيند ب��ا حداکثر کیفیت 
واقع بینانه بگذاريم و بدانیم داشتن يک برنامه با 
ايراد، بهتر از نداشتن آن است و تالش کنیم پس 
از تولید اولین ويرايش، در فرصت های آتی برای 

بازنگری و بهبود آن اقدام کنیم.
ت��الش کنیم که فرآين��د را تنها ب��ه برنامه ريزی 
راهبردی مح��دود نک��رده و آن را ب��ه مديريت 

راهبردی منتهی نمايیم.
بر مبنای اين موارد تالش می ش��ود که اطالعات 
مربوط ب��ه تدوين اس��تراتژی به ص��ورت آزادانه 
در اختیار عالقمن��دان قرار داده ش��ود تا بتوانند 
به تدوين هرچه بهت��ر آن کمک نماين��د. از اين 
پس اين صفح��ه پل ارتباطی کارگ��روه تدوين با 
عالقمندان می باشد. برای نخستین گام نیز دو فرم 
اولیه گردآوری اطالعات بر روی سايت قرار گرفته 
که افراد عالقمند می توانن��د آن را تکمیل و برای 

کارگروه ارسال نمايند.
راهی ک��ه انتخاب ش��ده و مدل ه��ا، تئوری ها و 
خروجی ه��ا، هیچ کدام خ��ارج از اي��راد و امکان 
تصحیح نیست، خواهش می کنیم در صورت علم 
به اين نواقص، ما را مطلع و ياری رسانمان در رفع 

آنها باشید.    

از نگاهی دیگر
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تازه ها

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کانون روز چهارشنبه 19 تیر 1392 با حضور 
اعضای هی�ات مدیره و تع�دادی از اعضای کان�ون در تاالر رجب بیگی دانش�کده 
فنی برگزار ش�د.در این مجمع طبق روال هر س�اله گزارش عملکرد کانون در یک 
ساله گذشته، گزارش مالی و گزارش بازرس�ان به اطالع حاضران رسید. همچنین 
حق عضویت سال 1392 نیز 600هزار ریال تعیین شد. در این مجمع همچنین برگزاری 
انتخابات دوره دوازدهم به تصویب مجمع رسید. گزارش کامل را می توانید در این 

بخش مطالعه کنید.

تازه ها
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تازه ها

گزارش فعالیت های کانون در سال 1391
به مجم��ع عمومی عادی س��الیانه کان��ون مورخ 

92/04/19
هیات ريیسه محترم مجمع عمومی، اعضای محترم 
کانون، با کمال احترام خالصه فعالیت های کانون 

در سال 1391 را تقديم می نمايد.

  فهرست فعالیت ها
فعالیت های سازمانی

شورای عالی
هیات مديره

کمیته های تخصصی
دبیرخانه
عضويت

ارتباط با دانشکده فنی
2-1 کمک های مالی به فعالیت های دانشجويی

3- فعالیت های فرهنگی و رفاهی
3-1 گردهمايی ماهیانه

3-2 جشن سالگرد
3-3 مراسم يادبود
3-4 انتشار سالنما

3-5 انتشار پیام نامه
3-6 بیمه

3-7 خدمات رفاهی
گزارش مالیاتی

1-  فعالیت های سازمانی
1-1 شورای عالی

ش��ورای عالی برای بررس��ی فعالیت های کانون و 
اخذ تصمیمات عمده به طور معم��ول در آخرين 
پنجشنبه هر ماه جلسه داش��ته است و تعداد کل 
جلسات برگزار شده، شورای عالی دوره يازدهم در 

سال 1391، جمعا 10جلسه بوده است.
1-2 هیات مديره

هیات مديره برای بررس��ی کارهای جاری کانون 
و اخ��ذ تصمیم��ات اجرايی در روزهای يکش��نبه 
هر هفته به ط��ور معمول در محل کانون جلس��ه 
داش��ته اس��ت که ضمن بح��ث و بررس��ی جهت 
مديريت فعالیت های اجرايی کانون، اقدام به  اتخاذ 
تصمیمات مهم گرفته که عمده اين تصمیمات به 

اختصار قرائت می گردد.
 بررسی و موضع گیری در رابطه با تشکیل دانشگاه 
تهران 2 در اس��تان البرز پیش��نهاد شد، جلسه ای 
ب��ا میزبانی کانون و ب��ا دعوت تعدادی از اس��اتید 
دانشکده فنی تش��کیل شود. اين جلس��ه در روز 
10ارديبهشت در محل کانون تشکیل شد که ادامه 
اين مبحث نیز در تاريخ 17ارديبهشت ماه با حضور 
اساتید دانش��کده فنی برگزار شد. پیرو اين جلسه  
کانون بیانیه ای را با مش��ورت اين اس��اتید آماده و 
به دانشگاه ارس��ال کرده و موضوع به طور جدی از 
کانون پیگیری شد و از دانشگاه تنها يک جواب به 

صورت شفاهی دريافت شد. آن هم اين بود که نام 
اين دانشکده به پرديس البرز تغییر يافت.

کمیت��ه تعامل کانون و دانش��کده در س��ال 91 با 
برقراری جلسات منظم در شنبه های اول هر ماه به 
بررسی مسايل و راهکارهای ارتباط بیشتر کانون 
با دانشکده و جذب دانشجويان و همچنین تقويت 
رواب��ط فی مابین کان��ون و دانش��کده می پردازد. 
اعضای اين کمیته پس از بحث و بررسی در مورد 
دانشجويان پیشنهادی جهت نماينده دانشجويی 
در کمیته تعامل، آقای طالب پور را به عنوان نماينده 
دانش��جويی انتخاب کردند. ضمن��ا اين کمیته در 
دومین جلس��ه خود با برگ��زاری انتخابات داخلی 
خان��م دکتر زهرايی را به س��مت ريی��س کمیته، 
آقای مهندس مهنا را به سمت نايب ريیس و آقای 
مهندس طالب پور را به سمت دبیر کمیته انتخاب 
کردند. ديگر اعضای اين کمیته آقای دکتر اخالقی، 

آقای تقی دخت و خانم صالحی می باشند. 
پس از پیگیری های مکرر و جلسات متعدد اعضای 
هیات مديره و ش��ورای عالی کانون با مس��ئوالن 
وزارت راه و شهرسازی و همچنین کمک های آقای 
مهندس انصاری و دکتر نژادحسینیان در جلسه ای 
که با وزير سازمان راه و شهرسازی برقرار شده بود، 
قرارداد واگذاری زمین به مدت 1سال ديگر تمديد 
ش��د و نامه ای نیز از سوی س��ازمان به شهرداری 
منطقه 5مبنی بر اخذ جواز ساخت ارسال گرديد. 

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کانون 
برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کانون روز چهارشنبه 19 تیر 1392 با حضور اعضای هیات مديره و تعدادی از اعضای کانون 
در تاالر رجب بیگی دانشکده فنی برگزار شد. برنامه با رياست سنی دکتر مرتضی زاهدی )راه و ساختمان 44( آغاز شد.  دکتر زاهدی 
تعداد کم حضار را به دلیل مقارن بودن جلس��ه با ماه مبارک رمضان دانس��ت و گفت: »با توجه به انتخاباتی ک��ه کانون در پیش رو 
دارد، امکان کنسلی اين برنامه میسر نبود.« در اين مجمع مهندس سیدرضا رفیعی طباطبايی )برق 49( به عنوان ريیس، مهندس 
خاطره لکستانی)ش��یمی 73( به عنوان منش��ی و مهندس محمدباقر عراقی)ش��یمی 42( و مهندس علی اصغر گواهی)متالورژی 
50(، به عنوان ناظر اين مجمع انتخاب ش��دند. دستور کار توسط ريیس مجمع قرائت شد و س��پس دکتر شکرچی زاده، دبیر کانون 
به قرائت گزارش شورای عالی برای حضار پرداخت. مش��روح اين گزارش در پايان می آيد. سپس مهندس روزبه صالح آبادی)عمران 
80(، خزانه دار کانون نیز به ارايه گ��زارش مالی برای حضار پرداخت. همچنین حق عضويت س��ال 1392 نیز 600هزار ريال تعیین 
 ش��د که تعدادی از اعضای کانون با افزايش حق عضويت مخالف بودند ولی در نهايت با رای گیری اين مبلغ به تصويب مجمع رسید.

گزارش بازرسان نیز توسط سیدعلی میرپور)برق 69( بازرس کانون قرائت شد. سپس تاريخ برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره شورای 
عالی کانون توسط اسماعیل مسگرپور طوسی، ريیس هیات مديره پیشنهاد شده و مجمع تصويب کرد تا رای گیری الکترونیکی از 14 

تا 16 مرداد ماه و رای گیری دستی در تاريخ 16 مرداد ماه برگزار شود.
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افتتاح دفتر ش��ماره 2 کانون در اس��تان گیالن و انتخاب��ات اعضای هیات 
عامل از ديگر کارهای مهمی بود که در سال 91 انجام شد. در اين انتخابات 
مهندس حس��ین حدادکلور به عنوان نماينده هیات مديره حضور داشتند 
و در نتیجه 5نفر از اعض��ای کانون به عنوان اعضای هی��ات عامل )اصلی- 

علی البدل( انتخاب شدند. 
پروژه تدوين تاريخ شفاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران، پس از طرح ايده 
اولیه و بحث های مقدماتی آن در کانون فنی، س��رانجام آغ��از به کار کرد. 
تاريخ شفاهی که در قالب مصاحبه های سازمان يافته با افراد و مستندسازی 
روايت های مصاحبه شوندگان انجام می گیرد، از روش های پژوهش کیفی 
در حوزه تاريخ اس��ت و امروزه بیش از پیش مورد توجه مراکز دانشگاهی و 
تحقیقاتی بزرگ دنیا قرار دارد. ثبت تاريخ دانشکده به عنوان نخستین مرکز 
آموزش عالی مهندسی در ايران اهمیت ويژه ای دارد. چرا که اين دانشکده 
در طول س��ال های عمر خود، هم مبدا تحوالت عمده اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی در کش��ورمان بوده و هم چهره های برجسته علمی و فرهنگی به 

جامعه ايران معرفی کرده است.
طرح تدوين تاريخ ش��فاهی دانش��کده فنی تالش��ی برای ثبت تاريخ اين 
دانشکده و سیمای اجتماعی، اقتصادی و علمی کشور در دوره های مختلف 

عمر آن با مشارکت عوامل سازنده آن است.
فاز مطالعاتی پروژه تاريخ ش��فاهی دانش��کده فنی هم اکن��ون در کانون 
مهندسین دانشکده فنی در دست اجراس��ت و کانون از نظر پیشنهاد اعضا 

برای اجرای بهتر آن استقبال می کند.
پی��رو اطالعیه هیات مدي��ره کانون و درخواس��ت کمک ب��ه زلزله زدگان 
آذربايجان شرقی، کمک های قابل توجهی از اعضای فارغ التحصیل خارج از 
کشور )کانادا( و فارغ التحصیالن داخل کشور و ساير خیرخواهان جمع آوری 
گرديد و  کانون به لحاظ اهمیت موضوع بالفاصله سفارش ساخت واحدهای 
بهداشتی پیش ساخته را انجام داد  15واحد حمام- سرويس بهداشتی مجهز 
به سیستم گرمايش با نظارت و همت اعضای کانون و معتمدان محلی نصب 
و راه اندازی شد و همچنین ساخت سرپناه جهت استقرار دام های روستايیان 
در چند روستا نیز از جمله کارهای انجام شده می باشد. از ديگر مواردی که 
انجام شد با توجه به س��رمای منطقه و نیاز به اسکان موقت آسیب ديدگان 
زلزله، توجه به گستردگی نیاز به سرپناه موقت ارسال کانکس های خريداری 

شده توسط کانون و اهدايی از طرف شرکت ها بود.
کانون بعد از بیست سال، علی رغم کارنامه درخشان، با ضريب صحیح محیط 
عملیاتی آن، هنوز فاقد برنامه، ساختار و ذهنیت برنامه ريزی و برنامه مداری 
اس��ت. در روزهايی که اداره صحیح بنگاه ها، آن هم از ن��وع غیرانتفاعی با 
پیچیدگی های فراوانی روبروس��ت. اگر بدنه فارغ التحصیالن تمايل دارند 
که همچون روزهای آغازين تاسیس کانون در زمینه فعالیت خود در کشور 
پیشرو بوده و در مقیاس ملی و حتی جهانی در جريان تعاملی ارتباطات قرار 
بگیرند، بايستی دورنمای خود را تا حد امکان ترسیم نموده و ماموريت های 
خود را بر اس��اس ش��رايط محیطی پرتالطم کانون بازتعريف کرده و بر آن 
اساس به برنامه های اجرايی و عملیاتی روشن در غالب دوره ها و کمیته های 
کانون برسند، اولويت ها و تخصیص منابع را به روش��نی تعريف کرده و بر 
همان اساس حرکت کنند. برای دس��تیابی به همین منظور کمیته ای در 
شورای عالی با عنوان استراتژی کانون تدوين شده که تدوين آن را در مرحله 
اول و پیاده سازی و پايش آن را در مراحل بعد دنبال می کند. اين کمیته با 
تدوين مدل برنامه ريزی، نسبت به بررسی اسناد باالدستی، محک زنی در 
مقیاس بین المللی و بررسی تاريخچه کانون اقدام نموده و افق سی سالگی 
کانون را برای تدوين استراتژی پیشنهاد نموده است. امید است که با جلب 
مشارکت گروه های مختلف فارغ التحصیالن اعم از عضو و غیرعضو، فعال و 
غیرفعال، بتوان در مراحل تدوين برنامه، به واقع نگری، هم افزايی و همدلی 

بیشتر دست پیدا کرد.

بیشتر فعالیت های فرهنگی کانون در قالب کمیته های منتخب برنامه ریزی 
ش�ده و با همکاری اعضای این کمیته ها به اجرا در می آید. اس�امی این 

کمیته ها و اهم فعالیت های آنان که به شرح ذیل می باشد.

1-3 کمیته های تخصصی و اجرایی

کمیته انتشارات: در س�ال 91، طی برگزاری جلسات هفتگی با توجه به 
فعالیت این کمیته، 2ش�ماره خبرنامه با عناوین راه های نجات دریاچه 

ارومیه و وقایع 16 آذر سال 1332 چاپ  شده است. 

کمیته بازدید: نتایج برگزاری جلسات منظم و مستمر در روزهای دوشنبه 
هر هفته، شامل برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای گوناگون برای اعضای 
کانون بوده اس�ت. از جمله این بازدیدها می توان به س�فر به شهرهای 
آذربایجان- کرمانشاه- قزوین- یزد -فیروزکوه- دربند و اوسون – دشت 
هویج –تنگه واشی – چشمه باداب س�ورت- کویر مصر- سلفچگان- 

آبشار سنگان- اشاره نمود.

کمیته همایش ها: در سال 1391، با برگزاری جلسات هفتگی فعالیت های 
مربوط به برگزاری مراسم جشن سالگرد کانون را برنامه ریزی کرده که اهم 

این فعالیت ها عبارت است از: 
بررسی مسایل مربوط به جشن س�الیانه کانون در سال 1390 با بررسی 
برنامه های پیشکسوتان، بازنشستگان، مهندس برجسته و مسایل مربوط 

به مجری برنامه. 
کارگروه های مختلف جهت تدوین س�ناریوهای جدید جهت برگزاری 

هریک از قسمت های جشن سالیانه 1391. 
شناسایی و ارتباط با مهندسین پیشکسوت و انجام بازدید و دیدار با این افراد.

پیگیری انتخاب گروه موسیقی جشن.
انتخاب پوستر و بروشور،کتابچه. 

تندیس مربوط به مهندسین پیشکسوت.

کمیته مهندسان برجسته: کمیته مهندسان برجس�ته نیز با برگزاری 
جلس�ات منظم در طول ماه های آخر س�ال و پس از بررسی رزومه های 
ارسالی به این کمیته 1نفر را به عنوان 
مهن�دس برجس�ته س�ال 91 

انتخاب کردند.
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کمیته ورزش: با توجه به استقبال خوب اعضا از کالس های ورزشی در سال 90 این کالس ها همچنان نیز در 
سال 91  تمدید می شود. در این سال دوره های فوتسال که در سالن دانشکده فنی امیرآباد برگزار می شد، 
به سالن شماره 2 واقع در در خیابان  16 آذر انتقال یافت و در بهمن ماه نیز مسابقات فوتسال تحت عنوان جام 
مرحوم مهندس لکستانی برگزار شد. دوره های یوگا برای بانوان نیز به لیست فعالیت ها اضافه شد. استخر 
دانشکده فنی نیز با 25درصد تخفیف به عنوان تسهیالت برای کانون محسوب  شد. ثبت نام باشگاه نیز تا 

به امروز ادامه دارد و تا به حال 136نفر به عضویت باشگاه درآمده اند. 

گروه ورزش های کوهستانی:  
کمیته ورزش های کوهستانی در سال 91 حدودا 7برنامه برگزار کرد که از جمله صعود به قله دماوند در 
مرداد ماه، صعود به قله کحال در آبان ماه، از مهترین فعالیت های کمیته به شمار می رود. همچنین در 
این سال مس�ئولیت کمیته از آقای میثم اکبری به عنوان سرپرست اولیه کمیته به آقای البرز صمدی 

انتقال یافت. 

1-4 دبیرخانه
تعداد کارکنان تمام وقت دبیرخانه در سال 1391، 4نفر و تعداد کارکنان پاره وقت، 3نفر بوده است، اعم 
از 1 نفرحسابدار، 2نفر مسئول امور نرم افزاری و سخت افزاری کانون و پشتیبانی سایت دبیرخانه ضمن 

انجام وظایف معمول فعالیت های ذیل را نیز انجام داده است؛
اقدام به عضوگیری در تمام مراسم های برگزارشده از سوی کانون و دانشکده فنی.

فعالیت جهت جذب اعضا برای تحت پوشش قرار گرفتن در بیمه تکمیل درمان گروهی.
کاریابی برای اعضای کانون و تامین نیروی متخصص برای شرکت های متقاضی.

مشارکت در برگزاری تمام گردهمایی های ماهیانه و مراسم های برگزار شده توسط کانون و دانشکده 
فنی. 

تهیه پیامنامه و تهیه و به روزرسانی اخبار سایت.

1- 5 عضویت
در س�ال 1391، 714 نفر به عضویت کانون درآمدند. )که از این تعداد 266نفر عضو پیوسته و 33نفر از 
عضویت وابسته به پیوسته منتقل شده اند و 448نفر به عضویت وابسته درآمده اند.( بدین ترتیب تعداد 
کل اعضای کانون در اسفندماه سال 1391 برابر  10321 نفر،  شامل 7649 نفر عضو پیوسته و 2672 نفر 

عضو وابسته بوده است.
در مجموع تا اسفندماه سال 1391 تعداد 583عدد کارت عضویت صادر گردیده است. تعداد 1175نفر از 
اعضای کانون حق عضویت سال 1391 خود را پرداخت نموده اند. )تعدادی در سال های قبل و برخی در 
طول سال 1391 و تعداد 212نفر نیز از پرداخت معاف بوده اند و 90نفر نیز مادام العمر می باشند.( ضمنا از این 

تعداد به جز 93نفر به علت عدم تکمیل مدارک، بقیه افراد کارت عضویت برایشان صادر شده است. 
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  ارتباط با دانشکده فنی
2-1 کمک های مالی به فعالیت های دانشجویی

اختصاص جوايز ارزنده برای دانش آموزان ممتاز رتبه های زير 100کنکور 
که به دانش��کده فنی راه يافته اند. )4 دس��تگاه نوت بوک اهدايی اعضای 

کانون.( 
تهی��ه و اهدا 5قطعه س��که ربع به��ار آزادی ب��ه حايزين رتبه ه��ای برتر  

المپیادهای دانشجويی.
اختصاص مبل��غ 240 میلی��ون ريال کمک ه��ای مالی ب��رای برگزاری 
کنفرانس های دانش��جويی و اعزام هیات های دانشجويی به کنفرانس ها و 

مسابقات بین المللی.   
تامین کارآموزی برای دانشجويان دانشکده فنی 

همکاری در برگزاری جش��ن فارغ التحصیلی س��ال91- 1390 دانشکده 
فنی.

تامین هزينه چاپ مجموعه فارغ التحصیالن سال91- 1390. 

   فعالیت های فرهنگی و رفاهی
گردهمایی ماهیانه

جلسات گردهمايی های کانون طبق روال گذشته در آخرين چهارشنبه هر 
ماه برگزار گرديده است. تعداد جلسات گردهمايی کانون در سال 1391، 

11جلسه به شرح ذيل بوده است. 
ديدار نوروزی و ارايه گزارش برنامه س��فر نپال، 3مورد سخنرانی در مورد 
بررس��ی امکان نجات درياچه ارومیه از خطر خشک ش��دن، تاريخ ماقبل 
اسالم، 2ماه پس از زلزله آذربايجان، برگزاری جلسه مجمع عمومی، نمايش 

فیلم، افطار، پخش مستقیم فوتبال، شب يلدا، شام پیشکسوتان- کنسرت 
و جشن سالگرد کانون. 

3-2 جشن سالگرد
اين جشن طبق روال هر س��اله جهت تجلیل از مهندس��ان پیشکسوت، 
استادان پیشکس��وت، مهندسان برجسته، مهندس��ان بازنشسته و به ياد 
مهندسانی که در س��ال 1391وفات يافتند، برگزار گرديد. در اين جشن 
بزرگ که برنامه ه��ای مختلفی تدارک ش��ده بود، تعداد زي��ادی از اعضا 
به همراه خانواده هايش��ان حضور يافتند تا مثل همیش��ه میعاد خود را با 
دانشکده فنی بعد از فارغ التحصیلی تجديد نمايند. کانون از کلیه اعضايی 
که با کمک های مالی خود اجرای باشکوه جشن سالگرد را ممکن کرده اند 

صمیمانه تشکر می نمايد.

3-3 انتشار سالنما 
تقويم و س��النمای 1392 در اواخر س��ال 1391 چاپ و منتش��ر گرديد. 
مجموع سالنماهای تولیدی سال 1392 ،ش��به چرم 7500جلد و  تقويم 

جیبی 200 جلد بوده است.

3-4  انتشار پیام نامه
پیام نامه کانون در سال 1391 در نیمه اول هر ماه تهیه و به صورت چاپی و 
الکترونیکی منتشر گرديده است. در اين سال تعداد 10شماره پیام نامه تهیه 

و منتشر گرديد و نسخه PDF آن نیز بر روی وب سايت کانون قرار گرفت. 
تمام شماره ها در وب سايت قابل دسترسی می باشد. ضمنا هر ماه پیام نامه 
کانون برای حدود 7397نفر از اعضا به صورت پس��ت الکترونیک ارسال 
گرديد و هم چنین هرماهه برای تعداد 3278نف��ر از اعضا کانون و حدود 
299نفر از اعضای هیات علمی  که در لیس��ت مکاتبات��ی کانون بوده اند 

پیام نامه ارسال گرديد.

3-5 خدمات بیمه
هرساله خدمات بیمه تکمیل درمانی برای اعضای کانون، مديران و کارکنان 
شرکت ها از سوی کانون فراهم می شود و تعدادی بالغ بر 500نفر از خدمات 
بیمه ای کانون استفاده می کنند. امسال نیز مطابق روال سال های گذشته 
کانون با شرکت بیمه س��ینا قرارداد همکاری داش��ته؛ همچنین عالوه بر 
بیمه تکمیل درمانی کانون اقدام به عقد قرارداد با شرکت بیمه آسیا جهت 
انجام بیمه بدنه و بیمه ش��خص ثالث برای اعضا نمود که اين شرکت بیمه 
ش��خص ثالث را با 10درصد تخفیف و بیمه بدنه را 20درصد تخفیف ارايه 

می نمايد.

3-6 خدمات رفاهی   
کانون در سال 1391 تصمیم به گسترده کردن خدمات رفاهی خود نمود 
که پیرو اين تصمیم با تعدادی از رس��توران های معتبر و ش��ناخته شده، 
آژانس هواپیمايی، دارالترجمه، فروشگاه های ورزشی، مراکز فروش کتاب 
و هتل های بزرگ در تهران و شهرس��تان ها ارتباط برقرار کرده و قرارداد 

تنظیم نمود. 

4- گزارش مالیاتی
در خصوص امور مالیاتی کانون اعالم می گردد، طی پیگیری های انجام شده 
عملکرد مالیاتی تا س��ال 89 معاف از مالیات و مالیات سال 90 نیز توسط 

ممیزان دارايی در حال بررسی می باشد. 
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بودجه سال 92
جدول درآمد و هزینه های کانون در سال  1392 

اضافه درآمداضافه هزینهدرآمد )ریال(عنوان درآمد مرتبطهزینه (ریال)عنوان هزینهردیف 

حق عضویت1.352.000.000وظایف ذاتی1
+

فروش خدمات

700.000.000
+

300.000.000

352.000.000

850.000.00088.000.000فروش سالنما762.000.000سالنما2

200.000.000384.600.000حق الدرج آگهی584.600.000انتشارات3

1.500.000.000300.000.000حق بیمه1.200.000.000بیمه4

هزینه مستقیمکمیته ها5
)200.000.000(

+
78.000.000

هزینه مستقیمفروش خدمات
)200.000.000(

+
78.000.000

2.000.000.0001.600.000.000کمک مالی400.000.000جشن سالگرد6

286.000.000--286.000.000کمک به گروه ها 7

100.000.000--100.000.000کمیته مدارس8

150.000.000--150.000.000پروژه تاریخ شفاهی9

10IT100.000.000--100.000.000

1.800.000.000جذب کمک مالی1.800.000.000زمین پونک11

200.000.000--200.000.000پروژه هشتادمین12

415.400.000--1.360.548.000جبران زیان سنواتی13

1.988.000.0001.988.000.000جمع

1-  ردیف هزینه ها
1-1 - بخش وظایف ذاتی کانون

بخش وظايف ذاتی کانون شامل وظايفی است که کانون در جهت وظايف اساسنامه ای و جهت گیری  های کلی خود در طول سال انجام می دهد.

بودجه سال 92

هزینه پس از اعمالضریب در سال  92 ضریب تخصیصپیش بینی هزینه در سال 92هزینه در سال 1 9شرحردیف

252.960.000600.000.0006/0360.000.000حقوق و مزایای پرسنل1

16.400.00030.000.0006/018.000.000استهالک دارایی ها2

24.029.136200.000.0006/0120.000.000اداری جانبی3

606.600.000800.000.0001800.000.000گردهمایی ها4

5.085.60020.000.0006/012.000.000تعمیرات ساختمان5

69.000.00030.000.0006/018.000.000تجهیزات اداری6

22.800.00040.000.0006/024.000.000متفرقه7

1.352.000.000--996.874.736جمع

  هزينه های رديف های 2 تا 7 در بخش های آتی به عنوان هزينه سربار  )بدون حقوق ( در نظر گرفته شده است.
  بودجه پیش بینی شده اين بخش در سال 91 برابر با  732میلیون ريال بوده است که رقم محقق شده نسبت به پیش بینی

36 درصد افزايش داشته است که عمدتا مربوط به برگزاری گردهمايی کنسرت بوده است.
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بودجه سال 92

1-2- سالنما

1-2- انتشارات

 پیش بینی هزینه هزینه در سال91 شرحردیف
در سال 92

 هزینه با اعمال ضریب ضریب تخصیص
در سال91 

42.160.000600.000.0000/160.000.000حقوق پرسنل مرتبط1

73.195.8921.020.000.0000/1102.000.000هزینه های سربار)ردیف های 2 تا 6 جدول 1(2

479.500.000600.000.0001600.000.000هزینه مستقیم چاپ3

594.855.892762.000.000جمع

 پیش بینی هزینه هزینه در سال91 شرحعنوان
درسال 92 

هزینه با اعمالضریب تخصیص
ضریب در سال 9 2

21.000.000600.000.0000/0530.000.000حقوق پرسنل مرتبط

36.597.9501.020.000.0000/0551.000.000هزینه های سربار)ردیف های 2 تا7 جدول(خبرنامه

191.096.250250.000.0001250.000.000هزینه مستقیم

83.225.79690.000.000190.000.000پست

421.000.000جمع

12.500.000600.000.0000/0318.000.000حقوق پرسنل مرتبط

پیامنامه و
سایت

21.958.0001.020.000.0000/0330.600.000هزینه های سربار)ردیف های 3 تا6 جدول  1(

42.500.00060.000.000160.000.000هزینه مستقیم

48.200.00055.000.000155.000.000پست

584.600.000جمع کل

1-4- بیمه
دو درصد از حقوق و مزايای پرسنل به فعالیت بیمه اختصاص دارد.      12 میلیون ريال

1-5-  کمیته ها )به جز کمیته تجلیل(
سیزده درصد از حقوق و مزايای پرسنل به فعالیت کمیته ها  )به جز تجلیل(  اختصاص دارد.     78 میلیون ريال

1-6-  کمیته تجلیل و جشن سالگرد
هفت درصد از حقوق و مزايای پرسنل به فعالیت جشن سالگرد اختصاص دارد.                            42 میلیون ريال
هزينه مستقیم جشن در سال 91                                                                                                                       285,356,550  ريال

جمع:                                                                                                                                                                                  327,356,550    ريال
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1-7- کمک به دانشکده فنی
میزان کل کمک مالی به گروه ها و پرديس های دانشکده فنی در سال 90 برابر با 221,000,000 ريال بوده است.

مبلغ در سال90 عنوان

147.350.000  1- کمک های مستقیم

67.000.000  2-  چاپ کتاب فارغ التحصیالن

پیش بینی هزينه سال 92 در اين رديف برابر با  286میلیون ريال برآورد می گردد.

2  - ردیف درآمدها

انحرافمحقق شده) ریال(پیش بینی) ریال(عنوانردیف

732.000.000996.876.736264.876.736وظایف ذاتی1

481.174.108-1.076.000.000594.825.892سالنما2

438.600.000457.077.99618.477.996انتشارات3

612.600.0001.092.842.000480.242.000بیمه4

هزینه مستقیم+کمیته ها5
54.600.000

هزینه مستقیم+
78.000.000

23.400.000

72.643.450-400.000.000327.356.550جشن سالگرد6

71.650.000-286.000.000214.350.000کمک به گروه ها و دانشکده7

بودجه سال 92

انحرافمحقق شده) ریال(پیش بینی) ریال(عنوانردیف

500.000.000572.327.95072.327.950حق عضویت1

553.770.000-1.200.000.000646.230.000فروش سالنما2

71.040.000-150.000.00078.960.000حق الدرج آگهی3

700.000.0001.381.867.046681.867.046حق بیمه4

220.250.000-2.000.000.0001.779.750.000کمک مالی5

300.000.000565.660.000265.660.000فروش خدمات6

جدول مقایسه ای درآمد پیش بینی شده و محقق شده سال  1391
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کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران
چهارشنبه 1392/04/19

هیات بازرس��ان کانون در س��ال 1391 با حضور در محل کانون، جلس��ات 
شورای عالی، گردهمايی ها و غیره، به نظارت بر فعالیت های کانون پرداخته 
اس��ت. اکنون نیز طبق وظیفه قانون، نتیجه بررس��ی گزارش دوره منتهی 
ب��ه 1391/12/30 دريافت ش��ده طی نام��ه ش��ماره 259-92-36 مورخ 
1392/03/26 ارايه می گردد. رفع موارد ابهام مورد درخواست هیات بازرسان 

در تاريخ 1391/04/18 دريافت شده است. 
ترازنامه کانون در تاريخ 1390/12/30، صورت سود و زيان و صورت گردش 
وجوه نقد همراه با يادداشت های توضیحی پیوست برای سال مالی منتهی به 
تاريخ مذکور مورد رسیدگی اينجانبان قرار گرفته است. مسئولیت صورت های 
مالی با هیات مديره و وظیفه اينجانبان به عنوان بازرسان قانونی، اظهار نظر در 

مورد صورت های مالی مزبور براساس حسابرسی انجام شده می باشد. 
به اس��تثنای محدوديت مندرج در بن��د )3( که مانع از اج��رای روش های 
الزم طبق استانداردهای حسابرس��ی برای دستیابی به شواهد کافی و قابل 
اطمینان گرديده است، رس��یدگی اينجانبان براساس استانداردهای مزبور 
انجام شده اس��ت. اين اس��تانداردها مقرر می دارد که رس��یدگی به نحوی 

برنامه ريزی و اجرا ش��ود که از نبود تحريفی با اهمیت در صورت های مالی، 
اطمینان معقول حاصل شود. حسابرسی عبارت است از رسیدگی آزمايشی 
به شواهد و مدارک پش��توانه مبالغ و اطالعات مندرج در صورت های مالی، 
ارزيابی اصول حسابداری به کار گرفته شده و برآوردهای عمده به عمل آمده 
توسط مديريت و همچنین ارزيابی نحوه کلی ارايه صورت های مالی به عقیده 
اينجانبان حسابرسی انجام شده مبنای معقول برای اظهار نظر فراهم آورده 
اس��ت.  با عنايت به اين که مالیات عملکرد س��ال مالی مورد گزارش و سال 
مالی قبل توسط ادارات مالیاتی مربوط، مورد رسیدگی قرار نگرفته است، لذا 
تعیین مبلغ بدهی مالیات مذکور به رسیدگی و اظهار نظر مقامات مالیاتی 

موکول می گردد. 
گزارش هیات مديره درباره فعالیت وضع عمومی کانون که جهت تقديم به 
مجمع عمومی عادی ساالنه تنظیم گرديده، مورد بررسی اينجانبان قرار گرفته 
است. با توجه به بررسی انجام شده نظر اينجانبان به مواردی که حاکی از عدم 
انطباق اطالعات مالی مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارايه 

شده از جانب هیات مديره باشد، جلب نگرديده است.

اعضای کانون چهارشنبه 62 تیر ماه به تماشای آخرين اجرای نمايش »شام 
با دوستان« در سالن تئاتر ايرانشهر نشستند. در اين برنامه 041 نفر از اعضا 

کانون و خانواده هايشان شرکت کردند.
کارگردانی نمايش »شام با دوس��تان« را آيدا کیخانی بر عهده دارد و در آن 
نیکی کريمی، امیر دالوری، بهناز جعفری و احمد ساعتچیان نقش آفرينی 

می کنند.
نمايشنامه »شام با دوستان« نوشته دونالد مارگولیز و ترجمه زهره جواهری 
است و در سال 0002 توانسته جايزه پولیتزر را دريافت کند. سادگی ظاهری 
متن »شام با دوستان« ممکن است برای برخی سئوال برانگیز شود که جايزه 
ادبی پولیتزر چگونه به چنین متنی تعلق گرفته است، اما اين جايزه در واقع 
حاصل نگاه دقیق و منصفانه نويسنده به اطراف خود و در عین حال پرهیز 

جدی از ور رفتن با موضوع به جای نقل و بیان درست آن است. 
داستان اين نمايش درباره دو زوج اس��ت که سال هاست با يکديگر دوست 
هستند و حاال مش��کلی برای يکی از آنها پیش می آيد که در طول نمايش 
برخورد افراد ديگر را نسبت به اين اتفاق می بینیم. زندگی امروز ما مخصوصا 
اهالی شهرهای بزرگ، شباهت زيادی به همان چای کمرنگ خانه استاد دارد 

و »شام با دوستان« تاکید اصلی را متوجه ضرورت پررنگ تر کردن زندگی و 
روابط می کند تا شايد همه چیز انسانی تر شود. 

اين تاکیدی است که دونالد مارگولیز نويس��نده اثر از طريق پرداخت ساده 
و صمیمی به جزيی ترين زوايای زندگی خانواده که بعضا در ش��رايط عادی 
بیش از حد پیش پا افتاده به نظر می رس��ند دنبال می کن��د. ديدن از زاويه 
نگاه نويسنده شام با دوستان، به يکايک ما می آموزد که »تفاخر« به سبک 
زندگی تقلیدی و مالل آور خ��ود را کنار بگذاريم و به ج��ای ترغیب عملی 
ديگران به غرق شدن در اين س��بک زندگی، به دنبال اين باشیم که خود را 
پیدا کنیم و ديگران را نیز به »پیداکردن خود« که تنها کلید »انس��انی تر« 
شدن زندگی همه انسان ها در همه جهان و در هر شرايط زيستی متفاوتی 

است فرابخوانیم. 
»شام با دوس��تان« را بايد نمايشی کامال انسانی دانس��ت که بدون هرگونه 

تظاهر مقابله جويانه، مولفه های ضداخالقی زندگی مدرن را نشانه می رود.
 طراحی صحنه نمايش را منوچهر ش��جاع برعهده دارد و موس��یقی اين اثر 
نمايشی را بهرنگ بقايی می سازد.  پريدخت عابدين نژاد ، طراح لباس و محمد 

قدس دستیار کارگردان اين نمايش هستند. 

گزارش هیات بازرسان به مجمع عمومی ساالنه

 آخرین اجرای نمایش 
 »شام با دوستان« 

در کنار اعضای کانون

هیات بازرسان 
فرزان رفیعا؛ سیدعلی میرپور؛  علیرضا عالم زاده
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دکتر عباس احمدآخوندی متولد س��ال 1336 
است. وی در سال 1356 در رشته مهندسی راه و 
ساختمان وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و 
سال 1370 مدرک کارشناسی ارشد خود را از اين 
دانشکده دريافت کرد. پس از آن به انگلستان رفت 
و در کالج رويال هالووی لندن، در رش��ته اقتصاد 
سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق به اخذ 

مدرک دکترا شد.
دکتر آخوندی مرداد سال 1361 به عنوان معاون 
سیاسی وزير وقت کش��ور )آيت ا... ناطق نوری( 
انتخاب ش��د و در دول��ت دوم آيت ا... هاش��می 
رفسنجانی نیز به عنوان وزير مسکن و شهرسازی 

فعالیت کرده است.

در پايان جلس��ه حاضران پرس��ش های خود را 
مطرح کردند. سپس مهندس اسماعیل مسگرپور 
طوس��ی، ريیس هیات مديره کان��ون و مهندس 
محمد عطارديان، ريیس ش��ورای عالی کانون با 
اهدای لوح تقدير از دکتر عباس احمدآخوندی به 
خاطر حضورشان در گردهمايی کانون قدردانی 

کرد.
مشروح سخنان دکتر آخوندی در پی می آيد:

در آغاز سخن، الزم است به يک سری از سواالت 
پاس��خ داده ش��ود. »چرا علی رغم وجود عوامل 
مختلف در اي��ران، تعداد فراوان دانش��کده های 
مهندس��ی، نی��روی ج��وان، خی��ل عظی��م 
فارغ التحصیالن مهندس��ی و درآمدهای عظیم 

نفتی، ن��ه تنها نهادهای مهندس��ی اي��ران رو به 
گسترش نیستند، بلکه بر اس��اس اظهار جامعه 
مهندسان مشاور، دفاتر مهندس��ی به تدريج در 
حال از دس��ت دادن هس��ته های مهندسی خود 
هستند؟«؛ »چرا سهم ايران از مجموع کاالهای 
ساخته شده و خدمات مهندسی در سطح جهان، 
خصوصا صنايع انرژی بر )که ما به آن دسترس��ی 
 ،WTO داريم(، بسیار اندک است؟ در گزارشات
ايران در بخش ص��ادرات صنايع مهندس��ی، در 
لیست 40 يا 50 کشور برتر، حضور جدی ندارد. 
در حالی که در سنوات اخیر برزيل، ترکیه، کره، 
تايوان و حتی تايلند و سنگاپور، بسیار پیشرفت و 
ارتقا پیدا کرده اند. کشورهايی که سابقه مهندسی 

حقوق شهروندی و نهادهای بازار مهندسی
سخنرانی دکتر عباس احمدآخوندی در گردهمایی فروردین ماه کانون:

گردهماي��ی فروردي��ن م��اه کان��ون تح��ت عن��وان حق��وق ش��هروندی و نهاده��ای ب��ازار مهندس��ی در اي��ران، 
ب��ا س��خنرانی دکت��ر عب��اس احمدآخون��دی)راه و س��اختمان 70(، وزي��ر اس��بق مس��کن و شهرس��ازی 
 28 فروردي��ن م��اه در ت��االر رجب بیگ��ی دانش��کده فن��ی ب��ا حض��ور نزدي��ک ب��ه 80 نف��ر برگ��زار ش��د.

در ابتدا دکتر محمد شکرچی زاده، دبیر کانون ضمن تبريک سال نو، به معرفی سخنران برنامه پرداخت. 
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آنها از ايران بسیار کمتر است. 
حتی برای توس��عه میادين نفتی، م��ا از امکانات 
خدمات شرکت پتروناس مالزی )کشوری با يک 
تاريخچه مهندس��ی بس��یار کوتاه و فاقد مخازن 
نفتی( استفاده کرده ايم. سوال اينجاست که حتی 
در صنعت نفت که بیش از 100سال حضور فعال و 
جدی داريم، چرا نمی توانیم به عنوان مرکز تولید 
دانش فنی اقدام کنیم؟ امروزه متاس��فانه بدون 
حضور خارجی ها امکان توس��عه منابع و میادين 
نفتی در دريا را نداريم و حتی در خشکی نیز اين 
کار را به سختی انجام می دهیم. چقدر از مجموعه 
پتنت های ثبت ش��ده در پتروش��یمی مربوط به 
ايران است؟ سوال بسیار مهم ديگر اين است که 
چرا دفاتر مهندس��ی در ايران بزرگ نمی شوند؟ 
بزرگترين دفاتر مهندس��ی در ايران در مقايسه 
با نمونه ه��ای بین المللی، دفاتر متوس��ط يا زير 
متوسط محسوب می شوند. چرا دفاتر مهندسی 

در ايران امکان رشد ندارند؟
نتايج يک تحقیق انجام گرفته از حدود 100 نفر از 
دانشجويان در آستانه فارغ التحصیلی در دانشکده 

فنی نش��ان داد که هدف بیش از 80 درصد آنها 
مهاجرت و خروج از ايران اس��ت. اين مساله عینا 
در ديگر دانشگاه های معتبر مانند صنعتی شريف، 
پلی تکنی��ک و ... وجود دارد. اين مطلب نش��ان 
می دهد که ريشه اين مس��ايل را نمی توان صرفا 
در حوزه مهندسی جستجو کرد. يکی از مشکالت 
موجود در جامعه ايران اين است که برجسته ترين 
افراد با ضرايب هوش��ی باال به دانشکده های فنی 
و مهندسی وارد می ش��وند، اما در سطح تکنیک 
باقی می مانند و ام��کان تحلیل فضای اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و چارچوبی که اساسا مهندسی 
در آن چارچوب امکان رشد و تنفس پیدا می کند، 

را نمی يابند.
 

  ساختارهای مهندسی در ایران
برای ادامه طرح اين بحث، الزم است ساختارهای 
مهندس��ی به صورت اجمالی بررس��ی شود. در 
ايران 2سیس��تم مهندس��ی )در حوزه مهندسی 
س��اخت( وجود دارد: نظام فنی اجرايی کشور و 
نظام مهندسی س��اختمان. تعاريف اين دو نظام، 
ضمن تفاوت اساس��ی، از جهت تبعی��ت از يک 

سیستم عمومی به يکديگر شباهت دارد. 

کوچکترين هسته شکل دهنده سیستم در نظام 
مهندسی س��اختمان، مهندس اس��ت؛ ولی در 
نظام فنی اجرايی کش��ور، بنگاه اس��ت. در واقع 
در نظام فنی اجرايی کش��ور، غالبا بنگاه ها تايید 

صالحیت می ش��وند؛ ول��ی در نظام مهندس��ی 
س��اختمان، تايی��د صالحیت ب��رای مهندس ها 
انجام می شود. مهم اين است که چه کسانی اينها 
را تايید صالحیت می کنند. هر دو توس��ط دولت 
تايید صالحیت می شوند. لذا اگر دولت در تايید 
صالحیت دچار خطا شود، هیچ کسی مسئولیت 

آن را نمی پذيرد. 
مفهوم رقاب��ت در توزيع فعالی��ت در حوزه نظام 
مهندسی ساختمان بس��یار جالب است. مبنای 
کار آنها اين است که کارفرما هزينه نظارت را به 

نظام مهندسی می پردازد. سازمان نظام مهندسی، 
مهندس ناظ��ر را برای نظارت بر آن س��اختمان 
انتخاب می کند ک��ه وی نیز گزارش خ��ود را به 
شهرداری ارايه می کند. به اين مساله هم افتخار 
می کنند که رابطه بین کارفرما و مهندس را قطع 

کرده اند. اين به آن معناست که اساسا کل موضوع 
رقابت در نظام مهندس��ی ساختمان، کال منتفی 
است. در نظام فنی اجرايی کشور، رقابت بیش از 
آنچه بین بنگاه های مهندسی صورت بگیرد، بین 
بنگاه های مهندسی و نهادهای شبه دولتی وابسته 

به بخش عمومی غیردولتی صورت می گیرد.
بازار تقاضا در عرضه نظام مهندس��ی ساختمان 
نیز عمدتا شامل مالکان است؛ اما يک فیلتر بین 
مالک و مهن��دس قرار گرفته و مهندس��ان برای 
گرفتن کار رقابت نمی کنند؛ بلکه کار از طريق يک 
منبع توزيع می شود. در نظام فنی اجرايی کشور، 
80درصد تقاضا از س��وی دولت اس��ت و در واقع 
دولت، متقاضی 80درص��د از خدمات بنگاه های 
مهندس��ی اس��ت. يعنی در حقیقت، بنگاه های 
مهندسی يک کارفرمای واحد دارند که می تواند 
تمام شرايط را به آنها تحمیل کند. در نظام فنی 
اجرايی کشور، قرارداد را دولت تعیین می کند و 

بنگاه ها فقط بايد آن قرارداد را امضا کنند. 
در نظام ساختمان، قرارداد آنقدر گنگ است که 
اساس��ا کارفرما نمی داند چه چی��زی از مهندس 
می خواهد. صرفا آن را برای دفع شر و پیشبرد امور 

خود در شهرداری امضا کرده و پولی به مهندس 
پرداخت می کند. 

در نظام فنی اجرايی کشور، در يک طرف دولت 
و در ط��رف ديگر بن��گاه ق��رار دارد. بنگاهی که 
صالحی��ت و ظرفیت آن توس��ط دول��ت تعیین 

نتایج یک تحقیق انجام گرفته از حدود 100 نفر از دانشجویان در آستانه فارغ التحصیلی در 
دانشکده فنی نشان داد که هدف بیش از 80 درصد آنها مهاجرت و خروج از ایران است. این 

مطلب نشان می دهد که ریشه این مسایل را نمی توان صرفا در حوزه مهندسی جستجو کرد

واقعیت این است که در حوزه مهندسی، با یک وضعیت نابازار مواجه هستیم. چراکه در تعریف 
بازار، عرضه کننده و خریدار فراوان وجود دارد. در واقع، در بازار بین عرضه و تقاضا یک تالقی 

صورت می گیرد که تعیین کننده قیمت است
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می ش��ود. از يک س��و کار از دولت ب��ه آن ارجاع 
می شود و از سوی ديگر نیز فرم قرارداد را دولت 
برايش تعريف می کن��د. حدس بزنید که طرفین 
قرارداد تا چه اندازه برابر هستند و امکان چانه زنی 
نسبت به شرايط قرارداد دارند؟ در حوزه نظام فنی 
اجرايی کش��ور، اگر اختالفی ايجاد شود، شورای 
عالی فنی مرجع رسیدگی است. اين شورا مرکب 
از 3نفر است که هر س��ه نفر آنها منصوب دولت 
هس��تند. در نظام س��اختمان، در صورت توافق 
طرفین، داوری به نظام مهندسی ساختمان ارجاع 

داده می شود. 
نهادهای حرفه ای در نظام مهندسی ساختمان، 
نهايتا از س��وی دولت کنترل می شوند. نهادهای 
حرفه ای در نظام فنی و اجرايی کش��ور، نس��بت 
به ترتیبات درون حرفه ای هیچ مرجعیت قانونی 
ندارند و فقط مکان��ی برای چانه زنی هس��تند و 

عضويت در آنها داوطلبانه است. 

سوال اين اس��ت که آيا اين ش��رايط، تاثیری در 
رشد يا عدم رشد مهندسی در ايران داشته است 

يا خیر؟
واقعیت اين اس��ت که در حوزه مهندسی، با يک 
وضعیت نابازار مواجه هستیم. چراکه در تعريف 
بازار، عرضه کننده و خريدار فراوان وجود دارد. در 
واقع، در بازار بین عرضه و تقاضا يک تالقی صورت 
می گیرد که تعیین کننده قیمت است. در حوزه 
فعالیت های مهندسی در ايران، به علت مداخالت 
مکرر دولت در زمینه صالحیت، ظرفیت، توزيع 
کار، قرارداد و غیره، اساسا بازار شکل نمی گیرد. 
چه رس��د به اينک��ه در آن ب��ازار، عرضه کننده و 
متقاضی فراوان داشته باش��یم و يک رقابت بین 
عرضه کنندگان صورت بگیرد و نتیجه اين رقابت 

منجر به ارتقای تکنولوژی و بهره وری فنی 
و مهندس��ی ش��ود. در وضعی��ت نابازار 

فعلی و علی رغم خیل عظیم محصول 
کارخانه های تولید مهندس در ايران 

)تنها در 10دانشگاه معتبر ايران 

100هزار دانشجوی مهندسی و در مجموع بیش 
از 1/5 میلیون دانشجوی مهندسی وجود دارد(، 
هنوز ت��وان رقابت در زمینه مهندس��ی با نه تنها 
کش��ورهای اروپايی، بلکه ترکی��ه و مصر و کره و 
تايوان و برزيل نیز وجود ن��دارد. آيا واقعا اصالح 
بايد در حوزه مهندسی ساختمان صورت گیرد؟ 
به واقع اگ��ر تکنیک بهتری آموزش داده ش��ود، 
مهندس��ی س��اختمان يا اصوال مهندسی کشور 
بهتر می شود؟ آيا مش��کل در واقع نظام آموزشی 
ما است؟ آيا مشکل مهندس ها هستند؟ آيا امکان 

اصالح از درون دولت وجود دارد يا خیر؟
در ش��رايط فعلی احتمال اقدام دولت به اصالح 
سیستم بسیار ناچیز است. چراکه دولت کنترل 
کامل��ی هم بر نظام مهندس��ی س��اختمان و نیز 
بر نظام فن��ی و اجرايی کش��ور دارد. در حقیقت 
خیل عظیمی از مهندس��ان مجبور به تبعیت از 
دستورات آن هستند. پس چه دلیلی برای تغییر 

وجود دارد و نیروی محرکه دولت برای تغییر چه 
می تواند باشد؟ 

نکته بعد اين اس��ت که تقاض��ا در درون جامعه 
مهندس��ی برای اصالح به دو دلیل بسیار اندک 
است. اول، توسط دولت با توجه به درآمد سرشار 
نفتی توزيع کار می کند. مهندسان علی رغم منافع 

بلندمدتش��ان برای ايجاد يک بازار بزرگ رقابتی 
مهندس��ی، به منافع کوتاه مدت خود اکتفا کرده 
و س��عی کرده اند، از دولت کار بگیرن��د. در واقع، 
تقاضا و اراده جدی در جامعه مهندس��ی کشور 
ب��رای تغییر نظام های مهندس��ی وج��ود ندارد. 
نکته دوم، بحث تازه واردهای مهندس��ی اس��ت. 
حجم عظیم فارغ التحصیالن جديد می خواهند 
به نحوی وارد بازارهای مهندسی شوند. با توجه 
به وجود مواردی مانند صالحیت و ظرفیت، اين 
افراد تالش می کنند از ظرفیت ايجاد شده توسط 
دولت استفاده کنند. در حالی که اگر اين داستان 
ظرفیت و صالحیت وجود نداش��ته باشد، بايد با 
بزرگتر از خودش��ان رقابت کنن��د و چون رقابت 
کار سختی است، عالقمند هس��تند که وضع به 
همین منوال ادامه داشته باشد. در واقع اراده ای 
برای تغییر سیستم نه در دولت، نه در نظام فنی 
مهندسی کشور و نه در مهندس های منفرد وجود 
ندارد. همه می دانند که مش��کل وجود دارد، اما 

اراده ای برای تغییر نیست. 
يک عنصر مهندس��ی در ايران بايد به عنوان يک 
کنشگر فعال اجتماعی، طالب توسعه ملی باشد و 
منافع خود را در توسعه ملی ببیند. منافع وی بايد 
از طريق بزرگ ش��دن کیک مهندسی در کشور 
تعیین ش��ود و نه از توزيع کیک موج��ود. قطعا 
گس��ترش کیک مهندس��ی در ايران به چندين 
برابر وض��ع موجود امکان پذير اس��ت؛ ولی قطعا 
در مقايس��ه با توزيع کیک به ص��ورت تعريف و 
توزيع طرح های عمرانی توسط دولت، کار بسیار 

سخت تری است.
در کل می توان استنباط کرد که موقعیت مناسبی 
نیست. به طوری که از يک سو دولت از نظر فعاالن 
اقتصادی نمی تواند کانون معرفی توسعه باشد و 
از س��وی ديگر نیز فعاالن بخش خصوصی آنقدر 
منابع در اختی��ار ندارند تا با هم��کاری همديگر 
بتوانند موتور محرکه اصالح و توسعه اقتصادی در 

ايران را سازماندهی کنند. 
آيا بدون يک اصالح محی��ط اقتصادی اجتماعی 
می توان بهره وری مهندس��ی را در ايران افزايش 
داد؟ آيا به��ره وری با آن وض��ع اجتماعی و با آن 
وضع نظ��ام ق��راردادی، يک ام��ر تکنیکی 
اس��ت؟ در واقع تکنیک بخش کوچکی 
از آن اتفاقی است که بايد برای اصالح 
در نظام مهندس��ی اي��ران رخ دهد 
و ريش��ه بهره وری در جای ديگری 
است. اش��کال کار اينجا است که ما 
مهندسان بس��یار عالقمنديم همه 
چی��ز را در چارچوب مهندس��ی 

در نظام فنی اجرایی کشور، 80 درصد تقاضا از س�وی دولت است و در واقع دولت، متقاضی 
80 درصد از خدمات بنگاه های مهندسی اس�ت. یعنی در حقیقت، بنگاه های مهندسی یک 

کارفرمای واحد دارند که می تواند تمام شرایط را به آنها تحمیل کند
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تازه ها

ببینیم و در واقع به زيرس��اخت های اجتماعی- 
اقتصادی که زندگی ما بر روی آن بنا شده توجه 

کافی نمی کنیم. 
در 30 سال گذشته، چندين رويکرد برای اصالح 
در ايران اجرا شده است، اما هیچ کدام در نهايت 
موفق ب��ه پايه گذاری يک بنیان اس��توار و پايدار 
در ايران نش��دند. يکی از داليلی ک��ه هیچکدام 

از اين رويکردها نتوانستد گس��ترش پیدا کنند، 
اين اس��ت که مرحل��ه زيربنايی توس��عه، يعنی 
"آگاه��ی ش��هروندان از حقوق اساس��ی خود به 
عنوان اصلی ترين پايگاه رش��د و توسعه" در اين 
رويکردها مغفول مانده اس��ت. نکته بسیار مهم 
در بحث ما اين اس��ت که ش��هروند فردی است 
که هويت فردی دارد و هويت فردی وی از سوی 
حاکمیت به رس��میت شناخته ش��ده است. در 
هیچکدام از نظام های مهندس��ی، اساسا هويت 
فردی مهندس که حق مسلمی است، به رسمیت 
شناخته نمی شود. می گويند مهندس کسی است 
که اين صالحیت و اين ظرفیت را دارد؛ اما جايی 
مطرح نمی شود که اين حقوق را نیز دارد. در اينجا 
بحث هويت يابی فردی ک��ه زيربنايی ترين بحث 

توسعه است، مطرح می شود.
از نظر اقتصادی و سیاسی، شهروندی "حق داشتن 
حق" اس��ت. حق آزادی بیان، ح��ق رقابت، حق 
عقد قرارداد با ش��رايط موردنظر، ح��ق چانه زنی 
در قیمت، همگی از يک جا منش��ا می گیرد و آن 
اين اس��ت که حقوق ش��ما اساس��ا به عنوان يک 
ش��هروند در يک چارچوب حاکمیت بر اس��اس 

قانونی اساسی به رسمیت شناخته شود. بنابراين 
در واقع، ريش��ه ای ترين و اصلی ترين حق، همان 
حقوق ش��هروندی اس��ت که ه��م متضمن حق 
است، هم متضمن مس��ئولیت. اگر اين مساله در 
نظر گرفته نش��ود، به جای اينکه با يک ش��هروند 
مواجه باشید، با يک توده مواجه هستید. توده به 
صورت يک خمیر است که هیچ دانه مستقل قابل 

تعريفی ندارد. مشکل ما در بحث نظام مهندسی 
ساختمان اين است که اين نظام در واقع توده ای 
اس��ت در اختیار دولت. دولت در اي��ن توده به هر 
نحو که بخواهد توزي��ع کار و صالحیت، نظارت و 
س��ازماندهی می کند. البته در نظام فنی اجرايی 
کشور نیز وضع به همین منوال است. اساسا مفهوم 
حقوق شهروندی يک مفهوم فرآيندمحور است. به 
اين معنا که در جامعه ای که ش��هروند دارای حق 
اساسی است، همه تصمیمات )از تصمیمات محلی 
گرفته تا تصمیمات حرفه ای، سیاسی و اجتماعی( 

باي��د فرآيندهای مش��خصی را طی کند. اساس��ا 
در جامعه ای پاس��خگويی معنا دارد که ش��هروند 
پرسشگر وجود داشته باشد. اگر شهروند پرسشگر 
وجود نداشته باشد، در آن سمت هم پاسخ گويی و 

شفافیت در سیاست گذاری معنا نخواهد داشت. 

برای مثال هیچ ي��ک از انجمن های مهندس��ی 
تاکنون نتوانسته از دولت سواالت بنیادين بپرسد. 
اگر هم سوالی مطرح ش��ود، آنقدر کلی است که 
در حد يک غرولند سیاس��ی است. کسی تاکنون 
وارد فرآيندهای تخصیص مناب��ع ملی در ايران 
نشده است. يک نمونه بسیار ساده در شهر تهران، 
پل و تونل صدر اس��ت. که اتفاقا کار مهندس��ی 
ارزشمندی است. اما کس��ی راجع به اهداف اين 
طرح که چیزی حدود 20درصد بودجه شهرداری 
تهران را به خود اختصاص داده، س��والی مطرح 
نکرده است. آيا اساسا صحیح است که 20درصد 
بودجه يک ش��هر به يک پ��روژه تخصیص داده 
ش��ود؟ آيا اين پروژه نمی توانس��ت تنها احداث 
يک تونل باشد؟ آيا پل هم ضروری بود؟ اگر اين 
500میلیون دالر به مت��رو اختصاص می يافت، 
کارآيی بیشتری نداشت؟ در هیچ مرجع و گزارش 
مهندسی پاسخی برای اين سواالت وجود ندارد. 
اساسا کسی چنین س��واالتی را مطرح نکرده که 

کسی بخواهد پاسخی بدهد. 
نکته بسیار مهم ديگر در بحث شهروندی اين است 
که سیستم شهروندی بايد خود را به صورت مداوم 
و همگام با تحوالت جهانی به روز کند. شهروندی 
و دولت مدرن، الزم و ملزوم يکديگر هس��تند. به 
اين معنا که با تشکیل دولت مدرن )دولتی متکی 
بر نمايندگی ملت(، بحث شهروندی مطرح شد. 
اگر شهروند وجود نداشته باش��د، انتظار داشتن 
دولت م��درن بیهوده اس��ت و اي��ن دو، دو روی 
يک سکه هس��تند. به اين ترتیب، اگر قرار باشد 
اصالحی صورت بگیرد، نمی توان از درون نهادهای 
مهندسی انتظار اين اصالح را داشت. تنها وقتی 
می توان اين اصالح را انجام داد که بحث مهندسی 
در چارچوب يک نظام اجتماعی قرار داده شود و 
در آن حق پرسش برای شهروندان قايل باشیم. 
در اين صورت شهروند مهندس، پرسش مهندسی 

می کند. 
همانطور که پیشتر مطرح شد، شهروندی در واقع 
به معنای شهرنش��ینی نیس��ت؛ بلکه شهروندی 
مترادف با يک سری حقوق است. سه دسته حقوق 
برای شهروندان تعريف ش��ده است. ابتدا حقوق 

مدنی در قرن 19 در اروپا تعريف شد. پس از آن در 
اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بیستم حقوق سیاسی 
و بعد از جنگ جهانی دوم حقوق اجتماعی مطرح 
شد. حقوق مدنی در واقع جهانی ترين فرم حقوق 
شهروندی و شامل آزادی بیان، عقیده، انتخاب و 

مهندسان علی رغم منافع بلندمدتشان برای ایجاد یک بازار بزرگ رقابتی مهندسی، به منافع 
کوتاه مدت خود اکتفا کرده و سعی کرده اند، از دولت کار بگیرند. در واقع، تقاضا و اراده جدی 

در جامعه مهندسی کشور برای تغییر نظام های مهندسی وجود ندارد

یک عنصر مهندسی در ایران باید به عنوان یک کنشگر فعال اجتماعی، طالب توسعه ملی 
باشد و منافع خود را در توسعه ملی ببیند. منافع وی باید از طریق بزرگ شدن کیک مهندسی 

در کشور تعیین شود و نه از توزیع کیک موجود
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تازه ها

 همزمان با برگزاری برنامه کوهپیمايی کجور به نوشهر 
کمیته ورزش های کوهستانی، کمیته بازديد نیز برنامه 
بازديد از خانه روستايی گیالن را تدارک ديد. در اين 
برنامه که صبح روز پنجش��نبه 12 ارديبهش��ت ماه 
1392 برگزار ش��د، 20 نفر از اعضای کانون به همراه 
خانواده هايشان شرکت کردند. اعضای کانون صبحانه 
را در مجتمع تفريحی صحرای آفتاب درخشان صرف 
کردند و قبل از ظهر به موزه خانه روس��تايی، واقع در 
سراوان رسیدند. گروه توسط يک راهنما با فرهنگ و 
خانه های قديمی استان گیالن آشنا شدند. سپس در 
رستورانی در شهر کوچه اصفهان ناهار خوردند و بعد از 
آن راهی شهر زيبای الهیجان شدند و در بام الهیجان 
برخی از اعضا از تله کابین استفاده کردند. محل اقامت 
گروه در ويالهای ساحل زيبای چمخاله )شهر لنگرود( 
بود. روز جمعه به پیک نیک در دل کوه های سرس��بز 
شهر رودسر و کنار رودخانه سفیدآب سپری شد و در 
حدود ساعت 15:00 گروه به سمت تهران حرکت کرد. 
مهندس ژيال مشايخی راد)شیمی 82( سرپرستی اين 

برنامه را برعهده داشت.

 بازدید از 
خانه روستایی گیالن

مبادله )ش��امل هر نوع قراردادی که در اجتماع 
می ش��ود، تعريف کرد( اس��ت. براب��ری در برابر 
قانون، همچنین حقوق مالکیت و عقد قرارداد و 
اينکه افراد بايد نسبت به قراردادهای خود متعهد 
باشند، نیز يکی ديگر از زيرمجموعه های حقوق 
مدنی اس��ت. در ايران چندين نوع قرارداد وجود 
دارد که موضوع قرارداد در آنها روش��ن نیست و 
طرف قرارداد هر وقت هر کاری که بخواهد برای 
شما انجام می دهد. در ايران اساسا تعهد به قرارداد 
بسیار ضعیف است )از طرف افراد به يکديگر و نیز 

از طرف بنگاه ها و دولت نسبت به افراد(. 
در بحث حقوق مالکی��ت، دخالت مکرر دولت در 
قیمت گذاری و تورم بسیار باال، به معنای کاهش 
ارزش دارايی ش��ما اس��ت. وقتی امکان خريد و 
فروش قانون در شهر وجود دارد؛ می توانید با پول، 
حق کاربری و تراکم زمینت��ان را عوض کنید يا 
ديگری می تواند تمام حقوق شما را با يک قرارداد 
بخرد. آيا واقعا پروژه ها ب��ا رقابت منصفانه توزيع 
می ش��ود؟ يک بنگاه خصوصی بايد ضمانت نامه 
بانکی ارايه دهد؛ اما يک سیستم وابسته به دولت 
می تواند با يک نامه در يک قرارداد چند میلیارد 
تومانی شرکت کند. شما برای صالحیت بايد يک 
فرآيندی بسیار طوالنی را طی کنید؛ درحالی که 
اصال به صالحیت بنگاه های شبه دولتی توجهی 

نمی شود و کسی ظرفیت آنها را کنترل نمی کند. 
اين مسايل به دلیل وجود رانت و رقابت دولت با 
بخش خصوصی و نیز عدم امکان رقابت منصفانه 

داخل بخش خصوصی است. 
در زمینه تعهد در برابر قرارداد، براساس گزارش 
ريی��س نظ��ام مهندس��ی، حج��م قراردادهای 
امضاشده توسط دولت در حال حاضر 200هزار 

میلیارد تومان است. حجم پول عمرانی تخصیص 
يافته در سال گذشته 8هزار میلیارد تومان بوده 
اس��ت. مفهوم آن اين اس��ت که بدون تورم، اين 
پروژه ها 25 س��ال طول خواهد کشید. اين نشان 
می دهد، کس��ی که اين تعه��دات را انجام داده، 
اساس��ا منابع مالی نداشته اس��ت. اما هیچ وقت 
مهندسان به خودشان جرات ندادند از دولت در 
مورد در اختیار داش��تن منابع کافی سوال کنند. 
در اين حالت، مهندس��ان به جای کار مهندسی، 
بايد با استخدام نگهبان از زمین پروژه ها نگهبانی 

کنند. اتفاق ديگری هم که رخ می دهد، اين است 
که سیستم های وابس��ته به نهادهای عمومی، به 
دلیل تجمع حجم عظیم کار، می توانند مابه ازای 
مطالبات خ��ود از، يک بن��گاه ديگ��ر را از دولت 
تصاحب کنند. ولی بنگاه های کوچک هیچ کدام 

حتی امکان تهاتر مطالبه خود را ندارند.
 در پايان و به عنوان نتیجه گیری بايد به اين نکته 

اش��اره کنم که تصور اصالح سیس��تم مهندسی 
و افزاي��ش بهره وری در حوزه مهندس��ی، قبل از 
شکل گیری مفهوم کنش گر فعال و پرسشگر که 
در واقع همان شهروند صاحب حق است، وجود 
ندارد. لذا مهندس��ان قبل از اينکه يک مهندس 

باشند بايد يک شهروند باشند. 
اگر مهندسان به عنوان يک شهروند موفق بتوانند 
هويت فردی خود را تعريف کنند، می توان امید 
داش��ت که پرسش��گر اصالح نظام مهندسی در 

ايران باشند. 

شهروند فردی اس�ت که هویت فردی دارد و هویت فردی وی از سوی حاکمیت به رسمیت 
شناخته شده است. در هیچکدام از نظام های مهندسی، اساسا هویت فردی مهندس که حق 
مسلمی است، به رسمیت شناخته نمی شود. می گویند مهندس کسی است که این صالحیت 

و این ظرفیت را دارد؛ اما جایی مطرح نمی شود که این حقوق را نیز دارد
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برنامه دش��ت الر کمیته ورزش های کوهستانی 
در تاريخ 9 و 10 خرداد ماه 1392 با سرپرس��تی 
مهندس البرز صمدی)برق 91( و با کمک نرگس 
صالحی برگزار ش��د. هدف از اين برنامه بازديد از 
پارک ملی الر قبل از ورود عش��اير به منطقه بود. 
اين برنامه در ساعت 15 روز پنج شنبه از در شرقی 

گشتی در دشت الر

 کمیته کوهنوردی کانون روز جمعه 30 فروردين 
ماه 1392 برنامه يک روزه ای را به مقصد روستای 
امامه و کل��وگان که در نزديکی فش��م قرار دارد، 
ترتیب داد. در اين برنامه 35نفر از اعضای کانون 
و همراهانش��ان ش��رکت داش��تند. قرار حرکت 
برنامه س��اعت 7 صبح از مقابل در دانشکده فنی 
در امیرآب��اد بود. گ��روه در س��اعت 9:30 به دو 
راهی امامه پايین رس��یدند و پس از گذش��تن از 
کوچه باغ های روس��تا و دو بار گذر از رودخانه به 
زمین مسطحی رسیدند و جهت برگزاری معارفه 
و صرف چای، نزديک به 40 دقیقه توقف داشتند. 
تیم ساعت 12:30 به آبش��ار کلوگان رسید و در 

مکانی باالتر از کلوگان به صرف نهار پرداخت.
گذراندن يک روز تعطیل بهاری در جمع اعضای 
کانون در محیطی سرش��ار از تازگی و طراوت، با 
گذر از کوچه باغ های روستا، شنیدن طنین دلنواز 
رودخانه و تماشای آبش��ار زيبای کلوگان روحی 
تازه به اعضای گروه بخشید. سرپرستی اين برنامه 
بر عهده مهندس ترانه رضايی)پلیمر 87( بود.    

 گلگشت یک روزه 
در روستای امامه

پرديس دانشکده های فنی آغاز شد. پس از رسیدن به محل شب مانی در کنار پاسگاه محیط بانی، آموزش 
در مورد نحوه برقراری چادر به اعضا داده ش��د. صبح فردا پس از صرف صبحانه تیم در ساعت 8 صبح 
با هدف بازديد از درياچه و دشت الر ش��روع به پیاده روی کرد. متاسفانه به علت کم آبی و عقب نشینی 

درياچه، گروه موفق به بازديد از درياچه نشد. 
در نهايت در ساعت 12:30 حرکت به سمت ماشین آغاز شد. در اين برنامه پس از برگزاری جلسه انتقاد 

و پیشنهاد تصمیم گرفته شد، برنامه های کمیته کوهنوردی کمی سنگین تر برگزار شود.



59

تازه ها

 کمیته ورزش های کوهستانی، 12 و 13 ارديبهش��ت ماه 1392 برنامه 
کوهپیمايی کجور به نوشهر را تدارک ديد. در اين برنامه 16 نفر از اعضايی 
که به طبیعت گردی عالقه داشتند، شرکت کردند. گروه با در اختیار گرفتن 
نیسان وسايل شب مانی در روستای کلیک را فراهم آورد و افراد با توشه بار 
سبک راهی مسیر پیاده روی شدند. قبل از غروب آفتاب گروه با سوار شدن 
به نیسان از امامزاده به روستای کلیک نقل مکان کرد و با میزبانی گرم دو 
نفر از اهالی ده که تدارک شام ديده بودند، در کلبه زيبايشان مواجه شدند. 
صبح روز بعد، گروه با صرف صبحانه در ساعت 9 راهی مسیر بندپی شد. 
خوشبختانه به دلیل آشنايی بیشتر راهنما با اين مسیر، طبق پیش بینی در 
ساعت 14:30 به جاده جنگل نجارده رسیدند.  نهايتا در ساعت 16 گروه به 
ماشین رسیده و با برگشت به روستای بندپی، که در جوار روستای نجارده 
قرار داشت، وسايل خود را تحويل گرفتند و در ساعت 24 به تهران رسیدند.  

سرپرستی اين برنامه بر عهده نرگس صالحی بود.

 مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره شورای عالی و هیات بازرسان کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فني دانشگاه تهران آغاز شد.
پ��س از برگ��زاری مجم��ع عموم��ی کان��ون فن��ی و تعیی��ن تاري��خ انتخاب��ات اي��ن دوره، هی��ات اجراي��ی کار خ��ود را آغ��از 
 ک��رد. ب��ر اس��اس مصوب��ه مجم��ع، روز 14، 15 و 16 م��رداد م��اه 1392 ب��ه عن��وان روزه��ای رای گی��ری تعیی��ن ش��دند. 
آخرين مهلت ثبت نام نامزدها در انتخابات مزبور، تا پايان 10 مرداد ماه است. رای دهندگان در شورای عالی و هیات بازرسان بايد مطابق با 
 آيین نامه انتخابات کانون، حق عضويت امسال و در صورت شروع عضويت از سال های قبل، حداقل حق عضويت دو سال ماقبل را پرداخته باشند. 

اعضا برای کسب اطالعات بیشتر درباره وضعیت حق عضويت پرداختی و ثبت نام می توانند با دبیرخانه کانون تماس بگیرند.
  

 هیات اجرایی انتخابات دوره دوازدهم کانون 
کار خود را آغاز کرد

کوهپیمایی کجور به نوشهر
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تازه ها

تیم کمیت�ه ورزش های کوهس�تانی کانون 
فارغ التحصیل دانش�کده فنی در تاریخ 14 
تیر ماه 1392 به همراه 11 نفر از اعضا کانون 
موفق به صعود قله 4150 متری کلون بستک 
شد. حرکت ساعت 6:40 از در دانشکده فنی 
امیرآباد به وسیله یک دستگاه مینی بوس 
آغاز ش�د. گروه در س�اعت 8:45 به گردنه 
دیزین، ابتدای ج�اده خاکی منتهی به دکل 
مخابراتی رس�یده و همان جا پیاده شدند. 
پس از حدود 40 دقیقه پیاده روی، ابتدای یال 
تا ساعت 9:45 برای صبحانه توقف کردند، 
س�پس از روی ی�ال و از مس�یر پاکوب که 
کامال مشخص است به ادامه راه پرداختند. 
هنگامی که گروه دقیق�ا از روی یال حرکت 
می کرد، باد نسبتا ش�دیدی می وزید. با سه 

کمیته ورزش کانون روز يکش��نبه 2 تیر 1392 تعداد 60 نفر از اعضای کانون و دانشجويان دانشکده فنی را در سالن 12 هزار 
نفری آزادی جهت تماشای بازی والیبال ايران و صربستان گرد هم آورد. اين برنامه با استقبال خوب اعضا رو به رو شد و همگی 

راس ساعت 17 مقابل در غربی مجموعه ورزشی آزادی منتظر ورود به سالن بودند. 
بلیط های ورود به سالن نیز توسط مهندس محمد شريف زاده بوشهری )استخراج و اکتشاف نفت 1339(، عضو و کاپیتان تیم 
ملی ايران در س��ال های 1333 تا 1339 و با همکاری فدراس��یون والیبال ايران به صورت رايگان در اختیار اعضای کانون قرار 
گرفته بود. اين بازی با پیروزی 3 بر 2 تیم ايران )قهرمان آسیا( برابر صربستان)قهرمان اروپا( به پايان رسید و اين اولین پیروزی 

ايران در لیگ جهانی والیبال بود. 

صعود به قله کلون بستک

تماشای بازی لیگ جهانی والیبال ایران و صربستان

یا چهار استراحت کوتاه، حوالی 12:20 به قله رسیدند و اعضا 45 دقیقه روی قله استراحت 
کردند و عکس یادگاری گرفتند. 2 نفر از اعضای تیم که کمی آهسته تر حرکت می کردند با 
حدود 50 دقیقه اختالف به تیم ملحق و موفق به صعود قله شدند. سپس گروه به سمت پایین 
حرکت کرد و ساعت 2:15 روی قسمتی از یال که مسطح می شد، برای ناهار توقف کردند و 
 در نهایت در ساعت 15:05 به طرف مینی بوس راهی شدند و در ساعت 19 به تهران رسیدند.

سرپرستی این برنامه بر عهده مهندس ترانه رضایی بود.
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تازه ها

به همت کمیته ورزش کانون، روز شنبه 22 تیر ماه 1392، 210 نفر از اعضای کانون، دانشجويان دانشکده فنی و همراهانشان، 
در سالن 12 هزار نفری آزادی به تماش��ای  بازی والیبال ايران و آلمان گرد آمدند. از 210 بلیت تهیه شده، 48 بلیت به صورت 
افتخاری)رايگان( از سوی فدراس��یون والیبال در اختیار کانون قرار گرفت و 162 بلیت نیز خريداری شد. آقای مهندس محمد 
شريف زاده بوشهری )استخراج و اکتشاف نفت 1339(، عضو و کاپیتان تیم ملی ايران در سال های 1333 تا 1339، چهار میلیون 

ريال از هزينه را به عنوان کمک هزينه تهیه بلیط متقبل شدند که بدين وسیله از ايشان تشکر می شود.

کانون مهندس��ین فارغ التحصیل دانشکده فنی 
دانشگاه تهران روز سه ش��نبه 28 خرداد 1392 
مس��ابقه تیم های ملی اي��ران و ک��ره جنوبی در 
چارچ��وب بازی های مقدمات��ی جام جهانی را در 
سالن چمران دانش��کده فنی برای دانشجويان و 

فارغ التحصیالن به طور زنده پخش کرد.
اين برنامه با استقبال فراوان دانشجويان رو به رو 
شد و از ساعت 16:30 که زمان پخش مسابقه بود، 
سالن مملو از جمعیت دانشجويان بود و با برد تیم 
ايران و ورود به جام جهانی 2014 در اين مسابقه، 
سالن يکپارچه از شادی شد. هماهنگی اين برنامه 
بر عهده محمدحسین طالب پور از اعضای کمیته 
تعامل کانون و مهندس حسین حدادکلور )عمران 

79( سرپرست کمیته ورزش کانون بود.

پخش زنده مسابقات 
 مقدماتی جام جهانی 

در دانشکده فنی

تماشای بازی والیبال لیگ جهانی ایران و آلمان
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تازه ها

 من عاشق رشته کوه زاگرس هستم، آن هم در فصل 
بهار. به همین خاطر در برنامه  ای که کمیته بازديد 
برای سفر به استان لرس��تان تدارک ديده بود، اسم 
نوشتم. روز س��ه  ش��نبه، صبح زود )5:10 بامداد( از 
تهران حرکت کرديم. تا روشن شدن هوا، تقريبا همه 
همسفرانم )29 نفر( خواب بودند و من که نمی  توانم 
در ماشین بخوابم، خطوط سفید جاده را می  شمردم 
)اگر تع��داد دقیق خط��وط از تهران تا قم را کس��ی 

خواست،موجود است(! 
همان اوايل شهر قم بود که در نقطه پرترافیکی، راننده 
کمی دير ترمز کرد و ماشین ما به پشت L90 مقابل 
برخورد کرد. تصادف، واقعا جدی نبود و خس��ارت 
واردشده، با نیروی دست اصالح شد! اما راننده مقابل 
حسابی ش��اکی بود و حتی حاضر به دريافت هزينه 
تعمیر ماشینش نمی  شد و اصرار به پادرمیانی پلیس 
داشت. خالصه از ما همه البه بود و از وی همه ناز!! و از 
آنجا که صبر آدمیزاد حدی داره!! ما هم رهايش کرديم 
و رفتیم پی سفرمان! راننده شاکی هم قول مردانه داد 

که از راننده ما شکايت کند!
اما در اين میان آنچه برای من زيبا بود، داستان مرد 
فروش��نده  ای بود که ما پس از تص��ادف، برای حل 
اختالف کنار بس��اط او توقف کرديم. طوالنی  شدن 
بحث ما و راننده شاکی، فرصتی به يکی از مسافرين 
داد تا از اين فروش��نده چیزی بخرد و چون تصادف 
ما واقعا بی ضرر بود، احساس کردم تنها حکمت آن، 
 روزی دادن به مرد فروشنده بود و خدا از آنجا که گمان 

نمی  بريد به شما روزی عطا می  کند....
برای صرف صبحانه در رستوران مارال  ستاره )واقع 
در 3 کیلومتری جاده قم- اراک(، توقف کرديم و من 
که عالوه بر زاگرس، عاشق نیمرو هم هستم، با لذت 
صبحانه  ام را خوردم. پس از آن، راهی شديم به سمت 
استان لرس��تان که گه گاه از آن عبور کرده بودم اما 

هرگز توقفی در آن نداشتم!
ظهر بود که به بروجرد رس��یديم. ب��ه دلیل تعطیل 
رسمی، شهر سوت و کور بود، اما ما که کاری به اين 
حرف ها نداش��تیم، فقط می  خواستیم ناهار بخوريم، 
آن هم کباب که غذای اصلی اين منطقه اس��ت! به 
رستورانی که از پیش تعیین  شده بود )رستوران حاج 
شفیع( رفتیم و جوجه کبابی با اندازه و طعم مخصوصی 
خورديم که به نظر افراد اهل فن، اگر يکبار از آن میل 
نکنید، همه  عمرتان هم نباشد، قطعا نیمی از آن بر فنا 
است!!! پیش از صرف ناهار و در همان رستوران، مراسم 
معارفه انجام شد. به اين ترتیب کم  کم يخ گروه شروع 
به آب شدن کرد. ترکیب س��نی گروه خوب بود، نه 
خیلی جوان و نه خیلی پیر! مهندس حمید مسگرپور 
و مهندس پارس��ا همراه با همس��ر و فرزندانشان و 
مهندس عراقی همراه همسرشان بودند. غیر از اينها، 
در گروه هشت دختر بوديم: مهندسات! من، زينب 
حاجی حس��ینی، زهرا تورنگ، انديشه صفابخش، 
طاهره استیری، س��ارا میرزايی، عاطفه هادی زاده و 

مهندس منا مدنی )معدن 81(

کمیته  بازديد کانون مهندس��ین فارغ  التحصیل دانشکده فنی دانشگاه 
تهران، در روزهای 14 تا 17 خردادماه 1392، س��فری 4 روزه به استان 
لرستان را به سرپرس��تی آقايان مهندس، مهدی  يار هوبخت )متالورژی 
86( و رضا يوسفی )عمران 77( برگزار کرد. نوشته زير سفرنامه  ای است 
کوتاه، به قلم مهندس منا مدنی )معدن 81(، يکی از شرکت  کنندگان در 

اين برنامه.

گزارش سفر اعضای کانون به استان لرستان

در دل رشته کوه زاگراس
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تازه ها

پريس��ا ولی پور که همراه با پدر و مادرش 
آمده بود. دکتر نجات و مهندسان! ختالن 
و يوس��فی )که همراه با مهندس هوبخت 
سرپرست برنامه بودند( و دوستانش هم از 
ديگر شرکت کنندگان بودند. پس از صرف 
ناهار به بازديد از پل قلعه حاتم رفتیم که در 
روستايی به همین نام قرار دارد. هنگام عبور 
از روستا، سقف ماشین ما، به کابل مخابرات 
منزل يکی از اهالی گیر ک��رد و آن را از جا 
کند! و من نفهمیدم که سرپرست برنامه 
چطور مشکل را حل و فصل کرد و چه شد 

که روستايیان ما را رها کردند!
پ��ل و مناظ��ر اط��راف آن، بس��یار زيبا 
و دوست داش��تنی بود، نس��یم مطبوعی 
هم می وزيد. اين پل ک��ه متعلق به زمان 
ساسانیان  اس��ت، عالوه بر آنکه مسیری 
برای عبور افراد از ع��رض رودخانه بوده، 
توسط کانالی )بر سطح آن( آب را از چشمه 
به روس��تا، منتقل می کرده است. ديدن 
آثار هوشمندانه گذشتگان، زمانی حس 
غرور و افتخار به من م��ی داد ولی امروزه، 
حس حقارت ک��ه چرا االن ب��ا وجود اين 
همه پیشرفت در علم و فناوری، نمی توانیم 
چنین بناهايی را چنان بسازيم که هزاران 

سال پابرجا بمانند؟!
بعدازظهر بود که به خرم آباد رسیديم. تا 
شام وقت آزاد داشتیم، عده ای به گردش 
در شهر رفتند که احتماال همان ها بودند که 

در ماشین به راحتی می خوابند! من خواب و استراحت 
را ترجیح دادم. هتل، تازه افتتاح شده و تر و تمیز بود 
ولی با وجود ستاره های زيادش، هنوز آمادگی پذيرايی 
از مهمانان را نداش��ت! هرچند برای دو شب اقامت 
خوب بود. پس از صرف شام در هتل و گپی دوستانه تا 

نیمه های شب، باالخره خوابیديم.

صبح روز دوم، به سمت آبشار بیشه حرکت کرديم. پس 
از توقف ماشین و کمی پیاده روی، به آبشار رسیديم. باز 
هم به دلیل تعطیل رسمی مردم زيادی از اطراف برای 
تفريح به آنجا آمده بودند. گرمای هوا طاقت فرسا بود و 
به ما مجال بیشتر از نیم ساعت ماندن نداد! ناهار را در 

خرم آباد خورديم و برای استراحت به هتل رفتیم. 
بعدازظهر آثار ديدنی شهر )گرداب سنگی، پل شکسته، 
سنگ نوشته و منار آجری( را ديديم و در آخر به سمت 
درياچه کیو رفتیم. کیو که به گويش لری همان کبود 
است، در واقع تفرجگاهی است مثل پارک ملت تهران. 
سرپرس��ت برنامه س��اعتی به ما فرصت داد تا در آن 
منطقه تفريح کنیم. من و دوستانم، ابتدا سوار قايق 
موتوری ش��ديم تا از ديدن زيبايی های درياچه لذت 
ببريم اما به دلیل حرکات آکروباتیک آقای قايقران، 
تنها چیزی که نديديم درياچه بود،چون مدام مراقب 

بوديم به درياچه پرتاب نشويم! در واقع از يکسو حرکات 
نمايشی آقای قايقران، باعث نشاط و تفريح ما و از سوی 
ديگر داد و فرياد ما عامل س��رگرمی مردم حاضر در 
اطراف درياچه شد. خالصه اينکه خیلی خنديديم، 
کلی انرژی کس��ب کرديم و در آخر به صورت موش 
آب کشیده به خشکی رسیديم! بعد تصمیم گرفتیم که 
پس از سال ها، آن هم در خرم  آباد، وسطی بازی کنیم. 
افراد شرکت کننده از هر س��ن و با هر شغلی بودند، 
جوان تا میان سال، دانشجو، مدير، کارمند، استاد و ... 
اما همه در طول بازی، 14-15 ساله شده بودند، حتی 
کمتر!! جذابیت اين سفرها برای من همین است که 
تفاوت سن و موقعیت اجتماعی فراموش می شود و 
همه در کنار يکديگر اوقات خوشی را سپری می کنند. 
به هرحال با وجود بدجنسی و قدرت گروه مقابل، بازی 
خوبی بود و خیلی خوش گذشت. با بازگشت به هتل و 

صرف شام، روز دوم سفر هم به پايان رسید.

روز س��وم با بازديد از قلعه فلک االفالک آغاز ش��د، 
آسمان آسمان ها! قلعه ای زيبا بر فراز شهر خرم آباد.

قلعه تبديل به دو موزه ش��ده بود که در آن روز تنها 
موزه مردم شناسی برای بازديد عموم باز بود و جالب 
آنکه بیشتر کارهای خانواده در فرهنگ لر )مانند ديگر 

فرهنگ های ايران( به دس��ت زنان انجام 
می شود! از پارچه بافی و تهیه شیر و ماست 
گرفته تا دامداری و جمع آوری هیزم!! گويا 
مردها درگیر امور مهم تری هستند که موزه 
مردم شناسی، محل مناسبی برای نمايش 

آنها نیست!!!!
پس از بازديد از قلعه راهی شهر الیگودرز 
ش��ديم، البته پیش از آن شاهد درگیری 
لفظ��ی دو ت��ن از همس��فران بوديم که 
متاس��فانه اين هم جزيی از س��فرنامه ام 
است! دعوا بر سر جای نشستن در ماشین 
بود! نه نه، اش��تباه نکنید، همسفران من 
بچه های مهدکودکی در تهران نبودند، آنها 
فارغ التحصیالن يک دانشکده مهندسی 
در پايتخت بودند! و آنها ک��ه ادعای برتر 
بودن داشتند، صدايشان نیز بلندتر بود!! 
خوشبختانه، به دلیل ادب و اخالق ديگر 
دوستان، ماجرا چنان کشدار نشد و همانجا 
ختم به خیر شد اما همه می دانیم که تنها 

صدا است که می ماند....!
ناهار در دورود صرف ش��د، باز هم کباب! 
اينجا استان کبابستان است! انواع و اقسام 
آن، هر لحظه و هر جا آماده اس��ت و البته 
واقعا خوشمزه هم هس��تند. پس از ناهار 
سرپرس��ت خوش ذوق برنام��ه، خوردن 
بستنی مشهور دورود را پیشنهاد داد که 
الحق خوشمزه بود. طعم آن مرا به دوران 
کودکی برد، آن زمان که بس��تنی ها هنوز بس��تنی 

بودند!
بعدازظهر به محل اقامت در الیگودرز رسیديم که تا 
يکی دو روز پیش از سفر، قرار بوده هتل جهانگردی 
اين شهر باش��د، اما مسئولین آنجا، نس��یه را به نقد 
فروخته و رزرو ما را لغو کرده بودند. سرپرست هم که 
نمی خواست برنامه چهار روزه سی نفر را به خاطر يک 
شب اقامت لغو کند، با تالش های فراوان اين مکان را 
پیدا کرده بود که از نظر کیفیت چندان مناسب نبود، 
اما بیشتر همسفران بدون ش��کايت و با فروتنی آن 
يک شب را سپری کردند. از اين نظر نسبت به برخی 

سفرها، افراد سازش پذيری همراهیمان می کردند.
تا زمان شام همراه دوستان گشتی در شهر زديم. طعم 
انرژی و آرامشی که طبیعت بکر و زيبای اين مناطق به 
آدم می دهد، با ديدن شهرهای فقیر و بی امکانات آنها، 
کمی گس می شود. متاسفانه آنچه در اين چند روز مرا 
آزار داد، فقر بود! خرم آباد که مرکز اس��تان بود، هیچ 
نداشت پس انتظاری از شهر کوچک الیگودرز نداشتم! 
از آنجا که سه روز اول سفر به خوردن کباب گذشته 
بود، همه دلشان لک زده بود برای خوردن خورشت 
قیمه ای، قورمه سبزی، کوکويی، ...! به همین خاطر 
برای شام تصمیم گرفته ش��د خورشت بخوريم. اما 



تازه ها

روز آخر با صبحانه مفصلی که سرپرس�تان برنامه تدارک 
دیده بودند، آغاز شد. پس از آن به سمت آبشار آب سفید 
حرک�ت کردیم. آن روز هم تولد دوس�ت دیگ�ری بود که 
شیرینی تهیه کرده بود. فرصتی شد تا من جلوی ماشین، 
کنار آقای اناری بنشینم که راننده این برنامه بودند؛ مردی 
لوتی منش، صبور، مهربان و خوش اخالق. آنها که زیاد در 
برنامه های کانون شرکت کرده اند، می دانند داشتن چنین 
راننده ای، چه نعمت بزرگی است و از این جهت است که من 

فضایل ایشان را برشمردم. 
نشس�تن در جلوی ماش�ین عالوه ب�ر اینکه باعث ش�د 
تکان های ماشین را که مسافران عقب نشین را آزار می داد، 
کمتر حس کنم، این امکان را به من داد که طبیعت زیبای 
زاگرس را از منظری بهتر تماشا کنم. کوه های نرم زاگرس 
با س�بزی مالیم و تک درختانی در هرس�و، به آدم فرصت 
تماشا و هضم زیبایی طبیعت را می دهند! اینجا طبیعت با 
انبوه درختان درهم و فشرده، تو را سردرگم نمی کند. به تو 
اجازه می دهد زیبایی یک درخت، پرواز یک پروانه، نرمی 

چمن و استقامت کوه را تا به انتها درک کنی. 
برای رس�یدن به آبش�ار، پس از توقف ماشین، حدود نیم 
س�اعت پیاده روی کردیم. هوا خنک تر از روزی بود که به 
آبشار بیش�ه رفتیم که احتماال به دلیل تغییر ارتفاع بود. 
هندوانه ای شیرین،جایزه رسیدن به آبشار بود. پس از نیم 
ساعت استراحت در کنار آبشار، برای صرف ناهار آنجا را 

ترک کردیم.
ناهار که خورده شد، کاری باقی نماند جز حرکت به سمت 
تهران! در راه بازگش�ت با بازی پانتومیم، اوقات خوشی را 
سپری کردیم. برخالف انتظار، در ورودی تهران، ترافیک  
س�نگینی وجود نداش�ت و ما به موقع به تهران رسیدیم. 
به این ترتیب یکی دیگر از س�فرهای من با کانون به پایان 
رسید، س�فری که به همت اعضای کمیته  بازدید، به ویژه 
سرپرستان این برنامه و همسفران خوبم، بسیار لذت بخش 

بود.
ایام خوش آن بود که با دوست به سر شد    

  باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

مگر در الیگودرز رستورانی پیدا می شد که 31 پُرس 
خورشت داشته باشد؟!!! از لحظه ورود تنها چیزی که 
همیشه آماده و در دسترس بود، کباب بوده؛ کوبیده، 
لقمه، چنجه، جوج��ه، بختی��اری و ...! حتی نگران 
بوديم که پیتزاها هم از نوع کوبیده، برگ، بختیاری 
و ... باش��ند!!! آقای هوبخت، برای شام تقريبا با همه 
رستوران های شهر تماس گرفت، ولی در کمال تعجب، 
هیچکدام در آن س��اعت، 31 پُرس خورشت آماده 
نداشتند! ظاهرا در لرستان پیدا کردن خورشت کار 
آسانی نیست!! حداقل به تعداد بیش از 10 پُرس آن هم 
پس از ساعت 7 شب! باالخره سرپرست دو رستوران 
پیدا کرد که با خريد همه خورش��ت های قیمه  شان، 

31 پُرس مورد نیاز ما کامل می شد. از آنجا که ديگر 
سرپرست برنامه در تدارک نیازهای صبحانه روز بعد 
بود، آقای هوبخت برای به سرعت آماده شدن شام، به 
دو داوطلب نیاز داشت اما برخالف سفرهای پیشین 
که همواره شرکت کنندگان، از مهندسین پیشکسوت 
تا دانشجويان جوان، همواره در کارهای اين چنینی 
آماده به کمک هس��تند، در میان آنها که سرپرست 
کمکشان را طلبید، کسی داوطلب نشد! هنگام رفتن 
از اين سر به آن سرشهر برای رسیدن به رستوران ها و 
تهیه شام آن شب، سفرهای پیشین و همسفرانی را به 
ياد آوردم که مديريت شرکت های بزرگی را دارند، اما 
با صمیمیت در همه کارها )از خردکردن پیاز تا شستن 

س��یخ های کباب!( با سرپرست همکاری می کردند! 
برای من که يکی از داليل سفر با اين گروه، صمیمیت 
و روحیه همکاری بی چشمداشت شرکت کنندگان 
در آن است، هضم اين مساله کمی سخت بود! بی شک 
تبلیغات ناکافی کمیته بازديد، همچنان باعث می شود، 
تعداد زيادی از شرکت کنندگان، از NGO بودن اين 
برنامه ها اطالع نداشته باشند. اما قطعا آنها که بیش از 
يکبار شرکت می کنند و آنها که دستی در امور کانون 

دارند، از تمامی اين مسايل به خوبی آگاهند!
باالخره شام از دو رستوران مختلف تهیه و در محل 
اقامت صرف شد. پس از شام هم جشن تولد يکی از 

همسفران با خوردن کیک برگزار گرديد.


