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این خبرنامه، از این شماره به بعد به همت جناب آقای کاظم 
قلم چی)مهندس�ی معدن ورودی س�ال 1352( و توسط 

انتشارات قلم چی به چاپ می رسد.
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تازه ها

دو سه سال بود که برای چاپ خبرنامه کانون با چاپخانه ها مساله داشتیم. در واقع، به علت کسری نقدينگی 
مزمنی که خزانه داری کانون در سال های اخیر به آن دچار شده، در عدم پايبندی به تعهدات خودمان در مقابل 
چاپخانه ها، شده بوديم عین وزارتخانه های کشور در قبال شرکت های بخش خصوصی؛ با اين تفاوت که چون 
کارفرمای مهمی محسوب نمی شديم، هر موسسه را تنها يکبار توانستیم سرکار بگذاريم. عالوه بر اين، هیات 

مديره نیز مرتب به کمیته انتشارات فشار می آورد تا هزينه های کاغذ و چاپ را کاهش دهد.
برای حل مساله ناگزير به فکر استمداد از اعضای صاحب همت خانواده فنی افتاديم. با اقدام دوست مشترکی، 
مالقاتی با آقای کاظم قلم چ��ی در محل بنیاد قلم چی صورت گرفته و طی آن مس��ايل چاپ خبرنامه را بیان 
کرديم. ايشان هم با گش��اده رويی پذيرفتند از اين به بعد شماره های خبرنامه به رايگان توسط چاپخانه بنیاد 
قلم چی به چاپ رسد. عالوه بر اين، پذيرفتند که صفحات مربوط به گزارش جشن ساالنه نیز که در شماره حاضر 

آمده است، به صورت رنگی چاپ شوند.
در اينجا ضمن تقديم صمیمانه ترين سپاسگزاری های کمیته انتشارات به خاطر اين پشتیبانی ارزشمند آقای 
قلم چی، الزم است از فرصت اس��تفاده کرده، يادآوری کنیم که تولید مجله ای با کیفیت مورد انتظار خانواده 
دانشکده فنی، عالوه بر تامین لوازم مادی، مستلزم تهیه و تدوين محتوای غنی متناسب با پتانسیل و نیز نیاز 
معنوی جامعه فارغ التحصیالن است. بديهی است که رسیدن به هدف دوم ، مستلزم بذل همت گروه بزرگی از 
اعضا، چه آنهايی که صاحب قلم يا عالقمند به نوشتن هستند و چه آنهايی که چندان عادت به نوشتن ندارند، 
می باشد. از هر دو گروه خالصانه اس��تدعا می کنیم صفحات مجله را متعلق به خود دانسته و با ارسال مطالب 
کوتاه و بلند مشتمل بر خاطرات، تجربیات، ديدگاه ها، نقدها، انتقادات، پیشنهادها و تجزيه و تحلیل های خود، 
به ويژه در زمینه های مربوط به کانون، دانشکده فنی، جامعه فارغ التحصیالن، حرفه مهندسی، اشتغال جوانان، 
آموزش مهندسی و مسايل انجمن  های مهندسی، همچنین نوشته های ادبی، هنری، تاريخی .... کانون را در 
راه رسیدن به هدف فوق ياری نمايند. عالوه بر اين، چنانچه حتی برای مدتی محدود وقت بیشتری داريد، برای 
ارتقای سطح خبرنامه با کمیته انتشارات همکاری کنید. کالم آخر اينکه خواهشمنديم، منتظر دعوت کمیته 
نمايد. متاسفانه ما اطالعات الزم و کافی درباره توان و میزان آمادگی اکثر اعضا نداريم. خبرنامه متعلق به همه 
است. بايد همت کنیم تا مجله کانون محل ثبت و انتشار موضوعات اصیل حاصل فکر و تجربه هزاران عضو نخبه 

آن باشد و نه مطالب عاريتی و ترجمه ای گردآوری شده.
اورنگ فرزانه

سرمقاله
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گزارش ویژه

 یک چشم انداز 30 ساله
در ابت��دا مهن��دس محم��د عطاردي��ان)راه و 
ساختمان 38(، ريیس شورای عالی کانون ضمن 
خوش��امدگويی به حض��ار به بی��ان مختصری از 

فعالیت های کانون در سال 1391 پرداخت.
ريیس شورای عالی کانون گفت: »در سال 1391 
مساله زمین پونک پیگیری شد و مقرر شد در سال 
1392 اين زمین ساخته ش��ود. همچنین کمیته 
تعامل با دانشکده فنی تشکیل شده و در اين سال 

کار خود را آغاز کرد.«
وی اضافه کرد: »امس��ال دانش��گاه تهران اقدام به 
تاسیس دانشگاه ش��ماره 2 تهران کرد که کانون 
اين موضوع را بررسی کرد و نامه ای اعتراض آمیز به 
دانشگاه تهران ارسال کرد. البته چندی بعد نام اين 

دانشگاه به دانشگاه البرز تغییر يافت.«
 مهندس عطارديان همچنین به تش��ريح فعالیت 
کمیته انتخاب مهندس برجسته جهت شناسايی 
مهندس برجس��ته در س��ال 1391 پرداخت. وی 
در بخش ديگری از س��خنان خ��ود، فعالیت های 
کمیته های ديگر کانون از جمل��ه کمیته بازديد، 

کمیته ورزش و کمیته انتشارات را شرح داد. 
به گفته مهندس عطارديان کانون س��ال گذشته 
کمیته استراتژی را تشکیل داد. »در اين 20 ساله 
اس��تراتژی بلندمدت نداش��تیم. اما سال گذشته 

کمیته ای برای بررسی اس��تراتژی کانون تشکیل 
شد. قرار اس��ت در اين کمیته يک چشم انداز 30 

ساله تهیه شود.«

  فنی، فنی است
در بخش بعدی دکتر محم��ود کمره ای)برق58(، 
ريیس پرديس دانش��کده های فنی، ضمن عرض 
خیرمقدم به حضار گزارش��ی از وضعیت دانشکده 

فنی ارايه داد. 
به گفته دکتر کم��ره ای، فنی در ح��ال حاضر در 
سه س��ايت، پرديس1، پرديس2 و ش��نال کشور 
)فومن و رضوانش��هر( متمرکز بوده و 9دانشکده و 
2 گروه دارد. در دانش��کده فنی 320 عضو هیات 
علمی تدريس کرده و حدود 8 هزار و 140 دانشجو 

تحصیل می کنند.
وی همچنین به کتابخانه های موجود در دانشکده 
اشاره کرده و گفت: »کتابخانه تازه تاسیس پرديس2 
دانشکده فنی به نام بنیاد آموزشی قلم چی که در 
سال 91 افتتاح شد، توس��ط آقای کاظم قلم چی 

ساخته و وقف دانشکده فنی شد.«
ريیس دانشکده فنی افزود: »اين دانشکده 10قطب 
علمی دارد. اين يعنی اين که 25درصد قطب های 
علمی کشور فنی، مهندسی هستند. همچنین 14 
موسسه تحقیقاتی مشترک با صنايع کشور داريم.« 

دکتر کمره ای تاکید کرد که دانشکده فنی در يک 
س��ال گذش��ته افتخارات جديدی را کسب کرده 
است. از جمله کسب حدود 40درصد از رتبه های 
پژوهشی کشور. همچنین گروه مهندسی صنايع به 
دانشکده تبديل شده و گروه علوم مهندسی نیز در 

فنی راه اندازی شده است.
وی همچنین گزارشی از کمک های حامیان فنی به 
اين دانشکده ارايه داد که به اين شرح است: برنامه 
احداث ساختمان دانشکده فنی در 18 هزار مترمربع 
در منطقه کارگر شمالی توسط بنیاد فنی و بنیاد 
دکتر مصلی نژاد و احداث يک خوابگاه دانشجويی با 

کمک شرکت ساراول و مهندس دهش. 
همچنین به گفته وی بنیاد فنی موفق شده است 
يک مصوبه از هیات دولت بگیرد که بر اس��اس آن 
به کمک های اعطايی اف��راد به بنیاد، مالیات تعلق 
نمی گیرد. دکتر کمره ای تاکید کرد، فنی همواره 

فنی است.

  تقدیر از استادان بازنشسته
قسمت بعدی برنامه به تقدير از استادانی که در سال 
1391 بازنشسته شدند، اختصاص داشت. تقدير از 
اين استادان توس��ط دکتر کمره ای، دکتر جبه دار 
ماراالن��ی، مهن��دس عطارديان و دکت��ر نیکخواه 
بهرامی انجام شد. در اين بخش از دکتر سیدعلیرضا 

تجلیل از پیشکسوتان، مهندس برجسته، استادان بازنشسته
جشن سالگرد کانون برگزار شد:

22 سال از تاسیس کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی گذشت. به همین مناسبت طبق رسم همه ساله، جشنی در چهارشنبه 9 اسفند 
سال 1391 در تاالر شهید چمران دانشکده فنی برگزار شد. اين جشن با استقبال پرشور و بی نظیر خانواده فنی همراه بود. به نحوی که عالوه بر تاالر 
چمران و تاالر رجب بیگی، بسیاری از حاضران ايستاده برنامه را دنبال کردند. اين مراسم به تجلیل از مهندسان پیشکسوت )دانش آموختگان سال 
1341(، تقدير از استادان بازنشسته دانشکده فنی و همچنین تقدير از مهندس برجسته سال 1391 اختصاص داشت.  جشن سالگرد ساعت 17 با 

حضور اعضای هیات مديره و شورای عالی کانون، استادان دانشکده فنی و جمع کثیری از دانش آموختگان فنی و خانواده هايشان آغاز شد. 
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گزارش ویژه

پیشوايی)شیمی(، دکتر علی اصغر خداياری)معدن 
69( و دکتر طهماس��ب مظاه��ری خورزنی )راه و 
ساختمان 55( به عنوان استادان بازنشسته دانشکده 
فنی تقدير شد. در اين بخش به اين استادان لوحی 

تقديم شد که متن آن به اين شرح است: 
»از باد چو نام او بجويیم 

در باد صدای چنگ و سرناست؛   
بر خاک چو نام او نويسیم 

هر ذره خاک حور و حواست
استاد گرامی! 

کانون مهندس��ین فارغ التحصیل دانش��کده فنی 
دانش��گاه ته��ران از خدم��ات علمی و آموزش��ی 
ارزشمند ش��ما در مقام اس��تادی دانشکده فنی 
صمیمانه قدردانی می نمايد. اين لوح به پاس سال ها 
خدمت بی دريغ ش��ما در راه اعتالی سطح علمی 
دانش آموختگان دانشکده فنی به جناب عالی تقديم 

می گردد.«

  50 سال گذشت
بخش ديگ��ری از برنامه به تجلیل از مهندس��ین 
پیشکسوت سال 1391 )مهندسان دانش آموخته 
س��ال 1341( اختص��اص داش��ت. در اين بخش 
مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای)مکانیک 
51( ضم��ن تش��کر از اعضاي��ی که ب��ه کانون در 
شناسايی مهندسان فارغ التحصیل سال 41 کمک 
کردند، از مهندس جواد شهرستانی )الکترومکانیک 
28( و مهندس غالمعلی مهاجر )معدن 29( برای 
اهدای تنديس های تجلیل به مهندسان پیشکسوت 
دعوت کرد. اين قس��مت با پخش کلیپی از حضور 
مهندسان پیشکسوت در يکی از کالس های درس 

دانشکده فنی همراه بود.
مهندس کمره ای در توضیح فعالیت های کانون برای 
شناسايی دانش آموختگان سال 1341، دانشکده 
فنی گفت: »در اين سال 161 نفر از دانشکده فنی 
فارغ التحصیل شدند که توانستیم با 110 نفر از آنان 
ارتباط بگیريم. از اين تعداد حدود 60 نفر قرار بوده، 
امشب در جشن حضور يابند که دو تن از آنان خانم 
هس��تند. 16 نفر از فارغ التحصیالن سال 1341، 
دارای درجه دکترا هستند و 33 نفر درگذشته اند.« 
در اين بخش مهندس الماسی و مهندس موسوی 
رهپیما خاطرات خود از دانشکده فنی و فعالیت های 
حرفه ای را بیان کردند. پیشکسوتان سال 1391، در 
پايان در دو گروه با يکديگر عکس يادگاری گرفتند. 
يادی از درگذشتگان خانواده فنی در سال 1391 به 
رسم سنت هر ساله بخش ديگری از برنامه بود. در 

ادامه از حاضران در جشن پذيرايی شد.

  جایزه ویژه
پ��س از پذيراي��ی، دکت��ر محمد ش��کرچی زاده، 
دبی��ر کان��ون ب��ه معرف��ی مهن��دس پ��درام 
مسعودی)معدن88(، پرداخت. مهندس مسعودی 

موفق شد در دومین مسابقه بین المللی مقاله نويسی 
دانشجويی که به افتخار پرفس��ور لطفی زاده )پدر 
علم منطق فازی( در سال 2012 برگزار شده بود، 
مقام دوم را کس��ب کند. همچنی��ن در اين بخش 
جايزه نقدی ويژه اهدايی بنی��اد دانش آموختگان 
و دوستداران دانش��کده فنی در آمريکا )FRF( به 
وی اهدا شد.  به گفته دکتر شکرچی زاده، اين بنیاد 
ساالنه جوايز ديگری را به دانش آموختگان فنی اعطا 
می کند. يکی از اين جوايز به نام دکتر قالیبافیان و 

يکی ديگر به نام پرفسور زاده است. 
به همین مناسبت بنیاد پیامی را برای کانون فنی 
فرستاده بود که توسط مهندس بديعی قرائت شد. 

  مهندس برجسته
کانون امس��ال به معرفی يک مهندس برجس��ته 
بسنده کرد. اين در حالی است که معموال هر سال دو 

مهندس برجسته توسط کانون معرفی می شود. 
دکتر مرتضی زاهدی، دبیر کمیته انتخاب مهندس 
برجسته به تش��ريح روند فعالیت های اين کمیته 
برای حصول به نتیجه و در نهايت معرفی مهندس 

برجسته سال 1391 پرداخت. 
وی گفت:»معرفی مهندس برجس��ته در هرسال 
بسته به سوابق کاری و خوش��نام بودن در صنعت 
در طی 20 سال فعالیت مهندسی انجام می گیرد. 
فعالیت های يک مهندس برجسته را در سه گروه 
حرفه ای، پژوهشی و مديريتی در نظر گرفتیم. در 
فعالیت حرفه ای 50 امتیاز در نظر گرفته ايم. برای 
فعالیت های پژوهشی 25 امتیاز و برای فعالیت های 
مديريتی 35 امتیاز در نظر گرفته ش��ده است. تا 
کنون 26 مهندس برجسته از سوی کانون معرفی 
شده است. يک مهندس برجسته نیز از گروه شیمی 
برای امس��ال در نظر گرفته ش��ده بود که به دلیل 
عدم حضورشان در ايران، اين معرفی به سال آينده 
موکول شد.« دکتر زاهدی همچنین از کسانی که در 
شناسايی مهندس برجسته کمک کرده اند، قدردانی 
کرد. سپس مهندس پرويز ونداد)مکانیک 54( را به 
دلیل فعالیت در اعتالی صنعت مهندسی مکانیک، 
به ويژه در زمینه ساخت تجهیزات هیدرودينامیک 
سدها به عنوان مهندس برجسته سال 91 معرفی 
کرد. در ادامه نیز کلیپی از فعالیت های حرفه ای اين 
مهندس برجسته به نمايش درآمد. در اين کلیپ 
مهندس مس��گرپور دقايقی را با مهندس ونداد به 

گفت و گو نشسته بود. 
مهندس ونداد، سال 1354 با مدرک فوق لیسانس 
مهندسی مکانیک از دانشکده فنی فارغ التحصیل 
شد. وی کار حرفه ای خود را از س��ال 54 تا 65 در 
ش��رکت نیرپارس که در زمینه ساخت تجهیزات 
سدها و نیروگاه ها فعالیت می کرد، آغاز کرد. سپس 
در س��ال 64ش��رکت نهربندان را برای فعالیت در 
زمینه تجهیزات هیدرومکانیک سدها و شبکه های 
آبیاری تاس��یس کرد. از جمل��ه فعالیت های وی 

می توان به طراحی يک دس��تگاه شیر هاول بانگر 
DN1400mm  و يک دس��تگاه ش��یر پروانه ای 
DN1600mm  و نظارت بر ساخت و آزمايش آن 
در ماشین سازی اراک اشاره کرد. اين شیرها در سال 
1376 در سد ش��هید يعقوبی تربت حیدريه نصب 

شده و تا کنون مشغول به کار هستند. 
مهندس ونداد در سال 1380 شرکت پیروزآراد را 
برای تولید شیرهای خاص در صنعت آب و سدسازی 
کشور و س��اخت تجهیزات هیدرومکانیک سدها 
تاسیس کرد. از جمله شرکت پیروزآراد در زمینه 
طراحی ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک 

می توان اين موارد را برشمرد: 
- طراحی، نصب و اجرای تجهیزات هیدرومکانیک 
برای پروژه های مختلف سدسازی مانند سد ماملو، 
سد يامچی، سد آيدوغموش، سد انحرافی دز و سد 

انحرافی بارزو. 
- تولید ش��یرهای هاول بانگر و غالفی و همچنین 
قطعات جداش��ونده مربوط به اين شیرها )تولید 
18دس��تگاه از ش��یرهای هاول بانگر، 4دستگاه 
شیرهای غالفی و 15 دستگاه قطعات جداشونده( 

- تولید و نصب قالب های متحرک تونل های بتنی و 
گالری های سدهای مختلف. 

اين فعالیت های که اغلب ب��رای اولین بار در ايران 
انجام ش��ده، باعث افزايش توان مهندسی کشور 
در زمینه تجهیزات هیدرومکانیک س��دها شده و 
صرفه جويی ارزی قابل توجهی را نیز در برداش��ته 
است. در ادامه لوح تهیه شده از سوی کانون توسط 
مهندس معین فر، مهندس مس��گرپور و مهندس 
آل ياسین)عمران 40(، پیشکسوت مهندسی آب، 

به مهندس ونداد تقديم شد.
س��پس مهندس روزب��ه صالح آبادی)عمران80(، 
ريیس کمیته تجلیل ضمن تشکر از حامیان کانون 
که در برگزاری اين مراسم کانون را ياری کرده اند، 
به معرفی اعضای کمیته تجلیل پرداخت. آخرين 
بخش برنامه به اجرای موسیقی توسط گروه دنگ 
شو اختصاص داشت. دنگ شو نام يک گروه موسیقی 
ايرانی است که ژانر موسیقی آن ترانه های فولکلور 
با ويرايش امروزی است. اين گروه در سطح جهانی 
نیز برای فستیوال هايی اجرا داشته که با تحسین 
منتقدان همراه بوده است. اجرای اين گروه به خاطر 

ترانه های شاد ان با استقبال حاضران مواجه شد.

  حاشیه
در حاشیه اين مراسم نمايشگاه عکسی نیز برپا بود. 
اين نمايشگاه به س��نت چند سال اخیر به نمايش 
عکس های دوران دانشجويی مهندسان پیشکسوت 
اين دوره اختصاص داش��ت. ه��ر چند عکس های 
يادگاری که آنان در حاشیه مراسم با يکديگر گرفتند 

خود قاب ديگری از خاطرات را تداعی می کرد. 
در صفحات بعدی می توانید گزارش تصويری جشن 

را مالحظه کنید.
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نگاهی به جشن سالگرد کانون
                                       از دریچه دوربین

  مهندس غالمرضا توکلی اردکانی، مهندس محمود رضوی اقدم و مهندس سیروس پشوتن

  دکتر کیومرث جعفر شقاقی

  دکتر سروش کامیاب

  مهندسان پیشکسوت رشته مهندسی عمران

  مهندس سیروس پشوتن



   اهدای لوح تقدیر به مهندس ونداد، مهندس برجسته، توسط مهندس معین فر، 

مهندس مسگرپور و مهندس آل یاسین 

  مهندس محمدصادق الماسی به همراه خانواده  

   مهندس غالمعلی مهاجر 

   مهندس شهرستانی، مهندسی 

 غالمعلی مهاجر 
و مهندس سیمین دخت انواری



  حضور پرشور خانواده فنی در جشن   

  مهندس پدرام مسعودی، مهندس منصور بدیعی و دکتر شکرچی زاده در تقدیم جایزه ویژه

  یکی از دانش آموختگان قدیمی فنی 

   دانش آموختگان از پیر تا جوان، 

مهندس یوسف یشمی و یکی از 
اعضای کمیته تجلیل



  یاد آن روزها به خیر، نمایشگاه عکس مهندسان پیشکسوت

  مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای  مهندس محمد عطاردیان 
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  رهبر گروه موسیقی دنگ شو

   مهندس کریم حسن ولی و دکتر کیومرث جعفر شقاقی

   جستجوی خاطرات مهندسان پیشکسوت در عکس 
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    دکتر مرتضی زاهدی 

    حضور خانواده فنی در تاالر چمران، دکتر اورنگ فرزانه و مهندس پرویز ونداد   

    : مهندسان پیشکسوت سایر رشته ها به جز مهندسی عمران    تندیس مهندسان پیشکسوت



روزهای پرکار کمیته تجلیل

    اعضای کمیته تجلیل پس از روزها کار فشرده

    حضور مهندسان پیشکسوت در دانشکده فنی     مهندس سیمین دخت انواری، مهندس سیدعباس موسوی رهپیما و مهندس حسین اکبرنژاد عشاق

    آماده سازی جشن



تازه ها

غالمرضا حمیدی انارکی، شهرام سلماسی، 
کاظم قلم چی، حس��ین حاجی حس��ینلو، 
عباس غف��اری، علیقل��ی ف��رداد، فرامرز 
محسن ش��ینی، مجید ضیايی، محمدرضا 
فراشباش��ی، جعفر مصباح اسکويی، فرزان 
رفیعا، محمدمهدی باطنی، حسین اکبرنژاد، 
رضا فرزانه، سیدجواد شهرستانی ، کیومرث 
جعفرشقاقی ، محمدحسن نبوی، محمدرضا 
دهقان، منصور چرخه چی، مهرزاد لک پور، 
مهوش طیرانی بابايی، حس��ین چهرآزاد، 
احمد نعمتی، جعفر کیمیاقلم، س��یدرضا 
کروبی، علی اکبر ساداتی ، غالمرضا زهری، 
کامبوزيا پزش��ک نجفی، محم��د رضايی 

، محمدباق��ر محمدی، محمدرض��ا زارع، 
محمدرضا مسعوديه، محمدصادق رسايی، 
مرتضی کمیلی، مرتضی واعظ پور، منوچهر 
ش��فیعی، مه��دی کیمیاوی، هوش��نگ 
يوس��ف خانی، احمد فتوره چی، هوشنگ 
بقايی، باقر ابطحی کاشانی، بهروز طاهرزاده، 
جواد هادی پور، حسین بابايی، حمید افشار 
، سیدفرخ رحمانی، عبدالحسین ملک تجار، 
عالالدي��ن س��ادات باريکانی، محمدکاظم 
فاضل پور، محمود ترابی، يوس��ف تبريزی، 
احمد خواجه نائینی، منصور بديعی، بهمن 
کديور، حبیب گلش��نی، حسن زندی نژاد، 
حس��ین احم��دی، س��یدمهدی نورانی، 

سیروس محس��نین، محس��ن صلصالی، 
محمداحس��ان محس��نی، محمدتق��ی 
مرادی، علی اصغر جالل زاده فرد، يوس��ف 
يش��می، ادوارد هارطونیان��س، حس��ین 
حس��ن ولی، خاط��ره لکس��تانی، داود 
میرباق��ری، سیدس��عید ش��هیدی، عزيز 
حوصله دارصاب��ر، محمدحس��ین فتاپور، 
محمد عطارديان، احمدرضا قوامی، سیدرضا 
رفیعی طباطباي��ی، فرش��اد نورايی، احمد 
محمدخانل��و، اکبر خندانی، امیرمس��عود 
مصلحی، صمد امیردستمالچی، عبدالوهاب 
 ادب آوازه، موس��ی فدايی، وه��اب نانکلی، 

محمد درمیشیان.

5

حامیان جشن سالگرد کانون

    حضور مهندسان پیشکسوت در دانشکده فنی

    جلسات کمیته تجلیل برای برگزاری جشن

    مهندس ایرج نورایی و مهندس محمود رضوی اقدم
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گزارش ویژه

ماجرا این است
روایت نایب رییس کمیته تجلیل از جشن

سیدمهدی میر محمد) شیمی 88(
اردیبهشت که می شود، تجلیل کانون نیز نو می شود و با هیات رییسه ای جدید، به پیشواز برگزاری جشن سالگرد کانون می رود. 
جشنی که یادمان و میعادگاه فارغ التحصیالن قدیمی، پیشکسوتان مهندسی کشور، دانشجویان و همه  خانواده بزرگ فنی ا ست. 

جشنی که برگزاری آن جز به یاری تجربه و راهنمایی بزرگان و همت و پشتکار جوانان و دلسوزان کانون میسر نیست. 

ارديبهشت 91 نیز، بر اس��اس رای اعضای کمیته 
تجلیل، آقای روزبه صالح آبادی، عضو شورای عالی 
و هیات مديره کان��ون، به عن��وان ريییس کمیته؛ 
نگارنده اين سطور، يعنی سیدمهدی میرمحمد از 
تازه فارغ التحصیالن دانشکده به عنوان نايب ريیس 
و خانم ش��یوا مطیع از دانش��جويان دانشکده فنی 
 به عنوان دبیر کمیته انتخاب ش��دند تا پیش برنده 
برنامه ها در راستای برگزاری جشن سالگرد کانون  

باشند.
اين جلسات در تابستان به صورت يک  هفته  در میان 
برگزار شد و در آنها به بررسی آيین نامه اجرايی کمیته 
و بررسی راهکارهای اجرايی برگزاری جشن پرداخته 
شد. با پايان تابس��تان و آغاز پايیز، کارهای اجرايی 
جدی تر ش��دند. خب ديگر اره مان را تیز کرده ايم، 
حال وقت آن است که به بريدن درختان و چوب ها 
بپردازيم و راه را به پیش ببريم. پس، جلسات هر هفته 
تشکیل می شوند. در اين میان امیرمسعود المطهری 
می شود پلیس کمیته ما. وظیفه اش اين می شود که 
با نهايت تیزبینی اجرای مصوبات را با  سوابق اجرايی 
سال های گذشته بررسی کند و به ما بگويد که کجای 

اين جاده از سرعت افتاده ايم. 
از رسوم برگزاری جشن کانون، تکريم و بزرگداشت 
بزرگ مردان و زنانی س��ت که عمری را در کسوت 
مهندس به آبادانی و پیشبرد ايران گذرانده اند. که از 
آن میان تجلیل می کنیم از مهندسان پیشکسوتی 
که 50 سال پیش از دانش��کده فنی فارغ التحصیل 

شده اند. اين تکريم در روز جشن مستلزم آن است 
که بتوانیم اين بزرگان را پس از سالیان دور گرد هم 
آوريم. اين مهم میسر نبود جز ايجاد ارتباط با تنی 
چند از پیشکسوتان س��ال های دور که در داخل يا 
خارج از ايران اقامت داش��تند که زحمت اصلی اين 
ايجاد ارتباط با آقای مهندس کم��ره ای، از اعضای 
شورای عالی و هیات مديره کانون، بود و آقای طارق 
رياضی هم در اين کار به ايش��ان کمک می کرد. در 
نهايت اطالعات به دس��ت آمده از پیشکسوتان در 
اختیار آقای سجاد کريمی قرار می گرفت تا با کمک 
خانم بهنوش فرزان، جهت انجام بازديد برنامه ريزی  
شود. قرار بر اين شد در اين بازديدها هديه ای به رسم 
يادبود به اين پیشکس��وتان اعطا گردد و از ايش��ان 
جهت شرکت در جش��ن کانون به صورت حضوری 

دعوت شود. 
همچنین گوشه ای از فعالیت مهندسی اين بزرگان 
در طول 50 س��ال مهندس��ی در قالب رزومه هايی 
تحت نظر پیشکس��وتان جمع آوری می ش��د تا در 
دفترچه رزومه پیشکس��وتان گرد هم آيند.حاصل 
تالش اين گروه از دوستان، برقراری ارتباط مستقیم 
يا غیرمستقیم با 110 نفر از 161 فارغ التحصیل سال 
41 و انجام حدود 40 بازديد و حضور حدود 60 نفر از 

کل پیشکسوتان سال 41 در جشن کانون بود. 
در همین اثنا، در جلس��ه های کمیته هر سه شنبه 
تصمیماتی در زمینه چیدمان قسمت های مختلف 
برنامه اتخاذ می ش��د. س��پس گروهی از دوستان 

موظف به تش��کیل يک زيرکمیته تخصصی شدند 
تا در جلسه های آتی، گزارش��ی شامل جمع بندی 
و بررسی پیش��نهادها و انتقادهای مطرح شده را به 

کمیته ارايه دهند. 
از جمله مهم ترين اين زير کمیته ها، زيرکمیته ای بود 
که بعدها به عنوان زيرکمیته زيرساخت نام گرفت. 
اين زيرکمیته به بررسی شیوه اجرايی و مديريت روز 
جشن و مديريت مراسم می پرداخت و به دنبال اين 
بود که انتقادهايی که هر ساله به جشن وارد می شد را 
مديريت کند. زير کمیته ديگری هم به نام موسیقی 
که با دقت و وسواس خاصی به دنبال انتخاب گروه 

موسیقی مناسب برای اجرا در روز جشن بود. 
گروهی از دوس��تان و اعضای کمیته نیز س��اخت 
کلیپ های م��ورد اس��تفاده در جش��ن را بر عهده 
گرفتند. همچنین دانش��کده فنی يک روز میزبان 
پیشکسوتان سال 41 بود تا تجديد خاطراتی داشته 
باشند با همديگر در فضای دانشکده. در آن روز نیز 
فیلم های الزم از پیشکسوتان در مقابل دانشکده فنی 
و در کالسی نمادين به ياد کالس های آن سال های 
دور تهیه شد که نتیجه آن کلیپ پیشکسوتان بود که 

در روز جشن مورد توجه حضار قرار گرفت.
و گذشت تا روز چهارشنبه، 9 اسفند ماه 1391.

روزی که زحمات 9 ماهه اعضای کمیته تجلیل کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانش��کده فنی دانشگاه 
تهران، در تاالر شهید چمران دانشکده فنی در مقابل 

ديدگاه حضار سالن، به نمايش درآمد.

رییس کمیته: روزبه صالح آبادی
نایب رییس کمیته: سیدمهدی میرمحمد

دبیر کمیته: شیوا مطیع

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا:
رضا ابراهیمی- سعید اسرافیلی- امیرمسعود 
امیرپورس��عید-  فاطم��ه   المطه��ری- 
مهتا انصاری- مهراد انصاری- س��پهر پارسا- 
حس��ین پورهمت��ی- الل��ه تراب ماراالنی- 

امیرحس��ین تق��ی زاده- امیراس��ماعیل 
حس��ن پور- محدث��ه رضاي��ی- محمدرضا 
س��اکی- طارق رياضی- امین س��لمان زاده- 
ش��هابی-  حس��ین  ش��ريفی-   س��ماء 
میثم صالح- محمد صدوقی- محمدحسین 
عب��دی زاده- مهدی کاظمی خال��دی- گلناز 
علیپور اس��کندانی- علی عنصری- جمشید 
غیاثی نژاد- هادی فارابی- محمدرضا فتاحی- 
س��حر فرح بخش- بهنوش فرزان- مهرش��اد 

 فروغان- حس��ین فقیهی- مهس��ا قاضیان-
 علی قزوينی��ان- محمدرضا قزل عاش��قی- 
سیدمحمد کباری- س��جاد کريمی- يوسف 
گل احمر- سیدعلی متولیان سجادی- مهشید 
مداح- محمدرض��ا محمدآب��ادی کمره ای- 
مهش��ید مطیع- نگار مهربان��ی- میرعلیرضا 
مهنا- احسان میرزخلیلی- مرجان نعیم آبادی- 
امیرحسین نیکخواه- محمدرضا وقار- محبوبه 

هداوند- امیررضا يگانگی- حامد يغمائیان

لیست اعضای کمیته تجلیل
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تازه ها

گفت و گو

در شماره جدید خبرنامه، پای سخنان جوانان فعال در کانون نشسته ایم تا در دنباله 
میزگردهای بررسی عملکرد 20ساله کانون، این بار نقدها و پیشنهادهای این گروه از 
اعضای کانون را مرور کنیم. این میزگرد در تاریخ پنج شنبه 10 اسفند 1391 در دفتر 
کانون برگزار شد. افراد حاضر در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از: 
مهندس هادی آجورلو)عمران 88(، مهندس میثم اکبری)متالورژی 87(، مهندس 
آیدین ختالن)معدن 80(، مهندس امین سلمان زاده)عمران 87(، مهندس حسین 
شهابی )عمران 85(،  مهندس البرز صمدی)برق 91(، مهندس بهنوش فرزان)شیمی 
89(، مهندس الدن فروغی)معدن 80(، مهندس منا مدنی)اکتش�اف معدن 81(، 
مهندس سیدمهدی میرمحمد)شیمی 88(، مهندس امیرحسین نیکخواه)برق 

82(. حاصل این میزگرد در پی  می آید.
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گفت و گو

  مهندس عالم زاده: امی��دوارم میزگردهای 
قبلی را خوانده باشید. ريش��ه اين ماجرا از آنجا 
آغاز شد که مشاهده کرديم، عمال بازخورد خوبی 
از اعضا نداريم. تجلی آن را نیز در انتخابات کانون 
می بینیم. مشارکت اعضا در انتخابات بسیار ناچیز 
است. برخی معتقدند اين مس��اله نشان دهنده 
اين اس��ت که کانون جذابیتی برای اعضا ندارد. 
برخی ديگر معتقدند که چون اطمینانشان جلب 
شده، خیالش��ان راحت است و در نتیجه شرکت 
نمی کنند. برخی ديگر معتقدند، اهدافی که در 
اساس��نامه برای کانون تعريف شده است، شايد 
آن اهداف در آن زمان مناسب بوده است و االن 
چندان مناسب نیست. هرچند به برخی اهداف 
نرسیده و حتی نزديک هم نشده ايم و موفقیتی 
حاصل نشده اس��ت. اما آن چیزی که به عنوان 
بیانیه رسالت کانون می شناس��یم 3 جنبه کلی 

دارد. 
1. گس��ترش ارتباط و تداوم و تحکی��م پیوند و 
همبستگی بین دانش آموختگان دانشکده فنی 
دانش��گاه تهران از يک س��و و با دانشکده فنی از 

سوی ديگر به منظور ايجاد انگیزه و بستر مناسب 
برای رشد خالقیت و دانش و فرهنگ مهندسی 
اعضا و توسعه و ارتقا سطح علمی دانشکده فنی 

دانشگاه تهران. 
2.  کوشش در جهت اعتالی شان و منزلت حرفه 
مهندسی و تالش در راستای شکل گیری و توسعه 
نظام ها و تشکل های مهندسی کشور و تشکیل و 

تقويت کانون مهندسین ايران. 
3.  کوشش در جهت رشد و شکوفايی و اعتالی 
صنعت و اقتصاد کش��ور و مش��ارکت در فرآيند 
تصمیم س��ازی و ايفای نقش هدايتی، نظارتی و 
نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای 
و پیشنهاد طرح های ضروری و زيربنايی بر پايه 
نیازهای جامعه و همکاری همه جانبه در جهت 

توسعه پايدار کشور.
 همان طور ک��ه مالحظه می کنی��د ما در بخش 
اول از يک جنب��ه با وجود ضعف هاي��ی که دارد 

توانسته ايم به اهدافمان دست پیدا کنیم. 
در بخش دوم که چالش برانگیز است بايد ببینیم 
آيا کانون تا کنون توانس��ته کاری انجام دهد يا 

نقشی داشته باشد؟ و بخش سوم که خیلی دست 
نیافتنی به نظر می رسد.

البته بسیاری معتقدند با توجه به شرايط محیطی 
و محاطی همین که تواسته ايم در اين نقطه 20 
سال پايدار باشیم و هدفی را تسخیر کنیم، اين 
نقطه نقطه تعادل اس��ت. البته ممکن اس��ت در 

آينده پیشرفت هم بکنیم. 
بعضی هم معتقدند اين ش��کلی که االن کانون 
دارد ب��ه يک کلوپ ش��بیه اس��ت. ي��ک کلوپ 
فارغ التحصی��الن. يعن��ی اگ��ر فارغ التحصی��ل 
دانش��کده ادبیات هم باش��ید همی��ن کارها را 
می کنید. بنابراين بويی از مهندس��ی به مش��ام 
نمی رسد. در نتیجه آن بخش دوم و سوم مغفول 
مانده اس��ت. لذا اش��کال جدی به کان��ون وارد 
می  کنند. ش��ما به عنوان اعض��ای جوانی که در 
فعالیت های کانون مشارکت داريد، نقطه نظرتان 
را مطرح کنید که آيا ما رو به پیش��رفت هستیم 
يا اين که در جا می زنیم؟ مثال همین جشنی که 
چند روز قبل برگزار ش��د آيا 10 س��ال قبل هم 
همینطور بوده و فقط افراد ديگری آن را برگزار 

جوانان ؛ گالیه ها و راهکارها
میزگرد بررسی عملکرد کانون برگزار شد

   بیگلرخانی: در ابتدا، توضیحی در خصوص میزگردهای کمیته انتشارات خدمتتان ارايه می دهم. پس از برگزاری مراسم بیستمین سالگرد 
کانون، کمیته انتشارات تصمیم گرفت، در میزگردهايی به بررسی عملکرد حال و گذشته کانون بپردازد. قرار شد میزگردهايی با سه گروه 
از اعضا، يعنی میانساالن، پیشکسوتان و جوانان برگزار کرده و پای سخنان اين اعضا بنشینیم. در دو میزگرد قبلی در خدمات میانساالن 
و پیشکسوتان کانون بوديم. در اين جلسه در خدمت شما جوانان هستیم تا در خصوص عملکرد کانون، انتقادات و پیشنهادات شما برای 

بهبود عملکرد و همچنین راهکارهای پیش رو گفت و گو کنیم. 
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گفت و گو

می کردند؟يا يک حرکت رو به جلو است؟ 
نظرات ش��ما از صفر تا صد قابل طرح هس��ت و 
در آخر ه��م يک نتیجه گی��ری می کنیم. به اين 
نکته هم توجه کنید ک��ه هدف اين میزگرد تنها 
درددل نیست. ما عالقمنديم شما در اين رويکرد 

راه حل هايی را نیز پیشنهاد کنید. 

  مهندس ف�رزان: من با توج��ه به تجربه 
کاری کم، بیشتر می توانم در مورد محور اول 
صحبت کنم. به نظ��رم ما در خصوص ارتباط 
کانون با دانشجويان و دانشکده مشکل داريم. 

البته اخیرا يک کمیته ارتباط با دانشکده 

تشکیل ش��ده اس��ت که هنوز من عملکردش را 
نديده ام. زمانی که من وارد کمیته تجلیل شدم، 
دانشجو کم بود و کمیته داشت بدنه سن و سال 
داری پی��دا می کرد. ب��ه نحوی بود که دوس��ت 
دوس��ت را می آورد و اين گونه نب��ود که کانون 
فعالیت��ی در اين خصوص داش��ته 
باشد. البته کانون يک اتاقی 
در دانش��کده داشت که 
بعدا از دس��ت رفت. اما 
در ح��ال حاضر در واقع 
کانون هیچ جايگاهی در 
دانشکده ندارد. اگر 

در جشن هم شرکت می کنند، به خاطر تبلیغات 
محیطی چند روز قبل اس��ت و اين نیس��ت که 
کانون را بشناس��ند و بیايند. ب��رای اولین بار در 
سال 87، يک کاری انجام شد و آن برگزاری يک 
اردوی آشنايی به همراه دانشکده بود که در اين 
اردو کانون را به دانشجويان تازه وارد فنی معرفی 
کرديم. هرچند کار خردی بود اما تا حدودی تاثیر 
گذاشت. س��ال های بعد يک سری نیروی جديد 
را وارد کمیته تجلی��ل کرديم که از طريق همان 
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گفت و گو

فرم هايی بود که پر کرده بودند. البته وقتی زنگ 
می زديم، اين طور نبود که حضور ذهن داش��ته 
باشند و با اهداف اينجا آشنا باشند که اصال کانون 

چیست و چرا تشکیل شده است؟ 
من خیل��ی ارتب��اط منس��جمی بی��ن کانون و 
دانشجويان نمی بینم. البته يک سری پارامترها 
نیز در اين رابطه مهم هست. مثال کانون هر سال 
يک س��ری کارآموزی تهیه می بین��د، اما آن را 
مستقیم به دانش��کده ارجاع می دهد و 
کسی متوجه نمی شود. بسیاری 
از بچه ها دوس��ت دارند بیايند 
اينجا و با مهندسان قدر آشنا 

بش��وند، اما امکان چندانی برای اي��ن امر وجود 
ندارد. کانون بیشتر تبديل به يک نهاد اجتماعی 
شده است. البته يکی از اهداف NGO، تشکیل 
نهاد اجتماعی اس��ت. اما بچه ها دوس��ت دارند، 
اينجا برای اش��تغال آنان کاری انجام شود. برای 

ارتقا سطح علمی و حرفه ای خود با افرادی آشنا 
ش��وند، اما اين قضیه مش��اهده نمی شود. همه 

می دانیم شورای عالی يک انتخاب خاص دارد.

  بیگلرخانی: يعن��ی آن تعامل الزم بین افراد 
جوان تر و قديمی تر، آن طور که جوان ترها انتظار 

دارند، وجود ندارد؟ 

  مهندس فرزان: دقیقا! اصال فکر می کنم در 
ساختار کانون اين مس��اله اين طور تعريف شده 



18

است. بیشتر هدف اجتماعی در نظر گرفته شده 
تا هدف شغلی يا هدف فنی و مهندسی. 

  مهندس عالم زاده: بس��یار خ��وب! البته ما 
امروز می خواهیم کلی تر از اي��ن صحبت کنیم. 
همه کم و بیش با مش��کالت و موانع کانون آشنا 
هستیم. اما می خواهیم ريشه ای بحث کنیم که 
آيا اينجا ک��ه کانون مهندس��ین فارغ التحصیل 
دانشکده فنی هست با آن رسالت و آرمان، موفق 
بوده است؟ آيا فکر می کنید اين مسیری که رفته 
درست بوده يا خیر؟ اين که در کانون چه اتفاقی 
افتاده نشانه هايی است که می توان ريشه های آن 

را پیدا کرد. 

  مهندس ش�هابی: واقعیت اين است که من 
حدود 5 يا 6 سال است که اينجا فعالیت می کنم 
و چندان ه��م تجربه کار در جامع��ه را ندارم که 
ببینم با اين فضا آيا می توان به آن اهداف 2 و 3 که 
اهداف کالنی هم هست رسید يا خیر؟ آيا شانس 

يا حتی پتانسیل آن را داريم يا خیر؟ 
ام��ا در ارتباط با اقب��ال کم اعض��ا از انتخابات و 
گردهمايی ها تنه��ا چیزی ک��ه می توانم اضافه 
کن��م اين اس��ت ک��ه اعض��ای کانون ب��ا توجه 
به تع��داد فارغ التحصیالن هر س��ال روز به روز 
جوان تر می شوند. هر سال دانش��کده فنی هزار 
فارغ التحصی��ل وارد جامع��ه می کن��د ک��ه اگر 
نصف آنها هم عضو کانون ش��وند، باعث می شود 
که متوس��ط س��ن اعضای کانون پايین بیايد و 

میانگین سنی کانون کاهش يابد. بیش از نیمی 
از فارغ التحصیالن زير 35 سال دارند. اگر برايمان 

مهم باشد که از آنان در کانون بهره بگیريم بايد 
آنان را در تصمیم گیری ها دخالت دهیم. ش��ايد 
برای آنان بهتر باشد که  اشخاصی که از نظر سنی 
به آنان نزديک هستند، برايشان تصمیم بگیرند. 
چون بهتر می توانن��د نیازهای آن��ان را ببینند. 
در کنار صحبت های بهنوش اي��ن را بايد اضافه 
کنم که خوب ب��ود در صحبت هاي��ش نیازهای 
فارغ التحصیالن جوان را می ديد. س��ن شورای 
عالی و هیات مديره از س��ن بدنه خیلی بیش��تر 
است و شايد تصمیمات آنان منطبق با نیازهای 
اين بدنه نیست. برای همین است که جوان ترها 
چندان جذب کانون نمی شوند يا با کمی فاصله در 
کانون حضور دارند. البته اين مساله راه حل های 

خود را دارد. 
بهتر اس��ت از االن به اين فکر بیافتیم که کانون 
ما به تدري��ج به يک کانون بس��یار جوان تبديل 

می شود. 
برخالف سال 69 که آغاز کرديم. خوب است اين 
مساله را لحاظ کنیم که هر سال حدود 500 نفر 
عضو جوان به کانون اضافه می شود. کافی است در 
نظر بگیريم که حدود 5 سال ديگر اکثريت اعضا 
زير 40 سال هستند. شايد بهتر باشد از االن از اين 
بدنه افرادی را ب��رای آن زمان تربیت کنیم. آنان 
را وارد کار کنیم و از آنان بخواهیم تصمیم سازی 
کنند. وگرنه ش��ايد آن موقع با ح��دود 15 هزار 
عضو باز هم بايد بررسی کنیم که چر انتخابات ما 
با 100 نفر شرکت کننده برگزار می شود. فکر کنم 
راه حل اين است که اين واقیعت را قبول کنیم و 

دنبال راهکار باشیم. 

  مهندس مدنی: من احساس می کنم 
اين اختالف س��نی مهم است. بالعینه 
ديده ام که بس��یاری از برنامه ها به 
خاطر اين که سن اعضای 
هیات مدي��ره خیلی 
با اکثري��ت اعضای 
کان��ون متف��اوت 
اس��ت، تصوي��ب 
نشده است. چون 

نس��ل آنها نمی توانس��ته آن برنام��ه را بپذيرد. 
احس��اس می کنم اگر در کانون جايی باشد که 

از نظر ش��غلی فارغ التحصیالن حمايت ش��وند، 
استقبال بسیار بیش��تر خواهد شد. چون يکی از 
بزرگترين دغدغه های جوانان است. کانون در اين 
زمینه هیچ حمايتی از اعضای جوان مثال خود من 
نمی کند. من اگر اهداف ديگری نداشتم ديگر به 
کانون نمی آمدم، اما کس��ی که هیچ گذشته ای 
در اينجا ندارد، وقتی حمايتی نمی بیند، بس��یار 

نسبت به جمع سرد می شود. 
نکته ديگ��ر آن که کانون يک دس��ت نیس��ت. 
چون در دو کمیت��ه فعالیت کرده ام، می بینم که 
کمیته ها با هم همکار نیستند بلکه رقیب هستند 
و اين خیلی بد است. چون دو تا کمیته کانون دو 
تا جمع رقیب نیستند بلکه بايد در کنار هم برای 
اهداف کانون فعالیت کنند. البته رقابت سالم بد 
نیست، اما بعضی وقت ها به اصطالح می خواهند 
زيراب همديگر را هم بزنند. اين خیلی شايسته 
نیس��ت. من هم ت��وی کمیته تجلیل ب��وده ام و 
هم کمیته بازديد. يادم اس��ت زمانی که کمیته 
تجلیل بودم و با کاهش نیرو مواجه بوديم، من از 
بچه ها می خواستم در سفرها برای کمیته تجلیل 
تبلیغ کنند. چون بسیاری از اعضا نمی دانند که 
می توانند به کانون بیايند. اما همه مرا مس��خره 
می کردند. در نهايت خودم به يکی دو سفر رفتم 
و کمیته را معرفی کردم. اعضا اصال نمی دانستند 
کانون چکار می کند. در کمیته بازديد حدود 70 
درصد کسانی که در سفرها ش��رکت می کنند، 
فکر می کنند ما تورلیدر هستیم و به طور اتفاقی 
فارغ التحصیل فنی هم هستیم. حتی بعضی اين 
را هم نمی دانند. به نظر من اين ناش��ی از ناکافی 

بودن تبلیغات کانون است.

  مهندس عال�م زاده: اين مطل��ب را در نظر 
بگیريد، ماجرا به اين ش��کل نیس��ت که کسی 
اينجا نشس��ته باش��د و بخواهد اين مشکالت را 
حل کند. اينها مشکالت بدنه است و در بدنه هم 
بايد حل شود. در يک ساختار دمکراتیک، عمال 
مشکالت بايد به دست خودتان حل شود. هیات 
مديره کانون به اين دلیل هیات مديره است که 
رای بیشتری آورده اس��ت. می گويیم، مشارکت 

مهندس فرزان: من خیلی ارتباط منس�جمی بین کانون و دانشجویان نمی بینم. بسیاری از 
بچه ها دوست دارند در کانون با مهندسان قدر آشنا بشوند، اما امکان چندانی برای این امر 

وجود ندارد

گفت و گو

  علیرضا عالم زاده
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اعضا کم اس��ت، چون آخرين نفر ش��ورای عالی 
با حدود 60 رای وارد ش��ورا می ش��ود، اگر شما 
500 فارغ التحصیل ج��وان داريد، چرا نمی آيید 
وارد شورای عالی شويد؟ هیچ اشکالی نیز پیش 
نمی آيد. حرکت کامال قانونی است. برای کانون 
نیز يک تبلیغ خوب است که جوان گرايی کرده 
است. اعضای جوان آمده اند و راهبری را به عهده 
گرفته اند. اگر الزم باش��د نیز کمک و راهنمايی 
می گیرن��د. از طرفی م��ا خبرنامه داري��م. بارها 
به کمیته ه��ا مثال کمیته بازديد گفته ش��ده که 
لطف بفرمايید بنويس��ید، مطالبی بنويسید که 
بتوانیم چ��اپ کنیم. اما متاس��فانه چیزی که به 
دستمان رسیده مطلب بس��یار نازلی بوده است. 
تازه مطل��ب را خان��م حکم آب��ادی از دبیرخانه 
کانون پرورانده بوده اس��ت. س��ال ها قبل زمانی 
که کمیته بازديد شروع به کار کرد، يک اتوبوس 
که به س��فر می رفت، هر کدام از مس��افران يک 
مسئولیتی داش��ت. هیچوقت اين طور نبود که 
تمام مس��ئولیت ها به عهده يک نفر باش��د و آن 

يک نفر ه��م تورلیدر به حس��اب بیايد. حاال هم 
اگر قرار است اين طوری باش��د می توان اينها را 
منعکس کرد. ش��ايد در هیات مديره هیچکس 

اين مشکالت را نمی داند.

  مهن�دس مدنی: چ��را، آق��ای مهندس به 
نظرم می دانن��د. ما درخواس��ت کرديم در يکی 
از جلس��ات گردهمايی ماهیانه کانون جلسه ای 
برای معرفی کمیته بگذاريم ب��ا کلی خواهش و 
تمنا و نامه ن��گاری، 10دقیقه وقت ب��ه ما دادند 
که اصال کافی نبود. آن هم برای کسانی که همه 
می دانستند کمیته بازديد کی هست و وظیفه اش 

چیست. 
به نظر من اصال کافی نبود. مثال در يک جش��ن 
مثل جش��ن س��الیانه نه به ما و ن��ه هیچ کمیته 
ديگری وقت نمی دهن��د. در حالی که آن زمان، 

زمان خوبی است. 

  مهندس عالم زاده: من اگر جای شما باشم، 
فکر می کنم که کان��ون يک س��ايت دارد، آنجا 
می توانید خودتان را معرفی کنید يا در خبرنامه 

کانون، البته رويکرد انتقادی را همیش��ه داشته 
باش��ید اما راه حل آن را هم پی��دا کنید و فقط 
به انتقاد اکتفا نکنید. بیايی��د عضو هیات مديره 

کانون شويد.
 البت��ه در آن ص��ورت می توانید، ص��دای خود 
را داش��ته باش��ید. الزم نیس��ت مديريت کنید. 
می توانید در شورای عالی به هیات مديره تکلیف 
کنید. کسانی در شورای عالی هستند که با شما 
همراهی می کنند. چون ما در کشور بسترش را 
نداشته ايم، فکر می کنیم که ما را خفه کرده اند. 
بايد سعی کنیم از همان روزنه ها استفاده کنیم.

  مهندس آجورلو:ماده 5 اساسنامه کانون را 
نگاه کردم. اين اهدافی که خیلی به دقت نوشته 
شده است به دو دس��ته اهداف کالن و غیرکالن 
قابل تقسیم اس��ت. در بخش اهداف کالن مثل 
تشکیل کانون مهندسین فکر می کنم من ورود 
نکنم، چون کسانی که صالحیت بیشتر و تجربه 
بیش��تری دارند، ورود کنند بهتر اس��ت. اما در 

ارتباط با نسل ما، به نظر من فارغ التحصیالن فنی 
به سه دسته قابل تقسیم هستند. يک دسته که 
حدود 5درصد اعضا را تش��کیل می دهند، افراد 
کانون محور هستند. کس��انی که بدون تشويق 
و توق��ع در طول س��ال های مختل��ف در کانون 
فعالی��ت کرده اند. اگ��ر کانون خدمات داش��ته 
باش��د يا نه، فايده داش��ته باش��د يا نه، می آيند. 
چون ب��ه کار گروه��ی عالقمند هس��تند. از آن 
طرف آن س��وی طیف، کانون گريز هس��تند که 
در هر صورت و با هر نوع تبلیغی نمی آيند و وارد 
کار گروهی نمی ش��وند. اين دس��ته هم به نظر 
من کمتر از 5درصد فارغ التحصیالن هس��تند. 
جمعیتی حدود 90درصد نیز بین کانون محورها 
و کانون گريزها ق��رار دارند که م��ا در مورد آنان 
صحبت می کنیم. اگر نکاتی را که دوستان اشاره 
کردند بپذيريم، اولین قدم را برداش��تیم. به نظر 
می رس��د يک غريبگی بی��ن آن 90درصد و اين 
5درصد کانون محور وج��ود دارد. آن 90درصد 
سه خاصیت دارند. يکی اين که با کانون آشنايی 
ندارند. بسیاری از افراد حتی نمی دانند که کانون 
س��ايت دارد. برخی حتی نمی دانن��د که کانون 

جشن سالیانه دارد. چون ارتباطشان مدت هاست 
که با کانون قطع شده است. مخصوصا مسن ترها 
که ارتباطشان با دانش��کده هم قطع شده است. 
اما برای جوان ترها هم می تواند اين اتفاق بیافتد. 
در سال يک هفته روی جش��ن تبلیغ می شود و 
جشن برگزار می شود. برخی به داليلی سرشان 
ش��لوغ بوده و متوجه نش��ده اند که مثال جشن 
فارغ  التحصیالن اس��ت يا جشن فارغ  التحصیلی. 
اين مورد برای خود من در مواجه با برخی اعضا 
اتفاق افتاده اس��ت. ويژگی دوم که بايد بپذيريم 
اين اس��ت که اين گروه باالخره دنبال يک سری 
مزايا هس��تند. می دانم در کانون بحثی هس��ت 
که اگر کس��ی دنبال منفعت هست، نیايد. چون 
کانون دنبال کسانی است که آن را دوست دارند. 
اما خواهی نخواهی بايد بپذيري��م برخی دنبال 

مزايا هستند.
ويژگی سوم، اين که اين اعضا منفعل هستند. اين 
ويژگی بسیار مهم اس��ت. جذب و ارتباط با آنان 

بسیار سخت است. 
از آن سو يکی ديگر از مشکالت کانون نبود درآمد 
اس��ت. چون يک NGO بوده و اين دس��تمان 
را بس��ته اس��ت. خیلی کارها می خواهیم انجام 
دهیم اما پول نداريم. به همین دلیل ويژگی دوم 
کانون اتفاق افتاده اس��ت. يعنی خدمات کانون 

گران است. 
اين که پیش��نهاد دادي��د، يک نف��ر از اين اعضا 
می تواند بیايد عضو هیات مديره ش��ود. سه نفر 
از اعضای حاضر عضو هیات مديره هستند. البته 
می شود کمیته ای تشکیل دهیم با عنوان کمیته 

ارتباط کمیته ها با هیات مديره. 

  مهن�دس س�لمان زاده: البته ه��ر کدام از 
کمیته ها در هیات مديره يک نف��ر را دارند، هر 
چند گاهی به صورت نفر غیررس��می. اما گاهی 

خالف منافع کمیته عمل می کند. 

  مهندس عالم زاده: بگذاريد که صحبتتان را 
قطع کنم. چون داريم کمی منحرف می ش��ويم. 
ببینید ما شخصیتی به نام کانون نداريم. کانون را 
ما ساخته ايم. وگرنه شخصی به نام کانون نداريم 
که بگويد اين را می خواهم و آن را نه. اگر کس��ی 
را بخواهیم همه می خواهیم و اگر نه باز هم همه 
نه. چارچوبی را خودمان درس��ت کرده ايم و اگر 
الزم باشد، آن را می ش��کنیم. درست است يک 
بخشی منفعل هس��تند. نمی شناس��ند. اطالع 
ندارند. اصال نمی توانند اطالعی بگیرند. االن اگر 
شما بخواهید در مورد دوست فارغ التحصیلتان 

مهندس شهابی: کانون ما به تدریج به یک کانون بسیار جوان تبدیل می شود. سن شورای 
عالی و هیات مدیره از سن بدنه خیلی بیشتر است و شاید تصمیمات آنان منطبق با نیازهای 

بدنه نباشد

گفت و گو
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اطالع��ات بگیري��د، نمی توانید. چ��ون چنین 
چیزی در س��اختار کانون تعريف نشده است. از 
دبیرخانه هم نمی توانید اطالع��ات بگیريد. اين 
نقص ماس��ت. دلیلش هم اين است که خودمان 
خواس��ته ايم. هر چند نمی گويی��م، نمی توان به 
طور مس��تقیم از طري��ق کانون کار پی��دا کرد. 
هرچند اين هم می تواند وظیفه کانون باشد. اما 
حداقل خدمات اين اس��ت که هم دانشکده ای ها 
می توانند ب��ا يکديگر ارتباط برق��رار کنند. مثال 
يک فارغ التحصی��الن جوان ب��ا فارغ التحصیل 
موفق مع��دن ارتباط بگیرد. اي��ن حداقل امکان 
يک مجموعه مهندس��ی اس��ت. اين را هم شما 
بايد بخواهید. معموال فارغ التحصیل میانس��ال 
نمی آيد فکر کند، ي��ک فارغ التحصیل جوان چه 
مش��کالتی دارد. اگر اتفاقی بیافتد بايد از همین 
جا بجوش��د و باال بیايد. من به جرات می گويم، 
اگر قرار باشد تغییر کند ش��ما بايد تغییر دهید. 
وگرنه اعض��ا در باالتر دچار روزمرگی ش��ده اند. 
حتی اگر آن تقس��یم بندی را صحی��ح بدانیم و 
فرض کنیم اف��راد فعال 5درصد هس��تند که به 
نظر من نیس��تند، بقیه را ش��ما بايد به جنب و 
جوش واداريد. بررس��ی کنید که چ��ه نیازهايی 
دارند. به اعتقاد من قبال خیلی بهتر بود. مثال يک 
زمان برای پس��ت خبرنامه کانون، مديرعامالن 
شرکت های مهندسی می آمدند، مجله را داخل 
پاکت می گذاش��تند. اينقدر امید بود. يک بار ما 

150نفر را برای گشت به مازيچال برديم. اينقدر 
افراد داوطلب داشتیم که حاضر بودند مرخصی 
بگیرند و بروند آنجا کار کنند. وظیفه شان اين بود 
که زودتر بروند و تدارکات گروه را انجام دهند و 
چنین چیزی را با ج��ان و دل می پذيرفتند. اين 

تغییر چندان دشوار نیست. 
بايد از درون شروع کرد. خواهشم اين است که در 
سخنانتان به اين موضوع هم توجه کنید و راهکار 
ارايه بدهید و فقط وضعیت را ترسیم نکنید. همه 
می دانیم که االن کانون وضعی��ت خوبی ندارد. 
عضو بیرون اصال نمی داند که می تواند از اين در 

تو بیايد.
 حتی اگر هم بخواهد بیايد نیز برايش يک جا پا 
محکم نمی کنید. می نشینید در کمیته ها رقابت 
می کنید. قرار نیست همه در يک مجموعه قربان 

صدقه هم بروند. چه اشکالی دارد که يک کمیته 
از شورای عالی به بازرسان شکايت کند.

  مهندس آجورلو: من هم با شما موافق هستم 
که اگر مشکلی هس��ت خودمان ايجاد کرده ايم. 
چون نتوانس��ته ايم با اعضای بیرون از مجموعه 
ارتباط برقرار کنیم. اگر هر کمیته ای يک نماينده 
 در هی��ات مدي��ره دارد و باز به نتیج��ه مطلوب 
نمی رسد، به نظر می رسد بايد ساختارها را عوض 
کنیم و اج��ازه دهیم اعضای هی��ات مديره بین 
دوره ای عوض شوند و مثال بین اين اعضای فعال 
يک نماينده تعیین کنند و اين نماينده در هیات 
مديره صحبت کند و از اين طريق صدای خود را 

به گوش اعضای هیات مديره برساند.
 

  مهن�دس س�لمان زاده: من در ط��ول اين 
سال ها يعنی 10 سال کارم در کانون، خیلی غر 
زده ام. به نظر من دمکراسی مثل يک چرخ است و 
بايد بچرخد. اين نیست که از فردا تصمیم بگیريم 
که دمکراتیک شويم. در سال های اخیر اين چرخ 
آگاهانه يا غیرآگاهانه درکانون متوقف شده است. 
مثل کشور خودمان. زور اين را هم نداريم که علیه 
دوستان کودتا کنیم. چون اعضا اصال خبر ندارند 
که می توانند رای دهند. ما 35 کانديدا داشتیم 
که 150 نفر رای دادند. که بیش��تر آن هم خود 

کانديداها بودند. 

متاسفانه س��اختار کانون بسیار ژنرال و سربازی 
است و اصال هم به سربازان اجازه داده نمی شود 
که سرجوخه شوند. چون می ترسند نکند طرف 
سرهنگ شود و بعد  تیمسار شده و از او جلو بزند. 
يکی ديگر از ايرادات اساسی کانون پافشاری زياد 
بر روی کیفیت است. کیفیت يک جايی به خاطر 
هزينه ها مینیمم می ش��ود. کانون همیشه يک 
اس��تاندارد غیرواقعی را برای خود در نظر گرفته 
است. غیرواقعی که می گويم به خاطر اين است 
که می بینیم. مثال سقف باالی سر دبیر مدت ها 
ريخته بود. ويترين کانون هم هست. حتما بايد 
گچکار استاندارد پیدا می کرديم. خیلی از پروژه ها 
در کانون به اين شکل است. پروژه هايی که خوب 
شروع می شوند، اما آنقدر س��ر کیفیت انگولک 
می شود که عمال به نتیجه نمی رسد. پروژه های 

100 میلیونی و 200 میلیونی تا پروژه هايی مثل 
زمین کانون که سال های سال است که مهندسان 
مملکت نتوانسته اند يک خانه بسازند. اين بحث 
کیفیت بسیار بحث خطرناکی است. همیشه هم 
يک بهانه وجود دارد ک��ه ما که نمی خواهیم کار 
آشغال انجام دهیم. کمیته ای هم برای اين منظور 

تشکیل می شود. 
نکته دوم اين که کانون بسیار محافظه کار است. 
ش��ايد يکی از رمزهای ماندگاری آن هم همین 

نکته است.
 چون در کش��وری که داش��تن س��اختار مدنی 
يک جور جرم غیررسمی اس��ت، محافظه کاری 
الزمه بقاست. يادم اس��ت چند سال پس از رواج 
پیامک های تبلیغاتی، با حس��ین و امیرحسین 
يک تجربه داش��تیم و به زور توانس��تیم پیامک 
را به کانون بقبوالنیم. آن س��ال به خاطر همین 
پیامک ها، جشن سالیانه بسیار پرشور و با حضور 
جمعیت بیشتری برگزار شد. آنقدر محافظه کارانه 
با پیامک برخورد کرديم که ديگر کارکردش را از 

دست داد. 
االن ابزرهای جديدی است که آنقدر با اينها هم 
محافظه کارانه برخورد می کنیم که ارزش خود را 
از دست می دهد. همه استدالل ها هم منطقی و 

بسیار زيباست که البته کارايی ندارد. 
بحث گران بودن خدمات نیز بخش��ی به خاطر 
همین کیفیت است. چون بس��یاری از پروژه ها 
را به ثمر نرسانده ايم، گران می شود و خدمات با 
کیفیت باال هم گران است ديگر. دو سه سال قبل 
که به کمیته بازديد کم��ک می کردم، فقط عده 

خاصی با سفرهای آن همراه بودند.

  مهندس مدنی: خیلی از دوستان ما به خاطر 
حق عضويت باال رای ندارند. چون حق عضويت را 

پرداخت نکرده بودند. حق عضويت باالست.

  مهن�دس عالم زاده: بله زياد اس��ت. ش��ما 
می گويد کانون برای ما چکار کرده است که رای 
بدهیم. اما اين هنر شماس��ت. به من هم انتقاد 
وارد اس��ت. ما هم اگر مقصر هس��تیم شما بايد 

تصحیح کنید. 

  مهندس مدنی: يک بخشی به خاطر افرادی 
مثل خود ايشان )اشاره به مهندس سلمان زاده( 

است که آنان را تايید می کنند.

  مهندس عالم زاده: ش��ما بايد با رفتارهای 
کامال دمکراتیک ب��ا 100 نفر صحب��ت کنید و 

مهندس مدنی: کانون یک دست نیس�ت. کمیته ها با هم همکار نیستند بلکه رقیب 
هستند. در حالی که باید در کنار هم برای اهداف کانون فعالیت کنند

گفت و گو
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آنان را اقن��اع کنید. می توانید ب��ا چندين نفر از 
دوستانتان صحبت کنید. چند نفر را که بتوانید 
بفرستید در شورای عالی، ساختار اصالح می شود. 
اما نبايد فقط انتقاد کرد. من بحث کیفیت را به 
شدت قبول دارم. چون بايد يک کار را انجام داد. 
حتی اگر کیفیتش بد باش��د. مث��ال در بازديد از 
منطقه اهر ما اجباراً به مسافرخانه رفتیم، چون 
اهر هتل نداشت ما همه اکیپ فارغ التحصیالن 
دانشکده فنی را به مسافرخانه اهر برديم و کسی 
هم اعتراض نک��رد. اما اکنون رويک��رد کیفیت 
اينقدر باال رفته است که اصال امکان ندارد بتوانیم 
حرف مسافرخانه را بزنیم. آن موقع از اول به اين 
موضوع ع��ادت کرده بودند که اين س��فرها يک 

حرکت جمعی است. 

  مهن�دس مدنی: جال��ب اين اس��ت که در 
سفرهای ما اتفاقا بیش��تر افراد قديمی اعتراض 

می کنند.

  مهندس عالم زاده: وقتی کس��ی را بیاوريد 
که 100 رای بی��اورد می رود تو و اگر کس��ی را 
بیاوريد که 200 رای داش��ته باشد، آن شخص 
نمی رود. به همین سادگی. اصال اين افراد مشکل 
شما نیستند. من با تک تک اعضای شورای عالی 
آشنا هستم. در شورای عالی کسی با حرف های 
شما مخالفتی ندارد. ش��ما از کانون يک موجود 
س��اخته ايد که هر چیزی به او می زنید به سمت 

خودتان باز می گردد. 

  مهندس نیکخ�واه: به نظر م��ن همین که 
هس��تیم موفقیم. همین که 20 س��ال است که 
کانون وج��ود دارد و االن دارد فک��ر می کند که 
چگونه بهت��ر عمل کند، نش��ان دهنده موفقیت 
جمعی است که کانون را به وجود آورده اند. اگر 
بخواهیم با اهدافی که از ابتدا داش��تیم مقايسه 
کنیم، يک ايراد دارد و آن اين اس��ت که شرايط 
محیطی را ناديده می گیري��م. آنچه که در حال 
حاضر می تواند به ما کمک کند، مقايسه کانون با 
نهادهای مشابه ما است که زودتر يا ديرتر از ما به 
وجود آمده اند. ببینیم آنها کجا هستند و در چه 
وضعیتی هستند. اين مقايسه يک وضعیت روشن 
به ما می دهد. کانون يک س��ری اهدافی دارد که 
آن بحث جدايی است که چقدر اين اهداف قابل 
دس��تیابی اس��ت يا خیر؟ اما فعال اين اهداف را 
در دس��ترس داريم. با فرض داش��تن آنها برای 
رسیدن به آنها نیازمند يک زيرساخت هستیم و 
زيرساخت آن حضور اعضاست که همه دوستان 

  حسین شهابی

امین سلمان زاده  

  مهندس بهنوش  فرزان

هادی آجورلو

  سید مهدی میر محمد

گفت و گو
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در اين فرض اشتراک نظر دارند و خود کانون هم 
اين نیاز را به رسمیت شناخته است. ما دنبال هر 
هدفی که باش��یم اولین قدم اين است که اعضا 
حضور داشته باشند و اعضا تعداد قابل توجهی از 
فارغ التحصیالن باشند، برای رسیدن به اهدافی 

که وجه بیرونی دارند. 
برای رسیدن به وجه بیرونی اول بايد وجه درونی 
داشت.  اگر سريع تر بخواهیم دنبال راهکار برويم، 
شايد بهتر باش��د ديدمان را اصالح کنیم ببینیم 
چه چیزی می تواند اعضای م��ا را دور هم جمع 
کند. حاال اين برنامه می تواند کنس��رت احسان 

خواجه امیری باش��د يا برنامه ديگ��ری. بعد بايد 
به اين برنامه احترام بگذاريم. اگر اين برنامه يک 
بازديد است به آن احترام بگذاريم. ممکن است 
از ديد ما چندان برنامه خوب و جذابی نباش��د، 
اما وقتی واقعیت موجود ما اين است و برای اين 
وقايع می توانیم اعضا را جمع کنیم، پس اينها را 
به عنوان زوايد در ذه��ن و تصمیم گیری هايمان 
به حس��اب نیاوريم. بپذيريم که اين وقايع نقش 
مهمی در تصمیم گیری های ما دارد. کنس��رت، 

جشن سالیانه و ...
نکت��ه ديگر؛ ب��ه نظر من س��اختاری ک��ه برای 
کانون تعريف شده است، هم حرفه ای است هم 
دمکراتیک. بسیاری از ايرادات به آن وارد نیست. 
فرآيند به درستی ترسیم شده است. مسايلی که 
با آن مواجهیم به خاطر اين چارت نیست بلکه به 
خاطر چارت سايه ای است که در همه سازمان ها 
وجود دارد. آن فرهنگ سازمانی است که باعث 
می شود بس��یاری از افراد جوان ديگر در کانون 
کار نکنند. من هم موافقم که اصالح اين فرهنگ 
لزوما با شورای عالی يا هیات مديره و از اين طريق 
قابل اصالح نیس��ت. ديد اعضا و کاری که اعضا 

می کنند بسیار مهم است. 
به هر حال رفتار ما خروجی دارد. نمی شود يک 
رفتار داشته باشیم و بگويیم چرا اين خروجی را 
داش��ت. ببینیم رفتار خودمان چه نقشی دارد. 
بس��یاری کارکردن در اين جور جاها را دوست 
دارند چ��ون آورده مالی ندارد، ام��ا می خواهند 
آورده ديگری داشته باشد. ما اولین نفری نیستیم 
که اينکار را انج��ام می دهی��م و آخرين نفر هم 
نخواهیم بود. وقتی کسی می آيد جايی که آورده 

مالی نمی خواهد به اين معنی نیست که هیچ چیز 
ديگری هم نمی خواهد. اين نیست که بیايد يک 
سری کار برايش تعريف شود و مثال وانت شرکت 
را بیاورد و کار هم بکند، بدون هیچ توقعی. قطعا 
يک خواس��ته دارد. البته حتما خواس��ته مالی 
نیست، اما قطعا خواسته روحی دارد. اين کار را 
که می کند، يک بخشی از وجودش ارضا می شود. 
نظام کار ما يا هر NGO  ديگر که در آن پاداش 
مالی در کار نیس��ت، نظام پ��اداش و جزای آن 
ظرافت و حساسیت بیشتری دارد. قطعا کسی که 
می آيد و کار مثبتی انج��ام می دهد، بايد پاداش 

بگیرد و اگر کار درستی انجام نداد بايد جزای آن 
را ببیند. يک خواس��ته نرمال اين است که اعضا 
راه پیش��رفت خود را باز ببینند. من هم موافقم 
اين ساختار خوب تعريف شده است، اما واقعیت 
موجود را هم نمی شود کتمان کرد. واقعیت اين 
است که اعضا، بسیاری از اعضا راه پیشرفت را باز 
نمی بینند. يعنی برايشان ترسیم نمی شود که اگر 
دو س��ال اين کار را کردم بعد چه کاری می توانم 
انجام ده��م. البته من موافق نیس��تم همه اعضا 
بروند شورای عالی. جای هر کس��ی در ساختار 

بايد مشخص باشد. 
ش��ايد جايی که قرار اس��ت تصمیم سازی کند 
نه برای من مفید باش��د و نه ب��رای مجموعه. اما 
می توان جايگاه های زي��ادی تعريف کرد که اين 
ديد از بین برود و من عضو فکر کنم که می توانم 

در اين جايگاه پیشرفت کنم. 
ما در کمیته تجلیل زي��اد صحبت کرده ايم. اين 
که اعضايی که بودند ديگر چرا نیستند، اين جای 
بحث و گفت و گوی بس��یاری دارد. بس��یاری از 

مشکالت را می توان از اينجا دريافت.
نقطه اش��ترک کس��انی که اينجا هس��تند، اين 
است که آنان فارغ التحصیل فنی هستند و نقطه 

افتراق، تفاوت سن است. 
من 10 س��ال اس��ت که فارغ التحصیل ش��ده ام 
و حدود 5 س��ال هم هس��ت از دانش��گاه خارج 
شده ام. با اين حال با می بینم با بچه هايی که تازه 
فارغ التحصیل شده اند، تفاوت دارم. بعضی جاها 
حرف های آنها را نمی فهمم. ب��ا اين که ما زمان 
تفاوت های خیلی خاص را پشت سر گذاشته ايم. 
فکر کنید 5 س��ال تفاوت و اين هم��ه اختالف؛ 

کس��ی که قبل از دوره اينترن��ت درس خوانده 
است، در چه وضعیتی قرار می گیرد؟ ديدگاه ها 
خیلی متفاوت می شود. من وقتی میزگرد قبلی 
را می خواندم، می ديدم دغدغه های کسی که 40 
سال قبل فارغ التحصیل شده چقدر با من متفاوت 
است. با اين افتراق وقتی که ما همه عضو مجموعه 
هستیم بايد حواسمان باشد که فرد نبايد به جای 
جمع تصمیم بگیرد؛ حتی اگر خیلی خیرانديش 
باشد، ممکن است با مجموعه تفاوت های زيادی 
داش��ته باش��د و نتواند خواس��ت های عده ای را 
ببیند. به طور خالصه، قدم اول برای ايجاد وجه 
بیرونی، ايجاد وجه درونی اس��ت و درگیر کردن 
اعضای کانون به وس��یله برنامه ه��ای مختلف با 
کانون است. اگر الزم بود برنامه علمی، فرهنگی 

يا امکانات رفاهی.
بحث دوم اصالح فرهنگ سازمانی. اگر الزم بود 
از باال و اگر الزم بود از پايین. برای حفظ افرادی 
که فعالین کانون نامیده می شوند. يک بحث ديگر 
اين است که نگاه کنیم آيا بعد از 20 سال اهدافی 
که ترسیم کرده ايم واقع بینانه بوده است؟ آيا نیاز 

به بازنگری ندارد؟ اين هم نیاز به بررسی دارد.

  مهندس اکبری: اول يک س��وال بپرسم، آيا 
همه بچه هايی که اينجا نشسته اند، همديگر را به 

خوبی می شناسند؟ 

  جمع: نه! 

  مهندس اکبری: خیلی جالب اس��ت. چون 
گفته می ش��د اينها جزو 5 درصدی هستند که 
دوست دارند کار کنند. من سال 81 وارد دانشکده 
فنی و همان سال وارد گروه کوهنوردی دانشکده 
شدم. سال بعد وارد شورای کوهنوردی دانشگاه 
تهران شدم. تصويری که همه از اين گروه داشتند 
اين بود که فضا بسته است و هیچکس نمی تواند 
وارد آن شود و همه فکر می کردند ورود به شورای 
آن خیلی سخت است. اما يک روز میثم صالح آمد 
و گفت: تو کوه می آيی؟ گفتم: بله! گفت: کانديدا 
می شوی؟ گفتم: بله! و به 4 نفر هم گفت که به او 
رای بدهید خوب است و رای دادند و من رفتم در 
شورا. خیلی اتفاق ساده ای بود. نیاز به هزينه هم 
نبود. همینطور بقیه افراد و االن 10 س��ال است 
که گروه دارد کار می کند و برنامه هايش را هم در 

قالب اساسنامه اجرا می کند.

   مهندس س�لمان زاده: شما خودتان تبلیغ 
نکرديد؟ شما را هل دادند؟

مهندس آجورلو: بسیاری از اعضا حتی نمی دانند که کانون سایت دارد. برخی حتی نمی دانند 
که کانون جشن سالیانه دارد. چون ارتباطشان مدت هاست که با کانون قطع شده است

گفت و گو



  مهندس اکبری: بله! اصال دمکراسی نمودش 
همین است. حداقل اين است که يک فضايی باز 
شده که يک جوان بیايد و کار کند. عین همین 10 
سال، با کانون در تعامل بودم و اتفاقی به اين جلسه 
آمدم و بسیار خوشحالم که تازه فهمیدم ماجرای 

کانون چی هست. 
چون در اين 10 سال ما با مهندس مهنا در تعامل 
بوديم و اصال نه می دانستم شورای عالی چی هست 
و نه هیات مديره. فقط يک سری فعالیت هايی را 

انجام می دادم. 
اين کان��ون را که 20 س��ال اس��ت کار می کند، 
خودمان ساخته ايم. يک نفر مثل من فقط آمده و 
رفته و کارهايی را در جهت گروه کوهنوردی انجام 
داده، اما هیچوقت به موضوع بررسی آسیب های 

کانون فکر نکرده است. 
چون من فکر می کردم، هیچوقت چنین فضايی 
وجود نخواهد داشت. يک تعدادی آدم کله گنده 
آن باال نشسته اند و تصمیم می گیرند و بقیه اتفاقات 
می افتد.  در اين چند سال اخیر که سعی کرديم 
کمیته ورزش های کوهستانی را در کانون فعال 
کنیم، بايد از پتانس��یل های دانش��کده فنی در 
جهت ارتقا کار کمیته استفاده می کرديم. اينجا 
يک کمیت��ه ورزش دارد و يک کمیت��ه بازديد. 
کیمته بازديد يک کمیته تور است که تور برگزار 

می کند. تور شاد شاد شاد... 
ما  دو س��ال قبل ب��رای کمیته کوه ي��ک برنامه 
گذاشتیم، ديدم از بچه 2 ساله تا پیر مرد 80 ساله 

به برنامه آمدند. 
ديديم چنین چیزی نمی خواهیم. س��ريع روند 
برنامه ه��ا را ع��وض کردي��م. يک س��ری فیلتر 

گذاشتیم و افراد جوان تر را آورديم. 
چون می خواستیم برنامه هايی مثل سنگ نوردی 
و .. راه ان��دازی کنی��م. پ��س س��عی کردي��م، 
هدف گذاری کنیم. ح��اال هدف های بازديد چی 
هست نمی دانم؟ اين اس��ت که تور هست و يک 
س��ری تورلیدر می خواهد و قرار نیس��ت اتفاق 
خاصی هم در آن بیافتد. اما لزوم کار در يک جمع 
اين است که يک سری افراد متخصص هم در آن 
باشند. شما چقدر سعی کرده ايد، افراد متخصص 

تربیت کنید؟ 

  مهندس مدنی: االن مشکل جلسه ما کمیته 
بازديد است؟ 

  مهندس اکبری: نه کلی می گويم. به عنوان 
مثال! مثال اگر کمیته بازديد حداقل 10 تورلیدر 

تربیت می کرد... 

  میثم اکبری

    امیرحسین نیکخواه

    البرز صمدی

    منا مدنی

    آیدین ختالن

    الدن فروغی

گفت و گو
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  مهندس مدنی: ما حداقل 5 تورلیدر داريم.

  مهندس اکب�ری: م��ن از اول گفتم چیزی 
نمی دانم! برای همین توبیخم نکنید. اما چیزی 
که می دانم اين است که فضای بسته کانون نیاز 

به توجیه زيادی ندارد که بیايیم.
 فرمول های خ��اص بدهیم که چط��ور می توان 
کانون را درست کرد. من می گويم اگر قرار است 
کانون درست شود خودمان بايد کار کنیم و کار 

را تمام کنیم. 
در اين 2 سال هم با آقای حداد در کمیته ورزش 
کار ک��ردم دي��دم که سرش��اريم از يک س��ری 
پروژه ه��ای نیمه تمام مث��ال پ��روژه قايقرانی يا 
تنیس. اين پروژه کوچ��ک نیمه تمام در مجموع 
می شود کانون مهندس��ین نیمه تمام. حاال من 
بیشتر کمیته ورزش و ورزش های کوهستانی را 

ديدم. شما کمیته بازديد را ديديد و ... 
  مهندس سلمان زاده: 80 درصد پروژه های 
بد يا آغاز بد داش��ته اند يا پايان ب��د. روند پروژه 

چندان مهم نیست. 

  مهندس اکبری: حاال کانون ش��روع خوبی 
داشته است؟

  مهندس سلمان زاده: يکی از اين دو تاست 
ديگر. فعال پايان که ندارد. من زمان ش��روع آن 

نیز نبودم.

  مهندس اکبری: کانون بايد سطح تبلیغات 
خود را در دانش��کده فنی باال ببرد. وقتی ما وارد 
دانش��کده فنی ش��ديم وحید آش��تیان، يکی از 
دانش��جويان فعال در کوهنوردی، سعی می کرد 
ي��ک ارتباطی بین گ��روه کوهن��وردی و کانون 
ايجاد کند و يک سری فرم می آورد که پر کنیم. 

تبلیغات کانون در دانشکده فنی کم است. 
نکت��ه دوم اينکه کانون متش��کل از يک س��ری 
جزيره ه��ای کوچک اس��ت ک��ه هر ک��دام در 
جزيره خود يک س��ری فعالیت هايی می کنند و 
فعالیت هايش��ان به تنهايی خوب است. اما چون 
پیش نی��از و هم نیاز ه��م را در نظ��ر نمی گیرند، 

بقايی هم نخواهند داش��ت. مثال برمی گرديم به 
کمیته ورزش های کوهس��تانی؛ اگر اين کمیته 
را به توصیه مهنا تش��کیل دادي��م، ادامه کمیته 
بازديد بود. چون کمیته ای به نام بازديد و کمیته 
کوهنوردی سابق کانون بقا داشته باشد و عده ای 
به طور تخصصی بیايند کار کنند و عده ای ديگر 
نیز در کمیته بازدي��د، برنامه هايی را برای عموم 

برگزار کنند. احساس کرديم آن موقع اين کمیته، 
نیاز کانون اس��ت. حاال نمی دانم توانسته ايم اين 

نیاز را رفع کنیم يا نه؟

  مهندس عالم زاده: يا اص��ال اين نیاز وجود 
داشته است يا خیر؟ 

  مهندس اکب�ری: نه اي��ن نیاز اعالم ش��د. 
مهندس مهنا گفت.. مهندس فتاپور آمد و بقیه 

اعضا.

  مهندس عال�م زاده: من کام��ل در جريان 
هس��تم. يک زمان ما غرق در اين ماجرا شديم. 
آيا دغدغه اعضای ما اين است که کوه بروند؟ من 
خودم که اينجا نشسته ام اين کار را کرده ام. من 
16 بار به دماوند صعود کرده ام. ربطی ندارد. يک 
فعالیت خیلی کوچک کانون مهندسین می تواند 
ورزش های کوهستانی باشد، ولی اين ساختار ما 

را شکل نمی دهد. 
اگر من يا مهندس مهنا به ورزش های کوهستانی 
عالقه داريم و به قول ايشان ژنرال بازی در بیاوريم 
و اين عالقه را وارد کانون کنیم و نصف وقت هیات 
مديره به اين بگذرد که آق��ا داريم می رويم کوه 
چقدر مهم است، به دغدغه اعضا پاسخ داده نشده 
اس��ت. صحبت ايشان اين اس��ت که 2500 نفر 
می روند کنسرت آقای خواجه امیری را می بینند. 
چیزی که من باور نمی کردم و اتفاق افتاد. يعنی 

اين دغدغه اعضا است. 
نمی خواهد کوه برود. بروي��م با عضومان در آنجا 
ارنباط بگیريم. حتی وقتی می خواهیم انتخابات 

مهندس سلمان زاده: متاسفانه س�اختار کانون بسیار ژنرال و س�ربازی است و اصال هم به 
سربازان اجازه داده نمی ش�ود که س�رجوخه ش�وند. یکی دیگر از ایرادات اساسی کانون 

پافشاری زیاد بر روی کیفیت است

گفت و گو
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بگذاريم بگويیم، آقای خواجه امیری تو بیا بخوان. 
در آن صورت اعضا ما می آين��د و رای می دهند. 

اينها واقعیت های جامعه ماست. 

  مهندس اکبری: اگر در کانون اين پیش نیازها 
در نظر گرفت��ه می ش��د، کار به اينجا کش��یده 

نمی شد. 
چیزی که من می گويم اين اس��ت ک��ه اگر يک 
مجموعه می خواهد ب��ه کارش ادامه بدهد، بايد 
يک سری افراد را در خودش پرورش دهد که آنان 
فعالیت را ادامه دهند. به ص��ورت خاص کمیته 
کوهن��وردی را مث��ال زدم که مثال اگ��ر کمیته 
می خواهد ادامه حیات بدهد، يک نفر مثل شما 
بايد بیايد درباره يک تور ي��ک روزه آبنیک نظر 
بدهد تا همان تور بتواند يک نف��ر را پیدا کند تا 

جای خودش بگذارد.

  مهندس عالم زاده: به اين نکته توجه کنید 
که کانون حالش خوب نیست. کسی که حالش 
خوب نیست، دماغش را که عمل نمی کنند. اول 
نیاز دارد که يک تحرک پیدا کن��د. برخی مثال 
می گويند اعضای ما کلوپ را دوست دارند. مثال 
فرد برای جمعه يک برنامه داش��ته باشد بتواند 
برود جايی دور هم جمع شود. برای خانواده اش 
نیز فعالیتی تعريف شده باشد. وقتی دور هم جمع 

شوند، حرف می زنند و وقتی حرف بزنند از درون 
آن انديشه متولد می شود. در نتیجه بستری برای 

کار فراهم می شود.

  مهن�دس صمدی: چیزی ک��ه می بینم اين 
است که بیشترين دغدغه کسانی که االن در اين 
جمع هستند اين است که حرف بزنند. چون انگار 
کس��ی به آنان اجازه نداده است که حرف بزنند. 
سر اين دعوا می کنید که يکی به حرف های من 
گوش کند. طوری هم حرف می زنی��د که انگار 
خودتان کانونی نیستید. من در اينجا ما نشنیدم! 
بیش��تر کانون ش��نیدم. خودتان با هم دوس��ت 
نیستید. بحث اينجاس��ت که ما ايرانی هستیم. 
بلد هم نیستیم دمکراسی چیست. مثل ايرانی ها 
برخورد می کنیم. ما عادت داريم کس��ی کاری 

انجام دهد و  همه طلبکار باش��یم. من می بینم 
همه می گويند هیات مديره حرف ما را نمی شنود. 
من دبیر کمیته کوه هستم، اما هنوز عضو کانون 
نیستم. دبیر شدم چون کسی نبود. من پیشنهاد 
می دهم هر از چند گاهی دبیر کمیته ها با هم يک 
جلسه بگذارند، ببینیم می خواهیم چکار کنیم و 

هر کمیته چه هدفی دارد؟

  مهن�دس عال�م زاده: فقط اي��ن نکته را به 
ياد داشته باش��ید که ما خبرنامه کانون هستیم. 
آمده ايم حرف های شما را بشنويم و چاپ کنیم 

همین. 

  مهن�دس صمدی: چیزی ک��ه می بینم اين 
اس��ت که يک س��ری اعضای قديمی کارهايی 
کرده اند و اين کانون را پايه گذاری کرده اند و ما 
نمی توانیم تغییر دهیم. الزم است که هر ماه يک 
بار روس��ای کمیته ها با هم يک جلسه بگذارند و 

هدف را مشخص کنند. 
اين که کارها خوب شروع می شود و پیش نمی رود 
چیزی است که همه کشور را گرفته و فقط مربوط 
به ما نیس��ت. برای تبلیغات هم می ش��ود، يک 
فرم ثبت نام به دس��ت کس��ی بدهی��د که وقتی 
فارغ التحصیل می شود ، عضو کانون شود. جشن 
فارغ التحصیلی ش��روع شماس��ت. در حالی که 

حضور جدی در اين جشن نداريد. شما يک سری 
دوس��ت بوده ايد و يک کانون را تشکیل داده ايد. 
بعد می گويید چرا ادامه پیدا نمی کند؟ خب همان 
دوستان هستید ديگر. خیلی عالقه نداشتید که 

همه دانشجويان بیايند و عضو شوند.
 

  مهندس عالم زاده: ايش��ان يک پیش��نهاد 
داشتند مبنی بر اين که اين کمیته ها هسته همان 
تغییری هستند که فکر می کنید نمی شود انجام 
داد. مجم��ع کمیته ها! به هر ح��ال در کانون باز 
است. اگر بخواهید هر هفته بیايید، می شود. شما 
نخبه های اين کشور هستید. باالخره ژنرال های 

شما هم بازنشسته می شوند. 

  مهن�دس میرمحم�د: م��ن از وقت��ی وارد 

دانش��کده فنی ش��دم، رفتم توی کار موسیقی. 
بعد هم عضو کانون موس��یقی دانشکده و کانون 
موسیقی دانشگاه شدم. در جريان کانون موسیقی 
دانشگاه هم کم مانده بود، تعلیق بخورم. به دنبال 
احیای کار موسیقی دانشکده فنی به کانون آمدم 
و با کمیته تجلیل آشنا شدم و از پارسال کارم را 
در اين کمیته آغاز ک��ردم. االن هم نايب ريیس 

کمیته تجلیل هستم. 
اين درصدهايی که فرموديد، بله قبول دارم. يک 
درصدی فعال هستند. يک درصد کانون گريز و 
يک درصدی کنار. ما يک جابجايی از بین فعاالن 
داريم. اما فعاالن نمی روند، گروه مستمع آزادها. 
می روند توی گروه کانون گريزها. من خودم در 

يکی از آن جابجايی ها خواهم بود. 
تا يکی دو ماه ديگر که هیات ريیسه کمیته عوض 
ش��ود، من هم وارد دس��ته کانون گريز می شوم. 
يک مطلب ديگر هم گفتید که اينها در خبرنامه 
چاپ می ش��ود. چند نفر از اعضا اين خبرنامه را 

می خوانند؟ 

  مهندس عالم زاده: قاعدتا اگر مثل کنسرت 
جذاب باشد، می خوانند. 

  مهن�دس میرمحمد: کنس��رت چندين بار 
پیامک شد و کلی تبلیغات. اين که بین جماعتی 
که فارغ التحصیل فنی هستند خبرنامه خوانده 

شود يک رويا و فانتزی است. 

  مهن�دس عال�م زاده: بله! ام��ا باالخره اين 
موجوديت ماس��ت. به هر حال به گفته مهندس 
نیکخواه ما يک سری اعضا داريم چنین رفتاری 
دارن��د و حت��ی خبرنام��ه را از جل��دش بیرون 
نمی آورند. ما بايد اينها را به لحاظ روانشناس��ی 
بشناس��یم و اين يک واقعیت اس��ت ک��ه با اين 

مواجهیم. 

  مهندس میرمحمد: نه! اين که فرموديد که 
اين خوانده می شود، می خواهم بگويم نه! خوانده 
نمی شود. من يک متن برای بروشور نوشتم که در 
چند جا چاپ شد. اين را می خوانم. ببینیم اصال 

چنین نکته ای در مورد کانون وجود دارد. 
"به نام خدا؛ و کانون حرکتی اس��ت از من به ما، 
از سکون به پويايی. اين آرزوی ديرينه انسانیت، 
برای درک حقیقت وجود داشتن؛ آنگاه که تفکر 
من انسان به هويت انس��انی ما تبديل می شود و 
روح بیدار انديشه در ورای پوشش همیشه، تبديل 
به مرکز توجه می گردد، انسان به درک تشکیل 

مهندس نیکخواه: برای رسیدن به وجه بیرونی اول باید وجه درونی داشت. اگر بخواهیم دنبال 
راهکار برویم، شاید بهتر باشد دیدمان را اصالح کنیم ببینیم چه چیزی می تواند اعضای ما 

را دور هم جمع کند

گفت و گو
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اجتماعی از جنس خويش پی می برد.
 بیدار می گردد که حض��ورش در کنار هم، نه از 
برای بودن بلکه به صرف وجود داش��تن اس��ت؛ 
وجود داشتنی در تفسیر واژه حمايت از من؛ برای 

تبديل ای کاش به اينک و اکنون به فردا."
اين يعن��ی کل کار کانون همه امید اس��ت. من 
چنین چیزی را در کان��ون نمی بینیم. اين بحث 
ژنرال ها، بحثی است که آن را در کانون به عینه 

درک می کنم. 
کمیت��ه تجلیل به عین��ه ويتیرن کانون اس��ت. 
چیزی را که می خواهد به منصه ظهور بگذارد، از 
طريق کمیته تجلیل به نمايش می گذارد. اغلب 
فعاالن کانون از کمیته تجلیل شروع کرده اند. آيا 
حاال مايل هستند به کار ادامه دهند؟ اگر ارزيابی 
کل کانون سخت است. می توان مشکالت را در 
يک مجموعه مرتب تر مثل کمیته تجلیل بررسی 
کرد که چه کنش و واکنش هايی با هیات مديره 
و ش��ورای عالی دارد. يا اين که با هم چه کنش و 
واکنش��ی دارند. به نظر من کانون يک سیستم 
بسیار لختی دارد و اصال پويايی ندارد. يک سری 
وظايف تعريف شده است که حتما بايد اجرا شود. 
به تدريج همه تعريف شده است و رشد کرده اما 
همیشه در حال رشد کردن است و هیچوقت در 
حال اصالح نیس��ت. در حالی که جامعه عوض 
می ش��ود. مثال چند س��ال قبل با يک داستانی 
درباره استادان بازنشسته، جشنی با عنوان تجلیل 
آغاز ش��د و االن به اينجا رسید. اما اين فقط جلو 
آمده و بزرگ شده است، اما هیچوقت به خودش 
نگاه نکرده که مثال 20 سال قبل با اين مخاطبان 
آغاز کردم، آي��ا مخاطبانمان هم��ان مخاطبان 
هستند يا خیر؟ درحالی که حتی يک جلبک را 
که برای رش��د می گذاريم بعد از مدتی شروع به 
اصالح ژنوم خود می کند. کانون ادعا دارد، جشن 
سالیانه بزرگترين برنامه کانون است و بزرگترين 
برنامه ای است که هر س��ال در تاالر چمران اجرا 
می شود. مخاطبش از 70 سال تا 22 سال است. 
حتی مخاطب دانش��جو نیز دارد. ام��ا باز معلوم 

نیست با کی صحبت می کند؟ 
اين گستردگی مخاطب را در جشن تجلیل داريد. 
در بازديد داريد. در کوه داريد. در خبرنامه داريد. 
بعد می خواهید همه اينها را با هم يک جا جمع 
کنید. اين نمی ش��ود. تا زمانی ک��ه کانون برای 
مخاطب��ان مختلفش برنامه ه��ای مختلف تهیه 

نکند، نمی تواند موفق باشد. 
من می شنوم که امین س��لمان زاده 10 سال در 
کانون است. تعجب می کنم. فکر می کنم هر چه 
به جلوتر می رويم، اي��ن دوره تناوب و ماندگاری 

بچه ه��ا کوتاه تر می ش��ود. دلیل��ش را نمی دانم 
ولی حس می کنم ک��ه بچه ها به هر دلیلی راغب 
نیستند در کانون کار کنند. همین ارزش گذاری 
که نیکخواه گفت مثال ممکن است طرف نخواهد 
بیايد باال و رشد کند و وارد ش��ورای عالی شود. 
اما در همین جا که هست می خواهد ديده شود 
و توی ذوقش نخورد. در همان جايی که هس��ت 

توی سرش نخورد.
مثال من خ��ودم نیامدم در کان��ون که اول عضو 
کمیته تجلیل ش��وم. بعد چند ت��ا کمیته بگیرم 
بعد هم بروم عضو هیات مديره شوم. البته ممکن 
است کسی پتانسیل اين رشد را داشته باشد. اما 
موضوع مهم تر اين است که بسیاری از بچه ها توی 

ذوقشان می خورد.

  مهندس عالم زاده: چرا؟

  مهندس مدنی: من بعد از 5 سال کار مفید، 
يک سالی که بیکار بودم، گفتم آيا می توانید برايم 
در بخش جويندگان کار اعالم کنید. گفتند بايد 

مقداری پول بدهید. 
من ش��وک ش��دم. اين همه س��ال مجان��ی کار 
کردم حاال برای يک جوين��دگان کار از من پول 

می خواهند.
 

  مهندس ختالن: برای آگهی پول می خواهند، 
برای جويندگان کار نه! 

 
  مهندس مدنی: نه! برای آگهی زبان فرانسه 

گفت و گو
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مورد ديگری بود. آخر با وساطت يکی از همین 
ژنرال ها توی جويندگان کار اعالم شدم.

  مهندس سلمان زاده: من چند سال پیام نامه 
را می بستم، پول الزم نداشت. 

  مهندس ختالن: من از س��ال 88 توی هیات 
مديره هس��تم. چنین چیزی نیس��ت. پیگیری 

می کنم.
 

  مهندس عالم زاده: شما پیگیری کنید. اما 
اصل ماجرا اين است که هیچ ارتباط سازمان يافته 

و منطقی در کانون وجود ندارد. 
اين که مثال يک شخصی سال ها کار کرده و حاال 

يک امتیازهايی به او بدهیم.

  مهندس میرمحمد: اين خیلی بد است.

  مهندس مدنی: بله برای عضو فعال کمیته 
بعد از يک سال فقط يک لوح می دهند.  

  مهندس میرمحمد: اين دلزدگی را در اين 
5 ساله ببینید که نايب ريیس ها و دبیران کمیته 
تجلیل االن کجا هستند و چقدر رغبت دارند که 

بیايند دوباره در اينجا کار کنند؟
 

  مهندس عالم زاده: شايد پیشنهاد شما اين 
باش��د که در انتهای فعالیت کمیته، افرادی که 

فعال بوده اند، يک پاداش معنوی و روحی روانی 
و حتی يک پاداش مادی بگیرند. مثل تخفیف در 

حق عضويت.
 

  مهندس میرمحمد: البته من حتی با وجود 
اين که اصفهانی هس��تم، منظورم پاداش مادی 
نیست. فقط همین که وقتی کار می کنم حرص 
نخورم، کافی اس��ت. من می گويم دانش��جوی 
کارشناسی ارشد هس��تم. کار هم دارم، اما اين 
کار NGO  نبايد آنقدر پر رنگ شود که مجبور 
ش��وم کارم را تعطیل کنم. من واقعا متاسفم با 
بیش��تر دبیرها و نايب ريیس های کمیته تجلیل 
در سا ل های قبل که صحبت می کنم، همه اين 
مشکل را داشته اند. من دو ش��ب قبل از جشن 
يک استتوس گذاش��تم توی فیس بوک. دو روز 
بود که صدای پدرم را نشنیدم. يعنی برای کاری 
که مربوط به خ��ودم هم نبود و تم��ام مواردش 
از باال ديکته شده اس��ت، دو روز صدای پدرم را 
نش��نیدم که به نظرم اصال ارزش نداشت. با اين 
حال مجموعه هیچ ارزشی برای اين کار شخص 
قايل نیس��ت. کانون يک س��ری عضو دارد که 
مديران بزرگترين ش��رکت های فنی مهندسی 

کشور هستند.
 

  مهندس عالم زاده: اين زندگی همه افرادی 
است که در کانون زحمت کشیده اند. من هم در 
کمیته تجلیل همین زحمت ها را کشیده ام، اما وا 
نداده ام. اين رفتارها با ما هم شده اما ما نرفته ايم، 

پايدار مانده ايم. 

  مهندس مدنی: ما دچار تغییر نسل هستیم. 
نسل ما اين گونه نیست. 

  مهندس اکبری: ما هم در گروه کوهنوردی 
دانشکده فنی با چنین مشکالتی مواجه بوديم. 
اين اتفاق 4- 5 بار برای گروه کوهنوردی افتاده 
است. چند بار تعطیل شده است و ما مانده ايم و 

کار کرده ايم.
 

  مهندس عالم زاده: اين دلشکستگی ها پیش 
می آيد. همین مهندس صالح آبادی از اول که در 
هیات مديره نبوده اس��ت. آمده و فهمیده در باز 

است و گوشه کار را گرفته است. 

  مهندس میرمحمد: يک��ی از داليل لختی به 
نظر من اين اس��ت که ما يک چیزی داريم به اسم 
دانش��گاه با يک موجود مرده به نام دانشجو و يک 

گفت و گو
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کانون با يک موجود مرده به نام فارغ التحصیل که 
اين دو هیچ ارتباطی با هم ندارند. عضوگیری کف 
است. هیچ گونه حمايتی از دانشجو حتی در زمینه 
مهندسی نمی شود. همین بحث اشتغال، می تواند 
بسیار کمک کننده باشد. کلی تجربه مهندسی در 
کانون برای خودش خوابیده است که هیچ زايايی 
ندارد. به نسل دانش��جو کمکی نمی کند. تا وقتی 
که کانون نخواهد از پتانس��یل دانش��جو استفاده 
کند، هیچ اتفاقی نمی افتد. اين دانشجو هم اينقدر 

کوچک است که حتی فکر نمی کند.
 

  مهن�دس عال�م زاده: اي��ن موضوع��ی 
که ش��ما می فرمايی��د، بارها گفته ش��ده ولی 
هیچگاه عملیاتی نش��ده اس��ت. اين جمعی که 
اينجا نشس��ته اند اگر بخواهند يک س��خنرانی 
بگذارن��د. مثال ب��رای آقای مهن��دس انصاری، 
مديرعامل کیس��ون که بیا فقط ح��رف بزن! ما 
هم ب��ه فارغ التحصیالن می گويی��م که بیايند، 
مهندس انصاری می خواه��د صحبت کند. زياد 
هم وسواس برگزاری را نداش��ته باشید. در اين 

صورت توانسته ايد همه را دور بزنید.
 

  مهندس میرمحمد: م��ن در چه قالبی اين 
کار را انجام دهم؟ 

  مهندس عالم زاده: در قالب خودت.

  مهن�دس میرمحمد: اگر می خواس��تم در 
قالب خودم انجام دهم که نیاز به اين اس��م يک 

متری نداشتم. 

  مهندس عالم زاده: خب اين اسم يک متری 
نتوانسته اس��ت اين کار را انجام دهد. شما فکر 
می کنید يک ساختار بس��یار قوی هست و يک 
عده تم��ام وقت اينج��ا نشس��ته اند و تمام فکر 
و ذکرش��ان اينجاس��ت و ش��رکت های خود را 
رها کرده اند. در حالی ک��ه فعالیت بايد از پايین 

بجوشد.

  مهندس میرمحمد: من اگر بخواهم از پايین 
بجوشم نیاز به يک مديا دارم. 

  مهندس سلمان زاده: شما سال اول يا دوم 
هستید. س��اختار بیمار اس��ت که به شما اجازه 

می دهد، با اين تجربه نايب ريیس شويد. 

  مهندس فروغی: چون زمان زيادی نیست 

که درگیر کار هستم، ترجیح می دهم در جايگاه 
شنونده باشم.

  مهن�دس ختالن: م��ن فک��ر می کنم همه 
دوستان به بستر اجتماعی مان بی توجه هستند. 
کانون به لحاظ ثبتی نه، بلکه به لحاظ عملکردی 
س��عی می کند به عنوان يک NGO يعنی يک 
سازمان غیردولتی عمل کند. سازمان غیردولتی 
به طور عرفی، قانونی بستر شکل گیری اجتماعی 
دارد و بس��تر مثال آموزش��ی نیس��ت. در بستر 
اجتماعی بايد توجه ويژه ای به اجتماعی ش��ود 
که ما از آن برخواس��ته ايم و به اينج��ا آمده ايم. 
ما در بستر اجتماعی مشکالت زيادی داريم. ما 
اصال فرهنگ گفت و گو نداريم. آداب گفت و گو 
نداريم. تحمل گفت و گو نداريم. فرض و تالی را 
در گفت و گو تش��خیص نمی دهیم. بارها پیش 
آمده که فرض هايی را به عنوان قطعیت در نظر 
می گیرند و رای می دهند که هیچ آماری برای آن 
موجود نیس��ت. مثال می گويند که هیات مديره 
پیر است. متوسط س��نی هیات مديره 42 سال 
اس��ت که يکی از جوان ترين هیات مديره های 
کانون بوده اس��ت. دوره قبل حدود 45 س��ال 

بوده است. 
اولین ش��رط گفت و گو اين اس��ت که به حرف 
هم گوش کنی��م. اصال ما تعريف تی��م و گروه را 
می دانیم چیست؟ آيا کار گروهی اين است همه 
با هم يک کار را انجام دهیم يا کارها را در گروه 
انجام دهیم؟ هر کس يک وظیفه دارد. اختیارات 
تقسیم می ش��ود. اينها مش��کالت جدی است 
و فقط مربوط به بدنه نمی ش��ود. در ش��ورا هم 
وجود دارد. ما بايد انتظاراتمان را در قالب محیط 
ارزيابی کنیم. ما در محی��ط، يک جامعه اتمیزه 
شده داريم که مسئولیت پذيری پايین دارد. حتی 
طاقت پذيرش مسئولیت های کارهای کوچک 
را نداريم، چه برس��د به کارهای بزرگ. دغدغه 
هايمان، دغدغه ه��ای گروهی نیس��ت. عموما 
فردی است. افراد نمی توانند دور هم جمع شوند. 
چون طوری برنامه ريزی شده که نتوانند دور هم 
جمع شوند. بنابراين برايش به اجتماع رسیدن 
سخت است. ما همیش��ه اين تصور را داريم که 
يک دولتی باش��د که برايمان کار کند. در حالی 
که ما بايد اصالح را از خودمان شروع کنیم و بعد 

تعمیم بدهیم. 
پی��رو همی��ن دغدغه ها ب��ه وي��ژه در روزهای 
اولی که وارد هیات مديره ش��ده بودم، بیش��تر 
دنب��ال آسیب شناس��ی ب��ودم. }هرچند بحث 
آسیب شناس��ی پیش از اين در شورا نیز مطرح 

شده بود.{ هر کس وارد هیات مديره می شود، 
آدم تحريک شده ای است. من با وجود تجربه کار 
در NGOهای حرفه ای تا يک سال خیلی خارج 
می زدم. بعد از 9 ماه يک گزارش آسیب شناسی 
تند به هیات مديره دادم که وقتی خواندم دو نفر 
استعفا دادند. در نهايت کمیته ای با عنوان کمیته 
استراتژی شکل گرفت. من از کمیته انتشارات 
برای ترتیب دادن اين سلسله نشست ها متشکرم. 
مخصوص��ا برای من ک��ه قرار اس��ت در کمیته 
استراتژی کار کنم، اين ايده ها بسیار کمک کننده 
است. حتی می توانیم اين جلسات را با بچه ها و 
نماين��دگان کمیته ها ادمه بدهی��م و قالب های 
جديد تعري��ف کنیم. باي��د کار کنیم. چون بعد 
از 20 - 22 سال همه احساس می کنند، نیاز به 
تغییر است. در ابتدا که خواستم تغییر را شروع 
کنیم، فکر می کرديم که کانون يک بیمار است 
که حالش خیلی بد است. وقتی رفتم توی شورا و 
حرف های ديگران را شنیدم تصويرم فرق کرد. به 
نظر من اگر اين ارتباط با بیرون را به نحو احسن 
برقرار کنیم ن��ه تنها کانون ي��ک موجود مرده 
نیست، بلکه بسیار موفق و خوب است و در اين 
فضای دلسردکننده بسیار کارهای خوبی انجام 
می شود. همین که ما ماهی يکبار دور هم جمع 
می شويم؛ ش��ورا ماهی يکبار تشکیل می شود؛ 
هیات مديره هفته ای يک بار تش��کیل می شود؛ 
حتی گردهمايی اگر 40 نف��ر را جمع می کند؛ 
اينها در شرايط جامعه ای که خواسته اند اتمیزه 

شود، کارکرد بسیار مثبتی است. 
ما بايد خودمان را با NGOهای ديگر مقايسه 
کنیم، ببینیم بقیه چکار می کنن��د؟ نه اين که 
ببینیم در بقیه کش��ورها چه می گ��ذرد؟ ما در 
ايران هستیم. کشور 107 ام از نظر اقتصاد 160 
ام از نظر فضای کسب و کار و ... ما نبايد خودمان 
را با هلند و بلژيک مقايسه کنیم. به نظر من در 
اين فضا نمره ما خوب است. البته بايد ارتقا پیدا 
کنیم. چون می توان بسیار بهتر و بهینه تر اينجا 
را اداره کرد و بس��یار کارهای بهتری انجام داد. 
باي��د روی اين نکته بحث کنی��م. تغییر بدهیم. 
بازنگری کنیم. آسیب هايمان را رفع کنیم. نبايد 
افرادمان دلسرد شوند. البته ممکن است، برخی 
دلسرد ش��وند. اين ويژگی کار اجتماعی است. 
ريزش و رويش دارد. بايد درباره کنه اين مطالب 
بحث شود و می توان مشکل را رفع کرد. اما اين 
نیست که وضعمان خیلی بد باشد. خیلی وقت ها 
ما اختالف سلیقه را اختالف ارزيابی می کنیم و 
مواضع اصولی نس��بت به هم پیدا می کنیم. اگر 
ايش��ان يک حرف زد که من با يک بخشی از آن 
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مشکل داشتم حتی در جلس��ات ديگر هم فکر 
می کنم نظرش با من متفاوت اس��ت. حتی اگر 
موافق باش��د. نمی توانیم اي��ن را درک کنیم که 
من و ايشان تفاوت ديدگاه و اختالف نظر داريم، 
نه اختالف و ممکن است جايی به تشابه ديدگاه 
تبديل شود. بايد به اين توجه کنیم. ما مردم هم 
کال اهل جا زدن هس��تیم. نبايد جا بزنیم. اتفاقا 
نبايد حرص بخوري��م. چون م��ا در کار گروهی 
نسبت به کار حرفه ای با مشکالت بیشتری مواجه 
هستیم. چون در کار حرفه ای با چارت مشخص 
روبه رو هستیم و در کار گروهی اين گونه نیست. 
در شرکت ها با شرح وظايف و اختیارات مواجهیم. 
در حالی که در کار گروهی اين گونه نیس��ت. به 

خصوص در ايران. 
در نتیجه چالش ها بس��یار بیش��تر است. ما بايد 
گروهی تصمیم بگیريم. در حالی که کار گروهی 
بلد نیستیم. من گاهی می بینم که يک تصمیمی 
را به معرض چندين نفر می گذارند. در حالی که 
حدود اختیارات و وظايف داريم. يک تصمیم در 
حد شورا است. يک تصمیم در هیات مديره، يک 
تصمیم در حد کمیته، اگر تعريف اينها غلط است 
و اتصاالت اش��تباه دارد، بايد آن را اصالح کنیم. 
ما فکر می کنیم، همه بايد درباره همه چیز نظر 
بدهند و اگر تصمیمی خالف میلمان گرفته شد، 
دلسرد می شويم و می رويم. نه، همه اينها راه دارد 

و بايد ماند و کار کرد. 
در انتخابات اخیر 155 نفر شرکت کردند. حدود 
60 نفر کانديدا بودند. اينها آمار دلگرم کننده ای 
نیست. اما باالخره در اين جامعه زندگی می کنیم 
که دچار ياس اجتماعی اس��ت. باي��د برای اينها 
راه حل پیدا کنیم. ما می آيیم يک جلس��ه اينجا 
می نشینیم و می رويم. اما اين جور آدم ها به درد 
NGO نمی خورد. به خص��وص NGO ما که 
س��اختار موظف خیلی قوی ندارد. البته نسبت 
به بیش��تر NGOها س��اختار عملیاتی موظف 

قوی داريم. 
چرا اعضای هیات مديره و ش��ورای عالی در کار 
حرفه ای خود موفق هس��تند، اما در اينجا موفق 
نیس��تند؟ چون کار گروهی بلد نیس��تیم. حتی 
گاهی تصمیمات بس��یار خوبی گرفته می شود 
اما بازوی عملیاتی ندارند. خیل��ی از ايده ها کور 
می شود. می خواهند خودش��ان جای موظف را 
بگیرند که نمی شود. چون وقت ندارند. با هفته ای 
چند ساعت نمی شود يک سیستم را خیلی پويا و 
بهره ور به آن شکل که ما انتظار داريم، اداره کرد. 
 درباره حق عضويت صحبت شد. از يک سال قبل 
در هیات مديره درباره حق عضويت صحبت کردم 

که باال نبريد. آيا ش��ما که اعتراض داشتید، يک 
بار نوش��تید؟ هیات مديره تصور می کند که اين 
حرف من و در نهايت يک سری از دور و بری هايم 
اس��ت. می گويند 50 نفر نامه بنويسند و 50 نفر 

تکی نه 50 امضا. 

  مهندس عالم زاده: من خ��ودم با نقطه نظر 
آقای ختالن اختالف نظر اساس��ی دارم. به نظر 
من اصال وضعیت خوب نیست. به نظرم ما در اين 
20 سال بسیاری از فرصت ها را از دست داده ايم و 
همین االن هم داريم از دست می دهیم. با چیزی 
که می خواهیم انجام دهیم خیلی فاصله داريم. با 

هم اختالف نظر داريم اما اختالف نداريم.
 

  مهندس صال�ح آبادی: البته م��ن به دلیل 
جلسه ديگری امروز به کانون آمده ام. خوشحالم 

که فرصتی دس��ت داد تا در اين میزگرد در کنار 
دوس��تان باش��م، اما اجازه دهید، چون در بحث 

نبودم، ترجیح می دهم شنونده باشم. 

  مهن�دس مدنی: اين که ش��ما اختالف نظر 
داريد، ش��ايد به خاطر اختالف نس��ل است. من 
فکر نمی کنم وضعمان خیلی هم بد باش��د. مثال 
می گويید تور شاد شاد ش��اد، چه اشکالی دارد؟ 
اينقدر نهادها هستند که کارهای مهندسی انجام 

می دهند. مگر مهندسان نبايد شاد باشند؟ 

  مهن�دس عال�م زاده: اين هم��ان اختالف 
ديدگاه است.

  مهندس مدنی: نمی دانم چ��را در کانون به 
ويژه برخی خیلی احساس خود برتربینی دارند. 
من هم در اين دانشکده درس خوانده ام، اما فکر 
نمی کنم آدم خاصی هس��تم و ب��ا بقیه متفاوت 
هس��تم و حتما بايد کار خاصی انجام بدهم. يک 
سال پیش که خیلی بحث مشکالت مالی مطرح 
بود، من به مهندس مهنا يا صالح آبادی پیشنهاد 
دادم که می توانست يکی از راه های درآمد باشد.

پیش��نهاد ک��ردم در س��اختمان کان��ون، کنار 
س��اختمان بنیاد گالری برگزار ش��ود. اما به من 

گفتند از اين راه می خواهید، کسب درآمد کنید؟ 
کسر شان کانون است. 

  مهندس عالم زاده: مس��یرش را نادرس��ت 
رفته ايد. 

  مهندس مدنی: من نمی دانس��تم می توانم 
نامه بنويسم. 

  مهندس فرزان: من اصال نمی دانس��تم که 
نقش بازرس در کانون چیست. 

  مهندس مدنی: من گفتم اگر کسی از اعضای 
کانون هنرمند است، می تواند از اينجا به عنوان 
گالری اس��تفاده کند و به کانون کرايه بدهد. به 
نظرم بس��یار هم کار خوب و باکالس��ی است. ما 

پیش��نهاد می دهیم، اما کس��ی توجه نمی کند. 
گفتند کسر شان ماست. حتی گفتم می توان از 
آن مکان برای بازارهای خاص استفاده کرد. انگار 
احس��اس می کنند فارغ التحصیل فنی يک آدم 

خیلی خاص است.
 

  مهندس عالم زاده: نه، اشکال اين است که 
شما مسیر را نادرست رفته ايد. با يکی از اعضای 
کانون صرف نظر از منصب هیات مديره مشورت 
کرده ايد و آن هم به ش��ما چیزی را از نظر خود 
گفته است. شايد اين پیشنهاد شما برای اعضای 
هیات مديره بس��یار جذاب باش��د. االن 3 عضو 

هیات مديره اينجا هستند.

  مهندس ختالن: بس��یار پی��ش می آيد که 
موضوعی در هیات مديره مطرح می شود، برخی 
از اعضا معتقدند ک��ه اين اصال در ش��ان کانون 
نیست و دو نفر ديگر کامال مخالفند. يک عده هم 
وسط هستند و اصال اين جبهه ها ثابت نیست و 
در نهايت رای گیری می شود. ما به تصور اين که 
ترتیب اثر داده نمی شود، اقدام نمی کنیم. در دوره 
اخیر، هیات مديره ماهی يک بار با اعضای يکی از 
کمیته ها جلسه دارد. امکان تغییر هست و نبايد 

به تصور اين که انجام نمی شود، وارد عمل نشد.

مهندس اکبری: اگر قرار است کانون درست شود خودمان باید کار کنیم. کار را تمام کنیم. 
در این 2 سال دیدم که سرشاریم از یک س�ری پروژه های نیمه تمام که در مجموع می شود 

کانون مهندسین نیمه تمام
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  مهندس عالم زاده: شما هم انتخابی می کنید 
که می دانید شانسش کم است. کسی را انتخاب 
کرده ايد و رفته ايد با او مذاکره کرده ايد که جوابش 
معلوم اس��ت. آقای مهندس اگر اين پیشنهاد به 

شما برسد چنین جوابی داريد؟

  مهندس صالح آبادی: اين پیش��نهاد به من 
نشده اس��ت. اما بس��یار اتفاق افتاده که از منظر 
خزانه داری پیشنهادی به من ش��ده و در هیات 
مديره بررسی شده است. اوال ما در هیات مديره 
به آن معن��ا رای گیری نداريم ک��ه چند نفر رای 
مثب��ت و چند نف��ر رای منفی بدهن��د. معموال 
اقناعی است. مثل کمیته ها دست باال نمی بريم. 
بحث های شديدی اتفاق می افتد و همگرايی به 
آن ش��کلی که ش��ما فکر می کنید، وجود ندارد. 

بارها شده پیش��نهاد آقای مس��گرپور به عنوان 
ريیس هیات مدي��ره با مخالفت های ش��ديدی 
از جانب ما جوان ترها مواجه ش��ده است. هیات 
مديره يک دستی که شما فکر می کنید، نیست. 
مخصوصا در اين دوره که مهندسان جوان تر عضو 

هیات مديره هستند. 
يک جمل��ه از مهندس عال��م زاده ک��ه من هم 
می خواهم ي��ادآوری کن��م. حرک��ت در ارکان 
کانون گرچه ب��ه نظر می آيد که محدود اس��ت، 
اما بن بستی وجود ندارد. از سال 78 عضو کمیته 
تجلیل هستم. سال 81 مهندس کمره ای به من 
گفت برای سال 82 ش��ماها که جوان تر هستید 

بیايید کانديدا شويد. 
دوره قبل از ما هم اش��خاص ديگ��ری بودند. در 
سال 82 ما چند نفر از جوان ترها فهرستی درست 

کرديم و س��ه نفر از جوان ها هم برای شورا رای 
آورن��د. اين که چه مکانیس��می پش��ت آن بود، 
مطمئن نیس��تم. اما فکر می کنم فهرس��ت کار 
خودش را کرد. از آن تعداد دو نفر ديگر در دوره 
بعد کاندي��دا ش��دند و رای نیاوردند. می خواهم 
بگويم هر کدام از بچه ها که در کمیته ها فعالیت 

می کنند، حداقل اين مسیر را امتحان کنند. 
ممکن اس��ت در انتخابات ش��رکت کنند و رای 
نیاورند. ول��ی اين ب��ه پويايی کم��ک می کند. 
هیچکس نگفته اس��ت که اگر بیايی��د کانديدا 
شويد، رد صالحیت می شويد. اما الزمه ورود به 
شورا حداقل اين است که ش��خص سابقه 4- 5 
س��ال ش��رکت در فعالیت های کانون را داشته 
باشد. نمی توان امس��ال به کانون آمد و فردا وارد 
شورای عالی شد.  اگر هم بیايد بسیاری از مسايل 
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و مشکالت را درک نمی کند. اين حرف هايی که 
می زنید به دلیل سابقه شماست. هر کدام دو سال 

در کانون فعالیت کرده ايد. 
من نه از عملکرد کانون صد در صد دفاع می کنم 
و نه رد می کنم. اما راه حرکت در ارکان ش��ورای 
کانون باز اس��ت. حتی آقای مهندس شهابی در 
ش��ورای عالی رای نیاورد، اما در همان جلس��ه 
مطرح شد که به دلیل فعالیت هايش وارد هیات 

مديره شود.
 

  مهندس مدنی: در کانون يک کم رودبايستی 
هس��ت. در همان کمیته تجلیل چند دوره طول 
کشید تا توانستیم ريیس کمیته را عوض کنیم؛ 
چرا؟ برای اين که آن شخص برای کمیته بسیار 

زحمت کشیده است. 

  مهندس س�لمان زاده: فش��ار زياد بود که 
خودش کانديدا نشود.

 
  مهندس خت�الن: بايد قب��ول کنیم در يک 
سازمان اجتماعی، سابقه اجتماعی و مهارت های 
اجتماعی مهم است. بعضی ها سابقه و مهارتشان 
باالس��ت. من ممکن اس��ت از هیچ کدام از اينها 
خوش��م نیايد. پايگاه اجتماعی مهم اس��ت. يک 
نفر نمی توان��د بگويد من خیلی نخبه هس��تم و 
يک نفر هس��تم و به من رای بدهید. امکان پذير 
نیست. در س��ازمان اجتماعی، پايگاه اجتماعی 
مهم اس��ت. فرد بايد خواستگاه اجتماعی داشته 
باشد. حاال هر خواستگاهی مخالف يا موافق. شما 
نمی توانید بگويید من اگر ريیس جمهور ش��وم، 
کش��ور را خیلی خوب اداره می کنیم، اما ممکن 

است هیچکس مرا نشناس��د. بايد بروی خودت 
را بشناسانی. 

  مهندس ف�رزان: فک��ر می کن��م کانون به 
سیاس��ت گذاری هايی احتیاج دارد که از شکل 
اجرايی صرف خارج ش��ود. اوال ب��رای گروه های 
جوان ت��ر برنامه هاي��ی را تعري��ف کن��د. فرض 
کنید ام��روز بتوانی��م 100 نفر را ه��م بیاوريم، 
بعد چکارش��ان کنیم؟ بايد برايش��ان موقعیت 
تعريف کنیم. جا برايش��ان تعريف کنیم. همین 
جوری بیايند، می بینند خبری نیست. متاسفانه 
بچه های ما نیز منفعل بار آمده اند. تا خالقیت آنها 
رشد کند، طول می کشد. بايد به آنان ياد داد. اين 

امکان وجود دارد. 
يک نکته ديگر، در کانون عدم شفاف سازی وجود 
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دارد. من تا 3 سال نمی د انستم کانون و ارکان آن 
به چه شکل فعالیت می کند. برای بچه های کمیته 
نیز معارفه گذاشتیم. اغلب بچه ها نمی دانند اينجا 
چه خبر است. مشکل ديگر اين که با اين بچه ها و 
با اين فرهنگ بخواهیم، مجموعه يک باره تغییر 
کند و فرهنگ داوطلبی را بشناسد. اين را در نظر 
بگیريم و خیلی ايده آلی فکر نکنیم. البته کم کم 
می توانیم ساختار کانون را اصالح کنیم. اين هم 
پیشنهاد خیلی خوبی بود که اعضای کمیته ها با 
هم در ارتبارط باشند تا بتوان جزيره های تنهايی 

را اصالح کرد. 

  مهندس شهابی: من در بخش اول گفتم که 
کانون خواسته يا ناخواسته دارد جوان می شود. 

اگر اي��ن را بپذيري��م، اي��ن نکته باي��د در تمام 
تصمیم گیری های ما لحاظ ش��ود. يک قس��مت 
می تواند انتخابات باشد. اعضايی که در انتخابات 
رای می آورند، بسیار ارزشمند هستند و نمی توان 
تجربه های آن��ان را ناديده گرف��ت. اما نمی توان 
منکر ش��د که خون تازه برای سازمان نیاز است. 
من وارد هیات مديره ش��دم، اما ب��رای همه اين 
طور اس��ت. که يکی گفته پسر خوبی است. بايد 
ساختاری برای اين منظور داش��ته باشیم. مثال 
در اين کانون با اين جمعیت جوان حتما بايد دو 
نفر زير 30 سال در ش��ورا عضو باشند. حتی اگر 
در جلس��ات نیايند. هیات مديره میانگین سنی 
42 سال دارد، اما چند نفر زير 30 سال هستند؟ 
چند نفر آن طیف را نمايندگی می کند؟ 8 هزار 
عضو داريم. اين شورا چقدر مطابق نیازهای اين 
اعضا است؟ تصمیمات هم همینطور است ديگر. 
خیلی از نیازهای نس��ل جوان يا ديده نمی شود 
و يا بس��یار کمرنگ اس��ت. مثال کاريابی و ... اما 
اگر اين نس��ل چند عضو در شورا يا هیات مديره 
داشته باشد، اين خواسته در نظر گرفته می شود. 
خواسته ای که برايش دغدغه است. يک آدم 60 
ساله کنس��رت خواجه امیری نمی گذارد. اين را 
يک آدم 25 س��اله می گذارد. چ��ون اين برايش 
جذاب و متفاوت است. فکر کنم وقتش است اين 
مس��اله را باور کرده و در ارکانمان لحاظ کنیم. 
سال 1400 اين رقم می ش��ود 70 درصد. خوب 

است که ديده شود. 
اين سازمان االن 22 س��ال سن دارد. وقتش است 

که آدم هايش را خودش پرورش دهد. وقتش است 
که دبیر آن پرورش يافته خودش باش��د. مهندس 
صالح آبادی را مثال زديد. نمونه خیلی خوبی است، 
اما فکر کنم کامال اتفاقی است. مهندس صالح آبادی 
اتفاقی رشد کرد. ما اين مسیر را نساختیم که يک 
صالح آبادی بیايد و بعد از چند س��ال رش��د کند. 
حتی کمیته ها نیز بايد به رش��د اشخاص احترام 
بگذارد. اصال چرا ش��ما بعد از 6 م��اه فعالیت دبیر 
کمیته شديد؟ اين اشتباه است. چرا يک نفر بعد از 
6 ماه بشود نايب ريیس؟ معلوم است توی ذوقش 
می خورد. البته ش��ايد کس��ی دلش نخواهد دبیر 
کانون ش��ود. اما حداقل بداند که در ش��ورا 2 جا 
برايش هست. در هیات مديره يک جا برايش هست. 
حتما در اين قالب بتواند رشد کند و باال بیايید. فکر 

کنم اين بلوغ سازمان است که در 30 سالگی بتواند 
بگويد من اين ش��خص را تربیت کرده ام. از وقتی 
که 18 سالش بود و حاال که 40 ساله است و دبیر 
شده است. نمونه صالح آبادی يک نفر است. فرض 
کنیم دبیر شود، بعد از او چه کسی را داريم؟ يک 
خال وجود دارد. من می خواهم به آينده نگاه کنم. 
ما بايد به اين اتفاقات ت��ن بدهیم. فارغ التحصیل 
فنی 22 سال سن دارد. چرا کانون نمی آيد؟ چون 
تسهیالت کانون برای او نیست. ربطی به نیارهای 
او ندارد.  همین طور کم کم می رسیم به روش های 
اطالع رسانی. اگر اين قضیه را بپذيريم، می خواهیم 
يک رسانه داشته باش��یم، چقدر به درد اين نسل 
می خورد؟ خبرنامه خیلی خوب اس��ت. ورق زدن 
يک مجله خیلی خوب است، اما اين نسل چقدر به 
ورق زدن عادت دارد؟ شايد پیشنهاد شما که يک 
برنامه کاربردی برای موبايل تعريف کنیم يا آيفون 
بازی، بتواند افراد را تش��ويق کند ک��ه خبرنامه را 
بخوانند. ضعف همه جا هست. شايد در آن صورت 

فاصله ما با اعضامان کمتر شود. 

  مهندس عالم زاده:  اگر بخواهم جمع بندی 
کنم، پیشنهاد شما اين اس��ت که عضوی که در 
يک کمیته فعالی��ت می کند و پخته می ش��ود، 
بهتر اس��ت از س��وی کمیته حمايت شود و آن 
کمیته هر دو سال يک نفر را به عنوان کانديدای 
خودش برای انتخابات کانون معرفی کند. کمیته 
می تواند ساختار خود را شرح بدهد و يک فعالیت 

انتخاباتی داشته باشد.

   مهندس شهابی: البته يک مقدار در اين فضا 
سخت است. شايد الزم باشد کمی کمک کنیم. 
يک ساختار زير هیات مديره و يک ساختار باالی 

آن برای حصول اين نتیجه تعريف کنیم.
 

  مهندس عالم زاده: دکتر قالیبافیان می گفت 
شما جوانان بیايید ش��واری عالی و برای ما يک 
جايی مثل شورای تش��خیص مصلحت درست 
کنی��د. می گفت حرکت م��ا اينجا صلب ش��ده 
اس��ت. ش��ما بیايید و حرکتی بکنید. شما يک 
حرکت غیرعادی بکنی��د. بیايید در جايگاه برابر 

ما بنشینید.
 االن هم باالخره با اين حرکت ها، ماجرای زمین 
کانون اصالح ش��د. االن دنبالش هس��تند. اينها 

شدنی است و راه حل دارد. 

  مهندس ش�هابی: يا بايد اش��خاص مدير ما 
روحیه ای داشته باشند که بگويند من بروم که تو 
بیايی يا بايد نظامی به وجود بیاوريم که ساختاری 

باشد و کانون به اين مساله تن بدهد.
 

  مهندس آجورلو: به نظرم از شرايط موجود 
بس��یار دفاع کرديد. ياد آن شخصی می افتم که 
يک زمان گفت حتی اگ��ر از مادربزرگ من هم 

بپرسید می داند که تورم هست. 
اگر ق��رار اس��ت پیغامی ب��ه فردی برس��د، هم 
پیغام دهن��ده هم ناقل و هم گیرن��ده بايد خوب 
عمل کنند و اگر يک جای چرخه ايراد داش��ته 
باشد، آن پیغام درست نمی رسد. به نظر من همه 
افرادی که اينجا هستند، فکر می کنند يک ايرادی 
هست. شايد ايراد خیلی جدی باشد. بايد سعی 
کنیم بین ش��عار و عمل گیر نکنی��م و چون من 
عمل گرا هستم، بهترين پیشنهادی که می دهم 

اين است که اين جلسه ادامه پیدا کند.

  مهندس س�لمان  زاده: تحقیقی در آمريکا 
انجام شده که چطور يک شرکتی همواره موفق 
است. ديدند الزم است برای بسیاری از شرکت ها 
يک مدير بیاورند. بع��د ديدند که ي��ا اين مدير 
به درد نمی خ��ورد يا ک��ه وقتی مدي��ر می رود 
موفقی��ت را با خودش می برد. هی��چ وقت بدون 
مدير موفق، موفقیت ماندگار نمی شود. مثال در 
بانک های ايران، بس��یاری از افراد به اين ش��کل 
رشد کرده اند. بر اساس يک آمار بسیاری از ريیس 
شعبه های بانک ها، ابتدا آبدارچی بوده اند. چون 
سیستم باعث رشد شخص شده است. البته همه 
آبدارچی ها ريیس شعبه نشده اند، اما اين مسیر 
رشد وجود دارد. اين نهاد کار مالی هم می کند. 

مهندس ختالن: اگر این ارتباط با بیرون را به نحو احسن برقرار کنیم نه تنها کانون یک موجود 
مرده نیست، بلکه بس�یار موفق و خوب است و در این فضای دلس�ردکننده بسیار کارهای 

خوبی انجام می شود

گفت و گو
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مثل شرکت های ساخت و ساز نیست. 
حقیقت اين است که ما يک کشور جهان سومی 
هستیم و نمی شود از پايین شروع کرد. حتما بايد 
يک رضاخانی بیايد و يک دانشگاه تهرانی تاسیس 
کند. حتما بايد از باال يک حکم آمرانه ای باشد تا 
برسیم به اينجا که اگر ريیس جمهور دروغ بگويد، 
بتوانیم در روزنام��ه بگويیم ريیس جمهور دروغ 
می گويد. اگر حکومت قاجار مان��ده بود، همان 
طور مانده بوديم. با همان ش��یوه زندگی. حتما 
در ابتدای راه نیاز به يک کاتالیزوری هست. هم 
مهندس عالم زاده و هم بسیاری از اعضا، سازمان 
را مثل بچه خود می دانند و دوست ندارند بمیرد. 
پس حتما بايد به رشد اين سازمان کمک کنید. 
حتما کم��ک می کنید تا اين رش��د آمرانه اتفاق 
بیافتد و اين کاتالیزور به وجود آيد. تا اين که نهاد 
دمکراتیک شود و بین ژنرال ها و سربازها يک عده 

سرهنگ بیايند. 

  مهن�دس عال�م زاده: خب اس��م آن کمک 
چیست؟ سازمان بايد چکار کند. 

  مهندس س�لمان زاده: ما فهرست هم تهیه 
کرديم اما اعضا رای نداند. شايد وقت لیست دادن 

گذشته است. 

  مهندس عالم زاده: خب انتخابات شده و شما 
رای نیاورديد. 

  مهندس شهابی: رای ندادند! 

  مهندس عالم زاده: شما خجالت نمی کشید؟ 
نمی توانید ب��ا 100 نفر آدم ارتب��اط بگیريد که 

بیايند رای بدهند؟
 

  مهندس سلمان زاده: نه! نمی توانند ارتباط 
بگیرند ديگر. آقای مهندس ش��ايد ش��ما بدتان 
نمی آيد که يک س��لمان زاده ای بیايد و فردا رای 
بیاورد و بازرس ش��ود. کما اين که می دانس��تم 
که همان مثال ريیس کمیت��ه تجلیل که عوض 
ش��د، نیز همین بود. 20 نف��ر از بچه ها زحمت 
می کشیدند. فش��ار از باال بود. ما بارها گفتیم جا 
نزنید، اما باالخره جا زد و کانديدا نش��د و عوض 
شد. باالخره کشور ما ذاتش اين جوری است. اين 
کشور را ما ساختیم. اين کانون را ما ساختیم. به 
هر حال ش��ما به عنوان پدران اين مجموعه اگر 
می خواهید که اين مجموعه به بقای خود ادامه 
بدهد، من فکر می کنم با توانی که داريد، بايد اين 
مسیر را هموار کنید. )موضوع خودم نیست، من 

در انتخابات رای نمی آورم.( از اول بايد يک توسعه 
آمرانه ای باشد.

  مهندس عالم زاده: باش��د. م��ا می رويم در 
ش��ورای عال��ی و می گويیم که يک ع��ده جوان 
می خواهن��د، بیايند. اگ��ر کانديدا ش��دند، رای 

بدهید.

  مهندس فرزان: فکر کنم اينجا يک کج فهمی 
اتفاق افتاد. يک اصالح ساختاری از باال و در بدنه. 

يک مسیری ساخته شود و امکانش فراهم آيد. 

  مهندس شهابی: بله اين نمی شود. صد سال 
ديگر هم برس��یم، باز می گويید ب��رو  100 عدد 

رای بیاور. 

  مهندس عالم زاده: اتفاقا من پیشنهاد شما را 
گرفتم که از هر کمیته ای دو نفر معرفی شود.

 
  مهندس س�لمان زاده: اتفاقا من از شمای 
بازرس شکايت دارم چه مسیری را برای پويايی 

اين سازمان در نظر گرفتید؟
 

  مهندس عالم زاده: اين اصال وظیفه بازرس 
نیست. 

  مهندس اکبری: من صحبت ديگری ندارم. 
خوشحال شدم که ديدم اين دغدغه وجود دارد. 
اما چیزی که می خواستم بپرس��یم اين بچه ها 

چقدر عالقمندند که عضو شورای عالی و هیات 
مديره شوند؟ 

  جمع: تقريبا صفر درصد. بیشتر به خاطر اين 
اختالف نس��ل می گويم. امیدواريم اين جلسات 

ادامه پیدا کند. 

  مهندس عالم زاده: قرار نیس��ت ادامه پیدا 
کند. بلکه خودتان بايد بخواهید. ما بیشتر به اين 
دلیل از شما دعوت کرديم، که سه مورد بوده. اما 
از اين موارد فقط به يکی از آن توجه شده است. 
اين کارها اگر شما فارغ التحصیل دندانپزشکی هم 
بوديد، انجام می شد. اينقدر در اين هزارتوی مورد 

اول قرار گرفتیم که به بقیه موارد نرس��یديم. ما 
يک دوره کمیته متالورژی داشتیم. کمیته معدن 

داشتیم. اين کمیته ها جلسات فصلی داشت. 
زمان��ی وزير جه��ت اعالم نظ��ر به کان��ون نامه 
می نوش��ت و يک روز در اين کانون می نشستند 
درباره نحوه آب بندی سد الر حرف کارشناسی 
می زدند و تصمیم می گرفتند و اعالم می کردند. 

درباره فرار آب آن بحث می کردند.
به تدريج به خاطر مالحظه کاری ها اين نقطه نظر 
دوم را فراموش کرديم. کم کم اين چراغ خاموش 
شد. االن اگر به مرکز پژوهش های مجلس برويم 
و بخواهیم نظر بدهیم، اس��تقبال هم می کنند. 
ما کم کم جايگاه مهندسی خودمان را فراموش 
کرديم. و فقط شد اين که دور هم بنشینیم. اينها 

همه بستر قضیه است.

  مهندس اکبری: چرا بعد علمی حذف شده است؟ 
همه حذف شده و فقط بعد فرهنگی مانده است؟ 

  مهندس عالم زاده: همه جايگاه ها را از دست 
داده ايم و رس��ید به جايی که در االن در همین 
کمیته ها و ارتباط ب��ا اعضايمان نیز دچار چالش 
هستیم. آن موقع به شدت انتخابات جذاب بود. 
يعنی اين نش��اط و پويايی و تحرک بود. اما تمام 
فیتیله ها پايین آمد. االن نگرانی اين است که اين 
هم از بین برود. االن 150 نفر برای رای دادن به 
30 نفر هم نمی آيند. همه صحبت ها در مورد بند 
اول بود. اما اشکال ندارد، شايد اگر اين مورد حل 

شود، به بند 2 و 3 هم توجه شود.

  مهن�دس صمدی: م��ا اصال م��ورد 2 و 3 را 
نديديم که ببینیم چرا از بین رفته اس��ت. شما 
سران صنعت بوديد. ما تجربه ای نداريم که وزير 
به سخنان ما گوش کند. راه حلش پیچیده است و 

درآوردن راه حلش کار ما نیست.

  مهن�دس عالم زاده: اش��کالی ندارد. ش��ما 
می توانید نیازش را احس��اس کنی��د. می توانید 

حداقل يک بار اساسنامه کانون را بخوانید.

  مهندس صمدی: هم��ه می گويند جوان ها 
بیايند کار کنند. اما ما انرژی و وقتش را نداريم. 
انرژی هم داشته باشم بايد 5 سال بگذارم کار کنم 

مهندس میرمحمد: به نظر من کانون یک سیستم بسیار لختی دارد و اصال پویایی ندارد. یک 
سری وظایف به تدریج تعریف شده است که حتما باید اجرا شود. همیشه رشد کرده است و 

هیچوقت اصالح نشده

گفت و گو
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و در نهايت هم به هدفم که کوه اس��ت نرسم. ما 
آمده ايم اينجا که انرژی بگیريم، اما اينجا انرژی 
را از ما می گیرد. چرا فرهنگی شده است؟ چون 
همه دنبال انرژی و فان هستند و به خاطر همین 
کنسرت خواجه امیری می آيند. به نظرم شما اول 

بند يک را راه بیاندازيد و دو و سه برای بعد. 

  مهندس ختالن: روی دو موضوع تاکید می کنم. 
بسیاری از موارد مشکالتی که می گويیم ناشی از 
کانون نیست بلکه ناآش��نايی ما با حقوق اولیه مان 
است. اين که نمی دانس��تیم می توانیم بنويسیم و 
اعتراض کنیم.  اين ناشی از اين است که نمی دانیم 
حق اعت��راض داري��م. در حالی که ح��ق اعتراض 
از اولیه ترين حق هاس��ت.  در يک جامعه حق هر 
ش��هروندی اس��ت که در چارچوب اعتراض کند. 
وقتی شما عضو می شويد اولین نکته اين است که 
بايد اساسنامه را خوانده باشید. شايد ما در اساسنامه 
نوش��ته بوديم، کارهای چريکی انج��ام می دهیم.  
اگر اساسنامه را بخوانیم با ش��یوه کار کردن آن و 
کمیته ها و بقیه اجزا تا حدودی آش��نا می شويد. 
در نتیجه بسیاری از مش��کالت ناشی از رفتارهای 

ماست.  من همچنان می گويم اگر ضريب تصحیح 
محیط های عملیاتی ما چه محیط خیلی دور و چه 
محیط نزديک را ضرب کنیم در فعالیت های کانون 
يا لحاظ کنیم، متوجه می شويم که عملکرد ما خوب 
است. س��ال 1369 که کانون تش��کیل شد، اصال 
جمع شدن آدم ها تابو بوده است. تشکل نداشتیم. 
NGO  نداشتیم. يک زمان کمیته معدن که من 
دبیرش بودم و تعطیل شد، بسیار فعال بود. آن زمان 
نه انجمن مهندسی معدن بود و نه خانه معدن و االن 
اينها تشکیل شده است. در نتیجه آن نیازی که قبال 
بوده وجود ندارد. االن می تواند ب��ا نیاز به کاريابی 
دوباره تشکیل شود. آن شور و حال اجتماعی طبیعتا 
در جامعه ما نیس��ت. حجم ارتباطات تغییر کرده 

است. 
ما بچه هايی را که 5 س��ال بع��د فارغ التحصیل 
ش��ده اند، نمی توانیم درک کنیم. ب��ه خاطر اين 
که شکل بس��یاری از رفتارهای اجتماعی عوض 
شده اس��ت. نمی گويم ايراد نداريم. ولی اين به 
اين معنا نیست که اين همه ايراد زياد است. من 
هم عالقمندم که بحث های اس��تراتژی را برای 
بچه ها تشريح کنیم و جلسات را ادامه دهیم. به 

نظر من برای همه چیز می توان راهکار پیدا کرذ. 
اساسنامه را نمی توانیم تغییر دهیم، می توانیم آن 
را دور بزنیم. ما االن در کمیته استراتژی 8 گزينه 

روی میزمان است. 

  مهندس فرزان: در کشور ما همه سمت های 
اجتماعی در دست مهندس��ان بوده است. چون 
در مقطع فوق لیسانس در رشته علوم اجتماعی 
درس می خوانم، می گويم. ما برای اين مشکالت 
يک تحقیق انجام دهیم. همه فقط نظر می دهیم. 
اگر يک تحقی��ق مدون انجام ش��ود، می توان بر 

اساس آن تصمیم گرفت. 

  مهندس عالم زاده: همین را می گويد ديگر. 
گوش نمی کرديد. 

  مهندس ختالن: اتفاقا همه اينها را يادداشت 
کردم و می توان روی آن بحث کرد.

  بیگلرخانی: از همه دوستان به خاطر وقتی 
که گذاشتند، متشکريم.

گفت و گو
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تازه ها

 فارغ التحصیالن فنی 
از بقیه جلوترند

 گفت و گو با دکتر کامبیز بهنیا
استاد دانشکده فنی:

دکتر کامبیز بهنیا در سال 1323 در شهر تهران به دنیا 
آمد. وی در سال 1350 موفق به دريافت درجه دکترای 
مهندسی در رشته راه و ساختمان )مکانیک خاک( از 
دانشگاه پاريس شد. دکتر بهنیا از سال 1351 تا کنون، 
به تدريس در دانشکده فنی دانشگاه تهران اشتغال دارد. 
دکتر بهنیا هم اکنون عهده دار تدريس دروس پی  سازی 
و ژئوتکنیک پیشرفته و طرح فرودگاه ها در اين دانشکده 
است. وی همچنین موس��س و سرپرست آزمايشگاه 
مکانیک خاک دانشکده فنی است. وی برای اولین بار در 

ايران، روش خاک مسلح را عرضه و اجرا کرده است. 

عکس: هادی آجورلو
گفت و گو: سهیال بیگلرخانی

دکتر بهنیا از نخس��تین اعضای افتخ��اری کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی به حساب 
می آيد. پدر ايشان مهندس ابوالحسن بهنیا نیز از 
استادان بنام دانشکده فنی است. همچنین فرزند 
دکتر بهنیا در حال حاضر به تحصیل در دانشکده 

فنی اشتغال دارد. 
 وی به ش��وخی می گويد: "فنی به نحوی ارث پدر 
من است." برخی از مقاالت  دکترکامبیز بهنیا در 
خصوص خاک مسلح و مس��ايل مکانیک خاک و 
مهندس��ی پی در مجالت علمی داخلی و خارجی 
منتشر شده است.جلد اول کتاب "مکانیک خاک" 
دکتر بهنیا، در دوره پنجم کتاب س��ال جمهوری 
اس��المی ايران از ط��رف وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی به عنوان کتاب سال برگزيده شد.
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 نمونه ای از پروژه خاک مسلح؛  اجرا شده توسط دکتر بهنیا

از جمله تالیفات وی می توان به اين موارد اش��اره 
کرد: بررس��ی و تحلی��ل طاق های خاک مس��لح 
)گزارش پژوهشی به زبان فرانسوی(؛ ترجمه طرح 
فرودگاه ها؛ ترجمه کارهای دريايی؛ معیارهای طرح 
مهندسی راه ها و تقاطع ها؛ مکانیک خاک؛ واژه نامه 

مکانیک خاک و مهندسی پی. 
فرصتی دس��ت داد تا در دفتر وی ب��ه گفت و گو 
بنشینیم و نظراتش را درباره دانشکده فنی و حرفه 
مهندسی جويا شويم. حاصل اين گفت و گو در پی 

می آيد.

ش�ما س�ال ها در دانش�کده فن�ی تدریس 
کرده اید. عملکرد دانش�کده فنی را در این 
س�ال ها چگونه ارزیابی می کنید؟ دانشکده 
فنی چقدر توانسته به استانداردهای موجود 

در دنیا نزدیک شود؟ 
� من حدود 41 س��ال اس��ت که در دانشکده فنی 
تدريس می کن��م. اکنون ايده های من نس��بت به 
آموزش مهندسی فرق کرده اس��ت. زمانی بود که 
مهندسان دانش��کده فنی کشور را س��اختند. اما 
حاال فکر نکنم اين طور باش��د. البته اين گرفتاری 
فقط به دانشکده فنی مربوط نمی شود، بلکه همه 
جا هس��ت. اين داس��تان های تولید علم و نوشتن 
مقاله و اينها حرفه مهندسی را زير سوال برده است. 
مهندسی يک حرفه است. بايد برای آن بینش کافی 
داشت. مهندس نبايد زير بار بسیاری از کارها برود. 
درست است که ما س��وگندنامه بقراط نداريم، اما 
بايد به مواردی توجه کنیم. آموزش مهندسی نقاط 
ضعف و قوت دارد که من نمی خواهم وارد جزيیات 
آن شوم. چون همه جاگیر است. اگر انتظار داشته 
باش��یم که هیات علمی وقت زي��اد بگذارند، بايد 
شرايط زندگیشان هم اصالح شود. در حال حاضر 
شرايطی به وجود آمده است که مسايل مهندسی 
به کنار رفته است. اين که چه تعداد مقاله داده ايد و 
موارد مشابه، چندان کیفیت آموزش را باال نمی برد. 
پس مهندس عمران ما ب��ا مهندس عمران آمريکا 
فرق دارد. آنها همه چیز را ساخته اند. جور ديگری با 
مسايل برخورد می کنند. ما هنوز به آنجا نرسیده ايم. 
در بسیاری از پروژه ها ساخت و ساز درست صورت 

نمی گیرد. پروژه ها زمان بر است. 
چرا بايد س��اخت آزادراه تهران- ش��مال 30 سال 
طول بکشد؟ و هنوز هم معلوم نباشد که کی تمام 
می شود؟ من همیش��ه در کالس ها به دانشجويان 
می گويم، فرق ما با بقیه اين است که در کشورهای 
ديگر 10 سال مطالعه می کنند و 3 سال می سازند و 
ما 3 روز مطالعه می کنیم و 10 سال هم نمی سازيم. 

استاد دانشکده فنی بايد اين مطالب را القا کند. 
مطالعه فقط اين نیس��ت که چند ضرب و تقسیم 
کنیم و نتیجه به دس��ت آوريم! اص��ال گاهی بايد 
مطالعه کرد ک��ه در اينجا راه حل چیس��ت؟ اينها 
تجربه می خواهد. متاسفانه تجربه هم زياد نیست. 

تجربه هم لوث می شود. چون بسیاری از کسانی که 
می شد از تجربیاتشان استفاده کرد، در بخش های 

ديگری مشغول به کار شده اند.

بخش�ی از این موارد به ارکان تصمیم گیری 
مربوط می ش�ود. حتی فرض کنیم دانشجو 
در دانشگاه یاد بگیرد که مطالعات اولیه الزم 
است، اما وقتی با مدیرانی در تماس است که 
ضرورت مطالع�ات را نمی دانن�د، چکار باید 

بکند؟ 
� دانشجوی فنی بنا به تعريف باهوش است. شخص 
می تواند باهوش باش��د و دنبال کار درست برود يا 
باهوش باشد و دنبال کار کج برود تا زودتر به نتیجه 
برسد و پولدار شود. با شرايط فعلی دلیلی ندارد که 
کار کج نکند. روال، دچار اشکال شده است. بعضی 
وقت ها هر جای قضیه را نگاه می کنیم، مشکل دارد. 
مثال چرا در خیابان های 10 متری ش��مال تهران، 
ساختمان 30 طبقه می سازيم؛ در حالی که حتی 
پیاده رو ندارد. بعد می گويیم اينجا زلزله می آيد. اگر 
زلزله بیايد که به اين مکان ها دسترسی نخواهیم 
داشت. اين ساختمان ها را کی می سازد؟مهندسان 
می س��ازند. يک نفر نباي��د به کارفرم��ا بگويد اين 

مشکل دارد؟ 

حتی اگر مجوز شهرداری را هم داشته باشد؟
� بله! حتی می تواند به شهرداری هم اعتراض کند. 
پروژه هايی را در ش��هر می بینیم ک��ه کال محیط 
زيس��ت را ناديده گرفته اس��ت. جنگل ها را از بین 
می بريم. نمی دانم اس��م اين را مهندسی بگذاريم 

يا چیز ديگر؟ 

آقای دکتر! بخشی از این معضالت هم می تواند 
ناشی از نبود ارتباط موثر بین بخشی در کشور 
باش�د. مثال در مورد بزرگراه تهران - شمال، 
بخ�ش عم�ده ای از مطالعات بای�د در بخش 
سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شد. 

� که نشد.

ای�ن بزرگراه از وس�ط جنگل رد می ش�ود و 
باید مطالعات زیس�ت محیطی دراین پروژه 
انجام می شد. این کمبود ناشی از این نیست 
که ضرورت این ارتباط و مطالع�ات در دوره 
آموزش هم به دانشجویان منتقل نشده است؟ 
این که مهندس�ان باید به ضرورت توس�عه 

پایدار توجه کنند. 
� در مملکت ما اصال به بخش توس��عه پايدار توجه 
نمی ش��ود. بعد هم ما ياد نگرفته ايم که به کارفرما 
بگويیم که اين کار را به اين شکل اجرا نکن. چون 
می ترس��یم که کار را از ما بگیرد و به کس ديگری 
بدهد. البته اين اتفاق هم می افتد. چون اشخاصی 
هستند که هر کاری را انجام می دهند. من مثال های 

زيادی دارم از طرح هايی که ضرورت نداشته است يا 
کاری که با قیمت ارزان تری جمع و جور می شد اما 
بسیار هزينه کرده اند. البته يک سر قضیه آموزش 
مهندس��ی اس��ت. اما فقط هم آموزش مهندسی 

نیست. 
آموزش های مهندسی که ما می دهیم با قديم فرق 
دارد. دروس زياد و واحدهای بسیار، دانشجويان ما 
را در پايان دوره چندان مهن��دس بار نمی آورد؛ بر 
خالف قديم که هر دانشجويی که از دانشکده فنی 
بیرون می آمد، می رفت يک جای کار را می گرفت 

و می ساخت. 
نکته ديگر اين که دانش��جوی مهندس��ی امروزی 
تفکرات ديگ��ری دارد. وقتی لیس��انس می گیرد، 
می خواهد فوق لیسانس بگیرد. بعد هم می خواهد 
دکترا بگیرد. با اين تفکر فرقی نمی کند مهندسی 
بخواند يا چیز ديگر. بعد ه��م نمی داند می خواهد 

چه کار کند. بعد بدون تجربه می رود فالن دانشگاه 
تدريس کند. همه اينها به هم مرتبط اس��ت. پس 
آس��یب ها هم می تواند زياد باش��د. ب��ا اين وجود 
فارغ التحصی��الن فنی از بقیه جلوترن��د. هنوز که 
هنوز است در اين دانش��کده آموزش جدی گرفته 

می شود.

یعنی در دانشکده فنی غیر از مطالب تئوریک 
به مطالب عملی هم توجه می شود؟

� اي��ن مطالب اس��مش تئوريک اس��ت. مثال اگر 
با نرم افزار کار کنیم، تئوريک اس��ت؟ ن��ه! ما بايد 
ببینیم کج��ای کار هس��تیم. در خیل��ی از موارد 
فارغ التحصی��الن مفاهیم اولیه را نی��ز نمی دانند. 
ضرب و تقسیم پیشرفت کرده است، اما وقتی اصل 

گفت و گو



13
92

ار 
 به

15
5 

-1
57

ره 
شما

  
وم 

 س
ت و

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

37

مطلب را ندانی اتفاق زيادی نمی افتد. در بسیاری از 
پروژه ها، مثل پروژه های راه، بارها کار انجام می شود 
اما بعد از مدتی تخريب می شود و مدام بايد اصالح 
شود. اين ناشی از مطالعات ضعیف است. ما هنوز ياد 
نگرفته ايم چطور با طبیعت کنار بیايم. در حالی که 
طبیعت غالب است. طبیعت که با ما کنار نمی آيد 
ما بايد با طبیعت کن��ار بیايیم. ما نمی توانیم حکم 
بدهیم که طبیعت اين گونه رفتاری داشته باشد. 
نتیجه آن می شود سیل، آب شس��تگی و مواردی 

از اين دست. 

یا آلودگی هوا!
� بله! بسیار نتايج ديگر دارد. البته آلودگی هوا داليل 
ديگری هم دارد. جمعیت زياد، کیفیت پايین بنزين 
و موارد ديگر، اما باالخره مساله همین است. مثال در 
محالت شمال تهران، باغ های 2 هزار متری با حدود 

4�5 سکنه، حاال تبديل شده است به دو ساختمان 
30 طبقه. اينها چطور می خواهند آمد و شد کنند؟ 

هیچ کدام نیز دسترسی و پیاده رو درست ندارد.

در حالی که این مناطق، مناطق عیان نشین 
است.

� اي��ن عیان نش��ین ها ديگر يک روز عیان نش��ین 
نخواهد بود. من وس��ط تهران را ترجیح می دهم. 

چون پیاده رو دارد. می توانم راه بروم. 
بخ��ش عم��ده ای از اين معض��الت ب��ه آموزش 
مهندس��ی برمی گردد. همانطور که س��وگندنامه 
بقراط در پزشکی هست، در مهندسی هم بايد يک 
سوگندنامه ای باشد. مرحوم دکتر قالیبافیان يک 

سوگندنامه ای درست کرده بود. بايد آن را به همه 
و در همه کالس ها عنوان کنند و بگويند که حرفه 
مهندسی تخريب محیط زيست نیست بلکه کنار 

آمدن با محیط زيست است.

در این چند س�اله، روند رو به رش�د آموزش 
در دانشکده فنی آیا با توقعات شما یکسان 

بوده است؟
� همیشه نه! البته می توانم درباره بخش عمران نظر 
دهم. در بخش عمران اغلب همکاران را می شناسم. 
تعدادی از آنان از دانشجويان خودم بودند و بسیار 
خوب کار می کنند. اما اگر يک مجموعه پايه هايی 
را نداشته باشد يا از دست بدهد تک تک نمی توان 
کاری کرد. من هنوز معتقدم دانشکده فنی حداقل 
در مورد عمران بهترين دانش��کده کش��ور است. 
استادان بس��یار خوبی دارد. سعی داشته نیروهای 

جوان را جذب کند.  از آن گذش��ته با آن که ما فکر 
می کنیم بهتر است اس��تادان در بخش های ديگر 
به غیر از آموزش شاغل نباش��ند، اتفاقا بهتر است 
در پروژه های عمرانی نقش داش��ته باش��ند. چون 
تجربیات خوبی در اين پروژه ها کس��ب می کنند و 
تجربیات آنان به روز است. چون استاد عمران، استاد 
رياضی نیست که بنشیند و فقط مطالعه کند. بلکه 
بايد در پروژه ها حضور داشته باشد. هر چند ايده آل 

نیست ولی برای کشور ما خیلی هم خوب است.

اصلی ترین ویژگی دانشکده فنی چیست؟
� اول اين که قديمی ترين دانش��کده کشور است و 
دوم اين که همه يک عرق خاصی به هم دارند. که 

شايد جای ديگری با اين شدت وجود نداشته باشد. 
هر چند ج��ای ديگر را نمی دان��م. فنی يک حالت 
خاص خود را دارد. شايد تعداد فارغ التحصیالن آن 
بیشتر است. جا افتادگی خاص خود را دارد. سعی 
و کوشش فراوانی می شود تا از نظر حرفه مهندسی 

سطح آن حفظ شود. 

نقاط مثب�ت و منفی این دانش�کده به لحاظ 
رشته عمران چیست؟

� نکته مثبت اين است که فنی است. باالخره عرض 
کردم از لحاظ کادر علمی، کادر علمی قوی دارد و 
خوب کار می کنند و اغلب به فکر دانشکده و تعالی 
دانشکده هستند. اين يک نکته واقعی است. نقطه 
ضعف، نقطه ضعف کلی است و فقط منحصر به فنی 
نیست. چیزی است که همه با آن درگیر هستند. 

فنی ويژگی ضعیف ندارد.

از چه زمانی با کانون آشنا شدید؟
� در همان س��ال های اول تاس��یس با کانون آشنا 
ش��دم و مرا به عضوي��ت افتخاری کان��ون مفتخر 
کردند. همیشه هم سعی می کنم در جلسات بزرگ 
شرکت کنم. البته جلس��ات داخلی ديگر جای ما 
نیست، اما در جلسات بزرگ شرکت می کنم. سال 
1315 پدر من کارش را در دانشکده فنی آغاز کرد 
تا سال 1336 ادامه داد. من نیز از سال 51 تا امروز 
در دانش��کده فنی تدريس می کنم. پس به نوعی 
دانشکده فنی ارث پدرم اس��ت. همان قدر هم به 
آن عرق دارم. بچه هايی که از جای ديگری به فنی 

می آيند، می گويند فنی يک چیز ديگر است. 

عملکرد کانون را چگون�ه ارزیابی می کنید؟ 
به ویژه این که برخی از اعضا معتقدند کانون 
می تواند در بخش توس�عه پایدار یا آموزش 
مهندسی مثمر ثمر باش�د. به نظر شما چکار 

می تواند بکند؟
� خیلی کار! فقط در نظر بگیريم که اعضای کانون 
همه گرفتاری ه��ای خود را دارند و ممکن اس��ت 
چندان وقت نداشته باشند. با اين حال کانون دارد 
کار خود را می کند. اما حتما بهتر می توانست باشد. 
اما ايده آل فکر نکنیم. همه در ح��د توان کار خود 
را انجام می دهن��د. مثال دکتر ش��کرچی زاده را از 

دانشجويی می شناسم. بسیار زحمت کش است. 

اگر کانون بخواهد به بخش آموزش مهندسی 
ورود پیدا کند چه؟

� به نظر من می تواند به مديريت دانش��کده فشار 
بی��اورد. مديران دانش��کده مثل همه ج��ای دنیا 
می توانند به فارغ التحصیالن خود متکی باش��ند. 
به ويژه آن که فارغ التحصیالن فنی همه از مديران 
برتر کشور هس��تند. البته ناگفته نماند که در اين 
چند سال اخیر بسیاری از مديران از فنی نیستند. 

گفت و گو
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اما باالخره تعدادی هستند. بسیار می توانند کمک 
کنند. هم در آموزش مهندسی و هم انتقال تجربیات. 
می توانند در مورد مسايل آموزش اظهار نظر کنند. 
مباحث چه باشد و به چه ترتیبی ارايه شود. بايد اين 
موارد را جدی بگیرند. حتی دانشجويانی که برای 
کارآموزی پیش آنان می فرستیم. بايد هم به طرف 
دانشگاه و درس خواندن جذب شوند و هم اين که 

متوجه شوند، بزرگترهايشان به فکرشان هستند.

پسر شما هم دانشجوی فنی است. چطور شد 
ایشان را به سمت فنی هدایت کردید؟

� من او را هدايت نکردم. خودش آمد. پسر من ابتدا 
گفت می خواهم برای ادامه تحصیل به فرانسه بروم 
و رفت. اما سال س��وم قبل از امتحانات پايان سال 
برگشت و گفت می خواهم بیايم فنی و بعد وارد فنی 
شد. االن هم خیلی زحمت می کشد. بسیار عالقمند 
است و خیلی خوب درس می خواند. او هم عمران 
می خواند. خانوادگی عمرانی هستیم. او بیشتر به 
عمران پايه ای و علوم پايه عالقمند اس��ت. به نظر 
من جوان ها بايد بیشتر به سمت علوم پايه بروند و 
به سن و سال ما که رسیدند، بايد بیشتر در بخش 

استفاده از تجربیات فعال باشند. 

خارج از بخ�ش آموزش، در بخ�ش حرفه ای 
عملک�رد مهندس�ان را چگون�ه ارزیاب�ی 

می کنید؟
� بخشی از کار آموزش است، اما فارغ التحصیالن به 
جامعه می آيند و با محیط مواجه می شوند. در ابتدا 
به خاطر اين که جوان هستند نمی توانند مخالفت 
کنند. بعد هم کم کم به محیط خو می گیرند. اين 
طوری ياد می گیرند که ديگر به محیط توجه نکنند. 
هر کاری کارفرما گفت، انج��ام بدهند. تقصیر هم 
ندارند. اصال نمی داند که چرا وقتی 2 ساختمان 30 
طبقه در يک کوچه 10 متری ساختیم، خطرناک 
است. فقط محاسبات اسکلتی فلزی يا بتنی را انجام 
می دهند. محاسبه می کنند و بعد هم می گويند، اين 

سازه پايدار است. 

راهکار آن چیست؟
� من نمی دانم. خ��ودم هم گیر ک��رده ام. در همه 
بخش ها همین طور است. مثال در بخش مهندسی 
مکانیک، پرايد قاتل متحرک است. اما می سازند و 

20 میلیون تومان هم می فروشند.

کمی بحث حرفه مهندسی را بازتر کنید. 
� بخش اعظمی از فعالیت های حرفه مهندس��ی در 
شرکت های خصوصی اتفاق می افتد. چکار می توان 
کرد که هر کس در بخشی که فعال است به اندازه خود 
به فکر ساماندهی باشد و نگاه، نگاه ساماندهی باشد؟

� نمی خواه��م وارد جزيیات ش��وم. االن درس��ت 
است که ش��رکت های خصوصی کار می کنند. اما 

شرکت های خصوصی بايد رقابت هايی بکنند که 
غیرقابل انجام است. رقابت با نهادهايی که مالیات 
نمی دهند و از مزايای بهتری نیز برخوردارند. بعد هم 
در جايگاه تصمیم گیری نیستند. می توان با بخش 
خصوصی در خیلی پروژه ها کار کرد و جلو رفت. اما 
به بخش خصوصی پول نمی دهند. مشکالت مالی 
زيادی دارند. وقتی مطالبات داده نمی شود، آنها گیر 
می افتند. آن هم با اين تورم عجیب و غريب. مثال 
کاری را يک سال و نیم پیش تحويل داده ايم هنوز 
پولش را نگرفته ايم. وقتی چنین مشکالتی هست، 
بخش خصوصی خیلی نمی تواند کاری انجام دهد. 
با اين همه مثال در يک پ��روژه، ما به عنوان بخش 
خصوصی توانستیم، راه حل مشکل بخش دولتی 
را ارايه دهیم. عکس اين راه را نگاه کنید. اين جاده 
ريزش و لغزش داشت و بخش دولتی از حل مشکل 

عاجز بود. ما توانستیم مشکل آن را حل کنیم. 
مديران بايد اجازه دهند که کارها با مطالعه انجام 
ش��ود. اين که بخواهند بخش خصوصی را درگیر 
مسايل مالی کنند، يعنی از بین بردن تدريجی آنها. 
از طرفی بخش خصوصی حتی امکان جذب نیروی 
تازه را هم ندارد. بخش عمده مشکالت بیکاری نیز 

ناشی از اين قضیه است.

نقاط مثبت حرفه مهندسی عمران را فارغ از 
ضعف ها، چگونه ارزیابی می کنید؟

� از آنج��ا ک��ه حرفه مهندس��ی عم��ران در ايران 
قديمی ترين مهندسی است، کارهای بسیار بزرگی 
در اين ارتباط انجام شده است. کارهايی با امکانات 
بسیار کم به ويژه در س��ال های قبل انجام می شد. 
من هر وقت به نقاط مختلف ايران س��فر می کنم، 
متعجبم. چرا که ش��ايد ما نه در خاورمیانه بلکه در 
دنیا بهترين جاده ه��ا را داري��م. اوال همه جا جاده 
هست. جاده ها با وجود راننده های بد و خودروهای 
بد، ايمن اس��ت. البته اخیرا هم کنترل محسوس و 
نامحسوس نیز بسیار بهتر شده است. درست است 
هنوز تصادف زياد و کشته زياد است، اما اگر قرار بود 
به همان روال قبلی پیش برود االن سالی 100 هزار 
کشته داشتیم. کیفیت اين بخش از مهندسی عمران 

باال رفته است. گستردگی خوبی دارد. 
هر نقطه ای جاده آسفالته داريم. حتی در اروپا هم 
جاده های تفکیک شده به لحاظ جهت عبور به اندازه 

کشور ما نیست. 

به لحاظ سازه های عظیم تر چه؟
� مهندسی عمران همیشه پیش��رو بوده است. به 
لحاظ س��ازه های فل��زی و کارخانه هايی که فلزی 
ساخته می شود، بسیار پیشرفت کرده است. مثال 
در سیستم های مختلف آب و انتقال آب و لوله کشی 
ساختمان، همه پیشرفت های چشمگیر داريم. به 
نظرم در همه بخش هايی که شرکت های خصوصی 

متولی آن هستند، پیشرفت زياد است.

شما 40 سال س�ابقه تدریس در فنی دارید و 
چندین س�ال کار در بخش خصوصی. کدام 
از این بخش ها ب�رای ش�ما ارضاکننده بوده 

است؟
� من در بخش خصوصی هم فعالیت ويژه ای را آغاز 
کردم. کار خاک مسلح را از فرنگ آوردم و بیش از سی 
و چند سال است، اين دفتر را راه اندازی کرده ام. چون 
اين کار ارتباط مستقیم با تدريسم در دانشکده فنی 
دارد، می توانم بگويم يک کار است. هر دو در مبحث 
مکانیک خاک و پی است. اگر اينجا نشستم. چون در 
دانشکده فنی جا نیست. هر 3 نفر بايد در يک اتاق 
بنشینند. در حالی که اينجا جا دارم و دانشجويانم نیز 
وقتی کاری با من دارند به اينجا می آيند. نگاه کنید 

تمام اتاق پر از پروژه های دانشجويی است.

گفت و گو
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لطف می کنید در ارتباط با خاک مس�لح نیز 
توضیحاتی ارایه فرمایید.

� من اولین کس��ی بودم که در دنی��ا در ارتباط با 
خاک مسلح تز نوش��تم. اين اختراع يک مهندس 
فرانس��وی به نام هانری ويالر بود که من هم او را 

خوب می شناختم. 
او چند سال پیش فوت کرد. وقتی دنبال دکترا به 
يک آزمايش��گاه رفتم، گفتند که اين کار را داريم. 
چون کار جديد بود، من هم اي��ن موضوع را برای 
تزم انتخاب کردم و وقتی به اي��ران آمدم. آنان به 
من پیشنهاد کردند که خاک مسلح را به ايران هم 
ببر و کار را ش��روع کن. از همان تاريخ يعنی سال 
1354 اين کار را شروع کردم. 3 سال هم به خدمت 

سربازی رفتم. 

از آن زمان کم کم کارم را ش��روع ک��ردم. در طی 
اين سال ها همیش��ه هم همین بوده است. يعنی 
ش��رکت و دانش��کده همراه ب��ا هم. در ش��رکت 
طراحی می کرديم. مثال حاش��یه بزرگراه مدرس 
را من طراحی کردم و همیش��ه هم سعی کرده ام، 
طراحی هايم با طبیعت هماهنگ و سازگار باشد. 
هم بناه��ای نگهبان و هم چش��م نواز. با همکاران 

معمار صحبت می کرديم. 
همیشه سعی می کرديم در کارمان انعطاف داشته 
باش��یم تا کاری ماندگار ارايه ش��ود. بعد از خاک 
مسلح هم شروع به کار در زمینه بهسازی و بهبود 
کیفیت خ��اک ک��ردم. االن هم چ��ون همکاران 
جوان ت��ر هس��تند فق��ط اي��ن درس را در بخش 

فوق لیسانس و دکترا ارايه می دهم. 

در فرانسه، مسئول بسیاری از طرح ها يک معمار 
اس��ت. البته اول تحصیالت مهندسی دارند و بعد 
وارد حرفه معماری شده اند. من اعتقاد دارم که در 
بخش راهس��ازی يا بخش های ديگر مثل راه های 
کوهستانی بهتر اس��ت حتما يک معمار در پروژه 
حضور داشته باشد. حاال که اگر به معمار دسترسی 
نداري��م، بهتر اس��ت خودمان نکته س��ازگاری با 

محیط زيست را رعايت کنیم.

اگر ناگفته دیگری مانده است، بفرمایید.
� خیر! همه موارد طرح شد.

از وقتی که در اختیارمان گذاش�تید، بسیار 
متشکرم.

گفت و گو
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مدير عامل : مهندس  محمدصادق 
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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

دانشکده فنی دانش�گاه تهران در روزهای 1 تا 3 اس�فند ماه 1391 شاهد برگزاری 
هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران بود. این کنفرانس با هدف 
گسترش مرزهای دانش و فناوری و با امید به برداشتن گام هایی برای تعالی و ترقی 
کش�ور و با همکاری انجمن مهندس�ان مکانیک ایران و انجمن علمی دانشجویی 
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران برگزار ش�د. در این کنفرانس مهندس محسن 

خلیلی عراقی، سخنرانی ارایه داد که با استقبال حاضران روبه رو شد.
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دانشکده

 دس�ت ب�ه دس�ت ه�م دادن در کن�ار هم 
"ساختن"

زندگی هرکس را ش��ايد بتوان به میزان تالش او 
برای کسب ش��ناخت و آگاهی فردی و تبديل آن 
به دانش و شناخت عملی در گس��تره اجتماعی 
معنا کرد. ب��ه میزان زحمت وتالش��ی که در اين 
مسیر صرف می شود، شخصیت افراد کمال و قوام 
بیشتری يافته و بر ثمره اجتماعی آنان نیز افزوده 
می شود. لذا کسب دانش و معلومات در رشته های 
دانشگاهی ش��رطی “الزم” برای پیشبرد اهداف 
فردی و سعادت جمعی اس��ت اما شرط “کافی” 
نیست. بلکه الزم است از طريق شناخت نیازها و 

ضرورت های امروز و فردای میهن عزيز و در پیوند 
با پیشرفت جهانی، شکلی عملی به خود بگیرد. 

اين شیوه و روش اين خدمتگزار در طی 83 سال 
زندگی و ش��ش دهه فعالیت صنعتی ام بوده است 
که به اختصار ب��ه اين يافته ها و تجربیات اش��اره 

می کنم.

  در ضرورت آموزش
در دنی��ای پیش��رفته اکن��ون نظ��ام مربی گری 
coaching وج��ود دارد. همانگون��ه که در يک 
سیس��تم برنامه ريزی استراتژيک چش��م انداز، 
ماموريت و ارزش ها وجود دارد، سعی می شود که 

انسان ها نیز چش��م انداز و ماموريت و ارزش های 
خود را مشخص سازند تا تکلیف آنها با دنیايی که 

در آن زندگی می کنند، مشخص باشد.
ما يک کشور نفتی می باشیم. بايد اين سرمايه ملی 
زيرزمینی را به س��رمايه های زيربنايی و ماندگار 
تبديل نمايیم. مس��لما يکی از ممتازترين وجوه 
سرمايه گذاری، سرمايه گذاری روی انسان هاست 
ک��ه از طري��ق آم��وزش و ارتق��ای دان��ش آنان 

امکانپ�ذي�ر است.
اکن�ون سرماي�ه نامش��ه�ود بنگاه های اقتصادی 
را تا حد فراتر از 70 درصد ارزش س��رمايه گذاری 

قلمداد می کنند.

سخنرانی مهندس محسن خلیلی عراقی
در هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ارایه شد

ويژه برنامه روز مهندسی در قالب کنفرانس مهندس��ی مکانیک در روز چهارشنبه مورخ 2 اسفند 1391 در محل آمفی تئاتر 
ساختمان مرکزی اجرا شد. اين برنامه که با سخنرانی معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر محمدرضا حائری يزدی 
آغاز شد، با سخنرانی چهره ماندگار مهندسی مکانیک، دکتر مهدی بهادری نژاد و پخش کلیپ ادامه يافت. به گفته مهندس 
رامین آبکار )مکانیک 89(، دبیر اجرايی کنفرانس، دو سخنرانی کلیدی، دو میزگرد تخصصی، 14 عنوان کارگاه آموزشی نوين و 

6 بازديد صنعتی از برنامه های اين کنفرانس ملی بوده و 350 مقاله به صورت شفاهی و پوستر در آن ارايه شده است.
مهندس محسن خلیلی عراقی)الکترومکانیک32(، مدير عامل و ريیس هیات مديره شرکت بوتان، سخنران ويژه اين مراسم بود. 
وی سخنرانی خود را با عنوان دست به دست هم دادن، در کنار هم "ساختن" آغاز کرد که اين سخنرانی دلنشین و تاثیرگذار مورد 
استقبال بسیار زياد حضار قرار گرفت. اهدای لوح تقدير و تنديس به دانشجويان تیم اجرايی کنفرانس و گرفتن عکس يادگاری 

جمعی، حسن ختام اين برنامه بود. متن کامل سخنرانی مهندس خلیلی در پی می آيد. 
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دانشکده

دانش��گاه تا آنجا که اينجانب ناظر بوده ام روشی 
ندارد که وضعیت دانشجويان تربیت شده خود را 
تعقیب نمايد و توفیقات يا شکست آنان را بررسی 
نمايد و با سیس��تم بازخورد، رويه تعلیم خود را 
تعالی بخش��د در حالیکه اين امر نیاز و ضرورت 
پیش��رفت و توس��عه در امر روش های آموزشی 

است.
  مهندسان و مهندسی

مهندسی يعنی خالقیت، زايش و پويايی. در هر 
جامعه ای که در آن علم مهندس��ی جايگاه خود 
را پیدا کرده باش��د امنیت، رفاه و آس��ايش اهل 
آن جامعه خواهد بود. تاثیر دانش مهندس���ی را 
ب�ه وض�وح می ت�وان در بس��ی�اری از عرصه های 
زندگی اعم از کشاورزی، پزشکی، صنعت، مسکن، 
آموزش حتی مسايل اجتماعی، فرهنگی و زيست 

محیطی مشاهده کرد.
مهندس��ی اما فقط تکنیک و تکنولوژی نیست. 
مهندسی سیستمی “باز” اس��ت و نه سیستمی 
“بسته”. قرائت صرف تکنیکی از “مهندسی” آن 
را سیستمی بسته و مکانیکی ترسیم می کند که 
همچون ماشین دقیق کار می کند. اما در قرائت 
“انسانی" از مهندسی اين علم، علمی است "باز" 
که با انسان و روابط و مناسبات انسانی سر و کار 
دارد. در اين قرائت دومی است که می توان امید به 
موفقیت داشت. اينکه عالوه بر کار با ماشین آالت 

و تجهیزات، ظرافت های کار با انسان را بدانیم و 
از طريق درک نیازها و توانمندی های آنان مدلی 
موفق از فعالی��ت اقتصادی در بن��گاه صنعتی را 

ارايه دهیم.
هر مهندسی بايد برای خود چش��م انداز، هدف، 
ماموريت و راهبرد داشته باش��د. يعنی هدفمند 
باش��د و نظام ارزشی مشخصی داش��ته باشد. ما 
دانش��جويان دهه س��ی و چهل ه��م در محیط 
خانوادگی و هم در جامعه و هم در دانشگاه اينگونه 
تربیت شديم که در پیوند با جامعه باشیم و علم و 
دانش و تخصص خود را در راه کاهش درد و رنج و 

فقر مردم و میهن صرف کنیم.

  مهندسی، کار عملی و شناخت اقتصادی
من و نس��ل من به تجرب��ه ياد گرفت��ه بوديم که 
س��خت "کار" کنیم و بدون چشم داشت، هر روز 
بر تجربه و امکانات پیش��رفت خود بیافزايیم. به 
قول س��هراب س��پهری اين عبارت را به يیالقی 
ذهن سپرديم که: "وسیع باش��یم و تنها و سر به 
زير و سخت" يا به تعبیر شاملو: "انسان دشواری 

وظیفه است."
اما يک بعد ديگر "مهندس��ی" ش��ناخت 
از وضعیت اقتصادی اس��ت. در جهان پر 

رقابت امروز نمی توان "تولیدی" را به 

س��رانجام رس��اند و در آن "بازار" را نديد. اين دو 
يعنی تولید و بازار امروز دو مفهوم يگانه و درهم 
تنیده اند. ل��ذا بايد فضای کس��ب و کار و عوامل 
پیش برنده و ممانعت کننده از بقا و توسعه فعالیت 
اقتصادی را در آن شناخت. بايد متغیرهای اقتصاد 
کالن اعم از تورم و اشتغال و ارزش افزوده تا نرخ 
ارز، بهره بانکی و تعرفه و ... را بشناس��یم و روزانه 
برای موفقی��ت در کار خود اخب��ار مرتبط با اين 

موضوعات را در حدی متعادل تعقیب کنیم.
البته شاخه ای از اقتصاد به نام "اقتصاد مهندسی" 
هم وجود دارد که می تواند بس��یار به مهندسین 
کمک کند. در اين عل��م از روش های تحلیلی در 
برآورد هزينه و تعیین ارزش سیستم ها، فرآورده ها 
و خدمات سخن گفته می شود. اقتصاد مهندسی 
در واقع ابزاری برای انتخاب بهترين يا به عبارتی 
مقرون به صرفه ترين گزين��ه از میان گزينه های 

پیش روی مهندسین است.

   ارتباط صنعت با دانشگاه
وقتی صنعت يا کشاورزی و خدمات جدی داشته 
باشیم بايد اين بخش ها در خدمت دانشگاه 
باش��ند، کما اينکه در بخ��ش عمده ای 
از جه��ان چنین عمل می ش��ود. ابتدا 
در آمري��کا دانش��کده هاي��ی  از محل 
کش��اورزان  زمین ه��ای  ارزش 
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ساخته شد و خود ناظر بودم که ديگر دانشگاه جان 
هاپکینز هديه جدي��د نمی پذيرفت، چون محل 

خرج آن را نداشت.
سیاست های نامناسب اقتصادی و استراتژی های 
ناکارآمد صنعت��ی، به گونه ای اس��ت که صنعت 
بیگناه در فضای کسب و کار آنقدر ذلیل می شود 
که نمی تواند به دنبال تحقیق و توسعه و دانشگاه 
برود. همکاری صنعت و دانشگاه با حضور تعزيرات 
حکومتی و زيان دهی بنگاه های اقتصادی مفهوم 

و معنايی ندارد.

  بهره گیری از تجارب سایر کشورها
اينجانب با مطالعه گسترده در جهان، صنعت گاز 
مايع را ش��روع کردم و اکنون اين صنعت در حد 
نیاز کشور خودکفا اس��ت ولی بدهکار و دست به 

دهان است. 
ژاپن اين حرفه را پنج س��ال بعد از ما شروع کرد 
و اکنون به مراتب از ما پیش��رفته تر می باشد. 15 
سال قبل در خدمت مس��ئوالن شرکت ملی گاز 
مايع ايران به ژاپن سفر کردم. ژاپنی ها را چندين 

بار از خود پیشرفته تر ديدم. 
در تمامی طول عمر خود درباره نرخ ارايه خدمات 
گاز ماي��ع با دولت نزاع داش��تم چرا ک��ه به طور 
متوس��ط نرخ فروش گاز مايع ب��ه مصرف کننده 

معادل پنج تخم مرغ بود ولی مشاهده کردم که 
در ژاپن نرخ خدمات گاز مايع، منهای قیمت اولیه 
گاز مايع، چهل برابر کشور ماست. هدفمند نمودن 
يارانه ها تا حدودی به داد ما رسید وگرنه صنعت 
گاز ماي��ع در مقابل کنترل قیمت ه��ا و تعزيرات 

ورشکسته و معدوم می شد.
در سال 1354 از سوی سنديکای صنايع خانگی 
ب��رای موض��وع و مطالعه قیمت گذاری وس��ايل 
خانگی با گروهی که سرپرس��تی آنان را به عهده 
داش��تم به اروپا رفتم. حاصل بررس��ی من از اين 
سفر آن بود که سازنده اروپايی صد درصد آزادی 
عمل دارد، با قیمت مناسب و منطقی کاالی خود 
را می فروش��د و صاحب توان تولیدی در تمامی 
ابعاد می شود و در عوض صادرات می نمايد و برای 
کشور ارزآوری می کند وکاالی خود را هم با قیمت 

رقابتی می فروشد. 
حتما آزماي��ش کرده ايد که به رس��م مثال نرخ 
س��اعت های نفیس در اروپا گران تر از نرخ آن در 
کشور ماست. کنترل قیمت ها در پنجاه سال قبل 
در کشورهای جهان منسوخ ش��ده است. بسیار 
طبیعی است که صنايعی که در کشور نرخ فروش 
تعزيراتی و درآم��د بخور و نمی��ر دارند، تحقیق 
و توس��عه نخواهند داش��ت و به دنبال همکاری 
با دانش��گاه نمی روند و ترقیات آنه��ا هم به تبع 

وضعیت عقب مانده در حکم در جا زدن است. در 
مونیخ در سال 1954 از موزه صنايع بازديد کردم، 
تکامل صنعتی آلمان در ذهن من تاثیر شگرفی 
داشت. انسان وقتی مس��یر علمی و روند تکاملی 
صنعت را مطالعه کند راحت تر تصمیم می گیرد 

که صاحب چگونه چشم اندازی باشد.
در توکیو چهل س��ال قبل از يک نمايشگاه لوازم 
گازسوز ديدن نمودم )نمايشگاه ماندگار( که در 

ذهنم آثار شگرفی داشت. 

  تبدیل دانش تئوریک به شناخت و دانش 
علمی

صرفا گفتن و بیان ش��فاهی اذهان را نمی سازد، 
ديدن و مالحظه عینی ساخته های صنعت و ساير 

بخش ها موجب تنوير فکر و دورنگری می شود.
مالحظه کارکرد مصنوعات پیش��رفته، توقعات 
انسان ها را از خود فزونی می بخشد و به چشم انداز 
انسان�ی تع�ال�ی می بخشد و هدف گزينی را ارتقا 

می دهد. 
دانشگاه و برخورد صرف تئوريک با واقعیت های 
حیات و مجازی نگريس��تن ب��ه پديده هايی که 
واقعیت دارند ب��ه کاربرد علم در خ��ارج از ذهن 
و عملیات��ی ش��دن س��اخته های ذه��ن منتهی 
نمی گردد، لذا بايد در رشته تحصیالت غیرنظری 
 که تبديل به مصنوعات خ��ارج از ذهن می گردد 
به ص��ورت واقعیت خ��ارج از ذهن نگريس��ت و 
کارآمدی و حاصل ملموس آن را کامال آزمايش 
نمود و عملیاتی شدن ساخته های ذهن و کاربرد 
آن را در دنیای خارج از ذهن لمس نمود. لذا بايد 
امکاناتی به دانشگاه ها داد که فارغ التحصیل های 
آن به تبديل شدن علم به واقعیت های ملموس و 

مفید برای زندگی اعتقاد داشته و عمل کنند.
دانش��گاه ها بايد  اين امکان را داشته باشند که 
در عالم خارج از ذهن، تبديل علم به اس��باب و 
وسايل برآورده شدن نیاز مادی انسان ها را نشان 
دهند. فارغ التحصیل دانشگاه ها بايد تبديل علم 
به عمل و دستیابی به محصوالت کارساز و مفید 

برای زندگی انسان ها را بیاموزند.

  مسئولیت اجتماعی شرکت ها
دانش��جويان عزيز می دانند CSR )مس��ئولیت 
اجتماعی شرکت ها( بیش از بیست سال نیست 
که به صورت يکی از اصول بنگاه داری و خدمت به 
سرمايه اجتماعی در جهان مطرح شده است. در 
همین وادی و رهگذر الزم است شرکت ها برای 
مهندسین آموزش عملی بگذارند که اين اقدام 
مس��لما بزرگترين خدمت را به توسعه صنعتی 

کشور می کند. 
اينجانب بر صنعت کش��ور و ب��ه خصوص ياران 
بخش خصوص��ی ام فرض می داند ک��ه در قالب 
"مسئولیت اجتماعی ش��رکت ها" فعال باشند و 

دانشکده
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هر ش��رکت و يا مجموعه ای از شرکت ها در قالب 
ماموريت و مسئولیت پذيرفته شده به مسئولیت 

اجتماعی خود توجه ويژه داشته باشند.

  تشکل گرایی
عزيزان من، بنده از شروع تحصیل در دانشکده 
فن��ی ته��ران 1328 در قالب انجمن اس��المی 
دانش��جويان دانش��گاه و نهضت ملی شدن نفت 
تشکل گرايی را شروع نمودم و در اين دوره بسیار 
آموختم و بعد از خاتمه تحصیل سنگر خود را در 
کان��ون کارآفرينی ق��رار دادم و محیط مبارزه ام 
يا محیط تالش اجتماع��ی ام در جامعه صنعتی 
کشور بود و در همین راه در خدمت ياران وفادار 
تشکل های بسیاری را تاسیس کرديم و همچنین 
پیوسته در خدمت اتاق بازرگانی و صنايع و معدن 

و کشاورزی ايران بوديم.
س��روران عزيزم ما در "اتاق صناي��ع و معادن و 
بازرگانی ايران" فراتر از بیست سال پیش بررسی 
انجام داديم و آن را هم در مجله اتاق چاپ کرديم 
که به همان نس��بت که کش��ورها از اقتصاد آزاد 
برخوردارند از رش��د باالتر اقتص��ادی برخوردار 
می باش��ند و مس��ايلی چون تورم و اش��تغال و 
نقدينگی بی حد و معوقات بانکی و حتی جرايم 

عمومی را کمتر دارند.
اکنون اتاق ايران و زيرسیستم های آن اتاق های 
تهران و شهرس��تان های کشور پارلم�ان بخ�ش 
خصوصی نام گرفته ان��د و بحم��داهلل از توان به 

نسبت مناسبی برخوردار گشته اند.
اتاق ايران حسب مسئولیت ارجاع شده از سوی 
قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی در معیت ات��اق تعاون، قان��ون "بهبود 
 فضای کسب و کار" را تهیه و به تصويب مجلس 

رسانید. 
از جمله مهمترين مواد اين قان��ون ماده 11 آن 
اس��ت که وظايف و اختیارات "شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی" )موضوع ماده 75 قانون 

برنامه پنجم توسعه( را مشخص کرده است.
اکنون اتاق و تش��کل های کش��ور بالنسبه توان 
مناسبی دارند و وقت آن است که نظام دانشگاهی 
کش��ور با  اتاق ايران و تهران و شهرس��تان های 
کش��ور روابط تعاملی خود را تعري��ف کند. کما 
اينکه "کنفدراسیون صنعت اي�ران" به گونه ای 
مقدماتی با فرهنگستان در بخش علوم مهندسی 

چنین ارتباطی را برقرار نموده است. 
اتاق ها گردآمده از مجموعه بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط می باش��ند که تشکیل دهنده 

بخش عمده ای از اقتصاد خرد کشورند. 
هرگاه بین تش��کل ها و اتاق های کش��ور و ما در 
آن يعنی "اتاق ايران" همکاری اساس��ی مطرح 
گردد، ترديد نکنید که موفقیت بیش از هر زمان 
ديگری در  دسترس خواهد بود. چرا که در ابتدا 

زمین حرکت های اقتصادی به صورتی شايسته 
سنگفرش می شود و محیط آماده توسعه می شود 
و س��پس مجموعه نظام تش��کل گرايی کش��ور 
که بزرگتري��ن آن اتاق های کش��ورند آيینه ای 
تمام نمايی ب��رای هرگونه بازخ���ورد و تکام�ل 
و تعال��ی می ش��وند ک��ه می توانند ب��رای آماده 
نمودن فارغ التحصیالن دانشگاه برای خدمت در 
بنگاه های اقتصادی و اقتصاد خرد کشور هرچه 

فعال تر گردند.
ما مسئولیت های تشکل های خود را از جمله به 

سرفصل های زير تعريف نموده ايم:
-  ارايه مش��اوره تخصصی در زمینه تکنولوژی، 
انج��ام مطالع��ات ب��ازار، تحقیق��ات صنعتی و 

برنامه های آموزشی 
- تالش در راه بهبود فضای کس��ب و کار حذف 
موانع گسترش فعالیت بخش خصوصی همکاری 

در تدوين و اصالح قوانین و مقررات 
- همکاری و تعام��ل با نهاده��ای دولتی جهت 

تحقق فضای رقابتی. 

  شناخت وضعیت امروز
در پنج برنام��ه قبل و پنج برنامه بع��د از انقالب 
ما 1060 میلی��ارد دالر درآمد ارزی داش��تیم و 
کره از حدود کم��ی فرات��ر از 500 میلیارد دالر 
س��رمايه گذاری خارجی و وام خارجی برخوردار 
بود. اين کشور بدون نفت به لحاظ درآمد سرانه 
و س��اير ش��اخص های اقتصادی کجاس��ت و ما 

کجايیم؟ 
بیايیم دس��ت به دس��ت هم دهی��م. بزرگترين 
س��رمايه هر کش��ور انس��ان های واالی آن  و به 

خصوص مهندسان آن می باشند.
نورچشمان و دانشگاهیان عزيز قطعا استحضار 
داريد ک��ه میهن عزيزم��ان در زمین��ه "فضای 
کسب و کار" که مهمترين شاخص بستر توسعه 
اقتصادی کش��ور می باشد و س��اير شاخص ها از 
قبی��ل "رقاب��ت پذي��ری"، "آزادی اقتصادی" و 
... به نسبت رتبه نامس��اعدی دارد و اين چنین 
ش��اخص هايی بزرگراه و به عبارتی ديگر نقش��ه 
راه توسعه کشورها می باش��ند که الزم است در 

سطحی قابل قبول قرار داشته باشند.

  استفاده از ظرفیت ها و امید به آینده
در خاتمه آنکه بايد "کار" کرد و بسیار "کار" کرد 
و امیدوار بود و به سادگی پا پس نکشید و میهن را 
ترک نکرد و ايستاد و خدمت کرد و البته صاحب 

ثروت هم شد. 
کشور ما کشور بسیار ثروتمندی است و بی اغراق 
در کمتر جايی در جهان می توان همچون ايران 
عزيز هم مفید بود و خدمتگزار بود و هم صاحب 

رفاه و ثروت شد. 
مزيت های ايران بی ش��مار است همین بس که: 

تمدن پرس��ابقه و فرهنگ غنی و سابقه سکونت 
بشر در اين سرزمین، به دوازده هزار سال می رسد 
و عمر تمدن در آن بیش از هفت هزار سال است 
و سابقه 3 هزار سال س��ابقه مديريت سازمانی و 
نظام اداری دارد. موقعی��ت جغرافیايی ايران، در 
مرز دو قاره آسیا و اروپا، پل ارتباط شرق و غرب 
و به طور نسبی محل اتصال سه قاره اروپا، آسیا 

و آفريقاست. 
تعدد همس��ايگان از ويژگی های، اين سرزمین 
است )15 کش��ور(، تنوع اقلیمی و آب و هوايی 
آن کش��ورمان را جزو معدود کشورهای جهان 
قرار می دهد که مناط��ق جغرافیايی نزديک به 
س��ردترين و گرم ترين نقاط ثبت شده در جهان 
را در درون مرزهای خود جا داده است. )اختالف 
دمای تا 40 درجه(، وجود جنگل، مرتع، کوير و.... 
منابع انرژی فراوان، ششمین ذخاير نفتی جهان 
و دومین ذخاير گاری جه��ان، وجود 52 عنصر 
عمده معدنی. جوان بودن جمعیت، )75درصد 
جمعیت کشور 10 سال به باال و کمتر از 50درصد 
آن کمتر از 20 سال سن دارند، تنوع قومی و در 
عین حال انس��جام ملی اقوام فارس، کرد، ترک، 
بلوچ، عرب و ... وجود شبکه راه و زيرساخت های 
نسبتا مناسب )ش��بکه برق، گاز، آب( نسبت به 

بسیاری از کشورها و ... 
امید است که دانش��جويان عزيز را با شیوه های 
مربی گری و تعامل با صنعت داخلی و دانشگاه ها 
و مراکز مطالعاتی معتبر در ح��د لزوم در زمینه 
اقتصاد مهندس��ی و علوم اجتماعی چنان تعلیم 
دهیم که هدفمند و خادم در خدمت اقتصاد خرد 
قرار گیرند و با تاثیر متقابل و ملهم از استراتژی 
توس��عه اقتصادی و تدوي��ن آن و زيربخش های 
مربوطه، چنان شود که مسیر دولت ها مشخص 
گردد و هر دولتی راه دولت گذشته را ادامه دهد 
و نیروها با هم جمع گردند و تعامل عملی شود. 
انشاءاهلل توس��عه  اقتصادی و در دل آن مقدس 
ترين آرزوها که اشتغال و ارتقا سرمايه اجتماعی 

است عملیاتی گردد. 
دست به دست هم دهیم نقش��ه جامعه اقتصاد 
ملی را ترس��یم نمايیم و راهی خداپس��ندانه را 
در پیش گیريم و از رس��تگاری میهن عزيزمان 

برخوردار گرديم.
ترديد نکنید از آنج��ا که هم��ه می دانیم يداهلل 
مع الجماعه، همیاری و همکاريمان بدون ترديد 
دافع نارس��ايی های اقتصادی میهن و بخصوص 

اشتغال خواهد بود.
آرزويم اين است که استراتژی توسعه اقتصادی 
کشور و زيربخش های آن را که صنعتی و معدن 
و کش��اروزی اس��ت، تدوين کنیم و حل مساله 
اشتغال را که از موضوعات بديهی اين  استراتژی 
است کامال پررنگ ببینیم و بر مصايب اجتماعی و 

اقتصادی بیکاری و عقب ماندگی فايق آيیم.

دانشکده
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تازه ها

هفت��اد و دومی��ن دوره جش��ن دانش آموختگی 
دانشکده فنی، ويژه فارغ التحصیالن سال 90-91 
روز چهارشنبه 16 اسفند ماه 1391 در تاالر چمران 
دانشکده فنی برگزار ش��د. در اين مراسم استادان 
دانش��کده فنی، برخ��ی از اعضای هی��ات مديره و 
شورای عالی کانون و دانش آموختگان فنی به همراه 

خانواده هايشان حضور داشتند.
در آغ��از مراس��م دکت��ر محم��ود کمره ای)برق 
58(، ريی��س دانش��کده فن��ی ضم��ن تبريک به 
دانش آموختگان و خانواده ه��ای آنان، در خصوص 
دانش��کده فنی توضیحات��ی اراي��ه داد. وی گفت: 
»دانش آموختگانی که در حال ورود به مقطع ديگری 
از زندگی هستند، شايد برايشان تازگی نداشته باشد 
که در خصوص دانشکده فنی برای آنها بگويم و خود 
شما آشنايی کامل با دانشکده فنی داريد. با اين حال 
خوب است تغییراتی که در يک سال اخیر اتفاق افتاد 

را مرور کنیم.«
ريیس دانشکده فنی در ادامه سخنان خود به کسب 
درجه دانشکده فنی در کرسی آموزشی مهندسی 
يونسکو اشاره کرد به نحوی که تمامی استانداردهای 
آموزشی به دانش آموختگان ارايه شود. وی همچنین 
به مراسم افتتاح کتابخانه پرديس 2 دانشکده فنی 
که در مهر ماه راه اندازی شد، اشاره کرد که قرار است 

از 3 هزار متر مربع به 5 هزار متر مربع ارتقا يابد.
به گفته وی کس��ب رتبه دوم  پژوهش کاربری در 
جش��نواره خوارزمی و کس��ب رتبه دکتر حسین 
رحامی)عمران 79( به عنوان دانشمند جوان کشور 
در فرهنگس��تان علوم ايران از افتخارات پژوهشی 

دانشکده فنی در سال اخیر است.
دکتر کمره ای با يادی از مهن��دس بازرگان و ديگر 

بزرگان فن��ی و با تش��کر از حامیان اين مراس��م و 
همکاران و اساتید دانشکده فنی سخنرانی خود را به 
اتمام رساند. در ادامه برنامه، کلیپی از دانشجويان از 
سال ورودشان به دانشکده فنی تا زمان حال پخش 
شد. سپس دکتر محمد شکرچی زاده، دبیرکانون 
به س��خنرانی پرداخت. وی با جمله "فنی چگونه 
فنی شد؟" سخنرانی خود را آغاز کرد. دبیر کانون 
گفت: »حلقه ارتباط و اتصال بین فارغ التحصیالن و 
دانشکده فنی را کانون ايجاد می کند. کانون در سال 
1369 با حضور 800 نفر از هم دانشکده ای ها شروع 
به کار کرد و بعد از 22 سال، فعالیت های مهمی را در 
3 حوزه انجام داده است. حوزه اول کمک به دانشکده 
فنی اس��ت که از دل آن بنیاد حامیان فنی ش��کل 
گرفت، حوزه دوم ارتباط بین فارغ التحصیالن است 
که اين ارتباط برای خانواده فنی بس��یار ارزشمند 
است و هیچ دانش��گاهی تش��کلی همانند کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانش��کده فنی دانشگاه 
تهران ندارد و کانون به عنوان بزرگترين تشکل در 
کشور محسوب می شود و حوزه سوم ارايه راهکاری 
در مهندسی کشور است و ما شاهد بررسی اين حوزه 
در گردهمايی های ماهانه کانون که در چهارشنبه 

آخر هر ماه برگزار می شود، هستیم.«
دکتر شکرچی زاده در ادامه در خصوص شکل گیری 
کمیته تعامل و هماهنگی ک��ه باعث ايجاد فضای 
شادی برای دانشجويان و فارغ التحصیالن می شود، 
سخنانی را بیان کرد. وی همچنین به برنامه پخش 
مسابقه ايران و ازبکستان و مراسم کنسرت احسان 
خواجه امیری که در سال اخیر توسط کانون برگزار 

شد، اشاره کرد. 
از ديگر م��واردی که دکت��ر ش��کرچی زاده به آن 

پرداخت، اش��اره به تدوين تاريخ شفاهی دانشکده 
فنی بود، که به صورت يک موضوع مهم به آن نگاه 
می شود، همچنین به کمیته استراتژی کانون اشاره 
کرد، که با توجه به اينکه کانون به يک بلوغی رسیده 
است نیاز به تدوين يک برنامه اصلی و دقیق برای آن 

احساس می شود.
در پايان از تمام دانش آموختگان دعوت کرد که به 

عضويت پیوسته کانون در آيند.
مهندس محمدرضا انصاری)راه و ساختمان 47(، 
مديرعامل شرکت کیس��ون آخرين سخنران اين 
مراسم بود. وی در خصوص کانون و بنیاد حامیان 
فنی س��خنانی را بیان ک��رد. وی گف��ت: »کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی، توانسته 
اس��ت فارغ التحصیالن را دور هم جمع کند. بعد از 
گذشت چند سال از تاس��یس کانون بنیاد حامیان 
دانشکده فنی ش��کل گرفت که تاکنون نزديک به 
20 میلیارد تومان کمک به دانشجويان و دانشکده 
شده است که جزو افتخارات کانون و بنیاد به حساب 
می آيد.«  در ادامه، سوگندنامه مهندسی همراه با 
تمام فارغ التحصیالن خوانده ش��د، سپس مراسم 
اهدای جوايز به رتبه های برتر المپیادی و حايزين 
رتبه های زير صد کنکور که دانشکده فنی را برای 

ادامه تحصیل انتخاب کرده اند، برگزار شد.
در اين بخش از س��وی کانون 4دس��تگاه لپ تاپ و 
5عدد ربع س��که و لوح تقدير به دانش آموختگان 
برگزيده اهدا شد. همچنین کتاب فارغ التحصیلی 
سال 90-91 در اختیار تمام دانش آموختگان قرار 
گرفت. اين مراسم توسط دانشکده فنی و با حمايت 
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی، بنیاد 

حامیان و شرکت کیسون برگزار شد.

 هفتاد و دومین دوره جشن دانش آموختگی 
دانشکده فنی برگزار شد 
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کمیته انتشارات بر آن شده تا در هر شماره، تاریخچه و فعالیت های یکی از کمیته ها 
یا فعالیت های دیگر کانون را در قالب بخشی با نام پرونده، بررسی کند. در این شماره 
قسمت دوم تاریخچه شکل گیری مراسم جشن سالیانه کانون به قلم مهندس مهنا 
منتشر می شود. مهندس مهنا از ابتدای تاس�یس کانون تا کنون جزو اعضای فعال 
کمیته ها و ارکان کانون بوده و دو دوره نیز مسئولیت دبیری کانون را بر عهده داشته 

است.
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  سال 1379
در اين سال ش��ورای عالی مصوب کرد که اعضای 
شورای عالی در فرآيند انتخاب" مهندس برجسته" 
منظور نش��وند و اين عنوان به مهندسان خارج از 
اعضای ش��ورای عالی تعلق گیرد. کمیته انتخاب 
مهندسان برجسته در دی ماه به جمع بندی رسید و 
مهندس محمدمهدی کمالی)راه و ساختمان 22( 
و مهندس محسن خلیلی عراقی)الکترومکانیک 32( 
را به عنوان مهندسان برجسته سال 79 انتخاب کرد 

که امر به تصويب شورای عالی نیز رسید.
جش��ن س��الیانه کانون در تاريخ 26 بهمن 79 با 
ش��رکت حدود 600 نفر در تاالر ش��هید چمران 
دانشکده فنی برگزار شد. در اين سال ضمن تجلیل از 
مهندسان برجسته فوق با معرفی دو گروه مهندسان 
فارغ التحصیل سال های 1328 و 1329، سرانجام 
ايده همزمانی پنجاهمین س��ال دانش آموختگی 
يک دوره از فارغ التحصیالن پیشکسوت با جشن 
سالیانه هر سال محقق ش��د. بدين ترتیب کانون 
در جش��ن س��الیانه خود می توانس��ت از اين پس 
دانش آموخت��گان نیم قرن قبل خ��ود را به عنوان 
مهندس��ان پیشکسوت آن س��ال معرفی کند. در 
مراسم اين سال از استادان بازنشسته: دکتر عسگر 
هورف��ر، دکتر حس��ین پازنده، دکت��ر نظام الدين 
رضوی زاده، دکتر محمدرضا سلطانپور دهکردی، 
دکتر فريبرزکاظمی و دکتر ناصر منیری تجلیل شد. 
در اين برنامه از درگذش��تگان خانواده فنی در اين 
سال ياد شد: مهندس احمد حامی، مهندس حسن 
شالچیان، دکتر کاظم عضوامینیان. همچنین ياد و 
خاطره فريدون مشیری شاعر بلندآوازه معاصر که 
دو بار در گردهمايی های کانون حضور يافته بود و 
در اين سال در گذشته بود، گرامی داشته شد. طبق 
روال سال های قبل، از دانشجويان ممتاز دانشکده 
فنی با اهدای لوح و س��که بهار آزادی تقدير ش��د. 
در اين مراسم، قطعاتی از موس��یقی اصیل ايرانی 

توسط اس��تاد علی اکبر ش��کارچی و دختر ايشان 
نواخته شد.

  سال 1380
جشن تجلیل سال 1380 در 15 اسفند ماه در تاالر 
چمران دانشکده فنی برگزار شد. در اين جشن مقارن 
با پنجاهمین سال فارغ التحصیلی دانش آموختگان 
سال 1330، آنان به عنوان "مهندسان پیشکسوت" 
معرفی شدند. استادانی که در اين سال بازنشسته 
شدند دکتر افسر سیار و محمد بهفروزی بودند که 
مورد تقدير قرار گرفتند. دانش آموختگانی که در 
اين سال به عنوان مهندسان برجسته معرفی شدند 
عبارت بودند از: دکتر نصراله زيرک زاده، مهندس 
کرامت اله علیپور)معدن1325( و مهندس غالمرضا 
زهری)راه و ساختمان 1338(. در ادامه اين جلسه 
ياد و خاطره درگذش��تگان خانواده فنی در فاصله 
جشن سال قبل تا زمان برگزاری اين مراسم گرامی 
داشته شد. معرفی و تقدير از دانشجويان برگزيده 
دانشکده فنی نیز بخش ديگری از اين مراسم بود که 
طی آن از دانشجويان حايز رتبه های اول، دوم و سوم 
آزمون کارشناسی ارشد عمران و رتبه اولی آزمون 
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با اهدای جايزه ای 
مورد تشويق قرار گرفتند. همچنین حايزين رتبه 
اول المپیاد رياضی سال 1380، رتبه دوم مسابقات 
جهانی Robofesta در رشته ربات های ياور، رتبه 
اول مس��ابقات بین المللی ACI مورد تقدير قرار 
گرفتند. اجرای برنامه موسیقی اين جشن به عهده 

گروه دانشجويی"پرنیان"بود.

   سال 1381
شورای عالی کانون در جلس��ه تیرماه خود اهدای 
کامپیوترهای "ن��وت بوک" به پذيرفته ش��دگان 
رتبه های 1 الی 20 آزمون سراسری در دانشکده فنی 
را تصويب کرد و بدين ترتیب مشارکت خود را در 

امر تشويق دانشجويان ممتاز افزايش داد. همچنین 
شورای عالی در جلسه دی ماه خود معیارهای تدوين 
شده توسط کمیته انتخاب مهندسان برجسته را 
تصويب و مقرر کرد از آن پس اين معیارها، مالک 
انتخاب مهندسان برجسته قرار گیرد. جشن تجلیل 
در روز 30 بهمن 1381 با شرکت حدود 550 نفر 
از اعضای کانون و مهمانان در تاالر چمران برگزار 
شد. تجلیل از مهندسان پیشکسوت دانش آموخته 
س��ال 1331 با اهدای لوح های ياد بود آنان توسط 
دانش آموخت��گان دوره اول حاض��ر در مراس��م 
)مهندس احمد پاکناد، مهندس مس��عود مبینی 
و مهندس تیمور لکس��تانی( انجام پذيرفت. س��ه 
تن از دانش آموختگان پیشکس��وت مهندس اکبر 
خندانی، مهندس عزت اله سحابی و مهندس خسرو 
بهروز نیز سخنان کوتاهی ايراد کردند. طبق روال 
معمول ياد و خاطره اعضای درگذشته خانواده فنی 
در يکسال گذشته بخش کوتاهی از مراسم را به خود 
اختصاص داده بود و مهندس برجس��ته اين سال 
مهندس علی اکبر معین فر )راه و ساختمان 1330( 
بود که ضمن معرفی تالش های ارزنده وی با اهدای 
يادبودی از ايشان تقدير به عمل آمد. استادانی که 
در اين سال به درجه بازنشستگی نايل شده بودند. 
دکتر افسر سیار و محمد بهفروزی مورد تجلیل قرار 
گرفته و يادبودهايی به آنان اهدا شد. بخش ديگری 
از اين مراسم به اجرای موسیقی سنتی توسط گروه 
دانشجويی اختصاص داشت و همچنین دانشجويان 
برگزيده دانشکده فنی جوايزی دريافت کردندو نیز 
به 3 نفر پذيرفته شدگان ممتاز آزمون سراسری در 

دانشکده فنی کامپیوتر اهدا شد.

  سال 1382
در جلسه شورای عالی کانون در فروردين ماه 1382 
که با حضور دکتر نیلی احمدآبادی ريیس و دکتر 
محمود کمره ای معاون پژوهشی و دکتر جواد فیض 

بازخوانی یک پرونده

مراسم جشن سالیانه کانون
 قسمت دوم

نحوه شکل گیری و تاریخچه 

میرعلیرضا مهنا)معدن 67(                                                                    
 ali mohanna@ gmail.com

مراسم جشن سالیانه کانون که در سال های اخیر مقارن با ايام سالگرد تاسیس کانون برگزار می شود 
و از اين رو به نام جشن سالگرد تغییر نام داده است، طی قريب به دو دهه شکل گرفته و تکوين يافته 
است. در ادامه اين نوشتار به ايده های اولیه و روند شکل گیری اين جشن و سیر تکاملی آن از نخستین 

سال تا مراسم بیستمین سالگرد کانون پرداخته شده است.
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سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده 
فنی برگزار شد، دبیر کانون شروع به کار 
کمیته ای را به منظور تدارک برگزاری 
جشن هفتادمین سال تاسیس دانشکده 
فنی اعالم کرد. سال 1383 هفتادمین 
س��ال تاس��یس دانش��کده فنی بود و 
کانون درصدد بود تا با تجربه برگزاری 
باشکوه جشن شصتمین سال در سال 
1373 و اين بار با مشارکت همه جانبه 
دانشکده فنی و دانشگاه تهران نسبت 
به گرامیداش��ت هر چه باشکوه تر اين 
رويداد اقدام کند. يکی از اقدامات عملی 
در اين راه اقدام کمیت��ه تجلیل برای 
تدوين"آيین نامه" کمیته و "روش کار" 
برگزاری مراس��م بود که از نخس��تین 
ماه های سال 1382 در دستور کار قرار 
گرفت. علیرغم برگزاری انتخابات کانون 
و شروع کار شورای عالی و هیات مديره 
دوره جديد خللی به روند برنامه ريزی 
برای برنامه های گرامیداشت هفتادمین 
سال به عمل نیامد و همزمان تدارکات 
برنامه جشن تجلیل سال 82 نیز دنبال 
می شد. کمیته برگزاری جشن تجلیل 
طبق روالی که در سال های اخیر شکل 
گرفته بود، مهندسان پیشکسوت آن 
س��ال را به يک مهمانی نه��ار دعوت 
می کرد. در اين سال نیز پیشکسوتان 
فارغ التحصیل سال 1332 در تاريخ 9 
بهمن ماه در کانون گردهم آمدند. اين 
گردهمايی که بهان��ه ای برای تجديد 
ديدار دوستانی بود که سال ها از يکديگر 
بیخبر بودند، اهداف برگزاری مراسم و 
چگونگی اجرای آن نیز برای حاضران 

تشريح شد.
جش��ن تجلیل آن س��ال قرار بود، چهارشنبه 21 
بهمن م��اه برگزار ش��ود. اما به دلیل تق��ارن آن با 
يک کنفرانس علمی چند روزه در دانش��کده فنی 
برگزاری آن به روز يکش��نبه 26 بهمن ماه موکول 
شد. اين جشن با شرکت 550 نفر از اعضا در تاالر 
چمران دانشکده فنی برگزار ش��د و طی آن عالوه 
بر گرامیداش��ت پنجاهمین سال دانش آموختگی 
مهندس��ان پیشکس��وت فارغ التحصی��ل س��ال 
1332 از اس��تادان بازنشسته دانش��کده فنی آن 
س��ال، دکتر میرمحمدعلی میرمحم��دی، ناهید 
شاه حسینی تجلیل به عمل آمد. همچنین دکتر 
خسرو پاکدامن )راه و ساختمان1330( و مهندس 
سیدجواد شهرستانی )الکترومکانیک 1328( به 
عنوان مهندسان برجسته آن سال معرفی شدند. 
همچنین از درگذشتگان خانواده فنی در آن سال 
نیز يادی ش��د. در ادامه برنامه به اهدای جوايز به 
دانش��جويان برگزيده اختصاص داشت که شامل: 
حايزين رتبه های ممتاز آزمون کارشناسی ارشد، 

اعضای تیم های دانشجويی حايز رتبه های ممتاز از 
مسابقات بین المللی و پذيرفته شدگان برتر آزمون 
سراس��ری بود. اجرای قطعاتی از موسیقی ايرانی 
توسط دانشجويان دانشکده فنی بخش پايانی اين 

مراسم را تشکیل می داد. 

  سال 1383
س��ال 1383 مقارن با هفتادمین سالگرد تاسیس 
دانشکده فنی بود و مقرر ش��ده بود تا برنامه ريزی 
و تدارک الزم زودتر ش��روع ش��ود. از اين رو هیات 
مديره دوره هفتم که از تابس��تان 1382 شروع به 
کار کرده بود يکی از محورهای برنامه فعالیت های 
اين دوره کانون را به اين امر اختصاص داد. همچنین 
دانشکده فنی نیز کمیته ای را بدين منظور تشکیل 
داد که بنا به دعوت رياس��ت دانشکده، دبیر کانون 
نی��ز از اعضای آن ب��ود. در س��ال 1373کانون در 
دانشکده فنی به بزرگداشت شصتمین سال تاسیس 
اين دانش��کده اقدام کرده بود، در حالیکه همزمان 
شصتمین سال تاسیس دانشگاه تهران نیز بود ولی 

متاسفانه دانشگاه به اين مساله توجه 
خاصی نکرده بود. ولی اين بار دانشگاه 
نیز مصمم بود تا با توجه به تجربه انجام 
شده در دانش��کده فنی به برنامه ريزی 
و اجرای برنامه های مناسبی در سطح 
همه دانش��کده ها و در سطح دانشگاه 
اقدام کند. ريیس دانشگاه نیز کمیته ای 
را مامور اين امر کرد که دبیر کانون نیز 
در آن عضويت داشت، بدين ترتیب از 
سال 82 همزمان با کانون، در دانشکده 
و دانشگاه برنامه ريزی و تدارکات اولیه 

برای اين منظور در جريان بود.
به پیش��نهاد علیرضا مهنا در س��تاد 
بزرگداش��ت هفتادمین سال دانشگاه 
تهران، مقرر ش��د لوگوی ويژه ای برای 
اين امر اختص��اص يابد، طراحی آن به 
استاد مرتضی ممیز س��پرده شد. اين 
لوگو در همه اقالم انتشاراتی و يادبودی 
که به اين مناسبت تهیه شد در دانشگاه، 
دانش��کده و کانون نیز مورد اس��تفاده 
قرار گرفت. همچنین با تصويت هیات 
دولت تمبر يادبودی به اين مناس��بت 
توسط وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن 
منتش��ر ش��د. از اين تمبر 200 عدد 
آلبوم ويژه روز انتش��ار توس��ط کانون 
تهیه و خريداری شد که اعضای کانون 
می توانستند آن را از کانون ابتیاع کنند. 
همچنین به سفارش دانشگاه تهران، 
بانک مرکزی مدالیون نقره ای منقش 
به لوگوی اين روي��داد تولید کرد که با 
تصويب دانشگاه به اعضای هیات علمی 

دانشگاه اهدا شد.
در کانون از ابتدای سال 83 تهیه فیلمی 
به مناسبت سالگرد تاسیس دانشکده 
فنی در دس��تور کار قرار گرف��ت. همچنین تهیه 
ويژه نامه ای که حاوی مقاالت و مطالبی در خصوص 
تاريخچه دانش��گاه و دانش��کده فنی، عکس های 
قديمی و مصاحبه با اس��تادان و دانش آموختگان 
دانشکده فنی باشد، ش��روع شد. در پايیز 83 تهیه 
و س��اخت 500 قطعه مدالیون اختصاصی کانون 
به يادبود هفتادمین س��ال تاسیس دانشکده فنی 
تصويب شد که پس از تولید به معرض فروش گذارده 
شد. با توجه به اهمیت و گستردگی برنامه های اين 
جشن، شورای عالی جلسه فوق العاده ای در 3آبان 
1383 برای تصمیم گیری و نهايی سازی برنامه های 
پیش بینی شده برگزار کرد. در اين جلسه مقرر شد از 
هشت نفر دانش آموخته دوره اول که در قید حیات 
بودند و نیز هفتاد نفر از برگزي��دگان خانواده فنی 
در مراسم جشن تجلیل شود. همچنین از روسای 
دانشکده فنی در طول 70 سال و دولتمردان فنی نیز 
ياد شود. برای اجرای برنامه موسیقی نیز مقرر شد 
از محمد نوری دعوت به عمل آيد. از ديگر مصوبات 

 دکتر ناصر منیری- دکتر منصور نیکخواه بهرامی- دکتر پرویز جبه دار ماراالنی-
دکتر رضا فرجی دانا - در جشن تجلیل- بهمن 1379

جشن تجلیل – اسفند 1380

جشن تجلیل- بهمن 1381
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اين جلسه، تصويب برگزاری پخش زنده مراسم از 
طريق اينترنت بود که قرار ش��د با همکاری مرکز 
کامپیوتر و انفورماتیک دانشگاه تهران، انجام گیرد. 
در آبان ماه تهیه بروشور، پوستر و کارت های دعوت 
در حال انجام بود. همچنین همزمان در کالیفرنیا، 
دانش آموختگان فنی نیز مراس��می در ماه نوامبر 
برگزار کردند که دبیر کانون در آن جلسه شرکت 
و سخنان کوتاهی ايراد کرد. همچنین وی به ديدار 
پرفسور لطفی زاده در دانشگاه برکلی رفت و از وی 

برای حضور در جشن دعوت کرد. 
مراسم جشن های هفتادمین سال دانشکده فنی 
رس��ما روز 16 آذر 83 با حض��ور ريیس جمهور از 
پرديس 2 دانشکده فنی آغاز ش��د. در اين مراسم 
اعضای هیات علمی، اعضای شورای عالی و هیات 
مديره و حامیان دانشکده شرکت داشتند. به دنبال 
آن برنامه های اصلی مراسم طی روزهای 23 تا 25 

آذر ماه اجرا شد.
بخش آغازين مراسم صبح دوشنبه 23 
آذر به میزبانی دانش��کده فنی در تاالر 
چمران آغاز ش��د. بعد از ظه��ر آن روز 
گروه های مهندسی برق و عمران در تاالر 
چمران و شهید رجب بیگی برنامه های 
اختصاصی خود را برگزار کردند. صبح 
روز 24 آذر، گروه مهندسی نقشه برداری 
از دستاوردهای خود گزارشی ارايه داد 
و بع��د از ظهر آن روز گروه مهندس��ی 
متال��ورژی برنامه اختصاص��ی خود را 
برگزار کرد. سپس پروژه فاز يک پارس 
جنوبی به عنوان يکی از دستاوردهای 
بزرگ مهندسی کشور معرفی شد. گروه 
مهندس��ی مکانیک نیز در همین روز 
برنامه داشت. صبح روز 25 آذر ماه گروه 
مهندسی معدن برنامه اختصاصی خود 
را برگزار کرد. در آن جلسه طراح لوگوی 
دانشکده فنی که فارغ التحصیل رشته 
معدن ب��ود نیز حضور داش��ت و از وی 
تقدير شد. در مراسم پايانی اين جشنواره 
س��ه روزه، عصر چهارشنبه 25 آذر ماه 
به میزبانی کانون در محل دانش��کده 
فنی )پرديس اصل��ی( در حالی برگزار 
ش��دکه تاالر چمران، تاالر رجب بیگی 
و همه س��الن ها و راهروهای دانشکده 
مملو از جمعیت بود و مراس��م تاالر در 
همه آنها بطور همزمان از نمايش��گرها 
پخش می شد. در اين جشن به پاس70 
سالگی مهد مهندس��ی کشور، 70 نفر 
از برگزيدگان خانواده فنی مورد تقدير 
قرار گرفته و تنديس های يادبود دريافت 
کردن��د. در بخش ديگری از اس��تادان 
پیشکسوت دانشکده فنی تجلیل شد. 
اين استادان عبارت بودند از: غالمحسین 
رهنما، دکتر محمود حسابی، مهندس 

عبداله رياضی، مهندس کاظم حسیبی، مهندس 
احمد حامی، مهندس احمد زيرک زاده، مهندس 
مهدی ب��ازرگان، دکتر مجتب��ی رياضی، مهندس 
عبدالحسین خلیلی، دکتر محمدعلی مجتهدی، 
مهندس ابوالحس��ن بهنیا، مهندس صفی اصفیاء، 
دکتر قهرمان شمس، دکتر محمدهادی شفیعیها، 
مهندس مس��عود سلطانی ش��یرازی، دکتر حسن 
مرشد و دکتر اردشیر جهانشاهی. بخشی از برنامه به 
تقدير از دولتمردان دانشکده فنی اختصاص داشت 
و در بخش ديگر از روسای دانشکده ها در طول 70 
سال ياد ش��د. در اين برنامه حضور مهندس صفی 
اصفیاء که برای اولین بار بعد از ده ها سال رخ داده بود 
با استقبال گرم و پرشور حاضران روبه رو شد. در اين 
جشن فیلمی از تاريخچه دانشکده فنی نیز به نمايش 
در آمد که مهندس تیمور لکستانی دانش آموخته 
دوره اول راوی آن بود، پايان بخش اين جش��نواره 

اجرای موسیقی توسط استاد محمد نوری بود که 
بخش بیاد ماندنی ديگری را رقم زد. نمايشگاه هفتاد 
سال مهندسی و توسعه نیز که با حضور شرکت های 
مرتبط با دانشکده فنی برگزار شده بود به گرمی و 
رونق جشن افزوده بود. در اين جشن جمعا 2500 
تا 3000 نفر شرکت کردند و بزرگترين گردهمايی 
خانواده فن��ی تا آن زمان بود. اين جش��ن به همت 
تعداد کثیری از حامیان کانون شکل گرفت و قريب 
به چهل نفر از اعضای داوطلب در کمیته تجلیل و 15 
نفر نیز خارج از کانون و به طور موظف در برگزاری 
اين مراسم مشارکت داشتند. جلد اول ويژه نامه قبل 
از جشن و جلدهای دوم و سوم به صورت پیاپی پس 
از جشن منتشر شد. دانش آموختگان فنی در اروپا 
و ونکوور کانادا نی��ز در فروردين ماه 84 با برگزاری 
مراسم، سالگرد تاسیس دانش��کده فنی را گرامی 

داشتند.

   سال 1384
کمیته تجلیل فارغ التحصیالن س��ال 
1334 را در روزهای نخست دی ماه 84 
در محل کانون گ��رد هم آورد تا ضمن 
تجديد ديدار با يکديگ��ر و صرف نهار، 
با چگونگی مراس��م جشن سالیانه که 
در آن پنجاهمین سال فارغ التحصیلی 
آنان گرامی داشته می شد، آشنا شوند. 
اين جش��ن بعد از ظهر چهارشنبه 28 
دی ماه در تاالر چمران به حضور بیش 
از 800 نفر از اعضا و خانواده هايش��ان 
برگزار ش��د. اين مراس��م با س��خنان 
دکتر نژادحس��ینیان ريیس ش��ورای 
عالی کانون آغاز ش��د. در اين مراس��م 
از س��یدمحمد خاتمی، ريیس جمهور 
سابق به عنوان مهمان ويژه دعوت شده 
بود. وی در زمان مس��ئولیتش ضمن 
شرکت در مراسم گرامیداشت سالگرد 
تاس��یس دانش��گاه تهران در مراسم 
اختصاصی دانش��کده فنی در 16 آذر 
83 نیز حضور يافته بود. وی يادبودهای 
اس��تادان بازنشسته دانش��کده فنی و 
جوايز دانش��جويان برگزيده را به آنان 
اهدا کرد. در اين جشن، ريیس دانشگاه 
تهران، آيت اله عمید زنجانی نیز حضور 
يافته و س��خنرانی کرد. در اين مراسم 
عالوه بر تجلیل از مهندسان پیشکسوت 
دانش آموخته سال 1334، از مهندس 
برجسته نیز تقدير ش��د. دکتر مهدی 
قالیبافیان )راه و س��اختمان 1338( 
و مهن��دس آرک مگرديچی��ان )راه و 
ساختمان 1330( به عنوان مهندسان 
برجسته سال 1384 معرفی شدند. از 
آنجا که مهن��دس مگرديچیان خارج 
از کش��ور بود، پیام تلفن��ی وی برای 

 مراسم تجلیل از مهندسان پیشکسوت دانش آموخته سال 1332- در جشن تجلیل-بهمن 1382

 شرکت کنندگان جشن هفتادمین سال دانشکده فنی – آذر 1383 

مراسم جشن تجلیل- دی 1384
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حاضران پخش شد. اهدای لوح تقدير 
به دکتر رضا فرجی دانا، دانش آموخته 
دانشکده فنی و ريیس سابق دانشگاه 
تهران بخش ديگری ار مراسم اين سال 
بود. در ادامه حاضران به سخنان مهمان 
ويژه سیدمحمد خاتمی گوش سپردند. 
از وی نیز با اهدای لوح يادبودی تشکر 
شد، عالوه بر اين بنا به سنت اين مراسم، 
از درگذشتگان خانواده فنی نیز پس از 
قرائت نام آنان، با دقیقه ای سکوت ياد 
ش��د. تجلیل از اعضای ش��ورای عالی 
دوره هفتم و اجرای موسیقی زنده پايان 

بخش اين مراسم بود.

  سال 1385
در يکی از جلسات خرداد ماه 85 هیات 
مديره مقرر کرد ک��ه از اين پس زمان 
برگزاری جشن سالیانه کانون همزمان 
با سالروز تاسیس کانون تنظیم شود )و 
يا نزديک ترين چهارشنبه به اول اسفند 
ماه که سالروز کانون است( و به همین 
مناسبت نام مراسم را به "جشن سالگرد" 

تغییر داد. جلسه تجديد ديدار مهندسان پیشکسوت 
در تاريخ 27 دی ماه به شکل متفاوتی و به صرف شام 
در رس��توران سورن برگزار ش��د. در اين جلسه که 
گردهمايی ماهیانه کانون در دی ماه نیز محسوب 
می شد، مهندس��ان فارغ التحصیل سال 1335 به 
عنوان مهمان کانون حضور داشتند ولی ساير اعضا 
نیز می توانستند با هزينه ش��خصی در اين برنامه 
شرکت و شام را در کنار پیشکسوتان صرف کنند. در 

اين جلسه حدود 100 نفر شرکت داشتند.
جشن س��الگرد کانون دوم اسفند ماه 85 با حضور 
قريب به 600 نفر در تاالر چمران دانش��کده فنی 
برگزار شد. اين جش��ن شامل بخش های متنوعی 
بود. دکت��ر نژادحس��ینیان ريیس ش��ورای عالی 
آغازگر مراسم بود و س��پس آيت اله عمید زنجانی 
ريیس دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت. در اين 
مراسم دکتر رامز وقار)شیمی 1332( و دکتر رضا 
صفوی نائینی )برق 1349( به عنوان مهندس��ان 
برجس��ته معرفی ش��دند. همچنین پنجاهمین 
س��ال دانش آموختگی مهندس��ان پیشکس��وت 

فارغ التحصیل سال 1335 گرامی داشته شد.
بخش ديگری از برنامه به تقدير از دبیر سابق کانون 
مهندس علیرضا مهنا اختصاص يافته بود و با اجرای 
برنامه موسیقی توسط گروهی از دانشجويان اين 

مراسم پايان يافت.
استادان بازنشسته ای که در اين مراسم از آنان تجلیل 
به عمل آمد، عبارت بودند از: دکتر مهدی قالیبافیان، 
دکتر غالمرضا قاضی مقدم، مهندس جمشید روح 
شهباز، مهندس مرتضی اعلمی هرندی، مهندس 
اس��حاق ثابت مرزوق��ی، علی محم��د پورپاک و 

علی اصغر شريف منصوری.

  سال 1386
در اين سال مراحل شناسايی و انتخاب مهندسان 
برجسته از آبان ماه آغاز شد. اگر چه کمیته انتخاب 
مهندس برجسته پیش��نهاد داده بود که از هر يک 
چهار بخش پژوهش��گران، دولتمردان، مهندسان 
حرفه ای و مديران، يک مهندس برجسته در جشن 
معرفی ش��ده ولی پس از بحث و بررسی سرانجام 
شورای عالی تصمیم گرفت به روال سال های قبل 

تنها به معرفی دو مهندس برجسته بسنده شود.
مراسم جشن سالگرد چهارشنبه اول اسفند ماه 86 
در تاالر چمران دانش��کده فنی برگزار شد و حدود 
1200 نفر در آن شرکت کردند. در اين برنامه دکتر 
محم��ود نیلی احمدآبادی ريیس دانش��کده فنی 
گزارش کوتاهی از وضعیت دانشکده و دستاوردهای 
آن در يک سال گذشته ارايه داد. سپس بنا به روال 
س��ال های گذش��ته، دانش آموختگان پنجاه سال 
قبل )دانش آموختگان 1336( به عنوان مهندسان 
پیشکسوت معرفی شدند. گرامیداشت ياد و خاطره 
دکتر محمد ش��فیعیها قس��مت ديگری از برنامه 
جشن سالگرد بود. در بخش ديگر برنامه، مهندس 
تیمور لکس��تانی )برق 1317( و مهندس علیقلی 
فرداد)برق 1346( به عنوان مهندس��ان برجسته 
معرفی و از آنان تقدير ش��د. اجرای موسیقی در دو 
بخش انجام شد که در بخش اول توسط گروه آوازی 
تهران و در بخش دوم توسط گروه همساز در انتهای 

مراسم انجام پذيرفت.
برای اولین بار در حاش��یه اين جش��ن، ابتکاری به 
عمل آمد و براس��اس عکس های گردآوری ش��ده 
از دانش آموختگان پیشکس��وت اين س��ال که در 
طول چندين ماه ديدار و گفتگو با آنان فراهم شده 

بود، گزي��ده ای از عکس ه��ا به صورت 
نمايش��گاهی در سرس��رای دانشکده 
ب��ه نماي��ش درآمد ک��ه با اس��تقبال 
شرکت کنندگان مواجه شد. از آن پس، 
اين بخش همه س��اله در کنار جش��ن 

سالگرد برپا شده است.

  سال 1387
دانش آموختگان پیشکسوت سال 1337 
در دوم آذر م��اه در جلس��ه ای تجديد 
ديدار کرده و نهار را ب��ا يکديگر صرف 
کردند. اين جلسه به رسم سال های قبل 
جهت آشنايی و معرفی مراسم جشن به 
مهندسان پیشکسوت تدارک ديده شده 
بود. اما به دنبال استقبال اعضای کانون 
از جلسه ديدار با پیشکسوتان، امسال نیز 
مانند سال گذشته، گردهمايی ماهیانه 
دی ماه به صرف ش��ام اعضای کانون و 
پیشکس��وتان اختصاص يافت. جشن 
سالگرد کانون چهارشنبه 30 بهمن ماه 
87 با ش��رکت بیش از هزار نفر در تاالر 
چمران دانش��کده فنی برگزار شد. در 
اين مراسم پس از سخنرانی دکتر نیلی احمدآبادی 
ريیس دانشکده فنی، برنامه گرامیداشت پنجاهمین 
سال فارغ التحصیلی مهندس��ان پیشکسوت سال 
1337 اجرا ش��د. لوح های يادبود اين مهندس��ان، 
توسط تعدادی از دانش آموختگان دوره اولی و دوم 
که در مراسم حاضر بودند، به آنان اهدا شد. آقايان 
مهندس رض��ا آصفی)مع��دن1334( و مهندس 
علیرضا ناصرمعدلی )راه و ساختمان1346( به عنوان 
مهندسان برجس��ته در اين س��ال معرفی و تقدير 
شدند. بخش ديگر مراسم، به گرامیداشت خاطره 
درگذشتگان خانواده فنی اختصاص داشت. پخش 
نماهنگ و چند کلیپ از روند فعالیت های کمیته 
جشن سالگرد برای تدارکات اين مراسم و شناسايی 
دانش آموختگان پیشکس��وت از ديگر بخش های 
اين برنامه بود. استادان بازنشسته اين سال عبارتند 
بودند از: دکتر علی انصاری، دکت��ر علی باباخانی، 
دکتر ناصر توحیدی، دکتر محسن عدالت و دکتر 
طلعت قماش��چی که از آنان تجلیل شد. نمايشگاه 
عکس مهندسان پیشکسوت نیز که سال قبل برای 
اولین بار برگزار و مورد استقبال قرار گرفته بود، در 
اين سال نیز با نمايش عکس هايی از دانش آموختگان 
سال 1337 در محل سرسرای اصلی دانشکده فنی 

برپا شده بود.

  سال 1388
جلسه تجديد ديدار دانش آموختگان پیشکسوت 
در چهارچوب گردهمايی ماهیانه کانون در 30 دی 
ماه 88 برگزار شد که طی آن عالوه بر پیشکسوتان 
که مهمان کانون بودند، اعضای کانون می توانستند 
با هزينه شخصی در اين برنامه که به شکل مهمانی 

مراسم تجلیل از مهندسان پیشکسوت دانش آموخته سال 1335- در جشن تجلیل- اسفند 1385

  تجلیل از مهندسان پیشکسوت دانش آموخته سال 1336- در جشن تجلیل- اسفند 1386 
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از نگاهی دیگرتازه ها

شام ترتیب يافته بود، شرکت کنند. 
مراسم جشن س��الگرد کانون چهارشنبه 5 اسفند 
ماه در تاالر چمران برگزار شد. در ابتدا دکتر محمود 
کمره ای ريیس دانشکده فنی، سخنانی در خصوص 
وضعیت دانش��کده ايراد کرد. دکتر رضا فرجی دانا 
ريیس هیات مدي��ره و مديرعامل بنی��اد حامیان 
دانشکده فنی س��خنران بعدی بود که به معرفی و 
عملکرد اين نهاد پرداخت. استادان دانشکده فنی 
دکتر فرخ آرزم، دکتر علی اصغر حسن پاک و دکتر 
ناصر رضايی در يکس��ال گذش��ته بازنشسته شده 
بودند، که در اين مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند. 
سخنران ويژه اين برنامه مهندس بیژن نامدار زنگنه 
عضو شورای عالی کانون بود. مهندسان برجسته ای 
که امسال معرفی و مورد تقدير قرار گرفتند عبارت 
بودند از: مهندس رضا رفیعی طباطبايی)برق1349(، 
مهندس منوچهر نوروزی)راه و ساختمان1344(. در 
بخش برنام��ه پنجاهمین س��ال دانش آموختگی 
فارغ التحصی��الن 1338 گرامی داش��ته ش��ده و 
مهندسان پیشکسوت حاضر در مراسم يادبودهای 
خود را دريافت کردند. در مراس��م اين سال بخش 
ويژه ای نیز پیش بینی شده بود و از مهندس علی اکبر 
علی س��بحانی)معدن1319( که بیش از 60 سال 
سابقه کار مهندسی و حرفه ای داشت، تحت عنوان 
يک عمر فعالیت مهندس��ی تقدير ب��ه عمل آمد. 
طبق روال همیشگی بخشی از برنامه نیز به يادبود 
درگذش��تگان خانواده فنی اختص��اص يافته بود. 
اجرای برنامه موسیقی توس��ط گروه کر در انتهای 
برنامه برگزار ش��د. برای سومین س��ال، نمايشگاه 

عکس دانش آموختگان پیشکس��وت 
س��ال 1338 نیز در سرس��رای اصلی 

دانشکده تدارک و اجرا شد.

  سال 1389
مصادف شدن بیستمین سال تاسیس 
کانون با اين سال، برنامه های امسال را 
با بقیه سال ها متفاوت کرده بود. کمیته 
جش��ن س��الگرد از اواخر بهار فعالیت 
خود را آغاز کرد. همچنی��ن کار گروه 
ويژه ای، برنامه ريزی و تدارک برنامه های 
خاص بیستمین س��ال تاسیس کانون 
را در دس��تور کار خود قرار داد. شورای 
عالی کانون در جلس��ه مرداد ماه خود 
محورهای اين برنامه ها را مورد بحث و 
بررسی قرار داد و موارد زير مورد تصويب 
قرار گرفت: ساماندهی آرشیو عکس ها و 
فیلم های 20 سال کانون، تدوين و انتشار 
کتابی که بیانگر تاريخچه و فعالیت های 
کانون در بیست س��ال گذشته باشد و 
س��اخت فیلمی از فعالیت های دو دهه 
کانون. همچنین مقرر شد جشن سالیانه 
کانون و جشن بیستمین سالگرد در يک 

برنامه تدارک و اجرا شوند.

به منظور هم انديش��ی و تبادل نظ��ر در خصوص 
برنامه های بیستمین سالگرد کانون، نشست مشترک 
دبیران ادوار کان��ون روز 9 آذر ماه در محل کانون با 
شرکت دکتر اورنگ فرزانه، دکتر مرتضی زاهدی، 
مهندس هرمز ناصرنیا، مهندس میرعلیرضا مهنا و 
مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی برگزار و طی آن 
عملکرد کانون در اين مدت و چگونگی ارايه گزارشی 

از عملکرد اين دو دهه مورد بحث قرار گرفت.
در پايان آذر ماه لوگوی س��الگرد بیس��تمین سال 
تاسیس کانون نیز به تصويب رسید. تهیه لوح های 
يادبود و تقدير از همه کسانی که در طول 20 سال 
با صرف وقت، کان��ون را همراهی ک��رده بودند و با 
قبول مس��ئولیت در ارکان کانون از شورای عالی و 
هیات مديره تا کمیته ها و کارگروه های مختلف آن 
به فعالیت پرداخته بودند، به عنوان "ياران کانون" 
و کس��انی که با کمک های مالی خود امکان تداوم 
فعالیت های کانون را میسر ساخته بودند، به عنوان 
"ياريگران کانون" از ديگ��ر فعالیت های خاص اين 

سال بود. 
مهمانی شام تجديد ديدار مهندسان پیشکسوت اين 
سال که دانش آموختگان  سال 1339 بودند نیز طبق 
روال برگزار ش��د ولی کامال  تحت تاثیر بیستمین 

سالگرد تاسیس کانون بود.
چهارم اس��فند 1389 در گرامیداشت 20 سالگي 
کانون، بی��ش از يک ه��زار و 300 نف��ر از اعضا در 
دانش��کده فني گردهم آمدند. در اين مراسم تاالر 
چمران و رجب بیگي و راهروه��اي اطراف، مملو از 
جمعیت مش��تاق دانش آموختگان دانشکده فني 

بود. برنامه با س��خنان مهندس عطارديان ريیس 
هیات مديره کانون آغاز ش��د. سپس دکتر محمود 
کمره اي ريیس دانشکده فني گزارش مختصري از 
فعالیت هاي دانشکده فني ارايه داد. در اين سال از 
استادان بازنشسته دانشکده فني، دکتر پرويز جبه دار 
ماراالني، دکتر عبدالمجید جوهرزاده، دکتر بهمن 
دولتشاهي، دکتر کاظم س��یدامامي، دکتر حسن 
سیدرضي، دکتر سیدحسن فاطمي و دکتر احمد 
کهربايیان تقدير شد. در بخش بعدی از مهندسان 
پیشکسوت 50 س��ال قبل يعني دانش آموختگان 
س��ال 1339 با اهدای تنديس تقدير به عمل آمد. 
در اين بخش فیلم کوتاهي به نماي��ش درآمد. در 
اين فیلم مهندسان پیشکسوت در کالس درس 50 
سال قبل خود حضور يافته و به بیان خاطرات خود 
پرداختند. يادی از درگذشتگان خانواده فنی در سال 
1389 بخش ديگری از برنامه بود، دکتر کارو لوکس، 
مهندس هارطون پورباغداساريان، مهندس غالمرضا 
شیخ زين الدين، مهندس عبدالرضا عادلي و مهندس 
هوشنگ کبیر از اعضايی بودند که در اين سال دار 

فانی را وداع گفتند. 
س��پس ويژه برنامه بیس��تمین س��الگرد تاسیس 
کانون آغاز ش��د. در اين بخش ابتدا فیلمي از روند 
شکل گیري و فعالیت هاي کانون در 20 سال گذشته 
به روايت دبیران دوره هاي مختلف به نمايش درآمد. 
در ادامه از دبیران دوره هاي مختلف کانون نیز براي 
ايراد سخناني کوتاه و گرفتن عکس يادگاري دعوت 
به عمل آمد. دکتر اورنگ فرزانه، دبیر دوره هاي اول 
و دوم، دکتر مرتضي زاهدي دبیر دوره هاي سوم و 
چهارم، مهندس هرم��ز ناصرنیا، دبیر 
دوره پنجم، مهندس میرعلیرضا مهنا، 
دبیر دوره هاي ششم و هفتم و مهندس 
اس��ماعیل مس��گرپور طوس��ي، دبیر 
دوره هاي هشتم، نهم و دهم در صحنه 
حضور يافته و هر کدام سخناني کوتاه 
ايراد کردند. در اي��ن بخش همچنین 
فیلمي از فعالیت هاي کانون از ابتدا تا آن 

روز به نمايش درآمد. 
به روال چند سال اخیر نمايشگاه عکسي 
نیز برپا ش��ده بود. با اين تفاوت که اين 
بار نمايشگاه در دو بخش شکل گرفته 
بود. يک بخش ب��ه نمايش عکس هاي 
دانش آموختگان پیشکسوت اختصاص 
داشت و بخش ديگر، فعالیت هاي 20 
ساله کانون را در معرض ديد عالقمندان 
گذاش��ته ب��ود. فعالیت هاي��ي نظی��ر 
جشن هاي سالیانه، بازديدهاي علمي 
و تفريحي، کوه نوردي، گردهمايي هاي 
ماهانه و ...، همچنین مي توان به اهداي 
ش��ال گردن يادبود 20 سالگي کانون 
به ياران و ياريگران کانون اش��اره کرد. 
اين مراسم با اجراي برنامه توسط گروه 

موسیقي ساالر عقیلي پايان يافت. 

 شرکت کنندگان جشن تجلیل- بهمن 1387
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اولین دوره از مراسم ساالنه تجلیل از پیشگامان 
مهندسی زلزله در ايران توسط انجمن مهندسی 
زلزله ايران، با عنوان »تجلیل از شخصیت برجسته 
و پیشگام عرصه مهندسی زلزله در ايران: استاد، 
مهن��دس علی اکب��ر معین فر«  عصر سه ش��نبه 
15دی م��اه 1391 همزمان ب��ا »روز ملی زلزله و 
ايمنی و س��الروز زلزله بم« در سالن همايش های 

جامعه مهندسان مشاور ايران برگزارشد. 
و  اس��تادان  از  جمع��ی  مراس��م  اي��ن  در 
دس��ت اندرکاران مبح��ث زلزله و دوس��تداران 
 مهندس معی��ن فر حض��ور داش��تند. مهندس 
معین فر دانش آموخته سال 1330 دانشکده فنی 
در رشته راه و ساختمان و عضو شورای عالی کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه 
تهران است. وی در سال 1381 به عنوان مهندس 

برجسته از سوی کانون معرفی شد. 
مهن��دس معین فر در ده��ه 1340 ب��ه مدت 8 
س��ال به عنوان اس��تاد درس س��ازه های بتنی و 
درس مهندس��ی زلزله در دانش��گاه پلی تکنیک 

تهران فعالیت داش��ته و جزو پايه گذاران و اولین 
تدوين کنندگان آيین نامه ه��ای مختلف عمرانی 
کش��ورمان از جمله اس��تاندارد 519 ، استاندارد 

2800 و آيین نامه بتن ايران شناخته می شود.
خدمات مهندس معین فر ش��امل طیف وسیعی 
از ام��ور مربوط به مهندس��ی راه و س��اختمان يا 
عمران می شود که عمده آنها سر و سامان دادن به 
ضوابط فنی اين رشته از مهندسی و در راس آنها 
امور مربوط به مس��اله زلزله کشور است. موضوع 
مهندسی زلزله و اساس��ا طراحی ساختمان ها در 
برابر زلزله در کشور با نام مهندس معین فر شروع 

می شود.
در ابتدای مراس��م مهن��دس ضیايی مهر، مجری 
برنامه ب��ه صورت مختص��ر مهن��دس معین فر، 
شخصیت برجس��ته و پیشگام مهندس��ی زلزله 
ايران در سال 1391 را معرفی کرده و فعالیت های 
علمی، حرفه ای و س��وابق اجراي��ی وی را به اين 

ترتیب شرح داد:
• اولین وزير نفت جمهوری اسالمی 

• نماينده تهران در اولین دوره مجلس ش��ورای 
اسالمی 

• مشاور وزير و ريیس سازمان برنامه و بودجه 
• ايجاد شبکه شتابنگاری کشور 

• از بنیانگذاران و اولین تدوين کنندگان استاندارد 
519، اس��تاندارد 2800، آيین نام��ه بت��ن ايران 
و مجموعه مق��ررات مل��ی در وزارت مس��کن و 

شهرسازی 
در ادامه جهت آش��نايی بیش��تر حضار با زندگی 
و فعالیت های حرفه ای مهن��دس معین فر، فیلم 
مصاحبه  ايشان با انجمن مهندس��ی زلزله ايران 
پخش شد. سپس ريیس انجمن مهندسی زلزله 
ايران، دکتر غفوری آش��تیانی گزارش��ی از پروژه 
»ممیزی و سنجش رشد علم مهندسی زلزله در 
ايران و اثرگذاری آن در فرآيند ايمن سازی کشور 
در برابر زلزله« ارايه داد. اجرای اين طرح از طرف 
معاونت علم��ی و فناوری رياس��ت جمهوری در 
راستای کمی نمودن دستاوردها و پیشرفت های 
علمی مهندسی زلزله کشور و سنجش پیشرفت ها 

انجمن مهندسی زلزله ایران از شخصیت برجسته و پیشگام مهندسی زلزله تقدیر کرد:

استاد، مهندس علی اکبر معین فر

تازه ها
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کان��ون در گردهماي��ی بهم��ن ماه خ��ود بعد از 
مدت ها اق��دام به برگزاری کنس��رت اختصاصی 
احس��ان خواجه امیری کرد که اين موضوع شور 
و هیجان زي��ادی ب��رای اعضا به همراه داش��ت. 
در اين گردهمايی بیش از 2 ه��زار نفر از اعضا به 
همراه خانواده هايشان و دانشجويان دانشکده فنی 

شرکت کردند.
اين مراسم در 11 بهمن ماه 1391 در سالن میالد 
نمايش��گاه بین المللی تهران، با حض��ور برخی از 
اعضای شورای عالی و هیات مديره کانون و برخی 
از نام��داران عرصه موس��یقی و س��ینما از جمله 
ناصر چش��م آذر، خسرو س��ینايی، بهزاد فرهانی، 
گالب آدينه و داورزنی ريیس فدراسیون والیبال 
برگزار ش��د. در ابتدای مراسم مهندس اسماعیل 
مسگرپور طوسی، ريیس هیات مديره کانون ضمن 
خوش��ا مدگويی به حضار، برای گ��رد هم آوردن 
خانواده بزرگ فنی در اين مراسم ابراز خرسندی 
کرد.  سپس احسان خواجه امیری برنامه را با شعر 
»حس آرامش« از آلبوم جديد خود آغاز کرد که 
شور و حال خاصی را به س��الن میالد که مملو از 

جمعیت بود، بخشید. 
وی در ح��دود 100 دقیقه برنامه اج��را کرد که 

با اس��تقبال بی نظیر اعضا رو به رو ش��د. يادی از 
همايون خرم و اج��رای دو آهنگ »دوس��تی« و 
»امشب در سر ش��وری دارم« همراه با همراهی و 

همصدايی حضار نیز انجام شد.
کنس��رت ب��ا معرف��ی اعضای گ��روه احس��ان 

خواجه امیری توسط خود وی به اتمام رسید. 
در قس��مت پايانی برنام��ه کلیپ��ی در خصوص 
فعالیت های کمیته تجلیل پخش شد و مهندس 
روزبه صالح آبادی، ريی��س کمیته تجلیل از تمام 
حضار دعوت کرد تا در مراس��م جش��ن سالگرد 
کانون که در تاريخ 9 اس��فند ماه برگزار می شود، 

حضور بهم رسانند.
همچنین قرعه کشی بخش پايانی نیز توسط بهزاد 
فرهانی و گالب آدينه انجام ش��د و ب��ه قید قرعه 
اسامی 3 نفر از مهمانان اعالم شده و به آنان کتاب 

شکوه تخت جمشید اهدا شد.
اي��ن گردهماي��ی ب��ا مديري��ت و برنامه ري��زی 
مهندس حسین شهابی ش��همیری)عمران 85(، 
مهندس امیراسماعیل حسن پور)مکانیک89( و 
مهندس آرش خالدی و همچنین تیم دانشجويی 
میالدمحمدی، ماهور عباس��پور، محمدحسین 

طالب پور و کارکنان دبیرخانه کانون برگزار شد.

 گردهمایی بزرگ 
خانواده فنی در بهمن ماه

و اثرگذاری آن در فرآيند کاهش خطرات ناشی از زلزله و 
ايمن سازی کشور براساس شاخص های ساختاری، نیروی 
انسانی، مالی و اقتصادی، به اين انجمن واگذار شده است. 
وی همچنین در ادامه گفت: »اين علم با وجود نقاط ضعف 
و تهديدهای زياد پیشرفت های خوبی در سطح منطقه و 
جهان داشته است که اين پیشرفت ها مديون تالش های 
پیش��گامان اين عرصه، خصوصا جناب مهندس معین فر 

است.«
در ادامه برنامه دکتر تهرانی زاده، مهندس طاهری بهبهانی، 
دکتر صانعی نژاد و دکتر زاهدی از ديدگاه های مختلف به  
تش��ريح فعالیت های علمی، فنی، اجراي��ی و اجتماعی 
مهندس معین ف��ر پرداختند و خاطرات��ی از همکاری با 

ايشان در زمینه های مختلف بیان کردند. 
همچنین دکتر يوسف بزرگ نیا که در اين مراسم حضور 
داش��ت، به ايراد س��خنان کوتاهی در مورد فعالیت ها و 
همکاری های مهن��دس معین فر با انجم��ن بین المللی 

مهندسی زلزله پرداخت. 
وی تاکید کرد که مهندس معین فر نزديک به ده سال به 
عنوان نماينده ايران در انجمن بین المللی مهندسی زلزله 

حضور و فعالیت موثر داشته است. 
س��پس پیام ريیس انجمن بین المللی مهندسی زلزله - 

Prof. Polat Gülkan - خطاب به مهندس معین فر، 
پیشگام منتخب مهندس��ی زلزله ايران در سال 1391 ، 

توسط ريیس انجمن مهندسی زلزله ايران قرائت شد.
در ادامه تنديس انجمن مهندس��ی زلزل��ه ايران، لوح 
تقدير و يک جلد حافظ از طرف انجمن تقديم مهندس 
معین فر شد. اين مراس��م با سخنرانی مهندس معین فر 

پايان يافت. وی ضمن تش��کر از انجمن مهندسی زلزله 
اي��ران، س��خنرانان و حاض��ران، از زحمات و 

فعالیت های مهندس مگرديچیان و مرحوم 
دکتر قالیبافیان ياد ک��رده و خاطره آنان 
را گرامی داش��ت. همچنین در بخش��ی 
از س��خنانش به يادآوری خاطرات دوره 
آموزشی مهندس��ی زلزله خود با دکتر 
تاچی ناتو پرداخته و از زحمات وی برای 
ابداع شیوه های نوين در مقاوم  سازی 
تش��کر کرد. وی در بخ��ش ديگری 
از س��خنان خود به بی��ان خاطرات و 

مطالب��ی در م��ورد نحوه گ��ردآوری 
اطالع��ات زلزله های گذش��ته به همراه 

پروفسور آمبرسیس پرداخت.
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جمعه چهارم اسفند ماه 1391 حدود 30 نفر از اعضای کانون، به منظور گذراندن روزی شاد و پرهیجان 
به سمت کن و کوهسار رهسپار شدند. حرکت به سوی آبشار يخی س��نگان، پس از صرف صبحانه در 

حیاط امام زاده قاسم آغاز شد. 
به علت وجود برف و يخ حرکت به سمت آبشار با دشواری رو به رو بود. پس از رسیدن به آبشار و ستايش 
شکوه و عظمت آن، گروه به استراحت و صرف ناهار پرداختند. سپس تعدادی از همراهان به باالی توده 

يخ صعود کرده و در آن سرمای دلنشین به نظاره طبیعت نشستند.
بعد از گذراندن يک روز شاد، برنامه در ساعت 15 به اتمام رسید. سرپرستی اين برنامه بر عهده مهندس 

ديبا مختاباد)متالورژی 89( بود.

بازدید از آبشار یخی سنگان

آخرين برنامه سال 1391 کمیته بازديد کانون به سفر تفريحی و دو روزه به اکو کمپ کويری 
متین آباد اختصاص داشت. اين برنامه در تاريخ 17 و 18 اسفند ماه 1391 برگزار شد و 30 نفر 
از اعضای کانون در آن شرکت داشتند. حاضران در اين برنامه پس از بازديد از شهر زيرزمینی 
نوش آباد )واقع در 6 کیلومتری شمال کاشان( و خانه عامری های کاشان به سمت اکوکمپ 
متین آباد راهی شدند و شبی به يادماندنی و خاطره انگیز را به دور از هیاهو و سروصدای شهر 
سپری کردند. روز دوم برنامه نیز به استفاده از امکانات رفاهی و تفريحی اکوکمپ و پیاده روی 
دو ساعته در بیابان های کوير مرکزی ايران اختصاص داشت. سرپرستی اين برنامه به عهده 

مهندس مهدی يار هوبخت )متالورژی 86( و مهراد قلی زاده انصاری بود.

در ماه های پايانی سال 1390، دانشگاه تهران اقدام 
به ايجاد دانشگاه تهران ش��ماره 2 کرد که از سوی 
نهادها، سازما ن ها و گروه های مختلف و حتی صدا 
و س��یما، مورد نقدهای فراوان واقع شد. در همان 
زمان و در راس��تای تعجیلی که دلیل آن بر عموم 
پوشیده ماند، نسبت به پذيرش دانشجو اقدام شد و 
هماهنگی های استقرار دانشجويان نیز با استانداری 
البرز صورت گرفت. در بین رش��ته های اعالم شده 
برای پذيرش دانشجو، برخی از رشته های دانشکده 
فنی مانند رش��ته های مهندسی مکانیک، شیمی 
و صنايع مشاهده و پذيرش دانشجو نیز در مقطع 
تحصیالت تکمیلی انجام می شد که براساس آمار و 
ارقام، بیشترين تقاضای آموزش عالی در حال حاضر 

در اين مقطع در کشور وجود دارد. 
کانون مهندس��ین فارغ التحصیل دانش��کده فنی 
دانشگاه تهران، ضمن برگزاری نشست های متعدد 
با اس��تادان دانش��گاه تهران، صاحب نظران حرفه 
و دانش��جويان، ابعاد مختلف اين اقدام را بررس��ی 
و نتايج آن را در جلس��ات مختلف هیات مديره و 
شورای عالی به بحث گذاشت. از جنبه های مختلف 
به نظر می رسید تاسیس دانشگاه تهران شماره2  با 
آسیب های بنیادی مختلفی روبروست که برخی از 

آنها فهرست وار در ادامه آورده شده است.
1-    خدش��ه به اعتبار ملی و بین المللی دانشگاه 
تهران با توجه به عدم دس��تیابی به استانداردهای 

آن در بخش های مختلف از جمله: پذيرش دانشجو 
و انتخاب استاد تا روند آموزش و پژوهش و آزمو ن ها 

و پايان نامه های تحصیلی
2-    استفاده از امکانات محدود آموزشی دانشگاه 
برای رفع مش��کالت مالی به حق آن، در حالی که 
روش ه��ا و امکانات ديگ��ر قاب��ل اتکايی همچون 
ش��یوه هايی که منجر به تاس��یس بنیاد حامیان 
دانش��کده فنی ش��د، وجود دارد و کانون از جانب 
دانش آموخت��گان آنه��ا را قابل پیش��نهاد و بحث 

می داند.
3-    در ص��ورت وجود ظرفی��ت آزاد در آموزش و 
پژوهش بهتر اس��ت اين امکان به اقشار با استعداد 
ولی کم درآمد و آس��یب پذير جامع��ه که به علت 
محدوديت های ظرفیت تحصی��ل رايگان، امکان 
بهره گیری از اين تحصی��الت را ندارند، اختصاص 

يابد.
4-    پذيرش دانشجويان با پايه علمی ضعیف لطمه 
سنگینی به اعتبار نام دانش��گاه تهران و دانشکده 

فنی است.
با توجه به ماموريت های کانون و نمايندگی طیف 
فارغ التحصیالن دانش��کده فنی دانش��گاه تهران 
و اين که کان��ون در اين زمینه به کرات از س��وی 
فارغ التحصیالن مورد سوال قرار گرفت، تصمیم بر 
اين شد که ديدگاه های جمع بندی شده و نقدهای 
وارد به تشکیل اين دانش��گاه به اين شکل و با اين 

اسم، طی نامه ای به ريیس محترم دانشگاه تهران 
ارايه و آمادگی کانون و پش��توانه فارغ التحصیالن 

برای کارشناسی بیشتر موضوع اعالم شود. 
طی پیگیری های بعدی که در طی ماه های گذشته 
به عمل آم��د، خوش��بختانه يک��ی از جنبه های 
مشکل س��از اين اقدام که نام ب��ود، تغییر يافت، 
ولی متاس��فانه همچنان ساير آس��یب ها و نقاط 
ضعف اين اقدام باقی است. امید بر آن بود که طی 
اين پیگیری ها، رياس��ت محترم و س��اير مديران 
دانشگاه تهران، فرصت ناشی از پیشنهاد همکاری 
کانون و فارغ التحصیالن در تصحیح حرکت آغاز 
شده را غنیمت ش��مرده و جلس��ه يا جلساتی را 
برای ش��نیدن دغدغه های گروه فارغ التحصیالن 
دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان بزرگترين 
گ��روه فارغ التحصیلی اي��ن دانش��گاه در جامعه 
متخصصان، اختصاص دهد. با توج��ه به اين که 
هنوز جامعه فارغ التحصیلی بسیاری از دغدغه های 
طرح شده در نامه خود را باقی می داند و از پاسخ 
دانشگاه نیز ناامید شده است، لذا با اطالع رسانی 
اين نامه به عموم ذی نفعان، اعم از دانش��جويان، 
اساتید، فارغ التحصیالن و عموم دوستداران مهد 
دانشگاهی کش��ور، تالش بر بهبود هر چه بیشتر 
اين اقدام را ادامه می دهد. امید اس��ت مسئوالن 
دانش��گاه، اقدامات اصالحی را در اي��ن زمینه به 

انجام رسانند.

سفر به کمپ کویری متین آباد و شهر زیرزمینی نوش آباد

واکنش کانون به تاسیس دانشگاه تهران شماره 2 »پردیس البرز«
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اولین دوره مسابقات فوتسال کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی 
دانشگاه تهران،ج�ام مهن��دس مرحوم لک��ستانی، با همت کمی�ته ورزش 
کانون برگزار شد. اين رقابت ها در محل سالن شماره دو تربیت بدنی دانشگاه 
تهران واقع در خیابان 16 آذر برگزار شد. در اين دوره از مسابقات هفت تیم به 
نام های 1- ورودی های 68 به سرگروهی مهندس محمد برقعی)مکانیک73( 
2- گمنام به سرگروهی مهندس رضا يوس��فی)عمران 87( 3-معدن 67 به 
سرگروهی مهندس رامین فروزان فر)معدن 71( 4- عمران 80 به سرگروهی 
مهندس محمدهادی جلیلی)عمران 80( 5- چاکری به سرگروهی مهندس 
محمدحس��ین چاکری)مع��دن 85( 6- معدن84 به سرپرس��تی مهندس 
امیرمحمد علی آبادی زاده)معدن89( 7-مهندس��ین متحد به سرپرس��تی 

مهندس فرهاد جديدی)شیمی88( شرکت کردند.
جام مهندس لکستانی در دو مرحله مقدماتی و نهايی برگزار شد که در مرحله 
مقدماتی تیم ها در دو گروه سه و چهار تیمی به صورت دوره ای با هم به رقابت 

پرداختند. از گروه اول تیم های معدن 84 و گمنام صعود کردند. از گروه دوم 
تیم های چاکری و ورودی 68 به نیمه نهايی رسیدند. در مرحله بعد، چهار تیم 
صعودکننده، برای تصاحب مقام  قهرمانی به صورت حذفی با يکديگر مسابقه 
دادند. در نهايت تیم ورودی 68 )به س��رگروهی مهن��دس محمد برقعی( با 
شکست تیم گمنام )به سرگروهی مهندس رضا يوسفی( در فینال مسابقات 
به مقام قهرمانی دست يافت. تیم های چاکری )به سرگروهی مهندس محمد 
چاکری( و معدن 84 )به سرگروهی مهندس امیرمحمد علی آبادی زاده( نیز 
حايز رتبه های سوم و چهارم شدند. جام قهرمانی و مدال تیم های اول تا سوم 
با حضور مهندس اسماعیل مسگرپور طوس��ی، ريیس هیات مديره کانون، 
اعضای خانواده مهندس لکستانی و اعضای کمیته ورزش، تقديم سه تیم اول 
مسابقات شد. اعضای تیم قهرمان )ورودی 68 ( عبارتند از آقايان مهندس : 
1. محمد برقعی   2.حمید منفرد  3.حسین عبدی 4.احمد غالمی 5.محمد 

نوری  6.محمد آذری 7.مصطفی میرزا بیگی پور

اولین دوره مسابقات فوتسال کمیته ورزش برگزار شد
جام مهندس لکستانی

دانش آموخت��گان پیشکس��وت فارغ التحصی��ل س��ال 1341 ب��ه هم��راه 
خانواده هايشان، در گردهمايی 27دی ماه 1391 در رستوران ASP، مهمان 
کانون بودند. اين گردهمايی که هر ساله در دی ماه برگزار می شود به منظور 
آشنايی پیشکسوتان با هم دوره ای های خود و چگونگی اجرای مراسم جشن 
س��الگرد کانون ترتیب می يابد. در اين مراس��م اعضای هیات مديره کانون، 

تعدادی از اعضای شورای عالی و حامیان کانون نیز حضور داشتند.
آغازگر برنام��ه مهندس محمدرض��ا محمدآبادی کمره ای ب��ود. وی ضمن 
خوش��امدگويی به مهمانان در خص��وص فعالیت يک س��اله کمیته تجلیل 
توضیحاتی ارايه داد. وی سپس به چگونگی شناسايی مهندسان پیشکسوت 
س��ال 1341 اش��اره کرد و گفت: »ب��ه همت کمیت��ه تجلی��ل و برخی از 
فارغ التحصیالن سال 41 توانستیم با 50 نفر از پیشکسوتان سال 41 ارتباط 
برقرار کنیم. همچنین مطلع شديم که حدود 30 نفر از فارغ التحصیالن اين 

سال نیز به رحمت ايزدی پیوسته اند.«
وی در آخر اسامی فارغ التحصیالنی را که کانون هنوز موفق به برقراری ارتباط 
با آنان نشده، اعالم کرد. در ادامه برنامه دکتر محمد شکرچی زاده دبیر کانون، 
ضمن ارايه توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری جشن، از حامیانی که هر 
ساله کانون را در اين امر ياری می کنند، قدردانی کرد و از آنان خواست تا بار 

ديگر کانون را در برگزاری اين جشن همراهی کنند.
مهندس روزبه صالح آبادی، خزانه دار کانون و ريیس کمیته تجلیل نیز دقايقی 

را به معرفی کمیته تجلیل اختصاص داد. وی گفت: »اعضای کمیته تجلیل 
که حدودا 40 نفر از دانشجويان و فارغ التحصیالن دانشکده فنی هستند، يک 
سال داوطلبانه در کانون فعالیت دارند تا بتوانند مراسم جشن سالگرد کانون 

را هر چه باشکوه تر برگزار کنند.«
در آخر مراسم مهمانان با صرف ش��ام و ارايه برگه های تعهد مالی، بار ديگر 

حمايت خود را از کانون اعالم کردند.

تجدید دیدار فارغ التحصیالن 1431 در گردهمایی دی ماه کانون 
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سفر اعضای کانون به استان یزد
هادی حسابی) پلیمر 87 (

در روزهای 10 تا 13 بهمن ماه 1391، جمعی از اعضای کانون مهندسن فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه 
دوستان يا اقوام خود، برای س��فری تفريحی به شهر يزد سفر کردند. اين برنامه توس��ط کمیته بازديد کانون، برنامه ريزی و به 
سرپرستی مهندس منا مدنی )معدن 81( برگزار شد. کمیته انتشارات در جلس��ه ای به آقای مهندس هوبخت پیشنهاد داد تا 
از اين به بعد با همکاری اعضای عالقمند گزارش مبسوطی جهت درج در خبرنامه نگاشته شود تا اعضا با جاذبه های طبیعی و 
تاريخی مکان های مورد بازديد بیشتر آشنا شوند. همچنین اين گزارشات خاطرات نوشتاری باشد از بازديدهای کانون. در زير، 
روزشمار اين سفر به قلم مهندس هادی حسابی )پلیمر 87(، يکی از شرکت کنندگان اين برنامه آورده  شده و از ايشان برای ارسال 

اين مطلب سپاسگزاری می کنیم.

  سفر به یزد
عادت دارم به دي��دن نامه های الکترونیکی که گاه 
و بیگاه از کانون فارغ التحصیالن به آدرس پس��ت 
الکترونی ام می آيد و نشانه ای است از زنده و فعال 
بودن کانون. هر بار سعی می کنم با دقت بخوانم، اما 
معدود دفعاتی بوده که زمانی دست دهد يا انگیزه ای 
ياری کند که به فعالیتی از انبوه فعالیت های ترتیب 
داده ش��ده، ملحق ش��وم. اما وقتی خستگی کار و 
آلودگی هوای ش��هرت، جان را به لب آورده باشد 
و نیز برنامه ای مناسب برای دمی آسودن و لختی 
پالودن جسم و جان به میان آيد، آن گاه هم وقت و 

هم انگیزه هم داستان می شوند.
نامه ای آمده بود از س��وی کانون ب��رای دعوت به 
ش��رکت در س��فری تفريحی همراه با شرکت در 
مراس��می آيینی-تاريخی از آِن زرتشتیان. برنامه 
جذاب بود و وقت مناسب. تعطیلی ای به واسطه تولد 
پیامبر رحمت دست داده بود و انگیزه ای برای خارج 
شدن از اين شهر شلوغ و سفر در شهری که تکه ای از 
قلب تاريخ اين مردم را در خود نهفته دارد. برای من 
وقت و بخت اين چنین در برنامه پیشنهادی سفر به 
يزد که به همت کمیته بازديد کانون فنی تدارک 
ديده شده بود با هم يار شدند تا اولین تجربه سفر من 

باشد با اين گروه که شاد بودند و شاداب.
 

  آغاز هم سفری
شبانگاه دوشنبه از مقابل مکانی که همه همسفران را به يکديگر پیوند می داد ،دانشکده فنی، قرار حرکت 
گذارده شده بود. اولین تجربه سفر من با گروهی بود ناآشنا. سفر برايم غنیمتی بود برای دمی آسودگی و فرار 
از فشار و تنگنای زندگی، اما خب اين ناآشنايی برايم کمی دلهره آور شده بود. کمی زودتر کار را رها کردم تا 
به وقت در محل قرار حاضر شوم. ساعت يازده شب بود که به انقالب رسیدم. هنوز نیم ساعتی وقت بود و هوا 
مطبوع. قدم زنان راهی شدم و وقتی رسیدم مقابل سر در دانشکده فنی واقع در امیرآباد، ساعت درست يازده 
و نیم را نشان می داد. چند نفری ايستاده بودند آنجا. ملحق شدن به جمع و آشنايی با همسفران چندان زمان 
و انرژی نبرد. گشاده رو بودند و مهربان و نقطه مشترکی همگی ،دانشکده فنی، حرفی برای اختالط و آغاز 
هم سخنی فراهم می کرد. ربع ساعتی زمان برد تا جمع کامل شود و کاروان آماده حرکت. ترکیبی بوديم از 
کسانی که مويی سفید کرده بودند و جوانانی که هنوز طراوت جوانی را بر چهره داشتند، از خانواده های افراد 
و افرادی که به تنهايی به سفر آمده بودند و از افرادی با مشرب های فکری گوناگون. اتوبوس که حرکت کرد 
هنوز زمان چندانی نگذشته بود که خوش و بش های اولیه فروکش کرد و سکوت خواب به امید نشاط فردا 
فضای اتوبوس را پر کرد. اما برای من خوابیدن کمی دشوار بود. اگر از سختی خود به خودی خوابیدن در 
اتوبوس بگذريم خوابیدن اين بار مشکل تر هم بود، هم به خاطر تکان های گاه و بی گاه اتوبوس که نشانه ای 

بود از وضعیت نه چندان مساعد جاده های کشور و هم به دلیل سردی هوا و تنگی فضا.
 

  در یزد- نخستین روز
حوالی هشت صبح بود که به يزد رسیديم. هتل محل اقامت، بنايی بود با معماری سنتی يزدی در محله ای 
با بافت قديمی. اتاق های هتل به شیوه خانه های قديمی يزد، ِگرد حیات مرکزی عمارتی که ديوارهای آن با 
کاه گل پوشیده شده بود، قرار داشتند. سقف حیات هم نه از مصالح که با پارچه ای چادرگونه به رنگ سفید 
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پوشیده شده بود. در میان حیاط مرکزی حوضی 
بود با فواره ای کوچک میان آن که صدای نجوای آب 
را به مسافرين هديه می داد. به غیر از حیاط عمارت 
مرکزی، هتل حیاطی ديگر نیز داشت. دو حیاط، با 
راهرويی کوچک و باريک به يکديگر وصل می شدند 
و هر دو با تخت و میز و صندلی پر شده بودند. در اين 
دو حیاط بود که غذا سرو می شد و مهمانان پذيرايی 
می شدند. در مجموع محلی بود دنج و راحت. وارد 
که شديم بساط صبحانه مهیا بود. از سوی سرپرست 
يک ساعتی برای صرف صبحانه وقت داده شد تا بعد 
از صبحانه رهسپار ديدن بعضی از مکان های تاريخی 

شهر شويم. 
تقريبا س��اعت نه بود که حرک��ت کرديم. مقصد 
میدان امیرچخماق بود. پی��ش از اين، اين میدان 
را در برنامه ه��ای تلويزيونی صبحگاهی که برنامه 
در جمع مردم شهر برگزار می ش��د، ديده بودم. از 
تلويزيون پرابهت تر جلوه می کرد. بنا تقريبا در میانه 
بافت قديم شهر واقع است. بیننده در مواجهه اول 
با آن با س��اختمانی ديوارگونه مواجه می گردد که 
تنها در دو بعد طول و ارتفاع امتداد يافته است. اما 
در حقیقت در پس اين بنای ديوار مانند بازار نسبتا 
کوچک، تکیه و مسجدی قرار دارد که گويا همگی 
بخشی از همین بنا هستند. کمی آن سوتر در ضلع 
ش��مال ش��رقی میدان موزه آب واقع است. موزه 
آب که ب��ه خانه کالهدوزها نیز معروف اس��ت، در 
حقیقت بنايی است قديمی که به تملک شرکت آب 
منطقه ای يزد در آمده است و در آن عکس ها، اشیا 
و وسايلی از موضوعات مرتبط با آب -اين مهم ترين 
مساله مردمان کوير- نمايش داده شده است. يزد 
حیات خود را در طول تاريخ وامدار قنات های پرآب 
و خوش ساخت خود است، بنابراين حجم بسیاری 
از آنچه در موزه بدان پرداخته شده است با قنات و 
آنچه به هنر حفر قنات پیوند دارد، در ارتباط است. 
تصاوير متعددی از مقنیان در حال حفر قنات بر روی 
ديوارهای گلی موزه به چشم می خورد. همچنین در 
اين موزه می توان به تماش��ای وسايل حفر قنات، 
ابزار و ادوات اندازه گیري حجم آب، وسايل تامین 

روشنايي در قنات، اسناد و مدارک خريد و فروش آب و وقف نامه هاي قديمي، کتابچه میراب ها و اسناد توزيع 
آب و نیز اجزای آسیاب هايی که به وسیله آب قنات ها برای تولید آرد استفاده می شدند، نشست. به عالوه 
از آنجا که ساختمان موزه بنايی قديمی است می تواند برای عالقمندان به معماری سنتی يزد سوژه جالبی 

برای آشنايی با اجزای اين سبک معماری باشد. 
آفتاب ماليم و خوشايند يزد در میانه آسمان ايستاده بود که بازديد از موزه به پايان رسید. ديگر زمان صرف 
نهار بود. بنابراين گروه به سمت رستوران از پیش تعیین شده به راه افتاد. رستوران در واقع حمامی تاريخی 
بود با نام حمام خان. استفاده از اماکن تاريخی شهر به عنوان مراکز خدماتی برای گردشگران يکی از ايده های 
جالبی بود که در شهر يزد به کار گرفته شده است. بسیاری از بناهای قديمی شهر که در گذشته به دلیل 
عدم رسیدگی دچار تخريب و آسیب شده بودند و آرام آرام رو به ويرانی می رفته اند تعمیر شده و به عنوان 
هتل يا رستوران با مشارکت سرمايه گذاران عالقمند مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. در داخل رستوران در 
محیط آرام و تاثیرگذار حمام خان پیش از صرف غذا فرصتی دست داد برای اجرای مراسم معارفه. افراد 
با برخواستن از جای با ذکر نام، رشته و س��ال فارغ التحصیلی خود را معرفی می کردند و البته شوخی ها و 
طنازی های بجای ديگران در اثنای معارفه، آن را از حالت خش��ک و بی روح خارج می کرد و بدان شادابی 
و نشاط می بخشید. جالب ترين صحنه زمانی بود که نوبت به مهندس خسروشاهی، پیشکسوت ترين فرد 
حاضر در گروه رسید. ايشان با چنان لحن افتخارآمیزی عبارت "فارغ التحصیل از دانشکده فنی" را ادا کردند 

که تشويق گروه را در پی داشت. 
نهار که تمام شد نوبت آن بود که برای شرکت در مراسم جشن سده راهی روستايی به نام روستای َچم در 
نزديکی شهر يزد شويم. در اين مرحله راهنمای محلی که در روز بعد نیز با ما ماند به گروه ملحق شد تا بتواند 
راهنمای اعضای گروه در بازديد از مکان های تاريخی و قديمی باش��د. از آنجا که خبر رسیده بود، مراسم 
جشن کمی با تاخیر آغاز خواهد شد گروه در ابتدا به ديدن دخمه ای رفت که در نزديکی روستا قرار داشت. 
زرتشتیان در گذشته اجساد مردگان خود را نه در گور که در مکان هايی سرباز به نام دخمه که بر فراز بلندی 
بنا می شد قرار می دادند تا غذای الشخوران و پرندگان شکاری باشد. بازديد از اين مکان و توضیحات راهنما 
جالب و مفصل بود. هر چند بسیاری از توضیحات راهنما چندان دقیق و منسجم به نظر نمی آمد.بازديد از 
دخمه که به پايان رسید به امید شرکت در جشن راهی روستا شديم. به روستا که رسیديم همچنان خبری 
از جشن نبود هرچند تردد خودروها و اتوبوس ها که مشخص بود همگی به امید ديدن و شرکت در جشن به 
روستا آمده اند، زياد بود. روستای چم، روستايی است به تمامی زرتشتی نشین که ديگر رونق سالیان گذشته 
را ندارد و اکثر قريب به اتفاق ساکنان معدود آن زنان و مردان کهنسال اند. در دل روستا خانه ای بود که سروی 

   سردر مسجد امیر چخماق
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از نگاهی دیگر

کهنسال را میزبانی می کرد. نقل است که عمر سرو 
به 2500 سال بالغ می شود. سروی بود نه چندان 
تنومند اما سرافراز که برخی از شاخه های آن رو به 
خشکی می گرايید. درخت سرو، درخت مورد عالقه 
زرتشتیان است و در هر کجا که زرتشتیان زندگی 
می کنند می توان انتظار داشت درخت سرو را نیز 
مشاهده کرد. بازديد از سرو کهنسال و قدم زدن در 

روس��تا به امید گذراندن زمان تا 
آغاز جشن هم کارساز نشد. 
چرا که خبر رسید به داليلی، 
مقامات دولتی استان از اجرای 
جشن در روس��تا جلوگیری 
کرده اند. آفتاب گرم و مطبوع 
يزد آرام آرام در حال غروب بود 
که گروه دلگیر از عدم اجرای 
جشن، روستا را به مقصد هتل 
ترک کرد. به هتل که رسیديم 
کمی تا صرف ش��ام مانده بود. 
خستگی ناش��ی از شب گذشته 
و گشت و گذار روز و نیز امید به 
شادابی و س��رحالی برای برنامه 
فردا، داليل کافی ای بود تا اغلب 

گروه پس از صرف شام خواب را به بیدار ماندن و گپ 
و گفت های دوستانه ترجیح دهند.

  در یزد- دومین روز
قرار بود صبحانه تا ساعت هشت و نیم سرو شود تا 
برنامه دومین روز حضور در يزد طبق زمان بندی آغاز 
گردد. ترس از دير برخواستن و موجبات تاخیر گروه 
را سبب شدن، باعث شد صبح کمی زود از خواب 
برخیزم. ساعت هشت صبح بود که به حیاط هتل که 
نقش رستوران را داشت، رفتم. صبحانه که تمام شد 
ديگر همگی حاضر بودند و گروه آماده شروع حرکت. 
در همان آغاز حرکت از تهران به سوی يزد، برنامه 

سفر به عالوه توضیحاتی مقدماتی در 
مورد برخ��ی از مکان های تاريخی و 
ديدنی شهر يزد از سوی سرپرست 
در اختی��ار اعضای گروه ق��رار داده  
شده بود. بر اساس برنامه می بايست 
به سوی زيارتگاه َچک َچک حرکت 
می کرديم. همگی که سوار شدند 

اتوبوس به راه افتاد. 
زيارتگاه در شمال غربی شهر يزد 
در امتداد مس��یر میبد و اردکان 
قرار دارد. با اتوبوس يک ساعتی 
زمان الزم است تا بدان جا رسید. 
از میب��د ک��ه بگذري��د منظره 
س��فر، کوير مس��طحی است با 
صخره هايی که جای و بی جا در 
دل آن خودنمايی می کنند. در 
پهنه اين کوير در دوردس��ت ها 

–در افق صاف و بی آاليش آن- آسمان است که به زمین پیوند می خورد و شخص، گمگشته در درون خود هر 
چه چشم می دوزد بدين پیوند، سیر نمی شود، گويا عطش کوير نه در بی آبی آن که در ناانتهای چشم اندازش 
تعبیر می شود. به زيارتگاه که رسیديم هوا صاف بود و آفتابی. زيارتگاه َچک َچک به قرار معلوم مکان مقدس 
زرتشتیان است - مکانی به مانند کعبه برای مسلمانان- که هر س��ال در اواخر خرداد ماه مراسمی در آن 
مختص آنان برپاست. زيارتگاه در دامنه کوهی نه چندان عظیم بنا شده است. در دامنه همین کوه است که 

در اطراف زيارتگاه خانه هايی با ايوان هايی وسیع چشم هر بیننده را به خود جلب می کند. 
کوه ايس��تاد و گروه دويست، سیصد اتوبوس ما کمی دورتر از دامنه 

متری را تا دامنه پیاده پیمود. از اتوبوس 
که پیاده شديم نسیم خنکی بود که 
فضا را می پیمود و خنکای آن بر روی 
پوست می خزيد و طراوتی را به آدمی 
می بخشید که تا پیش از اين گمان 
نمی بردم بتوان در کوير بدان رسید. 
به پای ک��وه که رس��یديم همگی 
جمع ش��دند و راهنما توضیحاتی 
داد در مورد بنای اي��ن زيارتگاه و 
داس��تان هايی را نقل کرد از دوره 
ساسانیان و حمله اعراب به ايران 
که باز چندان دقی��ق و باورپذير 
نبود. به نظر م��ن ترکیبی بود از 
افسانه، تاريخ و مذهب که يزديان 
به دارابودن آن ش��هره اند. دويس��ت متری را می بايس��ت در دامنه کوه 
می پیموديم تا به زيارتگاه برسیم. بیشتر مس��یر از میان همان خانه های با ايوان های وسیع می گذشت و 
پله گذاری شده بود. داخل زيارتگاه شلوغ بود. می بايست بدون کفش -با پای برهنه و يا دمپايی- و با دست ها 
و صورت شسته وارد می ش��ديم. زيارتگاه در حقیقت فرورفتگی کوچکی بود که در دامنه کوه ايجاد شده 
است. کف آن با سنگ های مرمرين سفید پوشانده شده بود و به واسطه چک چک قطرات گاه و بی گاه آب 
از صخره هايی که اين فرورفتگی را محاط کرده اند خیس بود. وجه تسیمه نامگذاری زيارتگاه به چک چک 
نیز احتماال همین خصیصه چک چک قطرات آب است. داخل محوطه کوچک زيارتگاه پوسترهايی بود از 
تصاوير زرتشت، دعاهای زرتشتیان و نوشته هايی از کورش و داريوش شاهان هخامنشی. بازار گرفتن عکس 
و ثبت خاطرات هم داغ بود. بیرون که آمديم خنکای نسیم هنوز آدمی را به خود می خواند. سخت بود فرو 
بردن بی واسطه اين هوای تمیز و لطیف را رها کردن و نشتن در اتوبوس. اما چاره ای نبود. به وقت ناهار نزديک 
می شديم و می بايست برای صرف ناهار در هتل بهجت میبد که از قبل هماهنگ شده بود به سمت میبد 
رهسپار می شديم. ناهار که صرف شد نوشیدن چای نیز به برنامه افزوده شده بود و اين خبری خوش بود برای 
بسیاری از همسفران که به نوشیدن آن عادت داشتند. بعد از نوشیدن چای بود که رهسپار بازديد از نارين 
قلعه میبد شديم. قلعه ای خشتی در میانه شهر میبد که به گفته راهنما قديمی ترين 
بنای خشتی جهان است. بنا شامل 
داالن ه��ای متع��دد و اتاق های 
خشتی متنوعی بود. پس از عبور 
از داالن ها و بر فراز اتاق ها پشت بام 
قلعه قرار داشت که بازديدکنندگان 
به واسطه پله هايی خشتی، بدان 
صعود می کردند. ب��ر روی همین 
پله ها بود که همگی ما نشستیم و 
لحظه ای از س��فر را در قاب عکس 
ثبت کرديم. شخص بر فراز بام قلعه 
که می ايستد تمامی شهر را زير نگاه 
دارد. میبد بافتی بسیار قديمی دارد و 
مملو است از ساختمان های خشتی 
و سالخورده. اين بافت دست نخورده 
و پرحج��م، هم کمی تعج��ب آور بود 
هم کمی نگران کننده؛ چرا که ديدن     در خانه الری ها

   حیاط هتل سنتی مظفر، اقامتگاه همسفران کانون



13
92

ار 
 به

15
5 

-1
57

ره 
شما

  
وم 

 س
ت و

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

63

از نگاهی دیگر

شهری خشتی از فراز بلندی قلعه، بی اختیار خاطره 
تلخ بم را در ذهنم زنده کرد. 

پ��س از قلعه نوبت دي��دن يخچ��ال، چاپارخانه و 
کاروان سرای عباسی شهر میبد بود که هر سه در 
نزديکی يکديگر قرار داشتند. يخچال میبد بنايی 
بود با گودالی عمیق در میانه آن و سقفی مرتفع و 
هذلولی ش��کل که از آن در گذشته برای حفظ يخ 
و اس��تفاده از آن در طول روزها استفاده می شده 
است. مهندسی بنا بسیار هوشمندانه بود. تمامی 
آنچه می بايست در نظر گرفته می ش��د تا از ورود 
هوای گرم و آب شدن سريع يخ های داخل گودال 
جلوگیری کند، در ساخت بنا در نظر گرفته شده 
بود و نشانه ای بود از بلوغ گذشتگان ما و توانايی آنان 
در هماهنگی با زيس��تگاه طبیعی پیرامونشان. در 

داخل بنای چاپارخانه تمبرهای قديمی، 
وسايل تايپ در گذش��ته و عکس هايی 
مربوط به ادارات پس��تی در قديم قابل 
مش��اهده بود. مهمانسرای عباسی نیز 
که ظاهرا به مهمانسراهايی تعلق دارد 
که به وسیله شاه عباس صفوی بنیان 
نهاده شدند، بنايی بود چهار وجهی 
که در هر وجه آن هفت حجره تعبیه 
شده بود. در میانه حیاط نیز اتاقکی 
چهاروجه��ی وجود داش��ت که از 
هر وجه، چند پله به سمت پايین 
می خورد و در آنجا آبی در جريان 
بود که در گذش��ته احتماال آِب 
قناتی از آن می گذش��ته است. 
در برخ��ی از حجره ها صنايع 
دستی میبد عرضه می شد. يکی 

از قسمت های کاروانسرا نیز به موزه ای برای 
نمايش گلیم اختصاص داده ش��ده بود که يکی از 

صنايع دستی میبد محسوب می گردد.
بازديد از کاروانسرا که تمام شد هوا رفته رفته رو به 
تاريکی می نهاد. بازديد از برج کبوتر هم به برنامه 
افزوده شد. اما پیش از حرکت به سوی برج، اتوبوس 
مقابل مغازه ای توقف کرد که پر بود از سفالینه های 
رنگارنگ که بخش��ی از سوغات ش��هر میبد است 
تا گروه بی بهره از يادگارهای میبد، ش��هر را ترک 
نکرده باشد. به واس��طه اين توقف بود که وقتی به 
محل برج رسیديم هوا کامال تاريک شده بود. برج 
کبوتر در داخل محوطه شهرداری کنونی میبد واقع 
شده است و بنايی اس��ت گرد که در آن پر است از 
آشیانه های دست س��از کبوتر که از خشت درست 
شده اند. ِگرد قسمت بیرونی بنا نواری سفید رنگ 
در میانه آن ديده می شود که به دلیل اين بوده است 
که خزندگانی همچون مار نتوانند از روی ديوار به 
باالی بنا بخزند و داخل آشیانه ها شوند. ديدار ما از 
برج کبوتر به دلیل تاريکی هوا چندان طوالنی نشد. 
گروه می بايست به يزد بازمی گشت تا هم فرصتی 
باشد برای صرف ش��ام و هم وقتی برای استراحت 

برای آمادگی به منظور برنامه فردا. بنابراين کمی زودتر از بازديدهای معمول بازگشتیم، سوار اتوبوس شديم 
و به سمت يزد به راه افتاديم. در راه بازگشت بود که مهندس نراقی -از مهندسان پیشکسوت- متنی را خواند 
در مورد جشن سده و تاريخ و ريشه های آن که از پیش تهیه ديده بود که تحفه ای باشد از او به همسفران؛ 
از جشنی که به ديدنش رفته اما ناديده بازگشته بودند. به يزد که رسیديم تا صرف شام فرصتی بود برای 
استراحت. شام که صرف شد بساط گپ و گفت های دوستانه و بازی های دسته جمعی مهیا بود. اما خواب 
چشمان مرا گرم کرده بود و ديگر يارای نشستن نبود. بايد می خوابیدم برای نشاط فردا، که گشت و گذار در 

شهر يزد انتظارمان را می کشید.

  در یزد- سومین روز
روز سوم به بازديد از مکان های تاريخی شهر يزد اختصاص يافته بود. در دو روزی که از سفر می گذشت به 
جز روز اول که نیمروزی را در شهر يزد سپری کرديم ديگر روزها را در خارج شهر گذرانده بوديم. آنان که 
سری در تاريخ دارند تکرار نام اين شهر را در جای جای تاريخ اين سرزمین ديده اند. بنابراين دور از انتظار 
نیست که شهری با اين قدمت و نقِش برجسته در تاريخ ايران زمین، خود نیز تماشايی باشد. ساعت حوالی 
نه صبح بود که گشت و گذار ما در شهر يزد با بازديد از باغ دولت آباد آغاز شد. از در باغ که وارد می شدی از 
يک سرای ورودی می گذشتی که حوضی خالی با فواره هايی کوچک و سنگی در میان آن بود. ديوارهای 
بنا مانند تمامی ساختمان های يزد که سنی از آنان می گذشت رنگ کاه و گل را بر 
چهره داشتند. اما زمانی که از سرسرا می گذشتی و به 
محوطه اصلی باغ قدم می نهادی 
با باغی زيبا با حوض��ی پرآب و 
وس��یع در میانه آن و دو عمارت 
ديدنی روبرو می ش��دی. ديدن 
چنی��ن باغ��ی در دل اي��ن کوير 
کم آب تعجب انگیز بود. اگر سردی 
زمستان نبود و سرس��بزی باغ در 
خواب زمس��تانی پنهان نشده بود، 
بی شک اين تعجب بیشتر هم می شد. 
باغ از چندين تاکس��تان با تاک هايی 
منظم و هرس شده و همچنین چند 
درخت زار کوچک تشکیل شده بود. در 
میانه باغ حوضی بود مستطیلی با عرض 
پنج الی شش متر و طول شايد افزون بر 

انتهای اين حوض دو عمارت قرار داشتند. پنجاه متر. در دو 
قابل بازديد نبود. عمارت ديگر اما دو طبقه يکی از اين عمارت ها به دلیل مسکونی بودن 

بود. در طبقه اول اتاق های متعدد تو در تويی قرار داشت که در میانه اکثر آنان حوضی قرار گرفته بود. در 
میانه طبقه اول هم اتاق بادگیر واقع شده بود. ظاهرا بادگیر اين بنا با طولی بیش از 30 متر بزرگ ترين بادگیر 
در نوع خود است. در طبقه باال هم چندين اتاق و ايوانی هايی مشرف به باغ وجود داشت. بر باالی ايوان که 
می ايستادی، وسعت حوض با فواره های کوچک میانش بر ديده می نشست و خنکای نسیم صبحگاهی يزد 
بر گونه می خزيد. آفتاب بی رمق صبحگاهی هم شعاع نوازشگر خود را بی دريغ می پراکند. مجموع تمامی 
اينها –منظره زيبا، گرمای دلپذير آفتاب و لطافت هوا- جان آدمی را نوازش می داد و طعم شیرين وضعیتی 
به غايت دلنش��ین را در خاطره ثبت می کرد. زيبايی منظره باغ گروه را بر آن داشت که در کنار عمارت به 
اتفاق عکسی بیندازند. صحنه جالب در حین عکس برداری زمانی بود که مهدی يار –که بسیار هم در اين 
سفر برای هماهنگی ها و کمک به سرپرست زحمت کشید- برای تنظیم کادر مناسب عکس مجبور شد در 
آن صبح خنک يزد، وارد آب سرد حوض کم عمق باغ شود؛ در حقیقت گونه ای از خودگذشتگی و فداکاری 
بود، البته با چاشنی جوانی. توقف ما در باغ دولت آباد آنقدرها هم طوالنی نبود. گروه می بايست برای بازديد 
از محله های سنتی يزد راهی محله فهادان که قديمی ترين محله شهر يزد است، می شد. قرار بود آنجا در 
حین پیاده روی در محله های قديمی يزد از برخی بناهای تاريخی نیز بازديد کنیم. شهر يزد عمدتا از سوی 
جنوب گسترش يافته است و بنابراين به واسطه اين توسعه در نقشه کنونی يزد محله فهادان در نیمه شمالی 
شهر متمايل به شرق واقع شده است. شکل و شمايل محله فهادان دقیقا همانگونه است که در سريال های 
تلويزيونی از يزِد سنتی نمايش داده شده است. سبک معماری آن نیز همان است که هر ايرانی می تواند از 
معماری کويری شهر يزد انتظار داشته باشد. کوچه های تو در توی باريک کاهگلی با طاق های ضربی در جای 
جای آن، با خانه هايی که تنگاتنگ هم ساخته شده اند و از پشت بام با يکديگر پیوسته اند. در میانه پیاده روی 

   باغ دولت آباد
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در محله فهادان بود که به بازديد از بقعه دوازده امام، 
زندان اسکندر و خانه الری ها رفتیم. زندان اسکندر 
يا مدرسه ضیائیه در حقیقت مدرسه ای بوده است 
که توسط عارفی نامی در شهر يزد بنا گرديده است. 
در داخل آن بقعه ای بود ب��ا گنبدی مرتفع و البته 
چندين اتاق گردآگرد حیاط مرکزی که در بیشتر 
آنان صنايع دستی مربوط به شهر يزد عرضه می شد. 
خانه الری ها نیز خانه ای بود به مانند ديگر خانه های 
س��نتی يزد. خانه ای با بادگیر و حیاط��ی فراخ با 
حوضی میانه آن و اتاق هايی که گردآگرد اين حیاط 
مرکزی باصفا قرار گرفته اند. آنچه در اين خانه کمی 
ناهمخوان بود پوسترهايی بود در مورد تاريخ انقالب 
اسالمی و مشاهیر شهر يزد در اين برهه زمانی که در 

قسمت هايی بر ديوارهای بنا نسب شده بود. 
پی��اده روی در محله ديدن��ی فه��ادان و بازديد از 
خانه های قديمی و خريد سوغات و صنايع دستی 
يزد که تمام ش��د ديگر وقت نهار رس��یده بود. از 
غذاهای مخصوص يزد می توان يکی قیمه يزدی را 
نام برد و ديگر آشی که بیشتر از نظر من به عدسی 
شبیه اس��ت تا آش به نام ش��ولی. نهار را در هتل 
باغ مشیرالممالک صرف کرديم و در منوی سلف 
سرويس آن اکثر اعضای گروه، طعم غذاهای سنتی 

يزد را هم چشیدند. قیمه يزدی چیزی بود شبیه چلوگوشت اما همرا نخود. شولی هم عدس بود همراه با 
سبزی و گويا سرکه که در مذاق من خوش طعم جلوه کرد.

بعد از ظهر به بازديد از مسجد جامع يزد و آتشکده معروف شهر اختصاص داشت. مسجد جامع در هر شهری 
در ايران نمادی است از تاريخ و قدمت آن شهر و بازديد از آن از اين منظر اهمیت می يابد. سردر مسجد جامع 
يزد دو مناره مرتفع دارد که نقل است يکی به وسیله استاد بنا و ديگری به وسیله شاگرد او ساخته شده است. 
مسجد دارای يک حیاط وسیع است که در يک انتهای آن شبستان قرار داد. ديواره های شبستان منقش است 
به کاشی های رنگارنگ با طرح های گوناگون. نکته جالب توجه در اين مسجد آن بود که نور مسجد نه با تابش 
مستقیم نور خورشید که از انعکاس اين نور بر روی ديواره های گچ کاری شده مسجد تامین می شده است. 

آتشکده يزد نیز مکان ديدنی بود. محوطه آتشکده حوضی زيبا داشت با باغچه هايی که پر بود از درختان سرو. 
ساختمان آتشکده بنايی بود شکیل با معماريی نزديک به شاخصه های معماری يونانی. داخل ساختمان 
تنها يک سالن بود که مردم در آن از پشت يک اتاق شیشه ای به تماشای آتشدان بزرگی که آتشی فروزان 
را بر خود داشت مشغول بودند. دور تا دور سالن هم با پوسترهايی از زرتشت و نوشته هايی از اوستا تزيین 
شده بود. در کنار ساختمان آتشکده ساختمان ساده ديگری بود که يک سالن مستطیل شکل نسبتا بزرگ 
را شامل می شد که از آن به عنوان نمايشگاهی به منظور ارايه اطالعاتی در مورد دين زرتشت و آداب و رسوم 

آنان استفاده شده بود. 
بازديد از آتشکده که به اتمام رسید قرار بود زمان در اختیار افراد باشد تا هر که هر آن طور که می خواست 
آخرين روز حضور در يزد را سپری کند. بنابراين بدين وسیله برای من فرصتی دست داد تا ديداری داشته 
باشم با هم دانشکده ای های يزدی ام و چند ساعتی را با آنان بگذرانم و از يزد ديدن کنم اما اين بار نه از يزد 
تاريخی و س��نتی که از س��یمای جديد آن. آنچه در اين بازديد توجه من را به خود جلب کرد اين بود که 
يزديان هنوز چندان به زندگی آپارتمان نشینی خو نکرده اند. در يزد آپارتمان به ندرت به چشم می خورد. 
تنها در منتهاالیه جنوب شهر که بافت جديد شهر از آن سو گس��ترده شده است، می توان تالشی را برای 

آپارتمان سازی مشاهده کرد.

 پایان هم سفری
جمعه صبح بر خالف روزهای گذشته ديگر پايان صرف صبحانه به معنای آغاز يک برنامه جديد نبود بلکه پايان يک همسفری را نويد 
می داد. گروه پس از پايان صبحانه آماده حرکت به سمت تهران شد. هر چند در بازگشت هم جذابیت سفر به واسطه هم سفرانی خون گرم 
و شاد وجود داشت. به غیر از اندک توقف های بین راهی و البته توقف برای نهار در شهر نايین، ديگر می توان گفت اتوبوس يکسره در مسیر 
بازگشت به تهران می شتافت. حوالی ده شب بود که به تهران رسیديم و نقطه پايان سفر ما همان جايی بود که از آنجا شروع کرده بوديم 

–مقابل سر در پرديس دانشکده فنی واقع در امیرآباد.

   نارین قلعه میبد


