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گزارش ویژه 

کانون مهندسین ایران

تاریخچه آن 
از بدو تاسیس تا مصادره آن

)بخش دوم(

 مهندس منوچهر احتشامی

مهندس منوچهر احتشامی

کانون مهندس�ین ایران، احی�ای آن و بازپس گیری خانه آنان از مواردی اس�ت که 
اساس�نامه کانون بس�یار به آن توجه کرده و آن را از اهداف خود به حساب آورده 
است. هر چند با وجود گذش�ت بیش از 20 سال و پاره ای کوشش های انجام شده در 
سطح باال، هنوز گام چشمگیری در این رابطه به جلو نرفته است.  ساختمان کانون 
مهندسین پیشین که در یکی از کوچه های میرداماد غربی واقع شده حاال مایملک 
وزارت کشور به حس�اب می آید. هر چند از همان ابتدا مهندسان بارها به مصادره 
خانه شان اعتراض کردند، اما تا کنون موفق به بازپس گیری این ساختمان نشده اند. 
کمیته انتشارات از همان اوایل از سرگیری فعالیت خود، در صدد بود تا گزارشی در 

این رابطه تهیه کند که تهیه این گزارش به خاطر ضیق مدارک و اسناد در دسترس 
هر بار به تاخیر می افتاد. در این زمینه از اعضایی چون مهندس مهدی محیط کرمانی، 
مهندس حسن ایزدی، مهندس منوچهر احتش�امی و بعضی دیگر از پیشکسوتان 
دانشکده فنی ، کمک خواستیم. در نهایت با زحمات این گرانقدران به ویژه مهندس 
احتشامی، تاریخچه مختصری از کانون از بدو شکل گیری آن تا هنگام مصادره، به 
قلم مهندس احتشامی، تهیه شد. قسمت اول این گزارش که به فعالیت 20 سال اول 
این کانون اختصاص داشت، در شماره پیشین مجله منتشر شد. در این شماره بخش 
دوم گزارش را می خوانید. امید داریم، این گام، آغاز راهی باشد برای مشارکت دیگر 
اعضای عالقمند کانون در تحقیق و تدوین کامل فعالیت های کانون مهندسین ایران 

تا در تاریخ ماندگار شده و رهنمون جوانان باشد.

شماره 21 مجله صنعت در شرایطی منتشر شد که 
در هیات تحریریه آن تغییراتی حاصل ش��ده بود. 
در این شماره که اسفند ماه س��ال 1340 منتشر 
ش��د اعضای هی��ات تحریریه به این ش��رح اعالم 
شد: مهندس حس��ن امام وردی؛ مهندس خسرو 
اعتمادی؛ مهندس عباس عل��ی بختیار؛ مهندس 
عبدالحمید ذهبی؛ مهندس محمد زاوش؛ مهندس 

حسین سپاسگزاریان و مهندس علی اکبر غروی.
 در همین شماره خبر تشکیل مجمع عمومی عادی 
کانون و انتخاب عضای هیات مرکزی نیز منتش��ر 
ش��د. هیات مرکزی نیز در نخس��تین جلسه خود 
آقایان زیر را به عن��وان هیات عامل کانون انتخاب 
کرد. رییس: مهندس احمد زنگن��ه، نایب رییس: 
مهندس عبدالحسین خلیلی، نایب رییس: مهندس 
محمود رخش��انی، دبی��ر: مهندس کم��ال دری، 
خزانه دار: مهندس عب��اس نیکومنش، مدیرمجله: 
مهندس محمد زاوش. ضمنا مهندس هوش��نگ 

جاللی به سمت بازرس مالی کانون انتخاب شد.

  تشکیل کمیسیونی برای احداث ساختمان
هیات مرکزی کانون در تاریخ 11/2/ 41 جلسه ای 
تشکیل داد تا اعضای کمیسیون اجرای برنامه های 
س��اختمان و جم��ع آوری وجوه برای بن��ای خانه 

مهندسین را انتخاب کند. 
این اعض��ا به این ش��رح انتخاب ش��دند: مهندس 
عب��داهلل ریاضی، مهندس احم��د زنگنه، مهندس 
کم��ال دری، مهندس کاظم جف��رودی، مهندس 
عبداالح��د معرف��ت، مهندس حس��ن س��دهی، 
مهن��دس حس��ین دفتری��ان، مهن��دس حاجی 

اصغرزاده. 
این کمیس��یون با همکاری افتخاری مهندس��ین 
مشاور دکتر حاتمی و خاچیک، جهت تهیه نقشه ها 

و ساخت ماکت خانه اقدام کرد.

 نامه ای به نخست وزیر درباره استخدام مهندسین
روز دوش��نبه 1342/3/30 مجمع عمومی کانون 
مهندسین ایران به ریاست مهندس زنگنه تشکیل 
ش��د و 15 عضو اصلی و 10 عضو علی البدل هیات 

مرکزی کانون انتخاب شدند. 
در این جلس��ه همچنین نمایندگان رش��ته های 
مختل��ف کانون نیز به این ش��رح انتخاب ش��دند: 
رشته راه و ساختمان: مهندس معرفت و مهندس 
دفتریان؛ رش��ته معدن: مهندس خسرو اعتمادی 
و مهندس اس��ماعیل حاجی قاس��م علی؛ رش��ته 
ارتباطات: مهندس خلیل پارس��ا؛ رش��ته صنایع 
نفت: مهندس محمود پوزش��ی و مهندس یوسف 

گنجوی؛ رشته صنایع شیمی: مهندس ابوالحسن 
خاک��زاد و مهن��دس س��هراب توالی��ی و رش��ته 

کشاورزی: مهندس علی برومند.
در دومین جلس��ه بیس��ت و دومی��ن دوره هیات 
مرکزی کانون مهندس��ین ایران که 10 تیر سال 
1342 تشکیل شد، هیات عامل کانون نیز به این 

شرح انتخاب شد. 
رییس کانون: مهندس احم��د زنگنه؛ دبیر کانون: 
مهندس کم��ال دری؛ خزان��ه دار: مهندس عباس 
نیکومنش؛ نواب رییس: مهندس محمود رخشانی 
و مهندس مجید زاوش؛ مسئول انتشارات و مدیر 
مجل��ه صنعت: مهندس حس��ن ای��زدی؛ بازرس: 

مهندس هوشنگ جاللی.
جشن س��االنه کانون نیز در تاریخ 29 اردیبهشت 
سال 1342 طی مراسم باش��کوهی در هتل ونک 

برپا شد.
ش��ماره 24 مجله صنعت در تاریخ دی ماه 1342 

انتشار یافت.
 مس��ئوالن این مجله عب��ارت بودند از: موس��س 
مجله: مهندس مه��دی ب��ازرگان؛ صاحب امتیاز: 
مهندس احمد ب��ازرگان؛ مدیر: مهندس حس��ن 
ایزدی؛ هیات تحریریه: مهندس محمد مهندسی، 
مهندس خان بابا ایروانی، مهندس داریوش فرزانه، 
مهن��دس محمود ش��ریف زاده، مهندس حس��ن 
ای��زدی، مهن��دس محمدمهدی صاب��ر، مهندس 
غالم علی بنان، مهندس فخرالدین نراقی، مهندس 

حسن سپاسگزاریان.



گزارش ویژه 

در ش��ماره 25 که در اس��فند ماه 1342 منتش��ر 
شد، اعضای هیات موسس و هیات تحریریه مانند 

شماره قبل اعالم شد.
در این شماره نامه کانون مهندسین به امیرعباس 
هویدا، نخس��ت وزی��ر، درب��اره قانون اس��تخدام 

مهندس منتشر شده است. 
»جناب آقای نخست وزیر

از آنجای��ی که تع��داد زی��ادی از اعض��ای کانون 
مهندس��ین ای��ران در کادر خدمت دس��تگاه ها و 
موسسات دولتی می باش��ند، کانون مهندسین از 
نظر حفظ حق��وق کادر فنی کش��ور و صالحدید 
پیش��رفت ام��وری ک��ه ب��ا طبق��ه مهن��دس و 
کمک مهن��دس س��ر و کار دارد، ط��رح تنظیمی 
مربوط به قانون استخدام کش��وری را در جلسات 
متعدد هیات مرکزی کانون بررس��ی و با توجه به 
اینکه دول��ت آن جناب خود عالقمن��د به دریافت 
نظ��رات واحدهای مختلف نس��بت ب��ه این طرح 
می باش��د، نتیجه بررس��ی ها و نظریات اصالحی 
کانون مهندسین ایران به ش��رح زیر به استحضار 
عالی می رسد، تا مقرر فرمایید مورد مداقه و توجه 
قرار گرفته. در صورتی که ب��ه نظر آن جناب مفید 

برسد، اینک که طرح به مجلس شورای ملی تقدیم 
شده این نظریات اصالحی در کمیسیون مربوطه 
طرح گردد. البته به طوری ک��ه مالحظه خواهند 
فرمود، کانون مهندس��ین ایران طرح تنظیمی را 
تنها از دریچه چشم مهندس��ین بررسی و مطالعه 
نکرده بلکه نظریات اصول��ی و عمومی ابراز نموده 
اس��ت که مربوط به عم��وم کارمن��دان دولت و یا 

دستگاه های اجراکننده قانون خواهد بود. 
امیدوار اس��ت این خدمت کانون مهندسین ایران 
که نشانه عالقمندی به حفظ اصول می باشد، مورد 

توجه واقع شود.«

 مهندس بازرگان در زندان به جای کانون
ترکیب هیات مرک��زی، هیات تحریری��ه و هیات 
عامل��ه در دوره های بع��دی تغییر یاف��ت که این 
موضوع در شماره های بعدی مجله کانون انعکاس 
یافت. در شماره های 32 و 33 مجله صنعت، هیات 
تحریریه به ش��رح زی��ر انتخاب  ش��دند: مهندس 
خان بابا ایروانی؛ مهندس حس��ن ایزدی؛ مهندس 
ادموند بنارش؛ مهن��دس غالم علی بنان؛ مهندس 
حسین سپاسگزاریان؛ مهندس کیومرث سمراد؛ 
مهن��دس محم��ود ش��ریف زاده؛ مهن��دس قباد 
فخیمی؛ مهندس داریوش فرزانه. در این ش��ماره 

نامی از صاحب امتیاز مجله نیست.
صاحب امتیاز شماره 34 نشریه کانون مهندسین 
ایران ک��ه در اس��فند م��اه 1344 انتش��ار یافته، 
مهن��دس خان بابا ایروانی اس��ت و ن��ام مهندس 
مه��دی ب��ازرگان ب��ه عن��وان موس��س و احمد 
ب��ازرگان به عن��وان صاحب امتی��از  از صفحه اول 
مجله نش��ریه کان��ون مهندس��ین حذف ش��ده 
اس��ت. در س��ال 1344 انتخابات هی��ات مرکزی 
کانون مهندس��ین ای��ران انجام ش��ده و 528 نفر 
از مهندس��ین کش��ور در ای��ن انتخابات ش��رکت 
نمودند.  نتیجه این انتخابات به ش��رح زیر اس��ت:  
اعضای اصلی: مهندس حس��ن ای��زدی؛ مهندس 
احمد زنگنه؛ مهندس رضا ف��الح؛ مهندس عبداله 
ریاضی؛ مهندس کم��ال دری؛ مهندس نظام الدین 
موح��د؛ مهن��دس عبداالح��د معرف��ت؛ مهندس 
هوش��نگ جاللی؛ مهن��دس جعفر ش��ریف امامی؛ 
مهندس محمود رخشانی؛ مهندس خسرو اعتمادی؛ 
 مهن��دس حس��ن س��دهی؛ مهن��دس س��هراب 
توالیی؛ مهندس علی معین؛ مهندس ابوالحس��ن 
 خاکزاد. اعضای علی البدل: مهندس غالم علی بنان؛ 
مهندس محم��د زاوش؛ مهندس کاظم حس��یبی؛ 
 مهن��دس عب��اس پرخی��ده؛ مهن��دس لطفعل��ی 
صمیمی؛ مهندس محمد سلیمی؛ مهندس محمود 
پوزشی؛ مهندس قاسم شکیب نیا؛ مهندس غالم علی 
باصری؛ مهندس حسن طباطبایی. همچنین هیات 
عامل به شرح زیر انتخاب ش��دند: رییس:  مهندس 
احمد زنگنه؛ نواب رییس: مهندس هوشنگ جاللی،
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مهندس حس��ن س��دهی؛ دبیر: مهن��دس کمال 
دری؛ خزانه دار: مهندس حسین دفتریان؛ مسئول 

انتشارات: مهندس حسن ایزدی.
ب��ه طوری ک��ه مالحظ��ه می ش��ود در بی��ن 
انتخاب ش��وندگان دیگر نامی از مهندس بازرگان 
نیس��ت و مهندس حس��یبی هم در بی��ن اعضای 
علی البدل انتخاب ش��ده و جوانانی چون مهندس 
خسرو اعتمادی و مهندس سهراب توالیی جای آنها 
را گرفته اند. در این زمان مهندس مهدی بازرگان 
در زندان بود و مهندس ریاضی توانسته رای چهارم 
را به دست آورده و مهندس شریف امامی در ردیف 
نهم قرار گیرد. در سال 1344 تعداد اعضای کانون 

مهندسین به 2070 نفر می رسد.

  اقدام برای تهیه زمین
در سال 1343 کمیته ای تشکیل می شود، مرکب 
از: مهندس جالل��ی، مهندس معرف��ت، مهندس 
دفتریان و مهندس ابراهیم گوهری��ان برای تهیه 
زمین باش��گاه کانون. این کمیت��ه موافقت وزارت 
کشاورزی را برای واگذاری زمینی در اطراف ونک 
جلب کرده و قرار می شود، موضوع طبق مقررات از 

طریق هیات دولت و مراجع قانونی تعقیب شود.
در شماره 35 اردیبهشت ماه 1345 صاحب امتیاز 
نشریه کانون مهندسین، مهندس خان بابا ایروانی 
و مسئول انتشارات مهندس حس��ن ایزدی اعالم 
می شود. در این شماره آمار جالبی از تعداد اعضای 
کانون می خوانیم: »در س��ال 1321 جمع اعضای 
کانون 184 نفرب��وده که اکثریت با رش��ته برق و 
مکانیک بوده با تعداد 83 نفر. در آخر سال 1344 
اعضای کانون به این شرح بوده اند: آبیاری 18نفر؛ 
ارتباطات 76نف��ر؛ برق و مکانی��ک 552نفر؛ راه و 
س��اختمان 445نفر؛ صنایع ش��یمیایی 306نفر؛ 
کش��اورزی 289نفر؛ صنایع نفت 204نفر؛ معدن 

180نفر. جمع: 2070نفر.«

  نشریه کانون مهندسین ایران 
در شماره 37 در اردیبهشت ماه 1346 تحت عنوان 
نشریه کانون مهندس��ین ایران با صاحب امتیازی 
خان بابا ایروان��ی و مدیری محمد زاوش، منتش��ر 

می شود.
توجه شود نام مجله  از"صنعت" به "نشریه کانون 
مهندس��ین ای��ران" تغیی��ر یافته اس��ت و هیات 
تحریریه نیز تغیی��ر یافته اند. در هی��ات تحریریه 
این نام ها به چش��م می خورد: مهندس علی اصغر 
اقتصاد؛ مهن��دس پرویز اعتماد مق��دم؛ مهندس 
خان بابا ایروانی؛ مهندس غالم علی بنان؛ مهندس 
س��هراب توالیی؛ مهندس محمد زاوش؛ مهندس 
صالحی لرس��تانی؛ مهندس مصطف��وی؛ مهندس 

ایازی؛ مهندس عبداالحد معرفت.

  خانه مهندسین
مهندس معرفت در سرمقاله این شماره می نویسد: 
»در طی بیست و پنج سال عمر کانون که سال های 
اول آن را در چن��د اتاق محقر گذران��ده بودیم، با 
کمک و مساعدت فکری و عملی و مالی همکاران 
توفیق حاصل شد که در س��ال 1337 محل فعلی 

کانون در خیابان پارک شهر ایجاد شود.
هم اتاق ه��ای محق��ر س��ال های اول و هم محل 
فعلی، هر یک بنا به موقعیت زمان و مکان و تعداد 
اعضای کانون مهندسین ایران تاحدی متناسب و 
کافی بودند و از آنها استفاده می ش��د، اما با کمال 
خوش��وقتی، همکاران عزیز در س��ال های اخیر از 
قبول عضویت کانون مهندسین ایران و همکاری با 
کانون استقبال بیشتری نمودند و بالنتیجه تعداد 
اعضای کانون در سال 1345 به قریب 2400 نفر 
افزایش یافت. این افزایش و استقبال اعضای کانون 
هیات مرکزی را بر آن داش��ت ک��ه در فکر ایجاد 
خانه بزرگ تر و متناس��بی باش��د که به نوبه خود 
امکان نزدیکی بیش��تر همکاران را بدهد تا نفرات 
این خانواده بزرگ، گاه و بیگاه، چه در ایام فراغت 
و چه در مواقع اجتماع و سخنرانی ها و کنفرانس ها 
و ورزش و تفریحات س��الم امکان گردهم آمدن را 

داشته باشند.
به دنب��ال این فک��ر اقدام��ات الزم از طرف هیات 
مرکزی کانون ب��ه عمل آم��د و با جل��ب توجه و 
پش��تبانی طبقات تحصیل کرده من جمله قاطبه 
مهندس��ین و س��ازندگان ایران نوین، دولت آقای 
هویدا با صدور تصویب نامه مورخ 45/7/6 دس��تور 
واگذاری سه هزار متر مربع از اراضی خالصه شمال 
ونک را برای ایجاد باشگاه های ورزشی و کتابخانه 
و قرائت خانه و سالن اجتماعات کانون مهندسین 
صادر فرموده و این زمین ب��ه اختیار کانون درآمد 
و کارهای اولیه آن شروع ش��د. اینک بار دیگر نظر 
هم��کاران گرامی را بدین نکته جل��ب می نماید تا 
تقاضاهای هیات مرکزی و ریاس��ت محترم کانون 
را مورد توجه قرار داده و با مس��اعدت های ارزنده 

فکری و مادی و معنوی قدم پیش گذاش��ته خانه 
مهندسین را برپا سازند.

این خان��ه، خانه ما و ش��ما خواهد ب��ود و در آنجا 
یکدیگر را بهتر و بیشتر خواهیم دید. در آنجا با هم 
بحث فنی خواهیم کرد و از نظ��رات فنی و علمی 
یکدیگر بهتر مطل��ع خواهیم ش��د. از همکاری و 
معاضدت یکدیگر برخوردار می ش��ویم و محصول 

آن را به آیندگان می سپاریم.
خانه ما باید نمونه نبوغ فکری مهندس باشد و از هر 

جهت برازنده و نمودار مقام ما.
حاال این ما و این ش��ما؛ برای ایجاد خانه خودتان 
مجاهدت فرمایی��د و بدانید چراغی ک��ه به خانه 
رواست حتی به مس��جد هم حرام خواهد بود.  در 

انتظار همت شما؛ عبداالحد معرفت«
این ملک ب��ه واقع ملک ع��ام، یعن��ی ملک همه 
مهندسان مملکت است و ساختمان آن هم با پول 

یک یک مهندسین تامین و ساخته شد.

  تغییرات اساسی در کانون
در سال 1348 تغییرات اساسی در هیات مرکزی 
کانون مهندس��ین ایران انجام پذیرفت و مهندس 
جعفر ش��ریف امامی به ریاس��ت کانون مهندسین 
ایران انتخاب ش��د و نواب ریی��س، مهندس کاظم 
جفرودی و مهن��دس رضا ف��الح و دبیر، مهندس 

کمال دری شدند. 
اعض��ای هیات مرکزی نیز به ش��رح زی��ر انتخاب 
شدند: مهندسان حاجی اصغرزاده، نصراله خادم، 
س��اعد س��اعدی، رضا فالح، پروی��ز اعتمادمقدم، 
کمال دری، حسن سدهی، نصراله قادسی، خسرو 
اعتمادی، حسین دفتریان، محمد سلیمی، محمد 
مختاری درخشان، علی اصغر اقتصاد، عبدالمجید 
ذهبی، اسماعیل سمیعی، عبداالحد معرفت، حسن 
ایزدی، رضا رزم آرا، جعفر شریف امامی، علی معین، 
غالم علی بنان، منصور روحانی، محمد شهسواری، 
نظام الدین موحد، سهراب توالیی، عبداله ریاضی، 
نعمت اله صوف��ی، ناصر وهداد، کاظ��م جفرودی، 

احمد زنگنه و  ابوالقاسم فاصل سرجزئی. 

 مهندس احمد زنگنه
رییس کانون

 مهندس  کاظم حسیبی
عضو هیات مرکزی کانون

 مهندس مهدی بازرگان
عضو هیات مرکزی کانون

گزارش ویژه 
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با اندک توجه مالحظه می ش��ود ک��ه آرا مهندس 
احمد زنگن��ه رییس س��ابق در آخر لیس��ت قرار 
گرفته اس��ت و خبری هم از مهن��دس بازرگان در 
اعضای هیات مرکزی به علت محبوس بودن، دیده 

نمی شود.

  شروع احداث ساختمان
در اخب��ار کان��ون در س��ال 1348 می خوانیم که 
پی کنی و پی س��ازی حدود زمین کان��ون به اتمام 
رسیده و کار دیوارس��ازی و نرده کشی شروع شده 
است. دیوارسازی ساختمان واقع در شمال شرقی 

در حال پیشرفت است.
کار لوله کشی انجام و انش��عاب از سازمان آب اخذ 
ش��ده و ضمنا با اقداماتی که به عمل آمده اس��ت، 

اتصال انشعابات برق و تلفن نیز انجام خواهد شد.
رییس کانون در س��الگرد کانون که بعداز ظهر روز 
پنجشنبه 24 مهر ماه سال 1348 برگزار شد، طی 
س��خنانی می گوید: »تعداد اعض��ای کانون که در 
حال حاضر متجاوز از دو هزار و پانصد نفر می باشد 
در بدو تاسیس انگشت شمار و از یکصد نفر و حتی 
از تعداد اعضای هر یک از ش��عب فعلی کانون نیز 
کمتر بود.... محل کانون که بدوا عبارت از یک اتاق 
محقری در کوچه دیبا بود، بع��دا به همت جمعی 
از اعضا به ویژه آقای زنگن��ه رییس وقت کانون به 
ساختمان نسبتا بزرگ فعلی تبدیل شد. چون این 
ساختمان نیز جوابگوی نیازمندی های کانون نبود، 
اکنون در زمینی در جوار هتل ونک به مس��احت 
تقریبی 2 هزار و 300متر مربع، س��اختمان خانه 
مهندس��ین را آغاز کرده و امیدواری��م بتوانیم آن 
را با کمک افراد نیکوکار و اعض��ای کانون به پایان 
رسانیده و محل مناسبی برای مهندسین مملکت 

فراهم نماییم.«

  یک قدمی استقرار در ساختمان جدید
جشن ساالنه کانون مهندسین پنجشنبه 21 مهر 
ماه 1351 در هتل ونک برگزار شد. رییس کانون 
در این جشن در سخنانی گفت: »ما اکنون 2850 
عضو داریم و خوش��بختانه توفیق حاصل ش��د که 
امسال در ساختمان پنج طبقه اداری کانون مستقر 

شویم.«
در همین زمان الیحه نظام مهندسی پس از بررسی 
و نتیجه گیری در کمیسیون های مختلفی مرکب 
از نماین��دگان کانون مهندس��ین ای��ران، انجمن 
آرشیتکت ها، مهندسین مشاور و روسای رشته های 
کانون مجددا در کمیسیونی با حضور ریاست کانون 

مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت.
در فروردین سال 1352 دوره بیست و نهم کانون 
مهندس��ین ایران خدم��ات خود را آغ��از کرد؛ در 
شماره 49 نشریه کانون هیات مرکزی کانون اعالم 

ش��د. در این دوره مهندس جعفر شریف امامی به 
عنوان رییس، رضا فالح و مهندس هوشنگ جاللی 
به عنوان ن��واب رییس و مهندس کم��ال دری به 

عنوان دبیر انتخاب شدند.
در این دوره تعداد اعضای هیات مرکزی به 30نفر 
رسیده است که 25نفر از طریق انتخابات عمومی 
و 5نفر از طری��ق نمایندگان رش��ته ها وارد هیات 
مرکزی شدند. همچنین مهندسان جوانی توانستند 
در این گروه جای گیرند. از جمله: مهندس منوچهر 
احتش��امی، مهندس خس��رو اعتمادی، مهندس 
سهراب توالیی، مهندس محمد سلیمی، مهندس 
جالل الدین ش��فیعی، مهن��دس رض��ا عظیمی، 
مهندس محمد مختاری درخشان و مهندس ناصر 
وهداد. در انتخابات کانون مهندس��ین، گروه نفت 
حرف اول را می زد. در بین این گروه مهندسان راه 
و ساختمان، مکانیک، برق، ش��یمی، نفت و غیره 

وجود داش��تند. اما چون همه در شرکت های ملی 
نفت ایران کار می کردند به ن��ام گروه نفت نامیده 
می ش��دند. بعد از گروه نفت، اکثریت را گروه راه و 
ساختمان در اختیار داشتند. طبق مقررات جاری 
کانون هر رش��ته با 200نفر عضو می توانست، یک 
نفر عضو در هیات مرکزی داشته باشد. گروه نفت 
چون بیش��تر از 200نفر بودند، دو نفر نماینده به 
شورای مرکزی می فرستادند. گروه راه و ساختمان 
حدود 190نفر عضو داشتند و تقالی آنها این بود 
که تعداد اعضای خود را به 200نفر برس��انند تا دو 
نماینده در شورای مرکزی داشته باشند که تا سال 

1357 میسر نشد.
در همین دوره در فروردین سال 1352 مسئوالن 
کمیسیون ها به شرح زیر انتخاب شدند: مهندس 
حسن ایزدی: انتشارات و تبلیغات و روابط عمومی؛ 
مهندس س��هراب توالیی: بازدید و سخنرانی های 
علمی و کتابخانه؛ مهندس محمد زاوش: تشکیالت؛ 
مهندس ساعد ساعدی: طرح ها و برنامه ها؛ مهندس 

ابولقاسم فاضل سرجویی: باشگاه؛ مهندس محمد 
مختاری درخش��ان: مال��ی؛ مهن��دس عبداالحد 
معرفت: کارپ��ردازی؛ مهندس خس��رو اعتمادی: 
اقتصادی و اجتماعی. اعضای هیات بازرس��ی نیز 
به این ترتی��ب انتخاب ش��دند: مهندس حس��ن 
طباطبای��ی، مهن��دس ناص��ر وه��داد و مهندس 

منوچهر احتشامی. 
همچنین در این شماره عالوه بر هیات تحریریه از 
تعدادی از اعضا نیز به عنوان ش��ورای نویسندگان 

نام برده شده است. 
از خبرهای دیگ��ر در این ش��ماره می خوانیم که 
س��اختمان اداری 5طبقه کانون مرکزی به اتمام 
رسیده و توسط کمیسیون س��اختمان و نماینده 

کانون مورد رسیدگی و تحویل گرفته شده است.
شماره 50 نشریه کانون، 29 آبان ماه سال 1352 
انتشار یافته و محل کانون، در میدان ونک خیابان 
کان��ون اعالم ش��د. در غ��رب این خیاب��ان کانون 
مهندسین ایران قرار داشت که شهرداری پایتخت 

آن را به نام خیابان کانون نامگذاری کرد. 
س��اختمان پنج طبقه کانون مهندس��ین به پایان 
رس��یده و مقرر شد که رش��ته های صنایع و نفت، 
حفاظ��ت و اداره آن را ب��ه عه��ده گی��رد. ضمن��ا 
ساختمان استخر و محوطه باش��گاه نیز تکمیل و 

آماده استفاده اعضا شد.
مجمع عمومی عادی س��االنه مهندسین ایران در 
تاریخ دوشنبه 1352/4/28 در محل جدید کانون 
تشکیل و همان اعضای قبلی مجددا انتخاب شدند.

در این انتخابات مهندس شریف امامی 482 رای، 
مهندس عبداله ریاضی 441 رای، مهندس حسن 

 1352 فروردی�ن س�ال  در 
س�اختمان اداری 5طبقه کانون 
مرکزی به اتمام رسیده و توسط 
کمیسیون س�اختمان و نماینده 
کانون مورد رسیدگی قرار گرفته 
و تحویل گرفته ش�د. ساختمان 
اس�تخر و محوطه باش�گاه نیز 
تکمیل و آماده استفاده اعضا شد

گزارش ویژه 
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ایزدی 427 رای، مهندس هوش��نگ جاللی 412 
رای، مهندس خسرو اعتمادی 412 رای و مهندس 

احمد زنگنه 410 رای کسب کردند.
در این انتخابات اتفاق جالبی به چش��م می خورد، 
رای مهندس خسرو اعتمادی جوان از رای مهندس 
احمد زنگنه که سال ها رییس کانون و از مهندسان 
سرشناس مملکت بوده، بیشتر اس��ت. این نشان 
می دهد که ب��ا فعالیت زیاد می ت��وان رای زیاد به 

دست آورد.

  کانون مهندسین ایران در خانه مهندسین 
س��اختمان مرکزی کان��ون مهندس��ین ایران در 
زمینی ک��ه از زمین های خالصه دول��ت به کانون 
واگذار ش��ده ب��ود، با پول قری��ب به ده ه��زار نفر 
مهندس، شرکت های مهندس مشاور و شرکت های 
راه و ساختمان، ساخته شد، از بیست هزار تومان 
تا دویست هزار تومان. همه مهندسان دست اتحاد 
به هم دادند و این ساختمان ساخته شد. مهندسی 
از باغ خود در ک��رج تعدادی درخ��ت در محوطه 
کانون کاشت. مهندسی که پدرش کارگاه نجاری 
داشت، کارهای چوبی ساختمان را به اتمام رسانید. 
مهندس ابته��اج، رییس کارخانه س��یمان تهران، 

ده ها تن  سیمان مجانی به کانون اهدا کرد. 
به قول شعر معروف:

هرکس به قدر همت خود خانه ساخته          
بلبل به باغ و جغد به ویرانه ساخته 

هرکس به قدر توان و همت خود در این ساختمان 
زیبا س��هیم بود. س��الن بس��یار مجللی داشت که 

جلسات ساالنه کانون در آن برگزار می شد.
س��الن کوچک تری که جلس��ات ماهیان��ه هیات 
مرکزی در آن تش��کیل می ش��د. در طبقات دیگر 
س��اختمان، رش��ته راه و ساختمان، رش��ته نفت، 
رشته معدن، رشته کشاورزی، رشته نقشه برداری، 
رشته آبیاری، رشته برق، رشته صنایع شیمیایی و 
رش��ته مکانیک اتاق هایی داشتند. نمایندگان این 
ده رش��ته در هیات مرکزی در سال 1352 عبارت 

بودند از: 
رشته نقشه برداری: مهندس جالل الدین شفیعی

رش��ته صنایع نفت: مهندس فخرالدی��ن نراقی و 
مهندس جهانبخش زمانیان

رشته کشاورزی: مهندس ابوالفتح رازقی
رشته آبیاری: مهندس علی اصغر اقتصاد

رشته معدن: مهندس بدیع اله فروغی
رشته راه و ساختمان: مهندس منوچهر احتشامی

رشته برق: مهندس رضا رزم آرا
رشته صنایع شیمیایی: مهندس ناصر شفیع

رشته مکانیک: مهندس عباسقلی باللی
رش��ته ارتباط��ات الکترونیکی: مهن��دس محمد 

مختاری

  سرمقاله ای در توضیح ساخت خانه
در شماره 51 در سرمقاله نشریه کانون مهندسین 
ایران)نامه علمی و فنی( که خرداد ماه سال 1353 
انتش��ار یافت، می خوانی��م: »خانه م��ا؛ باالخره با 
عنایت خاصه مرحله اول ساختمان خانه مهندسین 
به پایان رس��ید. خانه بیش از چهار هزار مهندس 
ایرانی که در پیش��رفت مملکت به سوی صنعتی 

شدن وظایف و مسئولیت هایی را به عهده دارند.
در سال 1349 قطعه زمینی از اراضی منطقه ونک 
و به مس��احت حدود 2هزار و 300 مترمربع برای 
ایجاد خانه و باش��گاه به کانون مهندس��ین ایران 
واگذار شد و کمیته ساختمانی کانون از طرف هیات 
مرکزی ماموریت یافت ت��ا تنظیم طرح جامعی در 
دو یا سه مرحله برای ایجاد قسمت اداری کتابخانه، 
محل اجتماعات، س��الن آمفی تئاتر 1500 نفری، 
باشگاه ورزشی، استخر شنا و محوطه سازی اقدام 

کند.
طرح جامع مورد نظر توسط آقای دکتر محمدباقر 
حاتمی مهندس معمار و مدیر کنسرسیوم همکاری 
مهندسین مش��اور که از مشاوران ش��ناخته شده 
سازمان برنامه بوده و س��وابق ممتد و قابل توجهی 
در امور ساختمانی دارند، تهیه و به تصویب هیات 
مرکزی کانون رسید و طرح های مفصل مربوط به 
ساختمان اداری و فضای س��بز به دنبال آن آماده 

شد. 
مرحله اول عملیات که ش��امل تنظی��م محوطه، 
دیوارکش��ی، درخت��کاری، ایج��اد ش��بکه برق، 
آب رسانی، س��اختمان اداری، ساختمان استخر و 
تاسیسات مربوطه و کافه تریا بود که با استفاده از 
کمک های ارزنده دولت، شرکت های نفت ایران و 
چنانکه گفته شد یک یک مهندسان در مدت سه 
سال به پایان رسید. س��طح زیربنای ساختمان در 
هفت طبقه کال در حدود 2680 مترمربع می باشد. 
هزینه کل س��اختمان برای هر مترمربع زیربنا در 
حدود 9183 ریال بوده است. مهندسان و خانواده 
مهندس��ان می توانند از فضای مفرح ساختمان و 

استخر آن استفاده نمایند.« 

در ش��ماره 52 ک��ه در ش��هریور 1353 انتش��ار 
یافت، هی��ات تحریریه مجل��ه عب��ارت بودند از: 
مهندس عبدالحمید اش��راق، مهن��دس غالمعلی 
بنان، مهندس س��هراب توالیی، مهندس محمود 
ثقفی، مهن��دس محمد زاوش، مهندس حس��ین 
سپاس��گزاریان، مهن��دس جالل الدین ش��فیعی، 
مهندس انوشیروان عسگری، مهندس نظام الدین 
موحد، مهندس علی اکبر نوش��ین و مهندس ناصر 

وهداد.
در تاریخ اول تیر ماه 1353 باش��گاه کانون افتتاح 

و مورد استفاده اعضا و میهمانان آنان قرار گرفت.
س��اختمان کانون به وس��عت 2300 متر مربع در 
محلی بسیار زیبا و مصفا قرار داش��ت و از هر نظر 

می توانست شایسته اعضای کانون باشد.
شماره 54 و 55 نشریه کانون مهندسین ایران در 
تیر ماه 1354 انتش��ار یافت. صاحب امتیاز مجله 
مهندس خانبابا ایروانی و مدیر نش��ریه و مسئول 

انتشارات کانون مهندس حسن ایزدی بود.
تمام رش��ته های ده گانه کان��ون در اتاق های خود 
مستقر ش��ده و کتابخانه کانون برای استفاده همه 

مهندسان مهیا شده بود.

  جشن 35 سالگی کانون
جشن ساالنه کانون مهندس��ین ایران از ساعت 8 
بعدازظهر نوزدهم اسفند ماه سال 1355 در هتل 
هیلتون برگزار شد. این جشن ساالنه فرصتی بود 
تا مهندسین ایران مانند اعضای یک خانواده گرد 
هم آیند و دیداری ت��ازه کرده و آن��ان که به علت 
وضع شغلی نمی توانستند در عرض سال یکدیگر را 

ببینند، از حال هم با خبر  شوند.
کانون مهندسین سی و پنجمین سال تاسیس خود 
را پشت سر می گذاشت و در عرض این مدت مرتبا 
دایر بود. کان��ون یکی از قدیمی تری��ن کانون های 
صنفی از این نوع بود و در آن س��ال اعضای آن به 
3500 نفر رس��ید. خوش��بختانه این نهاد در این 
مدت توانس��ت به حیات خود ادام��ه دهد و اجازه 

ندهد که سیاست در آن رخنه کند.

 مهندس عبداهلل ریاضی
عضو هیات مرکزی کانون کانون 

 مهندس  مهدی محیط کرمانی
دبیر رشته راه و ساختمان

 مهندس حسن ایزدی
مدیر مجله کانون

گزارش ویژه 
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  150 سال برهوت 
متاسفانه در 150 سال گذش��ته زمانی که دنیا در 
کوشش و جنبش بود، در ایران دفتر علم و صنعت 
بکلی بس��ته ش��د. کش��وری که در اعصار پیشین 
دانش��مندان نام آوری چ��ون بوعل��ی، خوارزمی، 
بیرونی، غزالی، خیام، طبری، رازی و فارابی پرورش 
داده و آثار نبوغ این ب��زرگان را به صورت قوانین و 
قواعد بنیادی در زمینه علوم، ریاضیات، هندس��ه، 
فیزیک، ش��یمی، طب، فلس��فه، نجوم و هیات به 
دنیای علم تقدیم داشته بود، حاال نزدیک به 150 
سال مثل برهوتی همه استعدادهای خود را برای 

پروراندن گل های دماغ پرور از دست داد. 
در طول دوره دراز انحطاط، فقط چند بار اندیش��ه 
اع��زام محصل ب��ه اروپ��ا و بهره گی��ری از علوم و 
فنون جدید به ذهن اولیای دولت رس��وخ کرد که 
سرنوش��ت تحصیل کرده ها و عاقبت کار مبتکران 
این برنامه تصویر گویایی است از اوضاع دوره قبل و 

قرینه ای برای درک عمیق تر تحوالت جدید.
فکر فرس��تادن محصل به خارج اولین بار به همت 
ش��ادوران ب��زرگ قایم مق��ام وزیر عب��اس میرزا 
نایب الس��لطنه و پایمردی عباس می��رزا ولیعهد 
با کفایت فتحعلی ش��اه از قوه به عم��ل در آمد. در 
این زم��ان که بر اثر ظه��ور ناپلئ��ون دامنه رقابت 

دول مقت��در اروپا تا آفریقا و آس��یا امت��داد یافته 
بود و عالوه بر این ایران با روس��یه تزاری درگیری 
شدید سیاسی، نظامی داشت، عباس میرزا و وزیر 
با تدبیر او تشخیص دادند که ایران برای به دست 
آوردن قدرت و احراز موقع و مقام شایس��ته مابین 
دول عالم، چاره ای ن��دارد جز آن که ب��ه دانش و 
فنون جدید دس��ت پیدا کند. روی این اصل پنج 
محصل به ترتیب برای تحصیل مهندس��ی - طب، 
ش��یمی - طبیعی و تاریخ و تکمیل فنون توپخانه، 
یادگرفتن آهنگری و کلیدسازی و  چخماق سازی 
به لندن اعزام شدند. محصلی که به دریافت درجه 
مهندس��ی نایل آمد، میرزا س��یدجعفر پسر میرزا 
تقی وزیر تبریز بود که بعد از مراجعت به ایران لقب 

مهندس باشی گرفت و بعدا لقب او به مشیرالدوله 
تبدیل شد.

پییرآمه ده ژوبر فرستاده مخصوص ناپلئون بناپارت 
که مدتی از طرف امپراتوری فرانسه در ایران به سر 
برده و غالبا در دربار ایران با فتحعلی شاه و در تبریز 
با عباس میرزا در تماس بوده، در سفرنامه خود به 
نام مسافرت به ایران و ارمنستان مطالبی نوشته که 

فوق العاده جالب است.
 او می نویس��د روزی عب��اس میرزا ب��ه من گفت: 
»نمی دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده 
،چیس��ت و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما 
در فنون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام 
قوای عقلی��ه متبحرید و حال آن ک��ه ما در جهل 
غوطه ور و به ندرت آتی��ه را در نظر می گیریم، مگر 
جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مش��رق زمین از 
اروپا کمتر اس��ت؟ یا آفتاب قبل از رسیدن به ما به 
شما می تابد؟ یا تاثیرات مفیدش در سر ما کمتر از 
شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات 
عالم یک نسبت است، خواسته شما را بر ما برتری 

دهد؟ گمان نمی کنی؟«
دومین گروه محصلی��ن را زنده یاد میرزا تقی خان 
امیرکبیر به اروپا فرستاد. نظر به اهمیتی که برای 
ترویج علوم و فنون جدی��د قایل بود، حتی منتظر 

بازگشت محصلین نشد و هم زمان به ایجاد مدرسه 
دارالفنون همت گماشت. قبل از آن که دارالفنون 
رسما دایر ش��ود، میرزا جان داوود آشوری ایرانی 
از طرف امیر به اروپا رفت و مامور ش��د که گروهی 
معلم نخبه از کش��ورهای اروپایی برای تدریس در 
مدرسه دارالفنون استخدام کند. اما یک روز پیش از 
آنکه میرزا داوود با معلمین اروپایی به تهران برسد، 
امیرکبیر معزول و خانه نشین شد. میرزا خان پس 
از ورود به تهران با دلی شکس��ته و چشمی اشکبار 
نزد امیر رفت و امیر او را دل��داری داد و تاکید کرد 
به معلمی��ن فرنگی اطمینان بده��د و نگذارد آنها 

دلسرد شوند. 
بع��د از امیرکبی��ر و در هم��ان دوره ناصرالدی��ن 

ش��اه نزدیک به 50 نفر از س��وی دولت ب��ه اروپا و 
به خصوص به فرانس��ه اعزام ش��دند و حس��نعلی 
خان گروس��ی )امیرنظام بعدی( سرپرس��تی این 
دانش��جویان را به عهده گرف��ت. وی در عین حال 

سفیر ایران در فرانسه و انگلیس بود.
از گذشته دور بگذریم، تشکیل خانواده مهندسان 
ایران یکی از مظاهر تحولی اس��ت که در این زمان 
در کشور ما به وقوع پیوس��ت. مهندسین ایران به 
پاس این موهبت همواره س��عی و اهتمام داش��ته 
و دارند تا س��هم موثری در آبادانی آن آب و خاک 

عهده دار شوند.

  طرح عضویت دایم
مجمع عموم��ی فوق العاده کانون مهندس��ین در 
تاری��خ دوش��نبه 1355/3/31 تش��کیل و هیات 
نظارت به رسیدگی آرا پرداختند و 25 نفر اعضای 
هیات مرکزی انتخاب ش��دند. در ای��ن انتخابات 
مهندس ش��ریف امامی موفق به کس��ب بیشترین 

رای شد..
در فروردین ماه س��ال 1356 ش��ماره 56 نشریه 
کانون مهندسین ایران انتش��ار یافت. همان طور 
که گفته ش��د محل کانون در س��اختمان جدید و 
آدرس آن در خیابان کانون اعالم شده بود. مهندس 
جعفر شریف امامی کماکان به عنوان رییس هیات 
مرکزی انتخاب ش��د . نواب ریی��س مهندس رضا 
فالح و مهندس هوش��نگ جاللی و دبیر کانون نیز 

مهندس کمال دری بود.
در این دوره تعداد اعضای رش��ته راه و ساختمان 
از 200 نف��ر تجاوز کرده و مهندس عبدالحس��ین 
ابراهیمی قاج��ار و مهن��دس مجتب��ی س��لطانی 
نمایندگان این رش��ته در هیات مرکزی ش��دند. 
مهندس منوچهر احتشامی، مهندس ناصر وهداد 
و مهندس اسماعیل حاجی قاسمعلی نیز به عنوان 

هیات بازرسی انتخاب شدند.
 همچنین قرار ش��د در صورتی ک��ه اعضا به جای 
حق عضویت س��االنه یک بار هزار تومان به کانون 
کمک کنند، به عضویت دایم کانون پذیرفته شوند 
که مورد اس��تقبال بس��یاری از اعضا  قرار گرفت. 
شماره 57 نش��ریه کانون مهندس��ین در آبان ماه 
1356 انتشار یافت. رییس و نواب رییس و اعضای 
هیات مرکزی مجددا انتخاب شده و در سمت های 
خود ابقا ش��دند. در همین ش��ماره اعالم شد که 
اعضای کانون تا آخر مرداد م��اه 1356 به 4132 

نفر رسیده است.
در مورد باش��گاه و اس��تخر کانون اعالم ش��د که 
کمیس��یون باش��گاه در مورد دایر کردن استخر و 
رستوران اقدام الزم را معمول داشته اند. همچنین 
نسبت به احداث زمین والیبال و بسکتبال و تنیس 

هم اقداماتی به عمل آمده است.

 مهندس جعفر شریف امامی
 رییس کانون

 مهندس احمد زیرک زاده
عضو هیات مرکزی کانون

 مهندس احمد حامی
عضو هیات مرکزی کانون

گزارش ویژه 



9خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فني دانشگاه تهران / سال بیست و سوم / شماره 164 تا 166 / زمستان 1392

  بررسی کم و کیف ساختمان فرودگاه مهرآباد
شماره 58 نشریه کانون مهندس��ین ایران در اسفند 
ماه سال 1356 انتش��ار یافت. در این شماره مقاله ای 
به قلم مهندس علی اکبر معین فر، رییس کمیته  زلزله  
وابسته به رش��ته راه و س��اختمان کانون مهندسین 
پیرامون فرو ریختن سقف فرودگاه مهرآباد به رشته 
تحریر در آمد که ک��م و کی��ف کار را از لحاظ فنی و 
اجتماعی روش��ن می کند. در این مقال��ه می خوانیم: 
» سه س��ال قبل هنگامی که برف در تهران به شدت 
می بارید و حرارت هوا چند درجه سانتیگراد زیر صفر 
بود، سقف سالن فرودگاه مهرآباد ریزش نمود. در این 
حادثه خرپاهای فلزی که حامل س��قف سالن بودند، 
فرو ریخت و موجب کش��ته ش��دن 20 نفر و زخمی 
ش��دن تعدادی دیگر ش��د. این س��اختمان در سال 
1337 به اتمام رسیده و بهره برداری از آن شروع شد. 
دهانه اصلی آن حدود 28 متر است....« مقاله در 16 
صفحه تاریخچه ساختمان و مشکالت آن را به خوبی 
توضیح داده اس��ت و در آخر نویسنده اضافه می کند: 
»این اولین خرابی در ساختمان های ساخته شده در 
ایران نیست و با گسترشی که در کارهای ساختمانی 
مالحظه می شود و با راهی که سازندگان می پیمایند، 
آخرین آن نیز نخواهد بود. خ��دا عاقبت ما را به خیر 

کند.«

  اختالف و اتفاق 
به مناس��بت سی و شش��مین سال تاس��یس کانون 
مهندس��ین ایران جش��ن باش��کوهی از س��اعت 8 
بعدازظهر 22 دی ماه 1356 در هتل هیلتون بر پا شد 
که در این مجلس نخس��ت وزیر، چند تن از وزیران و 
گروهی از شخصیت های مملکتی و نمایندگان شعب 

کانون در نقاط مختلف کشور شرکت داشتند.
رییس کان��ون در نطق افتتاحیه خ��ود گفت: »ما در 
گذش��ته ایام س��ختی را گذرانده ایم و گاه اختالفات 
آنقدر زیاد بود که موجودیت کانون را تهدید می کرد. 
خوشوقت و س��رافرازیم که کانون مهندسین ایران از 
نظر کمی و کیفی با پیشرفت زمان همگام با ترقیات 

کشور به جلو رفته است.
آنان که از ابتدای تشکیل کانون مهندسین ایران در 
این کانون عضویت داش��ته اند، به خاطر می آورند که 
کانون ما در ی��ک اتاق کوچک در خیابان س��عدی با 
قریب یکصد نفر عضو ش��روع به کار کرد و بعد از طی 
مراحل، اینک در ساختمانی ش��ش طبقه در فضای 
وسیعی با 4200 نفر عضو به صورت آبرومندی اداره 

می شود.
کانون دارای باشگاه تابستانی مجهزی است که عده 
کثیری از خانواده ه��ای مهندس��ین در تمام فصول 
مناسب از آن استفاده می کنند و در صدد هستیم که 
محل مناس��بی برای فصولی که در هوای آزاد امکان 
اس��تفاده نیس��ت، فراهم آوریم. مقدمات کار فراهم 

شده است.«
وی اضافه نمود: »اخیرا ترتیبی داده ش��ده است که 
کتابخانه ای در کانون مهندس��ین دایر و برای کسانی 

که مایل باشند، وسایل مطالعه فراهم گردد.« 
همچنین اضافه کرد: »بعد از ساختن هزاران کیلومتر 
راه و راه آهن هنوز مهندس�ین مشاور خارجی برای 
این امور استخدام می کنیم و س�عی نشده است که 
باالخره روزی این قبیل کارها را به دست مهندسین 
ایرانی و مستقال با قبول مسئولیت تمام انجام دهیم. 
این مرض استخدام مهندسین مشاور خارجی چنان 

شیوع پیدا کرده است که نگو و نپرس.
مگر نیاکان ما تخت جمش�ید را در 2500 سال پیش 
نساخته اند؟ مگر مسجد شیخ لطف اله و مسجدشاه 
اصفهان را جز ایرانی ساخته است؟ مگر طرح آبیاری 
رود کارون را در شوشتر که در زمان شاپور ساسانی 
ساخته شده اس�ت، مالحظه نکردید؟ که با مقیاس 

امروزی طرح پراهمیتی است.
چندی قبل به هندوستان رفته بودم، در نزدیکی شهر 
آگرا بنای عظیم تاج محل را ش��اه جهان برای مقبره 
ملکه خود در 3500 سال قبل س��اخته بود و یکی از 
زیباترین مقبره های جهان اس��ت که به دست معمار 

ایرانی ساخته شده است.«
رییس کانون در پایان اضافه نمود: »از شما دوستان و 
همکاران عزیزم خواستارم که همگی دست به دست 

گزارش ویژه 

 مهندس نظام الدین موحد
 عضو هیات مرکزی کانون

 مهندس عبدالحسین خلیلی
عضو هیات عامل کانون



خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فني دانشگاه تهران / سال بیست و سوم / شماره 164 تا 166 / زمستان 1392 10

هم داده و کاری کنیم که کانون مهندس��ین ایران 
از چن��ان حیثی��ت و اعتباری برخوردار ش��ود که 

عضویت آن موجب افتخار و سربلندی باشد.«

  در آستانه انقالب
شماره 59 نشریه کانون مهندسین ایران در تیر 
ماه سال 1357 انتشار یافت. هیات مرکزی کانون 
مهندس��ین هم آنهایی بودند ک��ه در دوره های 
قبل انتخاب ش��دند و تغییری در آنها مش��اهده 
نمی شود.  در این شماره مقاالتی در مورد گازسوز 
کردن موتورهای خودرو به قلم مهندس س��هراب 
توالیی؛ مس و تاریخچه آن در ایران به قلم مهندس 
محم��د زاوش ؛ جنبه های علم��ی آلودگی هوای 
تهران به قلم مهندس غالمعل��ی بنان و نظارت بر 
تولید قطعات پیش ساخته بتن آرمه در کارخانه به 

قلم دکتر مهدی قالیبافیان منتشر شد.
در تاریخ خ��رداد م��اه 1357 تجدیدنظرهایی در 
اساسنامه ش��رکت به عمل آمد و منتخبین هیات 
مرکزی که در حقیقت آخرین هیات مرکزی کانون 
بودند به شرح زیر انتخاب ش��دند: مهندس جعفر 
شریف امامی، مهندس حسن ایزدی، مهندس ناصر 
وهداد، مهندس محمد س��لیمی، مهندس عبداله 
ریاضی، مهندس حس��ن خس��روی زاده، مهندس 
کاظم جف��رودی، مهن��دس نظام الدی��ن موحد، 
مهن��دس حاجی اصغ��رزاده، مهندس هوش��نگ 
جاللی، مهندس باقر مس��توفی، مهندس خس��رو 
اعتمادی، مهندس مجید طباطبایی دیبا، مهندس 
رضا فالح، مهندس علی معی��ن، مهندس محمد 
شهدادی، مهندس حسین دفتریان، مهندس تقی 
بنی ریاح، مهندس منوچهر احتش��امی، مهندس 

جواد شهرستانی.
نمایندگان رشته های کانون در هیات مرکزی نیز 
عبارت بودند از: آبیاری: مهندس محدباقر علی زاده؛ 
ارتباطات: مهن��دس محمد مختاری درخش��ان؛ 
برق: مهندس هوشنگ نیرنوری؛ راه و ساختمان: 
مهندس عبدالحسین ابراهیمی، مهندس مجتبی 
سلطانی؛ ش��یمی: مهندس ناصر ش��فیع؛ صنایع 
نفت: مهندس محسن شیرازی و مهندس هوشنگ 

امیری؛ معدن: مهندس ارژن��گ ذکایی؛ مکانیک: 
مهندس فریدون طبعی؛ نقش��ه برداری: مهندس 

جالل الدین شفیعی.

  آخرین نشریه کانون
آخرین نش��ریه کانون مهندس��ین ایران، نش��ریه 
شماره 60 بود که در آذر ماه س��ال 1357 انتشار 
یافت و بعد از آن دیگر نش��ریه ای از کانون منتشر 
نشد. چون کانون مهندس��ینی نبود که نشریه ای 

داشته باشد.

در صفحه اول دیگر نامی از ریی��س و نواب و دبیر 
کانون نیست فقط نام مدیر یعنی مهندس حسن 
ایزدی و سردبیر مهندس بهرام ایزدی آمده است. 

هیات تحریریه همان افراد سابق هستند.
مقاالتی که در این شماره آمده، مقاله تهران و زلزله 
از مهندس معین فر، کنفرانس دس��امبر اوپک در 
ابوظبی و نقش ایران در آن به قلم مهندس حسن 
ایزدی، کاربرد انرژی خورشیدی از مهندس کمال 

تابا و تعدادی مقاالت دیگر است.
در سرمقاله نش��ریه که هیات تحریریه آن را تهیه 
ک��رده بودند، بوی انقالب به مش��ام می رس��د. در 
سرمقاله می خوانیم: »وقایع تند و سریعی که چند 
ماهی اس��ت ناظر به کشور می باش��د و تصمیمات 
غیرمنتظره و پرش��تابی که از طرف هیات حاکمه 
برای مقابله با آنها گرفته می ش��ود، دگرگونی های 
نویدبخشی گردید. این امید را در دل ها زنده کرده 
است که در ش��ئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و علمی و فنی مملکت تحوالت اساس��ی 
پدید آید و محیطی ایجاد شود که در آن هر فردی 
از احاد ملت از هر طبقه و صنفی که باش��د، آزادانه 
و دور از هر بیم و هراسی نقش خود را ایفا و عقیده 

خویش را ابراز نماید.
پس از ش�هریور م�اه 1320 جمعی از مهندس�ان 
وطن پرست و عالقمند به پیشرفت و ترقی کشور 
گردهم آمدند و ش�الوده کانون مهندسین ایران 
را ریختن�د و در راه وصول به هدف های اساس�ی 
کانون با وحدت و یکپارچگ�ی آنچنان بذل جهد 
و صرف وقت نمودند ک�ه در اندک مدتی موقعیت 
درخشانی را برای کانون کس�ب و در سال 1321 
آن موقعی�ت تاریخی و ب�زرگ را نصی�ب جامعه 
مهندس�ین کش�ور نمودند و کانون را به صورت 
مرجعی معتبر و مرکز مهم برای امور فنی و صنعتی 

کشور در آوردند.
در س�ال 1330 پس از ملی ش�دن صنعت نفت و 
اخراج کارشناسان خارجی از ایران مهندسین 
شاغل در صنایع نفت جنوب در زیر چتر کانون 
مهندس�ین گرد آمدن�د و اولین ش�عبه کانون 

مجله کانون در آس�تانه انقالب 
نوشت: وقایع تند و سریع چند 
ماه اخیر ای�ن امی�د را در دل ها 
زنده کرده اس�ت که در ش�ئون 
اقتصادی، اجتماعی، سیاس�ی، 
فرهنگی و علم�ی و فنی مملکت 
تح�والت اساس�ی پدی�د آید و 
محیطی ایجاد شود که در آن هر 
فردی از احاد ملت از هر طبقه و 
صنفی که باش�د، آزادان�ه و دور 
از ه�ر بیم و هراس�ی نقش خود 
را ایفا و عقیده خوی�ش را ابراز 

نماید

گزارش ویژه 

 مهندس کاظم جفرودی
 عضو هیات عامل کانون  

 مهندس نصراله خادم
 عضو هیات مرکزی کنون 

مهندس جواد شهرستانی
عضو هیات مرکزی کانون
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را در آب�ادان تش�کیل و از نظ�ر فن�ی رهبری 
مبارزات ملت ای�ران را در مل�ی کردن صنعت 
نفت عهده دار شده و با شایستگی تمام نه تنها 

عمل خلع ید را انجام دادند، 
بلکه در راه ان�دازی واحدهای ب�زرگ تقطیر و 
روغن سازی و نگهداری و حفاظت از تاسیسات 
عظیم نفت جنوب آنچن�ان لیاقت و کاردانی به 
خرج دادند که موجب اعجاب چهانیان گردیده 
و در نتیجه در تاریخ، مبارزات ملت ایران برای 
ملی کردن صنعت نفت یکی از درخشنده ترین 
صفحات را به مهندسین کشور دادند و افتخار 
بزرگ�ی را نصیب ای�ن طبقه س�ازنده مملکت 
نمودند. در پانزده س�ال اخیر کانون توانس�ت تا 
محل مناسبی برای دفتر مرکزی کانون در تهران 

تهیه کند و ساختمانی در آن احداث شود.« 
در ادامه اضافه نموده: »مس��اله انرژی و اس��تفاده 
از نی��روی هس��ته  ای در جایی که کش��ور دارای 

غنی تری��ن ذخای��ر گازی جهان پس از ش��وروی 
می باش��د موضوع حایز اهمیت است که مطالعات 
و بررسی های همه جانبه را الزام می نماید. اکنون 
اوضاع و احوال ناظر به کشور این بشارت را می دهد 
که مهندس��ین صاحب نظر و متخصصین ذیصالح 
عقاید و نظ��رات خ��ود را در مورد مس��ایل فنی، 
مهندس��ی و صنعتی و طرح های مختلف عمرانی 
کش��ور اظهار نمایند.« در اخبار کانون مهندسین 
ایران در این شماره می خوانیم: »کمیسیون مامور 
اصالح اساسنامه کانون به عضویت آقایان جفرودی، 
جاللی، موح��د، وه��داد، ایزدی، خس��روی زاده، 
سلطانی، طباطبایی، احتش��امی و شفیعی به طور 
هفتگی مرتبا جلسات خود را تش��کیل و از لحاظ 
استفاده از نظرات اصالحی همکاران محترم به درج 
کامل اساس��نامه فعلی کانون در این شماره مجله 
مبادرت نموده تا هم��کاران نظرات اصالحی خود 

را اعالم دارند.

انتخاب رییس جدید: 
نظر به استعفای کتبی آقای شریف امامی از ریاست 
کانون، هیات مرکزی طی اجالسیه 1357/8/1 خود 
آقای مهندس احمد زنگنه را به اتفاق آرا به ریاست 
کانون انتخاب نمود و 302 نفر عضو جدید به تعداد 

اعضای کانون مهندسین اضافه شد.«
***

فعالی��ت کانون مهندس��ین ایران پ��س از انقالب 
متوقف ش��د و خان��ه آن ب��ه مص��ادره درآمد. در 
ش��ماره بعدی جزییات کامل مصادره این خانه و 
فعالیت های انجام ش��ده برای بازپس گیری آن را 

خواهید خواند.
***

برای پرهیز از اطاله کالم و اطالع از نام مهندسان 
فعال در عرصه های مختلف کانون مهندسین، نام 
و ش��رح وظیفه آنان در جدول های صفحات بعد 

آمده است.

گزارش ویژه 
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13421344134513461348 1340نام

ممهندس حاجی اصغرزاده

متمهندس پرویز اعتمادمقدم 

ممر تمهندس خسرو اعتمادی

متمهندس علی اصغر اقتصاد

تمهندس حسن امام وردی

تمهندس ایازی

تتتتتمهندس خان بابا ایروانی

مهندس بهرام ایزدی

مع تم ع تم ع تممهندس حسن ایزدی

تتمهندس احمد بازرگان

م تم تمهندس مهدی بازرگان

ممهندس غالم علی باصری

تمهندس عباس علی بختیار 

رمهندس علی برومند 

متم تم تمهندس غالم علی بنان

تتمهندس ادموند بنارش

رمهندس خلیل پارسا 

مممهندس عباس پرخیده

مرمهندس محمود پوزشی

متمرمهندس سهراب توالیی

م عمهندس کاظم جفرودی 

م عم عم عمهندس هوشنگ جاللی

رمهندس اسماعیل حاجی قاسم علی

ممممهندس کاظم حسیبی

ممهندس نصراله خادم 

مرمهندس ابوالحسن خاکزاد

مم عمهندس عبدالحسین خلیلی

م عم عم عم عمهندس کمال دری

ممهندس رحمت اله دشتی

معم رممهندس حسین دفتریان

متمهندس عبدالحمید ذهبی

مممهندس ولی اله رادپور

ممهندس رضا رزم آرا 

مم  عم عمهندس محمود رخشانی

ممهندس رحمت اله رفیعی

ممهندس منصور روحانی

مممهندس عبداله ریاضی

تمم ع م ع تمهندس محمد زاوش

اعضای فعال در ارکان و نشریه کانون مهندسین ایران از سال 1340 تا 1348

گزارش ویژه 

م: عضو هیات مرکزی     ع: عضو هیات عامل      ت: عضو تحریریه   ر: عضو فعال در رشته ها
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مم عم عم عمهندس احمد زنگنه

ممهندس ساعد ساعدی

مممهندس منوچهر سالور

تتتتمهندس حسین سپاسگزاریان

مم عممهندس حسن سدهی 

مممهندس محمد سلیمی 

تمهندس کیومرث سمراد

ممهندس حسن سمیعی

م عمممهندس جعفر شریف امامی 

تتمهندس محمود شریف زاده 

مممهندس قاسم شکیب نیا

ممهندس محمد شهسواری

تمهندس محمدمهدی صابر

تمهندس صالحی لرستانی

ممهندس لطفعلی صمیمی

ممهندس نعمت اله صوفی

مممهندس حسن طباطبایی سلطانی

تمهندس علی اکبر غروی 

ممهندس ابوالقاسم فاضل سرجویی 

تتمهندس قباد فخیمی

تتمهندس داریوش فرزانه

م عممممهندس رضا فالح

ممهندس نصراله قادسی

ممهندس تقی گرجی

رمهندس یوسف گنجوی

مممهندس ابراهیم گوهریان

تمهندس حبیب لباف

ممهندس محمد مختاری درخشان

تمهندس مصطفوی

متمم  رممهندس عبداالحد معرفت

مممهندس سیف اله معظمی

ممممهندس علی معین

ممممهندس نظام الدین موحد

تممهندس محمد مهتدی 

تمهندس فخرالدین نراقی

م عم عمهندس عباس نیکومنش 

ممهندس ناصر وهداد

13421344134513461348 1340نام

گزارش ویژه 

م: عضو هیات مرکزی     ع: عضو هیات عامل      ت: عضو تحریریه   ر: عضو فعال در رشته ها
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135213531354135513561357نام

تمهندس رضا آصفی 

رممهندس عبدالحسین ابراهیمی قاجار

مم ع ت رمم ع ت رمهندس منوچهر احتشامی

تمهندس فرهاد اسفندیاری 

تمهندس اسماعیل اسماعیل پور

رتتتمهندس عبدالحمید اشراق

مممممهندس حاجی اصغرزاده

تمهندس پرویز اعتمادمقدم 

مممم عمهندس خسرو اعتمادی

م رمهندس اقتصاد

رممهندس هوشنگ امیری

تمهندس کامبیز امینی

تتتمهندس خان بابا ایروانی

تتمهندس بهرام ایزدی

م تم ع تم ع تع تم عمهندس حسن ایزدی

رتمهندس حسن بصیر 

م رمهندس غالمحسین باللی

م تتتممهندس غالم علی بنان

ممهندس تقی بنی ریاح

تمهندس عباس پرورش

م تمتتم ع تمهندس سهراب توالیی

ت رتتتمهندس محمود ثقفی

مممممهندس کاظم جفرودی 

مم عم عم عمهندس هوشنگ جاللی

م عممهندس اسماعیل حاجی قاسم علی

تمهندس حمید حریرچیان 

رمهندس محمدحسین حساس 

رتمهندس ابوالحسن خاکزاد

تمهندس ناصر خزایی

ممممهندس حسن خسروی زاده

م عم عم عمهندس کمال دری

مممممهندس حسین دفتریان

رمهندس ارژنگ ذکایی

م رمهندس ابوالفتح رازقی 

م رمهندس رضا رزم آرا 

تتمهندس محمدپاشا رمضان پور

مممممهندس عبداله ریاضی

م تمتتم عمهندس محمد زاوش

اعضای فعال در ارکان و نشریه کانون مهندسین ایران از سال 1349 تا 1357

گزارش ویژه 

م: عضو هیات مرکزی     ع: عضو هیات عامل      ت: عضو تحریریه   ر: عضو فعال در رشته ها
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م عممممهندس احمد زنگنه

ممم رمهندس جهانبخش زمانیان

م عمهندس ساعد ساعدی

تتتتمهندس حسین سپاسگزاریان

رممهندس مجتبی سلطانی

مممم تمهندس محمد سلیمی 

مم عمم عمهندس جعفر شریف امامی 

ممهندس حبیب اله شفایی

رمم رمهندس ناصر شفیع

رمتتم ت رمهندس جالل الدین شفیعی

مممممهندس محمد شهدادی

مممهندس جواد شهرستانی

رممهندس محسن شیرازی

رتمهندس صالحی لرستانی

ممهندس مجید طباطبایی دیبا 

م عمهندس حسن طباطبایی سلطانی

تمهندس عبداله طلوع

تمهندس هوشنگ عباسی

تتتانوشیروان عسگری

ممهندس رضا عظمی

رتمهندس محمدهادی علمی 

رمهندس محدباقر علی زاده

تمهندس کرامت علی پور

م رمم ع تمهندس ابوالقاسم فاضل سرجویی 

م رمهندس بدیع اله فروغی

مم عم عم عمهندس رضا فالح

تمهندس عزت اله فلکشاهی

ممهندس محمدباقر قلی زاده

تمهندس غالمعلی لیاقتی

رمم ع ر تمهندس محمد مختاری درخشان

ممهندس باقر مستوفی

ممهندس تقی مصدقی 

ممم ع تمهندس عبداالحد معرفت

مممممهندس علی معین

مم تمتتم تمهندس نظام الدین موحد

مممهندس پرویز مینا

م رمهندس فخرالدین نراقی

تتتمهندس علی اکبر نوشین

رمهندس هوشنگ نیرنوری 

مم ع تمتتم ع تمهندس ناصر وهداد

م: عضو هیات مرکزی     ع: عضو هیات عامل      ت: عضو تحریریه   ر: عضو فعال در رشته ها

135213531354135513561357نام

گزارش ویژه 
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گفت و گو

مهندس احمد آل یاس�ین و دكتر همزاس�م منصوریان، امس�ال به 
عنوان مهندس برجس�ته در جش�ن س�الیانه كانون معرفی شدند. 
س�نتی كه هر س�اله اجرا می ش�ود. خبرنامه كانون تصمیم گرفت، 
گف�ت و گویی كوتاه با این دو بزرگوار ترتیب دهد تا خانواده بزرگ 
فن�ی بتوانند در جریان كم و كیف زندگی حرفه ای آنان قرار گرفته 
و بیش�تر با تالش های آنان آش�نا شوند. در این ش�ماره گفت و گو 
با مهندس آل یاس�ین را می خوانید و در ش�ماره بعدی گفت و گوی 

دكتر منصوریان به چاپ خواهد رسید. 

گفت و گو
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گفت و گو

گفت و گو با مهندس احمد آل یاسین، مهندس 
برجسته سال 1392

 شاگرد فنی بودن 
افتخار است

گفت و گو: سهیال بیگلرخانی 
عكس: هادی آجورلو

مهندس آل یاسین با خوشرویی ما را در منزل خود می پذیرد. قبل از هر چیز از شیوه برگزاری جشن سالیانه انتقاد می كند. به اعتقاد او 
برنامه های مهندسان باید با نظم و ترتیب بیشتری همراه باشد. او رفت و آمدهای متعدد برگزاركنندگان و مهمانان را در درهای نزدیک 
بیشتری  نظم  با  باید  بخش  این  او  گفته  به  می رسد.  پیشكسوت  مهندسان  از  تجلیل  به  كار  كه  زمانی  به خصوص  نمی پسندد.  صحنه 
ساماندهی شود.  او پیش از طرح سواالت ما را به كتابخانه اش دعوت می كند. اتاقی كه چشم اندازی مینیاتوری از سال ها فعالیت بی وقفه 
مهندسی او پیش روی ما می گذارد. مهندس آل یاسین تاكنون 15 جلد كتاب به رشته تحریر درآورده است كه آخرین آنها را بزرگترین 
میراث خود برای نسل جوان می داند؛ كتاب "تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران." آنچه در پی می آید، حاصل گفت و گوی ماست كه 

چند روز قبل از جشن 30 بهمن 1393 انجام شد.

  جناب مهندس! از خاطرات روزهای كنكور 
بفرمایید و این كه به چه شكل تصمیم گرفتید 

كه وارد دانشكده فنی شوید؟
پدر و مادرم به م��ن توصیه می کردن��د که در همه 
دانش��کده ها امتحان بدهم. چ��ون آن زمان کنکور 
سراس��ری نبود. اما من تصمیم گرفته بودم که غیر 
از دانش��کده فنی به دانش��کده دیگری نروم. چون 
دانشکده فنی مثل حاال اس��م و آوازه بلندی داشت 
و ش��اگرد فنی بودن افتخار بود. این ش��د که عزمم 
را جزم کردم و به هیچ دانشکده دیگری غیر از فنی 
مراجع��ه نکردم. خوش��بختانه همان س��ال اول در 
کنکور دانشکده فنی قبول شدم. به یاد دارم، وقتی 
برای دیدن نتیجه رفتم از آخرین نفر آخرین صفحه 
شروع کردم. چون لیست قبولی ها را به ترتیب نمره 

تنظیم می کردند.
وقتی توی صفحه آخر اس��مم را ندیدم، گفتم حتما 
قبول نش��دم. فکر می کردم غیر ممکن اس��ت جزو 
150�100 نفری باشم که بین هزار و 500 داوطلب 

قبول شده اند. به صفحه ماقبل آخر رفتم. اسم یکی 
از همکالس��ی هایم را دیدم. با خودم گفتم، ای وای! 
فالنی قبول شد و من قبول نشدم. باالخره به صفحه 

دوم رسیدم. 
نف��ر دوم از صفح��ه دوم بودم. ب��ه ی��اد دارم آنقدر 
خوشحال شدم که از دانش��گاه تا چهارراه پهلوی - 
شاه رضا سابق، چهارراه ولی عصر فعلی، هر چه پول در 
جیبم داشتم به فقرا دادم. بنابراین وقتی به اتوبوس 
خط 9 که به سمت راه آهن می رفت، رسیدم تا سوار 
ش��وم و به منزلمان در چهارراه معزالسلطان برسم، 

دیگر پولی نداشتم. 
در نتیجه مجبور شدم تمام مسیر را پیاده بدوم تا خبر 
را به مادرم بدهم. وقتی خبر را به مادرم گفتم، او هم 

به پهنای صورتش اشک ریخت.
این را ه��م بگویم که من ت��وی زندگ��ی ام همواره 
دو افتخ��ار را با خود حم��ل کردم این که ش��اگرد 
دانش��کده فنی بودم و از آنجا فارغ التحصیل شدم و 
دوم آن که شاگرد مهندس حامی و مهندس ریاضی 

و دکتر مجتهدی بودم. البته بقیه اس��تادانمان نیز 
همگی ش��خصیت های برجس��ته، فهیم و فخیمی 
بودند. افرادی مانند مهندس عقیلی، دکتر صفری، 
دکتر ریاضی و دکتر جمال افشار، مهندس خلیلی، 
مهندس زنگنه، مهندس اعلم، دکتر تربیت، مهندس 
شفیعیها. همه اس��اتید برجسته ای بودند که افتخار 
ش��اگردی آنها را داشتم، اما این س��ه نفر روی خط 

مشی و زندگی من بسیار تاثیر گذاشتند. 

   چه سالی وارد دانشگاه شدید؟
سال 1334 وارد دانشکده شدم. در طول مدت کارم 
7 بار تشویق شدم. سه بار قبل از انقالب، از شاه مدال 
گرفتم و 4 بار بعد از انق��الب. یک بار از طرف جامعه 
مهندسان مشاور مهندس برجس��ته شدم. یک بار 
از طرف کمیته آبیاری و زهکش��ی کشور، به عنوان 
پیشکسوت آب معرفی شدم. عضو انجمن مهندسان 
بین المللی نیز بودم. س��ایت وزارت نی��رو هم مرا به 

عنوان چهره ماندگار معرفی کرد. 
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گفت و گو

س��ال 1334 وارد دانشکده فنی ش��دم. سال اول 
رد ش��دم. چون درس��ت در امتحانات خرداد ماه 
یعنی 31 خرداد ماه، م��ادرم فوت کرد و چون من 
رابطه بس��یار نزدیکی با مادرم داش��تم، نتوانستم 
در امتحانات ش��رکت کنم. در نتیجه رد شدم و به 
جای این که سال 1338 همراه با دکتر قالیبافیان 
و مهن��دس عطاردیان که همکالس��ان من بودند، 
فارغ التحصیل شوم، یک سال بعد از آنها یعنی در 
سال 1339 فارغ التحصیل شدم. بالفاصله پس از 
فارغ التحصیلی، مهندس حامی که از دوره دانشکده 
به من نظر ویژه ای داشت، به من گفت، تو جایی نرو! 
من برای تو کار دارم. او مرا به ش��رکت آسفالت راه 
برد و به رحیم علی خرم که مدیرعامل آسفالت راه 
بود، معرفی کرد. بعد از آن م��ن کارم را در گردنه 

کوهین در مسیر قزوین � رشت شروع کردم. 

  پس گردنه كوهین حاصل كار شماست؟
بله! 41 کیلومتر از جاده که گردنه کوهین جزو آن 
بود. من مهندس آن قطعه ب��ودم و بعد هم رییس 
کارگاه ش��دم و کار اجرایی آن قطعه را تمام کردم. 
مدت کوتاهی هم در بخش لوله کش��ی آب ش��هر 
چال��وس فعال ب��ودم و وقتی آگهی اس��تخدام در 
سد دز را دیدم عالقمند ش��دم که به سد دز بروم. 
من خیلی تحت تاثیر مهن��دس حامی بودم. چون 
زمینه ناسیونالیستی داشتم و میهن پرست بودم، 
توصیه های مهن��دس حامی برای من الگو ش��ده 
بود. همیشه دوست داش��تم در خط ناسیونالیسم 

حرکت کنم. 

  دوره كارآموزی را كجا گذراندید؟
من سال چهارم در خرداد ماه قبول شده بودم. زمان 
مهندس ریاضی کسانی که خرداد قبول می شدند، 
برای انتخ��اب مح��ل کارآموزی خ��ود حق تقدم 

داشتند. 
من چ��ون ش��نیده ب��ودم ک��ه خوزس��تان جای 
پیشرفته ای است و ش��رکت نفت دارد و نسبت به 
بقیه استان های کش��ور متمدن تر است، عالقمند 

بودم که به خوزستان بروم. 
بنابراین داوطلب رفتن به خوزس��تان شدم. جمعا 
31 نفر به خوزستان رفتیم. از جمله اشخاصی که 
همراه من بودند، حسن ش��اداب، مجید بازرگان، 
عباس قانع بصیری، ایرج منصوری، داریوش آرامی، 

شهالفر، رسول سراج زاده و چند نفر دیگر بودند. 
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ما شب های جمعه در اهواز دور هم جمع می شدیم 
و تفریح می کردیم. مهندس حس��ن ش��اداب که 
هم در دبیرس��تان و هم در دانش��کده همکالس و 
هم محل من بود، در خوزستان کار می کرد. محل 
کارآموزی او سد دز تعین ش��ده بود. یک شب در 
همی��ن دورهمی ها مهندس حس��ن ش��اداب در 
صحبت هایش به س��د دز اش��اره کرد و گفت، بد 
نیست بیایی س��د دز را ببینی. چون خیلی دیدنی 
است. من گفتم برایم اجازه بگیر. دفعه بعد که آمد 
گفت، اجازه داده اند که تو بیایی و از سد و تاسیسات 

آن بازدید کنی. 
سد دز در ارتفاعات بلندی در اندیمشک در دست 
س��اختمان بود که جنس آن زمین مثل س��اختار 
بتن ب��ود. یعن��ی کنگلومرایی که حف��اری در آن 
بسیار دشوار بود. محلی را که برای سد دز انتخاب 
کرده بودند، کامال خشک بود. چون زمین استعداد 
پرورش گیاه نداشت. کسانی نیز که در آنجا گل و 
گیاه داش��تند، از جای دیگری خاک آورده بودند 
و باغ درست کرده بودند. هوای بس��یار داغی بود. 
یادم می آید، کارگران ایتالیایی روی گلگیر ماشین 

تخم مرغ نیمرو می کردند. 
وقت��ی در آنج��ا انب��وه ماش��ین آالت گوناگ��ون 
س��اختمانی، ان��واع بولدوزرها، لودره��ا، بیل های 
عظیم مکانیکی، گریدر، کمپروسورهای گوناگون، 
جرثقیل های بسیار بزرگ، تاسیسات و تجهیزات 
سنگ ش��کن و دس��تگاه های عظیم تهی��ه بتن و 
غیره را دی��دم، در جای خ��ود میخکوب و مبهوت 
شدم. یاد کالس های درس مهندس جفرودی که 
ماشین آالت ساختمانی درس می داد، افتادم. در سر 
کالس، مهندس جفرودی برای ما، بلدوزر، گریدر، 
لودر و دیگر تجهیزات را روی تخته سیاه می کشید 
و توضی��ح می داد، م��ا عموما این ماش��ین آالت را 
نمی ش��ناختیم. حداکث��ر کاتالوگ آنه��ا را به ما 
نشان داده بود. اما حاال با انبوهی از پیشرفته ترین 
ماشین آالت و فناوری های سدسازی روبه رو بودم. 

خیلی شگفت انگیز بود.
ایتالیایی ها پیمانکار بودند و مش��غول ساخت سد. 
به علت گرمای هوا همه شلوار کوتاه و پوتین های 
ایمنی و کاله ایمنی به تن داشتند. بدن های آنان 
غالبا لخت بود یا یک تی شرت نازک تن کرده بودند. 
اما همه با حرارت، اش��تیاق، احساس مسئولیت و 

وظیفه شناسی کار می کردند. 
مجموعه برداش��ت من این بود که ضمن استقرار 
یک نظ��ام مدیریتی منضبط و منس��جم، فرد فرد 
کارگران، تکنسین ها و مهندسین با عشق و عالقه 
کار می کنند. این نب��ود که از ترس ی��ا فرمانبری 
بخواهند کار کنند. این مشاهدات در ذهن من اثر 
عمیقی کرد. به خصوص با توج��ه به اثرات نصایح 

ملی گرایانه مهندس حامی که در ذهنم ثبت شده 
بود.  در نتیجه با این خاطرات خوش پس از پایان دو 
روز و یک شب اقامت در سد دز، به اهواز بازگشتم. 
منتها قبل از آمدن از حسن ش��اداب پرسیدم، تو 
نمی خواهی اینجا استخدام شوی و بمانی؟ گفت، 
من به دلیل شرایط خانوادگی باید حتما در تهران 
بمانم. اما م��ن این معذوریت را نداش��تم. بنابراین 
همراه با او برای استخدام به دفتر شرکت امپرزیت 
امپرجیلو ایتالیایی  که پیمانکار س��اختمان س��د 
بودند، رفتیم و به آنها درخواس��ت استخدام دادم. 
آنها گفتند ما تمام نیرو هایمان را از ایتالیا می آوریم 

و اینجا نیروهای محلی استخدام نمی کنیم.
 اما آمریکایی ها که ساختمانشان مقابل ساختمان 
ماست، نماینده دولت ایران هستند. ممکن است، 
آنان اس��تخدام کنند. ما به دفت��ر آمریکایی ها که 
مهندس ناظر اجرای س��د بودند، مراجعه کردیم. 
گفتند، ما در اینجا حق استخدام نداریم و شما باید 

به دفتر مرکزی ما در اهواز مراجعه کنید. 

صبح ف��ردا تم��ام فکرم ای��ن بود که درخواس��ت 
استخدام بدهم. بنابراین مرخصی گرفتم و به دفتر 
عمران خوزس��تان رفتم که مدیری��ت آن به یک 
شرکت آمریکایی به اسم "ش��رکت عمران منابع" 
سپرده شده بود. یک نفر ایرانی در آنجا مترجم بود. 
او با من صحبت کرد. یک ورق��ه A4  به من داد و 
گفت این را پر کن و پس فردا بیا تا ما جوابش را به 

تو بدهیم. 
پس فردا که مراجعه کردم، ای��ن آقا نگفت مثال ما 
جا نداریم، یا رزومه و درخواس��ت اس��تخدام تو را 
مطالعه کردند و کتبی جواب می دهند، یا نگفت برو 
خبرت می کنیم. بلکه به صراح��ت گفت که مدیر 
پروژه یا Project Manager ما گفته، ما ایرانی 
استخدام نمی کنیم. این حرف برای من یک شوک 
تکان  هنده بود و در روحیه من اثر بدی گذاش��ت. 
من با هزار امید و آرزو می خواستم مهندس شوم تا 

به کشورم خدمت کنم. 

چطور یک خارجی در کش��ور من به من می گوید، 
ما ایرانی استخدام نمی کنیم؟ خیلی آزرده شدم. به 
طوری که هنوز بعد از 50 و چند س��ال این آزار را 
در وجودم احساس می کنم. اگر چه در دوره کاری 
خود توانستم جبران کنم. اما هنوز هم از یادآوری 

آن می رنجم. 
بعد به تهران آمدم و وقتی گزارش دوره کارآموزی 
در راه در دست س��اختمان اهواز- خرمشهر را به 
مهندس حام��ی دادم، مهندس حامی پیش��نهاد 
خودش را تکرار کرد که من برای تو کار دارم و اگر 
جایی نمی خواهی بروی تو را به آسفالت راه معرفی 
کنم. مهندس حامی مرا شخصا به دفتر رحیم علی 
خرم، شرکت آسفالت راه در خیابان چرچیل سابق 
که پشت س��فارت انگلیس است، برد و به مهندس 
محمدی قایم مقام خ��رم معرفی ک��رد. مهندس 
محمدی کس��ی بود که بعدا ش��رکت بناراه را در 
ایران به وجود آورد. او با م��ن یک مصاحبه خیلی 

ساده کرد. 
دو س��ه تا س��وال مختصر از من پرس��ید و گفت: 
حاضری بروی؟ گفتم: بله! چون راه دیگری نداشتم. 
تنها کاری بود که به من پیشنهاد شده بود. گفت: 
وسایل ش��خصیت را بردار و با اتوبوس هایی که از 
میدان توپخانه مثل میهن تور و تی بی تی به رشت 
می روند، حرک��ت کن. 30کیلومتر بع��د از قزوین 
گردنه کوهین است. آنجا ماشین آالت آسفالت راه 
را می بینی. همانجا پیاده ش��و. عوامل م��ا تو را به 

کارگاه می برند. 
من همین کار را کردم و با اتوبوس به سمت رشت 
رفت��م. وقتی ماش��ین آالت را دیدم، پیاده ش��دم. 
شاگرد راننده هم رفت باالی سقف اتوبوس و لوازم 
ش��خصی من را از آن باال پرت کرد روی خاک ها. 
اتوبوس رفت و گرد و غبار زی��ادی بلند کرد و من 
ماندنم و گرد و غبار و لوازم شخصی آلوده به خاک. 
بعد با یک��ی از راننده های بل��دوزر صحبت کردم، 
گفت: ما شرکت آسفالت راه هس��تیم. صبر کن تا 

مباشر ما بیاید. 
یک ساعتی منتظر ش��دم تا یک وانت قراضه آمد. 
هر آن حس می کردم، ماشین خراب شده و متوقف 
می شود. یک مرد تنومند که مباشر کارگاه بود، آمد 
و من خودم را به او معرفی کردم. او هم مرا به دفتر 
کارگاه ب��رد. خیلی زود کاره��ای اجرایی را به من 
سپردند. به طوری که هم مسئول خاکریزی بودم 

و هم مسئول ساختن پل های سنگی زیر خاکریز.
چون خاکریزهای 18 -17 متری به وجود می آمد، 
نیاز به ساخت پل های س��نگی به طول 50 – 40 

متری بود.
اول این پل ها را س��اختم و بعد خاکریزها را. وقت 
س��اخت نیز مش��خصات فنی را رعایت می کردم. 

گفت و گو

من ت�وی زندگی ام هم�واره دو 
افتخار را با خود حمل کردم این 
که شاگرد دانش�کده فنی بودم 
و از آنج�ا فارغ التحصیل ش�دم 
و دوم آن ک�ه ش�اگرد مهندس 
حامی و مهندس ریاضی و دکتر 

مجتهدی بودم
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یعنی سیمان و ش��ن و ماس��ه، همه را بادقت و به 
اندازه مشخصات تعریف ش��ده استفاده می کردم. 
خاکریزها هم همینطور مطابق مشخصات فنی الیه 

الیه آبپاشی و کوبیده می شد. 
بعد از چند ماه خبر دادند که خرم شخصا به کارگاه 
می آید. خرم با یک کرایس��لر ایمپری��ال آمد. این 
ماش��ین خیلی در تهران معروف ب��ود. چون دو تا 
بیشتر از این ماشین در تهران نبود. یکی در دربار و 
یکی هم مال خرم بود. این یک ماشین بسیار مجلل 
بود. ایشان با اتوموبیل های اسکورت به کارگاه آمد. 
او خیلی با من خوب برخ��ورد کرد و بعد از ناهار به 
من گفت، به اینجا آمده ام تا به تو کار یاد بدهم. این 
جور که تو ب��رای ما کار می کنی، ما را ورشکس��ت 

می کنی. 
این جور کار کردن به درد ما نمی خورد. این اظهار 
نظر خیلی من را آزرده کرد. چون تصور می کردم، 
آقای خرم می آید و از من تعریف می کند. سرناظر ما 
که یک فرانسوی بود، از کار من بسیار تعریف کرد، 
اما آقای خرم هیچ واکنشی نشان نداد. بنابراین فکر 
می کردم، آقای خرم هم از من تعریف کند. من در 

ابهام بودم که چه اتفاقی افتاده.
باالخره کارگران شروع به کار کردند. از قزوین چراغ 
زنبوری آوردند. خرم بلدزرها را گذاشت تا تپه های 
اطراف را تراشیدند. هم ترانش��ه ایجاد کردند، هم 

خاک برای خاکریز فراهم کردند. 
در عرض دو روز خاک کنده ش��ده کن��ار دره انبار 
شد و تپه ایجاد شد. ش��ب موعود فرا رسید. چراغ 
زنبوری ها را روشن کردند و این خاک ها را به درون 
دره هل دادند و دره را با این خاک ها پر کردند. وقتی 
به نزدیکی ارتفاع نهایی رسیدند، نزدیک صبح بود. 
کامیون آبپاش آب ه��ا را روی خاک های نکوبیده 

پاشیدند. 
خاک ها باید کوبیده می ش��د، اما خاک ها را فله ای 
درون دره ریختن��د. نزدیک صبح که مهندس��ان 
ناظر آمدند، دیدند یک خاکریز آبرومند درس��ت 
ش��ده اس��ت. غافل از این که زیر این خاکریز پر از 
خاک های نکوبیده است. بعد که این کار انجام شد، 
به من گفت ببین این جوری کار می کنند. طوری 
که تو کار می کنی، مرا ورشکس��ت خواهی کرد. ما 
باید ظرف مدت کوتاهی این کار را تمام می کردیم.

آنجا تصمیم گرفتم که ادام��ه ندهم. چون من که 
نمی توانس��تم خودم را تغییر دهم و از مشخصات 
عدول کنم. ب��ا این ش��یوه ای هم که آق��ای خرم 
می خواهد من نمی توانم کار کنم. پس اینجا دیگر 

جای من نیست.
 این تصمی��م را گرفتم. رییس حس��ابداری که به 
کارگاه آمد، من تس��ویه کردم. زمان برگش��ت به 
تهران ب��ه اتفاق ریی��س حس��ابداری، در پل کن 

تص��ادف کردی��م و ماش��ینمان رفت ت��وی دره. 
استخوان ترقوه من شکس��ت و مرا به بیمارستان 

بازرگانان بردند. 
همین آقای رحیم علی خرم ب��ه آنجا آمد و با دکتر 
من صحبت کرد ک��ه این جوان اس��ت و باید مثل 
اولش شود و اگر اینجا نمی توانید درست کنید، او 
را با هزینه شرکت به اروپا بفرستید. این را گفتم که 
اگر بد آقای خرم را گفتم، خوبش را هم گفته باشم. 
من را آنجا معالجه کردند و خوب شدم. آقای خرم 
برای دلجویی به من ماموریت داد که برای سرکشی 
به کارگاه های لوله کش��ی آب ش��هرهای کرمان و 
زاهدان به آن دیار بروم. به آنجا رفتم و با وضع بسیار 
آشفته کاری و کارگاه های پرهرج و مرج روبرو شدم 
و دیدم که اصال کاری پیش نمی رود. حدود 20روز 

از این مناطق بازدید کردم و برگشتم. 
س��پس یک گزارش مایوس کننده ب��ه آقای خرم 
دادم که این کارگاه ها نه متولی دارد، نه مباشر و نه 
نقشه بردار. ناظر یعنی شرکت ریچفیلد هم از آنها 

ناراضی بود. 
در اقدام بعدی، شرکت آسفالت راه، مرا به چالوس 
فرستاد تا لوله کشی آب چالوس را انجام بدهم. من 
مسئول لوله کش��ی آب چالوس بودم که یک شب 
روزنامه کیهان به دستم رسید و دیدم در ستون اول 
نوشته اند، سد دز 2 نفر مهندس استخدام می کند. 
روزنامه س��اعت 6 عصر به چالوس رسید و من 12 

شب تهران بودم. 
فردا صبح به خیابان پاستور به شرکت منابع عمران 

آمریکا رفتم و دیدم حدودا 150 مهندس دیگر هم 
آگهی را دیده اند و آمده اند. آن زمان کار خیلی کم 
بود. زمان دکتر امینی بود. پروژه ها در دست اجرا 

نبود و اقتصاد ایران خیلی بد بود. 
اکثر مهندسان بیکار بودند. از ما یک امتحان کتبی 
گرفتند و بعد از امتحان کتبی یک عده را انتخاب 
کردن��د و با آنها مصاحبه ش��فاهی کردن��د. در آن 
مصاحبه شفاهی من و یکی دیگر از همکالسی هایم 
که مهندس فرامرز صمیمی بود، انتخاب شدیم که 

استخدام شویم. به این ترتیب من به سد دز رفتم و 
تا پایان ساختمان سد دز آنجا کار کردم. 

  جناب مهندس یک بخشی از سواالت ما در 
مورد فعالیت های شما در خوزستان است. بعد 
از ساخت س�د دز، آیا در خوزستان ماندگار 

شدید یا به تهران برگشتید؟
 دوسال اول که در س��د دز بودم. اول ما را تحویل 
نمی گرفتند. چون تحت فشار دولت ایران قرار شده 
بود ایرانی ها هم در چنین پروژه ای استخدام شوند. 
در نتیجه آمریکایی ها را وادار کردند که از ایرانی ها 

برای کار دعوت کنند. 
من ج��زو آن گروهی ب��ودم که به ای��ن ترتیب در 
پروژه سد دز استخدام شدیم. بعدا تعداد ما به 5نفر 
رسید. مهندس اردشیر امانت نیز جزو ما بود. البته 
مهندس امانت از من 10 س��ال بزرگتر بود. ولی با 
هم هم��کالس بودیم. من بودم، مهن��دس فرامرز 
صمیمی، مهندس فریدون پیرم��رادی، مهندس 

شاهرخ منوچهری و مهندس کریم قره باغی. 
در ابتدا به ما کارهای ج��دی نمی دادند و تقریبا ما 
را س��رگرم می کردند. محیط هم محیطی نبود که 
ما زندگی راحتی داشته باشیم. یعنی از لحاظ مواد 
غذایی ما فقط محدود بودیم به ناهار و شام و جیره 
غذایی رستوران. مغازه میوه فروشی، سبزی فروشی 
و سوپرمارکت هم نبود. در نتیجه ما زندگی مرفهی 
نداشتیم. از طرفی زندگی کاری ما هم رضایت بخش 

نبود. چون به ما کار جدی نمی دادند. 
بنابرای��ن بعد از م��دت کوتاهی، ح��دود یک ماه، 
اعتراض��ات م��ا ب��ه آمریکایی ه��ا ش��دت گرفت 
و آمریکایی ه��ا را وادار کردیم که م��ا را به عنوان 
مهندس بپذیرن��د و به م��ا کار بدهند. م��ا آنقدر 

گفت و گو

دوس�ال اول که در س�د دز بودم. 
اول ما را تحویل نمی گرفتند. چون 
تحت فشار دولت ایران قرار شده 
بود ایرانی ها هم در چنین پروژه ای 

استخدام شوند
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سماجت و کوشش کردیم که بعد از چند ماه دارای 
مشاغل جدی مهندسی شدیم. به طوری که من و 
مهندس امانت، مهندس ناظر بدنه سد و تونل های 
سرریز و س��اختمان های جانبی شدیم و مهندس 
پیرمرادی و ش��اهرخ منوچهری مسئول نیروگاه و 

تونل های آبگیر شدند. 
ما به قدری با س��ماجت و با نظم کار کردیم که تا 
پایان کار مسئولیت عمده نظارت بر ساختمان های 
سد و س��رریزها و نیروگاه سد و تونل های ارتباطی 
با ما بود. خارجی ها بس��یار از عملکرد گروه ایرانی 
راضی بودند. بعد از این که سد تمام شد، کسی به 
ما نگفت که از س��د برویم چون حقوق ما را دولت 
می داد. اما من احساس کردم که دیگر اینجا کاری 

برای من نیست. 
در نتیجه به تهران آمدم و سازمان برنامه مرا برای 
دفاتر فنی که ت��ازه ایجاد کرده بودند، اس��تخدام 
کرد. این بار به بندر عباس رفتم. وقتی رفتم، دیدم 
کارهایی که به من ارجاع می کنند، بس��یار پیش پا 
افتاده است. راهسازی های روستایی بدون اعتبارات 
مالی درست. می گفتند به جای دستمزد روزی یک 
کیلو آرد به کارگر بدهید. آن هم کارگری که تجربه 
آموخته نبود و آردی که سازمان ملل یا فائو به ایران 
کمک می کرد به اسم آرد کارده. این آرد غالبا هم 
شپشک زده و خیلی آلوده بود. چند ماه بندرعباس 
بودم و از این بورکراسی از کار افتاده و عقب افتاده 

آزرده خاطر شدم و به تهران برگشتم. 
مهندس سدهی  که معاون سازمان برنامه و رییس 
دفاتر استان ها بود، مرا به مازندران فرستاد. حدود 
یک سال هم در مازندران ماندم. البته از بندرعباس 
بهتر بود. اما با زمینه فکری و تجربه ای که در سد دز 
داشتم مرا ارضا نکرد. همواره در فکر این بودم که 

آنجا را هم ترک کنم. در این زمان به من خبر دادند 
که تغییراتی در سد دز پیش آمده و سازمان آب و 
برق استان خوزستان تش��کیل شده و می خواهند 
مهندس جدی��د بگیرند. من به رییس س��ابقم که 
یک آمریکایی بود مراجعه کردم و او با عالقه از من 

دعوت کرد تا با خودش کار کنم. او رییس قسمت 
مهندسی س��ازمان آب و برق خوزس��تان بود. من 
مجددا برای بار دوم به همان سازمان برگشتم. البته 
موسسه قبلی به عنوان مشاور به کارش ادامه داد، 
اما مجری، خود سازمان آب و برق خوزستان بود. 
من در آنجا مدارج ترقی را طی کردم. بعد از مدتی 
رییس اداره مهندسی ش��دم و بعد از مدتی یعنی 
سال 44 که شبکه آبیاری دز بزرگ در دست اجرا 

بود، به این پروژه پیوستم.
شبکه آبیاری و زهکشی دز به مساحت 100 هزار 
هکتار، هنوز هم بزرگ ترین ش��بکه آبیاری ایران 
اس��ت. البته ش��بکه آبیاری مغان هم با وس��عتی 
نزدیک 90 هزار هکتار از شبکه های آبیاری بزرگ 
کشور است. ولی تا امروز شبکه ای به وسعت شبکه 

آبیاری دز نداشته ایم.  
ش��بکه مورد اش��اره به وسیله مهندس��ین مشاور 
آمریکایی مدیریت می ش��د. زمانی فرا رس��ید که 
س��ازمان آب و ب��رق خوزس��تان تش��خیص داد، 
نمی تواند هم��واره به خارجی ها متکی باش��د. در 
نتیجه ابتدا مهندس اردشیر امانت و مدت کوتاهی 
پس از ت��رک خدمت او، من را ب��ه عنوان مهندس 
مقیم ی��ا Resident Engineer معرفی کرد. با 
اینکه خیلی جوان بودم. برای آمریکایی ها دش��وار 
بود که م��ن را بپذیرن��د، اما بع��د از مدتی مجبور 

شدند، بپذیرند.
از آن زمان مسئول شبکه آبیاری دز شدم. اما بعد 
از چند ماه در گزینش اعزام به خ��ارج برای ادامه 
تحصیل قبول شدم و به کشور هلند برای تحصیل 
در رش��ته س��ازه های آبی و آب ه��ای زیرزمینی 
رفتم. دکتر وصال معاون فنی س��ازمان آب و برق 
خوزس��تان، در غیاب من نه تنها از سر لطف شغل 
من را نگهداش��ت، بلکه  انجام وظای��ف من را هم 
به عهده گرف��ت. پس از نزدیک دو س��ال غیبت و 
بازگش��ت به ایران، دوباره در ش��بکه آبی دز ادامه 
خدمت دادم. این بار از س��مت مهن��دس مقیم به 
مدیریت اجرایی شبکه  آبیاری و رهکشی دز ارتقا 
یافتم. چون هم تحصیالتم متناسب با رشته کاری ام 
بود و هم آزموده تر ش��ده بودم. در نتیجه تا مدتی 
پیش از پایان شبکه دز در سمت مدیر اجرایی انجام 

وظیفه کردم. 
در ای��ن دوره یکی از کارهای درخش��ان و ماندنی 
که انجام شد، این بود که چون ش��بکه آبیاری دز 
ب��ا وام بانک جهان��ی تامین اعتبار می ش��د، طبق 
مقررات بانک جهانی انتخاب پیمانکار با نظر و طبق 
روش های آنان باید انجام می ش��د. برای این کار از 

گفت و گو

ما به قدری با سماجت و با نظم کار 
کردیم که تا پایان کار مسئولیت 
عمده نظارت بر س�اختمان های 
س�د و نی�روگاه س�د و تونل های 
ارتباطی با ما بود. خارجی ها بسیار 
از عملک�رد گ�روه ایران�ی راضی 

بودند
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روشی بین المللی به نام نظام ارزیابی پیمانکار قبل 
از واگذاری کار استفاده می کردند. 

وقتی موعد تهیه اسناد مناقصه های نواحی مختلف 
ش��بکه فرا رس��ید، ازمهندس مش��اور آمریکایی 
خواس��تم که پیمانکاران ایرانی را هم در فهرست 
اس��امی دعوت ش��دگان بگنجانند، تا پیمانکاران 
ایرانی هم با فناوری اجرای ش��بکه های آبیاری و 
زهکشی و احداث س��ازه های آبی آش��نا و سپس 
خبره شوند. اما بانک جهانی مخالفت کرد و گفت 
پیمانکاران ایرانی تاکنون هیچ کدام تجربه احداث 
شبکه آبیاری نداشته اند و ما وام را صرف پروژه هایی 
می کنیم ک��ه پیمانکارش م��ورد وثوق ما باش��د. 
پیمانکار ایرانی تجربه ندارد و مورد وثوق ما نیست. 
من بر ای��ن امر س��ماجت ک��ردم و در مذاکرات و 
مکاتبات تاکی��د می کردم که پیمان��کار ایرانی در 
راهس��ازی صاحب تجربه است و س��اخت شبکه 
آبیاری هم چندان تفاوتی با راهس��ازی ندارد. من 

آن موقع حدود 30 سال داشتم. 
استدالل می کردم که برای راه خاکریز ایجاد می کنید 
برای کانال هم همینطور. بع��د داخل خاکریز مثل 

ترانشه، با مقطع ذوزنقه حفاری می شود. 
برای حفاری در راهسازی یک زهکش یا یک کانال 
خاکی با بلدوزر و بیل مکانیکی حفر می ش��ود، در 

شبکه آبیاری هم همینطور است.
 تنها تفاوتی که وجود دارد، سازه های هیدرولیکی 
است که در مقایسه با سازه های راهسازی از ظرافت 
و پیچیدگی  بیش��تری برخوردار است. به هر حال 
اس��تدالل های من مورد قبول واقع نش��د و بانک 
جهانی زیر بار نرف��ت و نپذیرفت ک��ه پیمانکاران 
ایرانی در مناقصات شبکه آبیاری دز شرکت کنند. 
برای پیگیری موضوع از خوزستان  به تهران آمدم و 

به سازمان برنامه مراجعه کردم. 
چون اعتب��ارات کاره��ای عمران��ی از طریق این 
س��ازمان تامین می ش��د. به مدیریت آب سازمان 
برنامه و مهندس پرویز حکمت که آن موقع معاون 
مدیریت آب س��ازمان برنامه ب��ود، مراجعه کردم. 

ایشان از دوستان من بود. 
ماجرا را با ایش��ان در میان گذاش��تم و گفتم: اگر 
پیمانکار ایرانی در این پ��روژه تجربه نیاموزد، کی 
باید ای��ن اتفاق بیافت��د. حکمت اس��تدالل من را 

پذیرفت و گفت: چکار باید بکنیم. 
گفتم: تنها راهش این است که اعتبار از منابع ریالی 
داخلی تامین ش��ود و وام بانک جهان��ی را نادیده 
بگیریم. پرویز حکمت با کمال درایت و صمیمت و 
احساس میهن پرستی این پیشنهاد را پذیرفت. کار 
بسیار مشکل و تقریبا نشدنی بود، اما بعد از مدتی 
تالش و کوش��ش تقریبا به ثمر رسید و توانستم از 

پیمانکاران ایرانی در این پروژه دعوت به کار کنم.

 پیمانکارانی مانند، شرکت های ست، بتا، آوج، آرمه، 
تله تک، نیر پارس، اسداکباتان و غیره وارد مناقصه 
این شبکه شدند و این شبکه آبیاری تماما با حضور 
پیمان��کاران ایرانی به اتمام رس��ید و امروز یکی از 
بهترین شبکه های آبیاری کشور است که هنوز با 

موفقیت کار می کند. 

  در این دوره شما ساكن خوزستان بودید؟
بله من 20 سال ساکن خوزستان بودم.

   شما از تهران به خوزستان رفتید. سكونت 
در جای�ی تا ای�ن ح�د دور از مركز ش�اید با 
مشكالتی همراه باش�د. چه خاطراتی از این 

دوران دارید؟
رفتن من به خوزستان موهبتی بود که توسط اولین 
مدیر عامل س��ازمان آب و برق خوزستان حاصل 
شد. آقای عبدالرضا انصاری که قبال وزیر کار بود، به 

عنوان اولین مدیر آب و برق خوزستان انتخاب شد. 
این سازمان را تش��کیل داد. کار بزرگی که ایشان 
کرد، استخدام تعداد کثیر فارغ التحصیالن ایرانی از 

دانشگاه های ایران و دانشگاه های خارج بود. 
من رقم دقیقی ندارم، اما فکر می کنم، حدود 200 
نفر لیس��انس و فوق لیس��انس و دکترا جمع کرد. 
برای همه اینها در خوزستان منزل فراهم کرد. به 
همه اتومبیل داد. منازل مبل��ه و مجهز به کولر به 
ما دادند. اگر مجرد بودی��م، در خوابگاه های مجهز 
ساکن می شدیم و اگر متاهل بودیم در منازل مبله 

استیجاری سازمان سکونت می کردیم. 
منازلی که تمام وس��ایل زندگی را داشت. در کنار 
این پروژه ها شهرک هایی ساخته شد. به طوری که 

ما کنار دزفول و اندیمش��ک بودیم، اما درون شهر  
یک شهرک مدرن بود. با تسهیالتی مانند سینما، 
رستوران، زمین های ورزشی، استخر شنا، باشگاه 
ورزشی، باشگاه گلف، باشگاه سواری و غیره. زندگی 

اجتماعی مرفه و خوبی هم داشتیم. 
همه تحصیل کرده و هم سن و س��ال بودیم. کم و 
بیش در یک زمان ازدواج کرده و بچه دار ش��دیم. 
بنابراین رواب��ط اجتماعی خوبی با هم داش��تیم. 
االن بچه های من، یعنی پسر 48س��اله ام و دختر 
46س��اله ام هنوز با بچه های همکاران آن دوره در 

سراسر دنیا در ارتباط هستند. 
سازمان یک زندگی اجتماعی فوق العاده لذت بخش 
را برای ما فراهم کرد و همین باعث شد که نیروی 
جوان تحصیل کرده عالقمند شود که در خوزستان 
کار کن��د. در آن زمان در خوزس��تان مواد غذایی 
نایاب و یا کمیاب بود. من این خدمات آقای انصاری 
و تشکیل سازمان آب و برق خوزستان را یک تحول 

عظیم توسعه ای برای منطقه خوزستان می دانم. 

  شما سه بار قبل از انقالب تقدیر شدید؟ این 
تقدیرها به دلیل كدام پروژه ها بود؟

زمانی که برای بار دوم به خوزس��تان برگش��تم و 
رییس اداره مهندسی شدم، توانستم اداره مهندسی 
را به حدی توس��عه دهم که عالوه بر رفع نیازهای 
فنی طرح های ساختمانی سازمان رو به گسترش 
آب و برق خوزستان، اداره مهندسی، ظرفیت و توان 
ارایه خدمت به اهواز مرکز استان و سایر شهرهای 

استان را داشته باشد. 
تهیه طرح های توسعه ش��هری، کتابخانه، ادارات، 
سالن اجتماعات، خیابان سازی، پارک ها، استادیوم 
ورزش��ی، مدرس��ه، باش��گاه،درمانگاه و غی��ره از 
جمله خدماتی بودند که مجان��ی و بدون دریافت 
حق الزحم��ه و با اس��تفاده از امکانات س��ازمان به 

شهرداری ها و فرمانداری ها ارایه می شد.
تعمی��ر ابنی��ه باس��تانی، از جمله دیگ��ر خدمات 
داوطلبانه بود. به طوری ک��ه با حکم وزیر فرهنگ 
و هنر به س��مت نایب رییس حفاظت آثار باستانی 
خوزستان برگزیده شدم و در تعمیر و مرمت بعضی 
آثار از جمله مسجد جامع دزفول با قدمت بیش از 
هزار سال مش��ارکت کردم. مجموعه این اقدامات 

باعث شد، برای اولین بار تشوق شوم. 
در توسعه شبکه آبیاری دز و پیشرفت آن کوشش 
بس��یار به کار بردم. در حدود 60نفر آمریکایی در 
آن پروژه کار می کردند. در مدت��ی که آنجا بودم، 
به تدریج از تعداد خارجی ها کاس��تم و ایرانی ها را 

جایگزین آمریکایی ها کردم. 
این حرکت بسیار مورد توجه در منطقه قرار گرفت. 
این بود که در مراح��ل پایانی ش��بکه آبیاری دز، 

شرکت آمریکایی مجری سد دز 
به خاطر ایرانی بودن مرا استخدام 
نکرد. این حرف انگار اثر بس�یار 
بدی در روحیه من گذاش�ت. من 
با هزار امی�د و آرزو می خواس�تم 
مهن�دس ش�وم ت�ا به کش�ورم 
خدمت کنم. چطور ی�ک خارجی 
در کش�ور من به من می گوید، ما 
ایرانی استخدام نمی کنیم؟ خیلی 
تحقیر ش�دم. هنوز بع�د از 50 و 
چند سال این تحقیر را در وجودم 

احساس می کنم

گفت و گو
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به پیش��نهاد دکتر ایرج وحیدی مدیر عامل وقت 
س��ازمان و تایید مهندس روحانی وزیر آب و برق، 

مورد تشویق و تجلیل قرار گرفتم. 
دفعه سومی که مورد تجلیل واقع شدم ، زمانی بود 
که اجرای طرح کش��ت و صتعت کارون شامل 25 
هزار هکتار مزارع نیشکر و شبکه آبیاری و زهکشی، 
احداث کارخانجات تولید شکر از نیشکر به ظرفیت 
250 هزار تن، احداث س��ه شهرک مسکونی برای 
کارکنان و کارگ��ران پایان یافته بود و در س��مت 
مدیر عامل س��ازمان آب و برق خوزستان توانسته 
بودم موانع راه اندازی نیروگاه یک هزار مگاواتی سد 
کارون و دشواری های آبرسانی مجتمع عظیم پترو 
شیمی ایران- ژاپن و دیگر مسایل اجرایی منطقه را 

بر طرف کنم. یعنی سال 1357.

   بعد از انقالب فعالیت شما به چه شكل شد؟
البته الزم اس��ت قبل از آن در م��ورد فعالیتم پس 
از اتمام ش��بکه آبی��اری توضیح دهم. بع��د از این 
که شبکه آبیاری دز تمام ش��د، من به قایم مقامی 
ش��رکت کش��تیرانی کارون منصوب ش��دم. نادر 
حکیم��ی یکی از دوس��تان م��ن که از اش��خاص 
بااس��تعداد آن زمان بود، در ته��ران معاون وزارت 
دارایی شد. بعد از معاونت وزارت دارایی به مدیریت 
عامل شرکت جدیدالتاسیس کشت و صنعت کارون 

منصوب شد. 
این ش��رکت هنوز فعالی��ت خود را ش��روع نکرده 
بود. قرار بود، یک مجتمع کش��ت و صنعت نیشکر 
احداث کند. این ش��رکت نیاز به ی��ک مدیر مقیم 
در خوزس��تان داش��ت. در نتیجه نادر حکیمی از 
من دعوت کرد تا در س��مت قایم مقام مدیر عامل، 
مس��ئولیت مدیریت و هدایت اجرای طرح عظیم 
کشت و صنعت نیش��کر کارون را به عهده بگیرم. 
وقتی ابعاد پروژه را تعریف کرد، دیدم ابعاد نجومی 
است و بیش از آن چیزی است که می تواند نظر من 

را جلب کند.
40 هزار هکتار زمین در مجاورت شوش��تر وجود 
داشت به اسم دیمچه. دیمچه از دیم می آید یعنی 
جایی که آب نیس��ت و زراعت با باران است. باران 
هم در فصل زمستان می بارد نه در تابستان. اراضی 

خیلی وسیعی بود. 
قرار بود در این زمین یک مجتمع کشت و صنعت 
نیشکر به وجود بیاید. در مساحت 25 هزار هکتار 
آن نیشکرکاری ش��ود و بعد درو شده و به کارخانه 
رود و از آن شکر سفید اس��تحصال شود. تولیدات 

جانبی هم تبدیل به نئوپان شود. 
مالس آن ه��م تبدیل ب��ه الکل صنعتی و اس��ید 
سیتریک و سایر محصوالت شود. بعد تفاله نیشکر 
هم تبدیل به کاغذ شود. این برای من خیلی آرمانی 

ب��ود. از اینکه نامزد اجرای چنین مجتمعی ش��ده 
بودم بسیار خوشحال بودم. 

با این که عازم تهران بودم و می خواستم در تهران 
ساکن شوم و بچه ها در تهران درس بخوانند، اما این 
پروژه آنقدر ابع��ادش آرمانی بود که پذیرفتم چند 
سال دیگر هم در خوزستان بمانم. پیشنهاد کار را 

قبول کردم. 
یادم می آید روزی که ن��ادر حکیمی زمین ها را به 
من نش��ان داد 25یا 26 مرداد 1353 بود. منطقه 
گرم و داغ مثل آتش؛ اما این اهداف همین طور توی 

ذهن من حرکت می کرد. 
من قبول کردم و 31 ش��هریور کار را شروع کردم. 
رفتم توی منطقه چادر زدم. پیمانکار محلی انتخاب 

شده و اولین کمپ موقت کارگری راه اندازی شد. 
کار را با 5 هزار پرسنل آغاز کردیم. 

به طور خالصه در ظرف 36 ماه ش��اه آمد و کیسه 
شکر را روی تس��مه نقاله گرفت. این رکورد هنوز 
توی ایران شکسته نشده است. 5 هزار هکتار شبکه 
آبیاری بس��ازی؛ 25 هزار هکتار زمین را تسطیح 
کنی و زیر کش��ت نیش��کر ببری؛ جاده آس��فالته 
ارتباطی بس��ازی؛ خط راه آهن به ش��بکه راه آهن 
کشوری وصل کنی؛ خطوط انتقال برق به منطقه 
بیاوری؛ آب تامین کنی؛ سد انحرافی را تمام کنی و 
بعد کارخانه 250 هزار تنی شکر را به بهره برداری 
برسانی؛ بعد از 36 ماه شکر توی کیسه روی تسمه 
نقاله آماده باشد. رکورد اجرای این طرح با آن همه 

گفت و گو
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پیچیدگی و عظمت هنوز در ایران شکس��ته نشده 
اس��ت.   البته این کار با همکاری تع��داد زیادی از 
مهندس��ان ایرانی صورت گرف��ت و چیزی که در 
آن پروژه موتور حرکتی بود، عشق، ایمان و عالقه 
به پایان کار بود. چون ما یقین داش��تیم که پایان 
کار برای کشور بس��یار نفع دارد و بسیار اقتصادی 
است. اوال 5 هزار و 500 شغل دایمی ایجاد کرد. در 

اقتصاد منطقه تاثیر بسیار زیادی گذاشت. 
شهر شوشتر یک روستا بود که بعد از این پروژه به 
یک شهر بزرگ تبدیل شد و 5هزار و 500کارگر  و 
کارمند در این مجتمع مشغول به کار شدند. البته 
بعد از انقالب ای��ن رقم به 13 هزار نفر رس��ید که 
ناشی از بی انضباطی هایی بود که بعد از انقالب پدید 
آمد. اما االن این رقم کاهش یافته و مجتمع هنوز 
به کار خود ادامه می دهد. ای��ن از افتخارات کاری 
من است. به خصوص برنامه زمان بندی دقیق این 

کار. پروژه اسفند سال 56 به اتمام رسید و کارخانه 
افتتاح شد. 

بعد از این که کشت و صنعت کارون به ثمر رسید، 
آقای پروی��ز حکمت وزی��ر نیروی کابین��ه هویدا 
ش��ده بود. در آن زمان کش��ور با بح��ران بی برقی 

روبه رو ش��ده بود. به طوری که ش��ب ها برق همه 
کشور قطع می ش��د. یکی از دالیل آن بحران سد 
کارون بود. این سد قرار بود یک سال زودتر به مدار 
بیاید و برق تولیدی آن هزار مگاوات بود. این هزار 
مگاوات می توانس��ت به ش��بکه برق کشور کمک 
کند. اما چون به موقع وارد مدار نش��ده بود، کشور 
با خاموش��ی های پیاپی روبه رو بود. این قضیه در 
کشور بحران سیاسی به وجود آورد. پرویز حکمت 
وقتی وزیر شد، اولین کارش این بود که این بحران 

را حل کند. 
بنابراین ب��ه بازدید پروژه کش��ت و صنعت کارون 
آمد. بعد از ناهار گفت: من ب��رای بازدید نیامده ام، 
من آم��ده ام از تو دعوت کنم ک��ه مدیرعامل آب و 
برق خوزستان ش��وی. چون تو می توانی برق آنجا 
را راه بیان��دازی. من اصال حاضر نب��ودم این پروژه 
را رها کنم. چون دوست داش��تم چندین سال در 

گفت و گو

بع�د از انق�اب اس�تاندارد های 
ش�بکه آبی�اری کش�ور را تدوین 
کردم که از طرف سازمان برنامه 
به صورت 7 جلد کتاب به ش�کل 
دس�تورالعمل منتش�ر و ب�ه همه 

مهندسین مشاوران اباغ شد
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بهره برداری آن هم حضور داشته باشم. اما حکمت 
آنقدر اصرار ک��رد که به خاطر اصرار یک دوس��ت 

قدیمی، این پیشنهاد را قبول کردم.
خرداد 1356 مدی��ر عامل آب و برق خوزس��تان 
شدم. به این ترتیب برای سومین بار به این سازمان 
برگش��تم. البته بسیار اس��تقبال ش��د. ابتدا فکر 
می کردم جای عبدالرضا انص��اری می روم که این 

کار را با آن وسعت راه انداخته بود. 
اما وقتی رفتم با یک س��ازمان آشفته مواجه شدم. 
متوجه شدم در زمان مدیرعامل قبلی، بسیاری از 

پروژه ها متوقف ش��ده؛ بس��یاری از کارمندان کار 
نمی کنند؛ بی انضباطی و بیکاری هس��ت؛ سازمان 
بودجه ندارد؛ از همه مهم تر اختیارات سازمانی برای 

تشویق و تنبیه و پاداش وجود ندارد. 
ی��ک کار تعمیرات��ی می خواس��تی انج��ام دهی، 
می گفتند بودج��ه نداریم. اینها خیل��ی مرا آزرده 
کرد و از آمدن به س��ازمان پشیمان بودم. به خاطر 
تجربه ام کارهای بسیاری از شرکت های پیمانکاری 
و مهندس مشاور به من پیش��نهاد می شد. در این 

فکر بودم که کار را رها کنم و برگردم.
 در عین حال به خودم نهیب زدم که چرا می خواهی 
فرار کنی؟ بهتر اس��ت بمانی و تغییر دهی. تحول 
ایجاد کنی. پس باید اول ابعاد مس��اله را بشناسم. 
پس به کمک همکارانم که بچه های تحصیل کرده و 
بااستعداد استان بودند، کار را شروع کردم. این افراد 
بعدا در کشور پراکنده شدند و با مدیریت خود روی 
سایر پروژه ها تاثیرگذار بودند. به کمک آنان کتاب 

"مشکالت و تنگناها" را تالیف کردم.
 چاپ این کتاب تمام شده و در دست صحافی بود 
که رییس س��ازمان امنیت اس��تان، سرهنگ زند 
وکیل به دفتر من آمد و گفت که شنیده ایم چنین 
کتابی در دست چاپ دارید. چطور شما علیه دولتی 
که به شما افتخار داده و ش��ما را مدیرعامل کرده، 
کتاب می نویس��ید؟ گفتم من علی��ه دولت کتاب 
نمی نویسم، بلکه دولت را نقد می کنم و اشکاالت را 

عنوان می کنم. 
گفت به هر ح��ال ما اجازه نمی دهی��م، این کتاب 
منتش��ر ش��ود. اما چون مدیر چاپخانه از دوستان 
من بود، ح��دود 150 نس��خه آن را گرفتم و بین 
نمایندگان مجلس، وزرا، همکاران و سناتورهایی 
که می ش��ناختم، توزیع کردم. در نتیجه هر چند 
به آن وسعت پخش نشد، اما به طور محدود پخش 
شد و سرانجام از دفتر مخصوص شاه سر درآورد. در 
مکاتبات من نامه ای هست که شاه از نخست وزیر 
پرس و جو ک��رده که درب��اره این مش��کالت چه 

اقدامی کرده اید؟ 
این کتاب، س��ازمان آب و برق خوزستان را با عدد 
و رقم و گراف و جدول ترس��یم می کند و می گوید 
این سازمان به عنوان یک سازمان عمران منطقه ای 

تشکیل شده است. 
چون خوزستان پتانسیل نفت دارد. 30 درصد آب 
ایران در خوزستان است. زمین های حاصلخیز دارد. 
آفتاب درخش��ان دارد. کنار دریا واقع شده و انواع 
و اقسام پتانس��یل های طبیعی را دارد. سازمان به 
عنوان یک سازمان عمران منطقه ای ساخته شد و 
می توانست کارهای بزرگی بکند. کما این که در آن 
مدت هم کارهای بزرگ و اساسی انجام داده است. 
در این کتاب نش��ان دادم که در ظرف چند س��ال 

چطور این س��ازمان کوچک شد و رو به اضمحالل 
رفت. در پایان کتاب، هم مش��کالت سازمان و هم 
دشواری های سازمان های دولتی مستقر در تهران 
را در ارتباط با س��ازمان آب و برق خوزستان بیان 
کردم. ی��ک جمله آورده ام، "من اج��ازه پول حرام 
ک��ردن دارم، ولی اجازه پول درس��ت خرج کردن 

ندارم."
بعد پیش��نهاد کرده ب��ودم که اجازه داده ش��ود تا 
سازمان طبق اساسنامه اش به صورت بازرگانی اداره 
شود و نیاز به انواع مجوزها از تهران نداشته باشد، 
می تواند با درآمدهای خود، به خوبی اداره شود. اما 
مقررات دولتی و بوروکراسی دست و پاگیر اداری 
و ناکارآمد اجازه نمی دهد، مدیرعامل درست رفتار 
کند. این نظام اداری نادرست سبب عقب ماندگی 

ما می شود. ما بی پول و ناتوان نیستیم. 
در بخش��ی از کتاب هم تصاوی��ر زندگی قدیمی و 
زندگی جدید نشان داده ش��ده است. زیر هر کدام 
از این تصاویر هم جمله ای نوشته شده است. مثال 
زیر عکس سد دز نوش��ته شده "بهره برداری از سد 
دز یکی از مس��ئولیت های مهم سازمان آب و برق 

خوزستان است. "
در این بخ��ش هم توضیح داده ش��ده ک��ه باید از 
سد نگهداری کنیم. ما می س��اختیم، اما نگهداری 
نمی کردی��م. درس��ت مث��ل االن! می س��ازیم اما 
نگهداری نمی کنیم. چرا دریاچه ارومیه خش��ک 
شده است. چون زیاد سد س��اخته ایم و از طبیعت 
نگه��داری نکرده ایم. م��رداب گاوخون��ی، مرداب 
بختگان، مرداب هامون، مرداب هورالعظیم، مرداب 
گاوخونی، زاینده رود، ادامه رودخانه کارون همه رو 

به خشکی گذارده اند. 
درنتیجه س��طح کیفی کار بسیار پایین آمده بود و 
تقریبا س��ازمان رو به تعطیلی رفته بود. گفتم اگر 
نگهداری نکنیم، دوباره به نقطه اول برمی گردیم. 
این کت��اب بالفاصله به دربار انع��کاس پیدا کرد و 

باعث شد گشایشی در کار ما به وجود بیاید. 
از جمل��ه این که قرار ش��د، ش��اه ب��رای بازدید از 
تاسیسات به خوزستان بیاید. آن موقع رسم بر این 
بود، هر کس می خواست کاری انجام دهد، الزم بود 
یک امریه داشته باشد. با امریه همه قانون ها کنار 

می رفت. شاه به خوزستان آمد. 
من به جای یک امریه، 91 امریه گرفتم. این مساله 
در عین حال مرا آزرده کرد که چرا باید مملکت ما 
نظم و سیستم نداشته باش��د و کارها با امریه جلو 

برود. 
االن هم همینطور است. ما نه مشکل اعتبار داریم 

و نه کمبود نیروی متخصص. 
ما یکی از با هوش ترین مردم دنیا هستیم. االن اگر 
به دانش��گاه های آمریکا و اروپا بروید حتما یک یا 

گفت و گو
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چند شخصیت برجسته ایرانی پیدا می کنید.
 در خود ای��ران ما از لح��اظ تکنول��وژی، دانش و 
تجربه هیچ چیز کم نداریم. ام��ا از 10درصد این 
میزان دانش و تجربه هم استفاده نمی شود. چون 
ما فردگرا هستیم، سیس��تم گرا نیستیم. یک نفر 
درباره سرنوش��ت یک بخش از صنع��ت یا اقتصاد 
کش��ور تصمیم می گیرد. مثال وزارت نیرو مسئول 
آب کشور اس��ت، اما معاون وزیر نیرو سیستم آبی 
کشور را مدیریت می کند. در حالی که ذی نفعان و 

سهم بران آب در این کار نقشی ندارند. 
نهادهای مردمی، انجمن های تخصصی و صنفی در 
هیچ کاری نقش ندارند. دولت ما همه کاره است. 
همه چیز در انحصار دولت است. اقتصاد در انحصار 

دولت است. 
مدیریت در انحصار دولت است. صنعت در انحصار 
دولت اس��ت. هیچ انجمن و نهادی در سرنوش��ت 
کشور نقش ندارد. اشکال کار ما اشکال بوروکراسی 

است.

 مشکالت فرهنگی ما نیز ناشی از این است که همه 
چیز در انحصار دولت است. دولتی حجیم، متورم، 
پرهزینه و قانون گری��ز. ما برای هم��ه چیز قانون 

داریم، اما بسیاری از قوانین اجرا نمی شود. 
قبل از انقالب 5 قان��ون برنامه ای داش��تیم و بعد 
از انقالب ه��م 5 تا قان��ون برنام��ه ای. قوانین بعد 
از انقالب مث��ل چه��ارم و پنجم که بعد از س��ند 
چشم انداز تدوین شد، آرمانی ترین قوانینی است 
که در ایران تصویب شده اس��ت. اما به هیچ یک از 
اهداف سند چشم انداز نرسیده است. اینها ناشی از 

قانون گریزی نظام اداری ماست. 
نظام اداری موقعی موفق می ش��ود که توس��عه در 
همه بخش ه��ای جامعه به طور م��وزون جلو برود 
و سیس��تم عمل کند نه فرد. ف��ردی هم که عمل 
می کند، پاس��خگوی تصمیمش باش��د. اما اینجا 
هیچ وقت نمی بینید، از کس��ی پرس و جو ش��ود. 
اگر تخلفی هم صورت می گیرد، به ش��خص، مقام 
دیگری می دهند. یا مش��اور می ش��ود یا 

مشاور عالی.

   اتفاقا یكی از سواالت 
م�ا در ارتباط ب�ا نگاه 
توس�عه ای شماس�ت 
در خص�وص  ك�ه 
آن نیز كتاب هایی 
كرده ای�د.  تالی�ف 
در  می كنی�د  لط�ف 
این خص�وص توضیح 

بفرمایید. 
بعد از انقالب شاغل نبودم. 
س��ال 60 ی��ا 61 دکت��ر 

بانکی، رییس وقت س��ازمان برنامه ب��ه من پیغام 
داد که برای گفت و گو به دفترشان بروم. هم ایشان 
و ه��م مهندس طباطبای��ی، معاون وق��ت وزارت 
کش��اورزی مرا دعوت کردند تا نظرات��م را درباره 
توس��عه جویا ش��وند. چند جلس��ه با دکتر بانکی 
صحبت کردم. ایشان خیلی عالقمند شد که بیشتر 

با من صحبت کند. 
در یکی از جلس��ات از من پرسید: االن چه کمبود 
فاحش��ی در کش��ور می بینی؟ عرض کردم برای 
مثال در زمینه شبکه های آبیاری کشور استاندارد 

ملی نداریم. 
هر جا ش��بکه آبیاری س��اخته اند، یا اسراییلی ها 
س��اختند، مثل دش��ت قزوی��ن. ی��ا آمریکایی ها 
ساختند، مثل خوزستان. یا فرانسوی ها ساختند، 
مثل گیالن. یا بلژیکی ها ساختند، مثل تاسیسات 
جیرفت. چرا ما نباید خودم��ان معیار خودمان را 
داشته باش��یم؟ هر مهندس مش��اور خارجی که 
می آوریم با معیارهای کش��ور خودش برای ما کار 

می کند. 
ایش��ان خیلی اس��تقبال کرد و گفت: خودت این 
کار را می کنی؟ گفت��م: بله! پس من در ش��رکت 
مهندسین مشاوری که بعد از انقالب درست کرده 
بودم، استانداردهای شبکه آبیاری کشور را تدوین 
کردم که از طرف سازمان برنامه به صورت 7 جلد 
کتاب به ش��کل دس��تورالعمل منتش��ر و به همه 
مهندسین مش��اوران ابالغ ش��د. 7 جلد کتاب، از 

نشریه شماره 103 تا نشریه شماره 109.
غیر از این، 8 کتاب دیگر از من منتشر شده است. 
از کتاب های آخر "زیر آسمان زمین" صرفا در مورد 
مسایل محیط زیستی اس��ت. یک کتاب دیگر که 
وزارت نیرو تا به حال دو بار آن را چاپ کرده است.

 کتاب مهندسی "رودخانه های دز و کارون" است 
که این کتاب تم��ام ویژگی های فن��ی، تاریخی و 

گفت و گو
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هیدرولیکی دز و کارون را بیان می کند. این کتاب 
مرجعی اس��ت برای همه پژوهشگرانی که بر روی 
رودخانه ه��ای خوزس��تان کار می کنن��د و آمار و 

اطالعات زیادی در آن آمده است.
یک کتاب هم راجع به بحران آب نوشته ام که سال 
82 منتشر شد که چون مطمئن بودم که آب کشور 
دچار بحران می شود، دس��ت به نگارش این کتاب 
زدم. امید داشتم که با این کتاب توجهات بیشتری 
به مساله آب جلب شود که متاسفانه شرایط فعلی 
نشان می دهد که جلب نشده اس��ت. بعد از کتاب 
"بحران آب" کتاب دیگری دارم به نام "تقابل منابع 
زیستی با الگوی مصرف" که باز یک کتاب محیط 

زیستی هست.
البته مربوط به ایران نیست ولی مسایل ایران هم 
در آن لحاظ شده است. نش��ان می دهد که چطور 
جامعه جهانی با منابع محیط زیست در ستیز است 
و بدون توجه به پای��داری این مناب��ع، همینطور 
مصرف می کند و بیش از حد آنها را از بین می برد. 

آخرین کت��اب که تازه منتش��ر ش��ده "تاریخچه 
برنامه ریزی توسعه در ایران" است. که علت تالیف 
آن برمی گردد به این که من در طول 50 سال که 
در سمت های مختلف، مهندس طراح، مدیر اجرا، 
مدیر پروژه و مدیر اداری سمت داشتم، همواره از 
بورکراسی کشور رنج  برده ام. یعنی هر جا می رفتم، 
مانع را آدم ها نمی دیدم؛ مانع را بی پولی نمی دیدم؛ 

مانع را نظم نابسامان اداری کشور می دیدم.
 درنتیجه از 5 – 6 س��ال قبل در صدد بودم به این 
پرسش پاسخ دهم که "ما چگونه و چرا نمی توانیم 
نظم درستی داش��ته باش��یم؟" این بود که ناگزیر 
بودم یک کار پژوهشی انجام بدهم و باید یک مورد 
خاص را انتخاب کرده و روی آن مطالعه می کردم. 
چندین موضوع خاص را مد نظر قرار دادم و دیدم 
که برنامه ریزی توس��عه از همه بهتر اس��ت. چتر 
بزرگتری است و پوشش بهتری به ما می دهد. هم 
از لحاظ اقتصادی، هم سیاسی، هم اداری و هم از 
لحاظ عمرانی. این بود که بررسی روند برنامه ریزی 
توسعه در کشور و به طور کلی توس��عه را مد نظر 

قرار دادم. 
در این کتاب حدودا 85 سال اخیر تاریخ کشورمان 
را برداشت کرده و به زبان مهندسی در یک پروسه 
طولی توضیح داده ام. در این پروسه 5 سال 5 سال 
یا 10 سال 10 سال توسعه کشور اسکن می شود. 
توس��عه را به سه قس��مت تقس��یم کردم. توسعه 
بی برنامه زم��ان رضاش��اه و توس��عه برنامه ریزی 
ش��ده زمان محمدرضا که 5 برنامه بوده اس��ت و 
توس��عه بعد از انقالب که آن هم 5 برنامه اس��ت. 
تمام اینها مستند است. تمام این برنامه ها و اهداف 
آنها را از س��ازمان برنامه گرفته ام و با  عملکرد آنها 

مقایسه کرده ام. وقتی بررسی می کنید، می بینید 
که هیچ یک از این برنامه ها به اهداف خود دس��ت 
پیدا نکرده اند. منتها قبل از انقالب برنامه س��وم تا 
حدودی به اهداف��ش نزدیک ش��د. برنامه چهارم 
بیشتر. اما متاسفانه برنامه پنجم با شکست مواجه 

شد.
برنامه های بعد از انقالب متاسفانه هیچ کدام به ثمر 
نرسید و از همه تاسف بارتر اینکه وقتی سند آرمانی 
چش��م انداز تدوین می ش��ود و به دنبال آن برنامه 
چهارم و پنجم به تصویب می رس��د، دو مصوبه به 
روسای جمهور ابالغ می ش��ود، یکی سیاست های 
کلی برنامه چهارم و یکی سیاست های کلی برنامه 
پنجم ک��ه بر خصوصی س��ازی اقتصاد و تش��کیل 
نهادهای مدنی تاکید می کند. ن��ه تنها هیچکدام 
اتفاق نمی افتد، بلکه رش��د 8 درصدی که تکلیف 

شده بود، پیش بیاید به رشد منفی می رسد. 
کتاب یک فصل آسیب شناسی دارد. در این فصل 
تمام نارس��ایی های مدیریتی ترس��یم شده است. 
آخرین فصل کت��اب تحت عنوان چاره پیش��نهاد 
می کند، ما زمانی از این گرفتاری ها رها می شویم 
که به توس��عه اهمیت بدهیم و برای اهمیت دادن 
به توسعه هم باید برویم به دنبال نظریه سیستم ها. 
یعنی سیستم در کشور ما حاکم شود و نه فرد. در 
کش��ورهای توس��عه یافته وقتی به جایی مراجعه 
می کنید، شخص طبق سیس��تم وظیفه ای دارد و 
جواب ش��ما را می دهد. بنابراین حقوق شما ضایع 
نمی شود. اما اینجا وقتی مراجعه می کنید، کارمند 
اگر دوست داشته باشد کار ش��ما را انجام می دهد 
وگرنه شما را سر می دواند. این سرگردانی ادارات 
ما ناشی از سلیقه ها و اغراض ش��خصی است. اگر 
سیس��تم باش��د این حیف و میل ها نمی شود. این 
فسادها به وجود نمی آید. اگر قانونمندی باشد، این 
همه فساد مالی که در کشور ما موج می زند، اتفاق 

نمی افتد. فکر می کن��م، تا این لحظ��ه این کتاب 
بهترین میراث من برای نس��ل جوان اس��ت. این 

کتاب را من به جوان ها پیشکش کردم. 
 م��ا چی��زی از تاریخ م��ان نمی دانی��م. م��ا اگر از 
تاریخ مان اطالع داش��ته باش��یم، در می یابیم که 
بسیاری از مش��کالت ما ریش��ه در تاریخ گذشته 
ما دارد. م��ن نمی توان��م انگش��ت روی هیچ آدم 
مش��خصی بگذارم و بگویم این مقص��ر گرفتاری 
ماس��ت. گرفتاری ما برمی گردد به دیوان ساالری 
2500 ساله ما. کشور ما کشور استبدادی بوده و در 
این کشور اس��تبدادی هیچ وقت قدرت اقتصادی، 
ق��درت اجتماعی و قدرت دوم��ی در مقابل دولت 

نبوده است. 

  سال گذشته كانون یک گردهمایی درباره 
خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار كرد. در 
صحبت هایتان به خشک ش�دن مرداب ها و 
دریاچه ارومیه اشاره كردید. به نظر شما چه 
راهكاری برای جلوگیری از این اتفاق می توان 

ارایه داد؟ 
من فک��ر می کنم بهتر اس��ت راهکاره��ا را از یک 
کارشناس بپرسید. این مساله نیاز به خرد جمعی 
کارشناسی دارد. چون فاجعه آنقدر بزرگ است که 
حد ندارد. منتها ریش��ه این اشکال به برنامه ریزی 

توسعه ای برمی گردد. 
قبل از انقالب قرار بود، برنامه ریزی توسعه بر مبنای 
آمایش سرزمین باش��د. یعنی برمبنای جغرافیای 
کش��ور، جمعیت، منابع و پتانس��یل اقلیمی. این 
اتفاق نیافتاد. طرح آمایش س��رزمین تهیه ش��د. 
مبتدا فراهم ش��د، اما خبرش نیام��د. برنامه های 
بعدی هم که تهیه شد، همیش��ه تحت تاثیر نفوذ 
دولت قرار گرفت. یعنی اگر یک برنامه در دس��ت 
تهیه بود، نماینده مجلس می رفت، توصیه می کرد 
که اینجا باید س��د ساخته ش��ود. وزیر نظر خود را 
تحمیل می کرد. بعد از آن هم سدسازی در کشور 
ما مد شد. علی رغم این که بسیاری از کارشناسان 

مخالف بودند. 
سدسازی همینطور در کش��ور ما ادامه پیدا کرد. 
سدسازی خوب اس��ت. خود من در کار سدسازی 
بودم. اما سدسازی همیشه آخرین گزینه است نه 
اولین گزینه. وقتی هیچ گزینه دیگری برای تامین 

آب ندارید، سدسازی می کنید. 
کش��ور ما امروز قربان��ی ندان��م کاری و بی توجهی 
مجریانی است که نظرات کارشناسی را مورد توجه 
قرار نداده اند. محیط زیست در کشور ما بی اهمیت 
تلقی ش��ده اس��ت. یعنی هر کارشناس��ی که کار 
توسعه ای کرده است، به دس��تورات کارفرما توجه 
کرده تا به رعایت شرایط محیط زیستی. بسیاری از 

ما چیزی از تاریخ مان نمی دانیم. 
ما اگر از تاریخ مان اطاع داش�ته 
باش�یم، در می یابیم که بسیاری 
از مش�کات ما ریش�ه در تاریخ 
گذش�ته م�ا دارد. م�ن نمی توانم 
انگشت روی هیچ آدم مشخصی 
بگ�ذارم و بگوی�م ای�ن مقص�ر 
گرفت�اری ماس�ت. گرفت�اری ما 
برمی گ�ردد ب�ه دیوان س�االری 

2500 ساله ما

گفت و گو



خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران / سال بیست و سوم / شماره 164 تا 166 / زمستان 1392 28

مهندسان مش��اور ما فرمانبر کارفرمایشان بوده اند. 
چون می خواسته اند شرکت و کارمندانشان را حفظ 

کنند.
 این خطر همواره کش��ور ما را تهدید کرده اس��ت. 
کمتر کارشناس��ی مس��تقل عمل ک��رده و کمتر 
توانسته جلوی کارفرمای خود بایستد. کارشناسان 
و مهندس��ین نباید مناف��ع مل��ی را به خاطر منافع 
حرفه ای ذبح کنند و باید به مسئولیت های اجتماعی 

خود توجه عمیق و شرافتمندانه داشته باشند.

   در شهر تهران  نمود این بی برنامگی خیلی 
بیشتر است. 

درباره ش��هر تهران گفتید، دل مرا ب��ه درد آوردید. 
یکی از چیزهایی که بسیار مرا متاثر می کند معماری 
ش��هرهای کشورمان اس��ت. 55 س��ال قبل وقتی 
دبیرس��تان می رفتم، منزل ما حوالی میدان شاپور 

بود. 
دلخوشی صبح ها این بود که سلسله جبال توچال را 
ببینم. از میدان شاپور که به مدرسه رهنما می آمدم، 
ستیغ توچال و کوهپایه های ش��میران چشم انداز 

جلوی من بود. این یک موهبت و نعمت خدادادی 
بود. 

این یک منظ��ره طبیعی و دل انگی��زی بود که هر 
ش��هری در دنیا ب��ه آن ارج می نه��د وآن را حفظ 
می کند. اما ما قدر این چش��م انداز بدیع و باشکوه 

را ندانستیم. 
ما این زیبایی ها و ش��ادابی ها را با ساخت برج های 
بلن��د در کوچ��ه پس کوچه ه��ای پی��چ در پیچ و 
پس��ت و بلند الهیه و در باغ های سرسبز شمیران 
مس��دود کرده ایم. میلیون ها نفر م��ردم تهران از 
این چشم انداز با شکوه، روح نواز و دل انگیز محروم 

شده اند. 
دوم این که تهران چند دره سرس��بز مصفا داشت. 
دره های ییالقی اوین، درکه، فرحزاد، کن، سولقان، 
دربند، جعفرآباد، لواسانات، اوشون، فشم، میگون، 
شمش��ک، دربندس��ر و نظایر آنها. تم��ام طراوت، 
ش��ادابی و زیبایی طبیعی این دره ها زیر س��اخت 
آپارتمان های چندین طبقه و ویالهای گران قیمت 

مدفون شده است. آخر چرا؟ 
تمام دنیا س��واحل نیلگون دریاها را برای استفاده 

عموم می گذارند؛ از ساحل فاصله می گیرند؛ اتوبان 
می سازند؛ این ضلع اتوبان آپارتمان یا برج های بلند 
می سازند و سمت دریا را با حریم کافی برای رفاه و 

آسایش مردم آزاد می گذارند. 
بنابراین هم تجمع م��ردم را در برج ها دارند و هم 
همه از زیبایی دریا استفاده می کنند. ما تمام ساحل 
زیبای دریای خزر را آلونک ساخته ایم. ساحل را با 
بتن، س��یمان و آهن کثیف و کریه کرده ایم. آنچه 
هم که باقی مانده پر از زباله های شهری است. این 
بی انصافی و بی توجهی به حقوق شهروندی نیست؟

   دریا به اس�تخر خصوصی ویالهای منطقه 
تبدیل شده است. 

تهران به این پهناوری یک خیابان ندارد که بتوانید 
در آن ق��دم بزنید. ی��ک خیابان زیبا ن��دارد که به 
خارجی ها نش��ان دهید. مث��ال می گویند، پاریس 

شانزلیزه را دارد. 
سانفرانسیس��کو برادوی را دارد. ما کدام خیابان را 
داریم؟ قب��ال خیابان ولی عصر را داش��تیم که االن 
نمی توان در آن حرکت کرد. یعنی این کالن شهر 

گفت و گو
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کشور ما امروز قربانی ندانم کاری 
و بی توجهی مجریانی اس�ت که 
نظرات کارشناسی را مورد توجه 
قرار نداده اند. محیط زیس�ت در 
کش�ور ما بی اهمیت تلقی ش�ده 
اس�ت. یعنی هر کارشناس�ی که 
کار توس�عه ای ک�رده اس�ت، به 
دس�تورات کارفرما توجه کرده تا 

به رعایت شرایط محیط زیستی

تهران یک خیابان ندارد که مردم در آن قدم بزنند. 
یک راه تنفس ندارند. همین فرح��زاد و درکه هم 

غیرقابل استفاده شده اند. 
در جوانی اهواز برای من آرمان بود.  ولی االن واقعا 
از این که به این ش��هر بروم، فرار می کنم. به خاطر 
کراهت و زشتی این شهر. همه شهرهای کشور االن 
این طور شده است. چرا ما نباید نظم و برنامه داشته 
باشیم؟ در همه کشورهای دنیا، توسعه شهری بر 
اساس زون بندی و منطقه بندی انجام می شود. چه 
اشکالی داشت برج های ما در دامنه جنوبی تهران 

مستقر می شدند؟ 

   و باغات و فضای سبز شمال تهران هم حفظ 
می شد.

باغ ه��ا برای م��ردم می ماند. به پارک های وس��یع 
تبدیل می ش��د. این برج ه��ای بلند الهی��ه، با این 

ترافیک سنگین چطور توجیه می شود؟ 

  جن�اب مهن�دس! از مش�كالت كش�وری 
بگذری�م، می خواهم نظرت�ان را درباره كانون 
بپرس�م. كانون نیز در طول حیات خود درگیر 
یک سری مشكالت و فراز و نشیب بوده است. 
نظرتان در مورد كانون چیست؟ از كی با كانون 

آشنا شدید؟ چه انتقادی به كانون دارید؟
من با کانون از سال های دور آشنا شده ام. تاریخ آن 
را به خاطرم نیست. چند سال عضو هیات تحریریه 
کانون ب��ودم. با دکتر فرزانه و مهندس مس��گرپور 
و دیگر دوس��تان خبرنامه را منتشر می کردیم. در 
مورد کانون نظرم مثل نظری است که در مورد همه 
نهادهای اجتماعی و انجمن ها دارم. متاسفانه یکی 
از مشکالت اجتماعی ما این است که این انجمن ها 
رش��د نمی کنند. اگر آب نروند و کوچک نش��وند، 
رشد نمی کنند. این یک مش��کل اجتماعی است. 
شاید به دلیل این اس��ت که همکاری اجتماعی ما 
کم است. هنوز نتوانسته ام برای این موضوع دلیل 
مشخصی پیدا کنم. اما می بینم هنوز هیچ انجمن و 
جامعه ای نداریم که رشد کرده و بزرگ شده باشد. 
مثال چند سال قبل انجمنی به نام انجمن مدیران 
فنی و اجرایی با اهداف بس��یار خوب تشکیل شد. 
همه مدیران فنی و اجرایی را که بیش از 15 سال 
تجربه داشتند، دعوت کرد و همه هم عضو شدند. 
یادم است در گردهمایی آن بیش از هزار نفر آمده 
بودند. این بسیار هس��ته خوبی برای کشور بود که 
مدیران اجرای��ی در یک کل��وپ و جامعه ای با هم 
معاش��رت کنند و از تز و آنتی تز هم سنتز به وجود 
آوردند. اما ای��ن انجمن به تدریج کوچک ش��د تا 
اینکه به کلی ناپدید شد. همین که کانون دوام آوده 
است، بس��یار خوب و امیدوارکننده است. البته به 

همت دکتر کمره ای، مهن��دس عطاردیان، دکتر 
فرزانه، دکتر زاهدی، مهن��دس انصاری، مهندس 
مس��گرپور، مهندس مهن��ا، مهن��دس کمره ای و 
بس��یاری دیگر اس��ت که این کانون تا کنون سرپا 
مانده اس��ت. منظورم این اس��ت که سیستم این 
کانون را نگه نداش��ته، بلکه ای��ن عالقمندی ویژه 
این شخصیت هاس��ت ک��ه این مجموعه را س��رپا 
نگه داشته اس��ت. در حالی که کانون یا هرانجمنی 
باید به ش��کلی باشد که سیس��تم آن را نگه دارد و 
وابسته به اشخاص نباشد. ما در کشور یک شرکت 
100س��اله نداریم. در اروپا ش��رکت های 400 یا 
500 ساله بس��یار زیاد دیده می ش��ود. مثال وقتی 
کاالیی خریداری می کنید، روی برچسب آن تاریخ 
تاسیس موسسه دیده می شود. مثال زیر آن نوشته 
1722 یعنی از 1722 شروع به کار کرده است. در 
ایران این را نداریم. نهاد مدنی، انجمن یا ش��رکت 
هنگامی که بعد از  20 س��ال یا 30 سال بانی آن از 

بین می رود، موسسه هم از بین می رود. 
من تغیی��ر این وض��ع را یک مق��دار وظیفه دولت 
می دان��م. دولت باید ای��ن کانون ه��ا و انجمن ها را 
حمایت کند. وقتی به صورت کلوپ باشند، انگیزه 
بیشتر می شود در خارج از کشور کلوپ نویسندگان، 
پزش��کان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، بازرگانان، 
مهندسین، روشنفکران و حتی کلوپ های ورزشی 
مثل گلف یا تنیس هم��ه را دور هم جمع می کند. 
برای اینک��ه انگیزه ای ب��رای جمع ش��دن دارند. 
نمی ت��وان فقط م��ردم را برای س��خنرانی دعوت 
کرد. باید باش��گاه، رس��توران، کتابخانه یا س��الن 
ورزشی داشته باشیم. جایی باشد که افراد بتوانند 
در آنجا مسایل اجتماعی را مطرح کنند. در حالی 
که ما خیلی خشک رفتار می کنیم. همکاری های 
اجتماعی ما بسیار کم است. همه می خواهند، من 
باشند. حاضر نیستیم نظرات یکدیگر را قبول کنیم. 

این به مسایل فرهنگی ما برمی گردد. چون از قدیم 
استبداد به ما حاکم بوده است. همیشه فرمان صادر 
شده و همیشه فرمانبر بوده ایم. حاضر نیستیم کار 
گروهی انجام دهیم. کار گروهی ایرانی ها بس��یار 

ضعیف است. 
ما به ش��دت خودکامه و خودمحور هستیم. یکی 
از نکاتی را ک��ه در کتاب "تاریخچ��ه برنامه ریزی 
توسعه" اشاره کرده ام این است که ما باید بپذیریم 
که اش��کال داریم. م��ن در دوران کارم همواره به 
همکارانم ی��ادآوری م��ی کردم من رییس ش��ما 
نیس��تم؛ من نیامده ام، به ش��ما فرمان بدهم؛ من  
وسیله و ابزار تحقق اهداف س��ازمانی شما هستم. 
برای اجرای هدف های ملی و سازمانی شما آماده 
دریافت نظرات ش��ما هس��تم. ش��ما برای توسعه 

سازمان چه پیشنهاد می کنید؟ 
در ژاپن وقت��ی کارگری می خواه��د وارد کارخانه 
شود، بسیار سخت او را می پذیرند. ولی این کارگر 
اگر به عنوان جاروکش استخدام شود، می داند اگر 
کار کند و اراده کن��د، می تواند مدیرعامل کارخانه 
ش��ود. هر روز اختراع��ات جدی��دی در تبلت ها و 
موبایل ها می بینی��د. همان کارگرها هس��تند که 
ایده می دهن��د. پیش��رفت کره و ژاپ��ن به همین 
دلیل اس��ت. صندوق��ی وجود دارد ک��ه هر کس، 
هر ایده ای به ذهنش می رس��د، ب��ه این صندوق 
می اندازد و عده ای هم هس��تند که ای��ن ایده ها را 
بررس��ی می کنند. م��ا نخبه پرور و اس��تعدادپرور 
نیس��تیم. در خارج از ایران دایما مسابقه است که 
جوان ها فکر کنند و ایده بدهند. مردم را به تحرک 
وا می دارند. ما مدام در حال ترس و نگرانی و ابهام 
از آینده بس��ر می بریم. مهندس جوان��ی که دایما 
نگران اس��ت، دلهره و ابه��ام دارد، چطور می تواند 
ایده بدهد و نخبه باش��د؟ تشویق در کار ما نیست. 
حسادت بس��یار زیاد اس��ت. ما متملق و چاپلوس 
هستیم. التماس می کنیم. اعتراض نمی کنیم. در 
فرهنگ غرب التماس، تضرع، چاپلوس��ی، تملق و 
تعظیم را نمی بینید. این واژه ها در فرهنگ ماست. 
دروغگویی و کتمان و ریاکاری در فرهنگ ماست. 
چون احس��اس عدم امنیت می کنیم. عدم امنیت 
ش��غلی و اجتماعی. اگ��ر جامعه در حال توس��عه  
باز باش��د و نخبه پرور، لزومی به کتمان و ریاکاری 
نیست. همه این عادات مظاهر اخالق فارغ از توسعه 
است. چون احساس امنیت ضعیف است، با دروغ، 
ریا، تبانی، تقلب، چاپلوس��ی، التماس و غیره برای 

خود سپر دفاعی می سازیم.

  آقای مهن�دس! اگ�ر اج�ازه بفرمایید، از 
زندگ�ی خصوصی ش�ما ه�م س�وال كنیم. 

شنیده ایم شما اهل ورزش هم بوده اید.

گفت و گو
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گفت و گو

ورزشکار بنام نبوده ام. اما کوهنوردی می کردم. 
اس��کی روی آب می ک��ردم. اس��کی روی برف 
می ک��ردم. تنیس بازی می ک��ردم. همین کارها 
باعث شده که هر دو مفصل ران هایم را از دست 
بدهم. االن ه��ر دو مفصل من مصنوعی اس��ت. 
یکی را 6 سال پیش عمل کردم و یکی را چند ماه 
قبل. بعد از انقالب که خانه نش��ین شدم. 4صبح 
همراه با دوس��تان به قله توچ��ال می رفتیم و در 
راه برگشت برای این که غروب به تهران برسیم، 
سرازیری را می دویدیم. بعد از چند سال یک نفر 
جلوی من را گرفت، گفت: جوان چه کار می کنی؟ 
گفتم: می دوم. گف��ت: این کاری ک��ه می کنی، 
پدر زانوهایت را درم��ی آورد. الیه بین مفاصل را 
می کوبد. همین طور هم ش��د. ب��ه همین دلیل 

زانوهایم ناراحت است.

   فرزندان شما ایران نیستند؟
� پس��رم س��اکن آمریکاس��ت. فوق لیس��انس 
الکترونیک دارد و بس��یار موفق اس��ت. دخترم 
دندانپزش��ک اس��ت. او  عروس آقای هوش��نگ 
سیحون، هنرمند و آرشیتکت معروف است. او دو 
تا پسر دارد، ارسالن و اردش��یر. آنان به سه زبان 
فرانس��ه، انگلیسی و فارس��ی صحبت می کنند. 
پس��رم یک س��ال و نیم قبل با یک خانم ایرانی 
متخصص مغز در آمریکا ازدواج کرد. از او هم یک 

نوه 5 ماهه دارم؛ به اسم اردوان آل یاسین. 

    صحب�ت از نوه هایتان توانس�ت خنده 
برلبانتان بنشاند. شاید برای اینكه در ایران 

مشكالت زیادی داریم.
بله زمانی که من در دانشکده فنی بودم. بسیاری 
از شب ها به سینما می رفتیم. وقتی برمی گشتیم، 
فیلم را تحلیل می کردیم. یکی درباره موس��یقی 
صحبت می کرد یکی درباره سناریو و موارد دیگر. 
منتها من چون در رش��ته س��اختمان تحصیل 
می کردم، به حواشی فیلم و ساخت و سازها توجه 
می کردم. به رفتار و برخوردهای هنرپیش��ه ها با 

یکدیگر و با مراجع گوناگون. 
ب��ه درب��ان ادارات و هتل ه��ا به ش��یوه کارکرد 
منش��ی های ادارات، کارمن��دان و مدی��ران، به 
رفتار پلی��س، نظ��م ترافی��ک و پارکینگ های 
عمومی، نظم خیابان ها و نظم عمومی مرا بیشتر 
تحت تاثیر قرار می داد. بعد آن را با وضع خودمان 
در ایران مقایس��ه می کردم و می گفتم: من چند 
سال دیگر فارغ التحصیل می شوم و 30 سال کار 
می کنم. بعد از 30 سال ما از اینها جلو می زنیم. 
االن وقت��ی می بینیم بعد از 50 س��ال س��یمای 

شهری ما اینقدر خراب شده است، متاثر می شوم. 
چرا م��ن نمی توان��م از رانندگی و ق��دم زدن در 
خیابان لذت ببرم؟ ما یک معبر صاف نداریم که 
یک معلول با صندلی چرخ��دار از روی آن عبور 
کند؟ چرا یک نفر میان سال با عصا نتواند راحت 
در ش��هر حرکت کند؟ یا چرا در س��ال این همه 
تلفات جانی ناش��ی از تصادف داریم؟ اینها همه 
مرا رنج می دهد. برای همین اس��ت که تبسمی 
ندیدید. چ��ون این افس��وس ها آزارم می دهند. 
تهران قدیم یک شهر یک طبقه بود. حداکثر دو 
طبقه، فضای بس��یار زیبایی داشت. االن هیچ 

زیبایی در تهران نمی بینید.
من تهران زمان طفولی��ت ام را به االن ترجیح 
می دهم. من االن اتومبیل دارم، اما نمی توانم 
با اتومبیل بی��رون بروم. مجب��ورم در پراید 
قراضه یک مسافرکش مچاله شوم. سیمای 
عمومی ش��هر مرا آزار می ده��د. فضا برای 
زندگی کردن نداریم. فق��ط پارک ها که در 
آن هم آنقدر ازدحام است که نمی توان در 
آن جا آسایش داشت. کس��ی که خیلی به 
تهران بد کرد، ش��ورای شهرسازی زمان 
آقای کرباس��چی بود که مصوبه فروش 
متراژ را صادر کردند، و شخص کرباسچی 
که بدون رعایت مسئولیت های اجتماعی 

شهردار، مجری مصوبه شورای شهرسازی 
ش��د. کوهپایه های س��بز و خرم دامنه البرز 

و ش��میرانات زی��ر برج های بلن��د و فاقد اصول 
معماری ش��هری در کوچ��ه پس کوچه های کج 
و معوج و س��رباال و س��رپایین باغات شمیرانات 

مدفون شد. 
محیط زیس��ت زیبای تهران را قربانی سوداگری 
شهرداری کرد. در تهران با این جمعیت چندین 
میلیون نفری تعداد معدودی پارکینگ طبقاتی 
وجود دارد. افس��ران راهنمایی دفترچه به دست 
مانند ش��کارچی اتومبیل های م��ردم را جریمه 
می کنند، بدون اینکه در فکر آسایش و رفاه مردم 
باشند. اگر پرسش شود، چرا جریمه می کنی، با 
سرفرازی می گوید تخلف کرده. تخلف هنگامی 
اس��ت که پارکینگ س��اعتی در اختیار باش��د و 
راننده اتومبیل از پارک کردن خودداری ورزیده 
باشد. در هر صورت درد دل بسیار زیاد است و از 

مجال این برنامه خارج است.

    ما ه�م آرزومندی�م با هم�ت نخبگان، 
مش�كالت ایران هر چه زودتر حل ش�ود. 
متش�كریم از وقتی كه در اختی�ار مجله ما 

گذاشتید.
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شركت عطاردیان
مدیر عامل : مهندس  محمدصادق 

الماسی
زمینه فعالیت:  راه سازی  

ساختمان سازی
انتقال آب و فاضالب

آدرس: تهران، استاد مطهري، 
 سلیمان  خاطر درفش،

پالك 8- طبقه  3
تلفن:  88834162
فکس: 88829318

ایمیل: 
info@otaredianco.ir 

مهندسان مشاور سانو
مدیر عامل : مهندس بهمن حشمتی

زمینه فعالیت: طراحی و نظارت سازه  
ژئوتکنیک ، بهسازی

آدرس:خیابان ولیعصر، خیابان 
شهید عباسپور)توانیر(

شماره 11
تلفن : 88770173 ) 7 خط (

فکس: 88775520
www.sano.ir

info@sano.ir  :ایمیل

شركت كیسون
مشاور عالي: مهندس محمدرضا انصاری

زمینه فعالیت: مهندسي، تدارك، ساخت، 
مدیریت پروژه و تامین  مالي پروژه ها؛  در 
حوزه هاي نفت و گاز و صنعت، مسکن، 
سیویل و ساختمان، آب و فاضالب و 

سیستم هاي حمل و نقل ریلي
آدرس: تهران، شهرك قدس، خیابان ایران 
زمین، ساختمان ایران زمین، شماره 2288

تلفن :88072521
فکس: 88072520

 md@kayson-ir.com:ایمیل
 www.kayson-ir.com :وب سایت

شركت تهران بوستن
مدیر 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  دكتربهشتي، 
میدان تختي،  اول خیابان علی 
 اكبری،جنب كوچه مهرداد، 

پالك  119
تلفن :

 88747499-93و88756292
فکس: 88739452

info@tbe.ir :ایمیل

شركت هگزا
مدیر عامل : مهندس حسین چهرآزاد  

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

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

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

كوچه هشتم، پالك 13
تلفن :88742174-88506230

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

شركت مهندسی اردال
.ARDAL ENGINEERING CO

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

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

حفاظتی و پوشش های ضد حریق
آدرس: تهران، خ  خالداسالمبولي،
خ  پنجم   پالك  23، طبقه  همکف

تلفن: 88710809-10
 فکس :88727167

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

www.ardal.co

مهندسین مشاور سیویار
مدیر عامل : دكتر اورنگ فرزانه

زمینه فعالیت:طراحی و نظارت در
 پروژه های تونلهای راه ، راه آهن و 

ایستگاه های زیرزمینی مترو
آدرس: تهران، خیابان كارگرشمالی، 

 روبروی بیمارستان قلب، 
خیابان شکراهلل)یکم(، كوچه آذر، 

پالك 14،طبقه 2
تلفن: 88355804
 فکس :88355841

www.cvr-co.com  :وب سایت
info@cvr-co.com : ایمیل

مهندسین مشاور كاوشگران
مدیرعامل: مهندس فرزان رفیعا
زمینه فعالیت: زمین شناسی، 

مهندسی معدن،
 صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک

آدرس: تهران، 
 سردار جنگل شمالی، بلوار قدس،

 24 متری زیتون، ارغوان 1، پالك 4
تلفن: 021-44806070 

)خط ویژه(
فکس: 021-44808166

ایمیل :
kce@kavoshgaran-mine.com

شركت فرعی راه   
مدیر عامل : مهندس علی آزاد

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

زاینده  رود شرقی، پالك  16
تلفن : 88880055 - 88881166

فکس: 88884573
ایمیل : 

fareirah@yahoo.com

شركت نشـرفـن
مدیر عامل : مهندس آیدین ختالن

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

كنفرانس و نمایشگاه
 آدرس: تهران، میدان فاطمی، 

 میدان گلهاخیابان 1/4، پالك109،
طبقه اول

تلفن:88979251-5
فکس: 88971887

ایمیل : 
info@nashrefan.com 

حامیان خبرنامه کانون

كمیته انتشارات در هر شماره خبرنامه صفحاتی 
را به معرفی مختصر شـركت های اعضـا و زمینه 
فعالیت آنهـا اختصاص مـی دهد. ایـن صفحات 
فرصتی اسـت تـا اعضا عـاوه بر معرفـی زمینه 
فعالیـت خود بـه هم دانشـكده ای ها، از انتشـار 

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

در خبرنامه دعوت می شود.

مهندسین مشاور رمپ

حامیان خبرنامه کانون
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شركت دریاخاک پی
رئیس هیات مدیره : 
دكتر  بهروز گتمیری

زمینه فعالیت: ژئوتکنیک،طراحي و 
نظارت،سازه، سازه هایي زیرزمیني، 

گود هاي عمیق، ژئوتکنیک و 
سازه هاي دریایي

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

تلفن :88930501-5
فکس:

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

شركت صنایع كابل كرمان
مدیر عامل : مهندس علیقلي فرداد
زمینه فعالیت:  :  تولید كننده انواع 

كابل هاي  كواكسیال، 
 مخابرات ،  برق

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

فکس: 22028427
ایمیل:

info@kermancableind.com 

مهندسین مشار رمپ
مدیر عامل: دكتر علي اردكانیان

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

آدرس:خیابان بهشتي شرقي، اندیشه 
اصلي، اندیشه 5 غربي، پالك 9، طبقه 3
تلفن: 88414030، 88414031 

88441880
فکس: 88441879

ایمیل:
ardakanian@yahoo.com

شركت آبفن
مدیرعامل: مهندس احمد قزل ایاغ

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

وفاضالب و كشاورزی
آدرس : سیدخندان،ابتداي سهروردي 

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

infoabfan@gmail.com: ایمیل

شركت پرلیت
مدیر عامل : 

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

ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، 
كاوش های زمینی

 آدرس: تهران،  ایران، میدان ونک، 
خیابان برزیل، بن بست نارنج، شماره 2

تلفن:88784781
فاكس:88796462

info@perlite-co.com:ایمیل

شركت مشاور فربر
FARBAR Consulting Engineers
مدیر عامل : مهندس مهدی محیط كرمانی

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 الدین اسد آبادی 

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

info@farbar-eng.com : ایمیل

شركت صنایع كابل كاویان
مدیر عامل : مهندس حسین حاجي 

حسینلو
زمینه فعالیت:  تولید كننده انواع

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

فکس: 22028427
ایمیل : 

  info@kermancableind.com

شركت آب نیرو 
مدیر عامل : دكتر حسین جاللی

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

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

كوچه سینک ، پالك 18
 تلفن : 4-88754753 و

88745715-16 
فکس: 88759345

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

شركت مهندسین مشاور ماهر 
و همكاران 

مدیر عامل : مهندس حسین كوشافر
 زمینه فعالیت: طراحی و نظارت بر 
پروژه های ساختمانی بیمارستانی، 

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

پالك 11، طبقه 4
تلفن : 88878875 – 88785825

فکس: 88878876
وب سایت: 

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

شركت تعاونی مسكن كانون 
مهندسین فارغ التحصیل

دانشكده فنی دانشگاه تهران
مدیر عامل : مهندس فرشید جلیلوند
زمینه فعالیت:  احداث مجتمع های 

مسکونی برای اعضای كانون و بستگان ایشان
آدرس: تهران ، خیابان كارگرشمالی، 

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

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

ایمیل :
tmkanoon@yahoo.com

سایت اینترنتی :
www.tmk-fanni.com

مهندسین مشاور آبران
مدیر عامل : مهندس علی ربوبی 

خبوشانی
زمینه فعالیت : تاسیسات شهری، 

آب و فاضالب
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی ، 

خیابان كشفیان ، پالك 40
تلفن : 88060441-3
فکس :  88047504

tehran@abran.info  : ایمیل
 www.abranco.net: وب سایت

شركت بسپار پی ایرانیان
مدیرعامل: مهندس روزبه صالح آبادی
زمینه فعالیت: خدمات طرح و اجرای 

بهسازی خاك، پایدارسازی گود با روشهای 
نیلینگ، انکراژ، شمع، دیوار برلنی، بهسازی 

خاك با تکنولوژی میکروپایل، بهسازی 
خاك با استفاده از محصوالت ژئوسنتتیک
آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، 

باالتر از تقاطع مالصدرا، خیابان عرفی 
شیرازی، پالك 36

تلفن: 88610242-3
فکس: 88037652

info@basparpey.com :ایمیل

حامیان خبرنامه کانون
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شركت ساختمانی بتن شانتیه
مدیرعامل: مهندس سید محسن 

مقدس زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار

 آدرس:  چهار راه مطهری،
سهروردی شمالی،كوچه بیشه، پالك 1

تلفن : 88798416-88400099
فکس: 88642004

ایمیل:
info@betonchantier .com

شرکت فنی و ساختمانی کانیو
                             سال تاسیس : 1350  

  
مدیر 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

شركت ساختمانی فیلده
مدیر عامل :

مهندس پیروزكاموری مقدم
 زمینه فعالیت: ساختمان سازی،

 راه سازی
 آدرس: سهروردی شمالی،
 خیابان ابن یمین،پالك 19

تلفن:88735205 و 88741987
فکس: 88764388

p.kamvari@chmail.ir :ایمیل

شركت مهندسان مشاور دریا بندر
 مدیر عامل : مهندس مرتضی بنی جمالی
زمینه فعالیت: مطالعات توجیه فنی و 
اقتصادی، طراحی، مدیریت بر اجرای 
بنادر، سازه های دریایی و مجتمع های 

صنایع دریایی
آدرس: تهران، پاسداران، میدان هروی، 
خیابان موسوی، خیابان شهید ضابطی، 

پالك 9
تلفن: 22516834 و 22516854

فکس: 22516063
 info@daryabandar.com :ایمیل

مدیر عامل: دكتر كامبیز بهنیا
سال تاسیس 1354

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

پایدارسازی گودبرداریها، 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

شركت پیروز آراد
مدیر عامل : مهندس پرویز ونداد

زمینه فعالیت : طراحی ، تهیه ، ساخت ، 
حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی 
سدها و شبکه های آبیاری ، انواع شیرها 

و تجهیزات صنعتی
 آدرس : تهران، شیخ بهایی شمالی،  
بن بست ولیعصر ،پالك 2، طبقه 2، 

واحد 4
تلفکس : 88046484 - 88063477  

88602127
piroozarad@yahoo.com

شركت ساختمانی ویسا

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

زیرسازی راه آهن ، پل ، تونل ، گالری
آدرس: تهران، یوسف آباد ، 

خیابان 24 ، پالك 11
تلفن: 88705198-88720360-

88705193
فکس: 88725007

info@waysa.net :ایمیل

 شركت ساختمانی دنا رهساز
مدیر عامل : مهندس محمد ابوطالبي

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

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

و ساختمان سازي .
آدرس: تهران،  میدان آرژانتین، بلوار 
بیهقي، كوچه هشتم شرقي، پالك3

تلفن: 021-88757360
فکس: 021-88735079

info@denarahsaz.com:ایمیل
www.denarahsaz.com

مهندسین مشاور طرح بامداد
مدیر عامل : مهندس مجتبی كتیرائی

زمینه فعالیت : 
خدمات مشاوره سازه و معماری

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

واحد اول غربی
تلفن : 88058830  و 88058840

فکس : 88618265
كدپستی : 1436744961

ایمیل:
tarhebamdad@gmail.com

شركت انتشارات فنی ایران
مدیر عامل :مهندس سیدرضا كروبی

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

هند،پالك 24
تلفن: 88505055
فکس: 88532136

info@entesharat.com :ایمیل 
www.entesharat.com :سایت

شركت مهندسین مشاور زاویر
   مدیرعامل:مهندس محمدرضا مسعودیه 
زمینه فعالیت: خدمات مهندسي مشاور 
در تخصص صنایع، تولید فلزات اساسي

آدرس: تهران، خیابان مالصدرا، شماره 96
تلفن:

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

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

شركت نیمرخ
مدیر عامل : مهندس محمدباقر 

حدادزاده هندو
زمینه فعالیت:

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

آدرس: بلوار میرداماد،خیابان بهزاد 
حصاری پالك6

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

nimrokh_company@yahoo.com

حامیان خبرنامه کانون
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شركت پارس آداک
مدیرعامل: مهندس كامبوزیا 

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

نیروی برق
آدرس: تهران، خیابان توانیر،

خیابان نظامی گنجوی،شماره 39
تلفــن: 02188772379
فکس: 02188771941

ایمیل: 
pars.adak@hotmail.com 

شركت آب و انرژی
عضو انجمن صنفی شركت های پیمانکار 
تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، سال 

تاسیس1364
مدیرعامل: مهندس محمدرضا 

محمدآبادی كمره ای
زمینه فعالیت:طراحی، اجرا و نگهداری و 
تعمیرات تاسیسات و تجهیزات صنعتی و 
خطوط لوله و ایستگاه های آبرسانی و گاز

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

تلفن:88827634
فکس:88491165

شركت اینترالک
مدیر عامل : 

مهندس محمد شریف 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، كوچه مریم،پالك 3،واحد3

تلفکس: 88530699-704 
 info@interlock.ir :ایمیل
www.interlock.ir  :سایت

شركت آرمان مانگ
مدیرعامل: مهندس قاسـم رحمـانـی
زمینه فعالیت: آسـانسـور و پـله بـرقی
آدرس: تهران، كارگرشمالی، پایین تر 
از چهارراه فاطمی، كوچه هما، پالك 4 

، طبقه 6 ، واحد 18
تلفن: 88973225-9             

       66572620-3
فکس: 88973200                 

66430292
ایمیل:

Info@armanmang.com
سایت: 

www.armanmang.com

شركت سامان پی
 مدیرعامل: دكتر حمیدرضا الهی

زمینه فعالیت: پایدارسازی گودها به روش 
نیلینگ و انکراژ، بهسازی خاك و تحکیم 
پی ساختمان ها با روش های میکروپایل،  

ستون شنی، تراكم ارتعاشی و تزریق
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 
شهیدكالهدوز)دولت(، نبش خیابان 

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

info@samanpey.com:ایمیل
www.samanpey.com  :سایت

مدیر عامل : مهندس عالءالدین سادات 
باریکانی

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

 الکترومکانیکال ، 
ابزار دقیق ،  ابنیه و حمل و نقل

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

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

 Info@parstechno.ir :ایمیل
www.parstechno.ir :سایت

شركت زالل ایران
مدیر عامل : مهندس امیرمنصور عطائی

سال تاسیس 1363
زمینه فعالیت:

تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی؛ 
یوتیلیتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 

منتظری نژاد، پالك 42 كد پستی 
1948814451

تلفن:27190000
فکس: 22844611

www. zolaliran.com

شركت میشو داغی
 مدیر عامل :مهندس احمدعلی پیروزفرد

زمینه فعالیت: پیمانکاري
مجري خطوط انتقال نفت و گاز و آب 
و اجراي كلیه كارهاي ساختماني ، 
تاسیساتي، مجتمع هاي مسکوني ، 

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

 خیابان مطهري ، خیابان منصور ، 
پالك 22، طبقه دوم

تلفن: 88700997-8
فکس: 88722378

ایمیل:
mishodaghi@yahoo.com  

شركت خمیر مایه و الكل 
رازی)سهامی عام(

مدیرعامل: مهندس علی احتشامی
زمینه فعالیت:

 بزرگترین تولید كننده خمیر مایه خشک 
 فوری)ناب مایه( در بسته بندی های 

كیسه ای و وكیوم و ساشه.  بزرگترین 
تولیدكننده اتانول طبی 96درصد و الکل 

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

خیابان برزیل شرقی، بن بست الله، پالك4، 
طبقه اول

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

www.ya-razi.org:سایت

شركت ارجان پی
 

مدیر عامل: مهندس آرش روغنی
زمینه فعالیت :

اجرای دیوار آب بند ، شمع درجا ، نیلینگ ، 
میکروپایل و پرده آب بند

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

تلفن:88285385
فکس:88265764

www.arjanpay.com

شركت آسفالت طوس 
مدیر 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 
پارك ساعی، شماره 2225)ساختمان 

ایرانیان(
تلفن:88672636
فکس:88886415

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

حامیان خبرنامه کانون
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شركت بین المللي ارسا ساختمان
مدیر عامل: مهندس علی خطیبی

زمینه های فعالیت:
پروژه های سیویل صنعتی، سد

و سازه های وابسته، شبکه انتقال آب،
احداث راه، پل و تونل، شمع، حفاری و 

تزریق، آماده سازی و گودبرداری تخصصی
Cو PC,EPC در قالب قراردادهای

آدرس: تهران خیابان میرزای شیرازی، 
كوچه شهدا، پالك 17 تلفن: 20 72 71 88

فکس: 47 18 72 88
 www.arsa.ir:سایت
 info@arsa.ir:ایمیل

 شركت معدنی اماح ایران
)سهامی عام(

مدیرعامل : مهندس علی اكبر ساداتی
زمینه فعالیت: تولید نمک تصفیه )تبلور 
مجدد( ید دار و بدون ید برای مصارف 

خوراكی ، صنایع غذایی و دارویی
سولفات سدیم : برای مصارف پودرهای 

شوینده ، شیشه سازی و صنعتی
آدرس: تهران- خیابان سیدجمال الدین 

اسدآبادی – خیابان 64 پالك 29
تلفن:  88067828 )ده خط(

فاكس: 88037020
info@amlah.com :ایمیل

www.amlah.com :وب سایت

مهندسان مشاور صنعتی نوها
مدیرعامل: مهندس حمید افشار

زمینه فعالیت: ساختمانهای صنعتی، 
سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، صنایع 

فلزات اساسی
آدرس: تهران، قیطریه،

روشنایی، خیابان شهاب،
نبش مهرداد غربی، پالك2
تلفن: 22691060-62
فکس: 22691059

www.knowhow.ir  :سایت
knowhow@neda.net :ایمیل

شركت مهندسین مشاور ترددراه
مدیر عامل: مهندس عباس قدس

زمینه كاری : انجام خدمات فنی و مشاوره 
ای، طراحی و نظارت برحسن اجرا و انجام 

خدمات مشاوره ای
پروژه های راه و راه آهن

آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح، 
كوی بخشی موقر-پالك 8- كدپستی:  

1588834539
تلفن : 88305656 – 88834437 - 

88834510
دورنگار : 88839578

پست الکترونیکی:
info@Taraddod rah.IR 

شركت ساختمانی گراه
 

مدیر عامل :مهندس حسین فقیهی 
مقدم 

زمینه فعالیت :پیمانکاری
آدرس: تهران  خیابان شریعتی خیابان 
داود گل نبی میدان كتابی پالك 24 

طبقه 3 
تلفن: 22868470-22854796

فکس:22867442 
info@grah.ir :ایمیل

مدیر عامل : مهندس عباس مازوچی
زمینه فعالیت : راهسازی

آدرس : تهران خیابان ولی عصر باالتر 
ازچهارراه طالقانی كوچه فرهنگ 

حسینی پالك 1
تلفن :88947052 - 88945491

فاكس : 88944154
ایمیل :

yahoo.com@parizz2004

حامیان خبرنامه کانون

شركت ساختمانی 
پاریز

شركت مهندسی برسامكو  
)سهامی خاص(

 مدیرعامل : مهندس محمداسماعیل 
منبع چی

زمینه  فعالیت : پایه یک رشته  )ساختمان 
و ابنیه _ تاسیسات و تجهیزات(

آدرس : تهران_  خیابان مالصدرا – شیراز 
جنوبی – خیابان

گرمسار شرقی پالك  36  طبقه 4
تلفن :88611812-15  

    فکس :88611778
info@barsamco.com :ایمیل

     barsamco@yahoo.com           
www.barsamco.com :سایت

شركت زمین كاوان زمان
مدیر عامل : مهندس محمدجعفر 

صادقی پناه
زمینه فعالیت : بخش معدن و صنایع 

معدنی از  پی جویی و اكتشاف تا 
استخراج و فرآوری مواد معدنی

آدرس : بزرگراه یادگار امامـ  بلوار 
ایثارگران )شمال(ـ  ایثار دومـ  پالك 10

تلفن : 22136256-9
فکس : 22065391

  Info@zaman- co.com : ایمیل
 وب سایت :

   www.zaman-co.com

شركت ام – ک – بتن
مدیر عامل: مهندس ایرج منصوری

زمینه فعالیت: طرح و اجرای پروژه های 
بتن پیش ساخته و پیش فشرده در 

صنعت راه و ساختمان
آدرس: تهران – فرمانیه غربی – خیابان 

صالحی )ندا( – پالك 5 - زنگ اول
تلفکس: 22241314 – 22241313 - 

22210649
mail@MKBeton.com
www.MKBeton.com

شركت تولیدی صنعتی 
پارس رادیاتور

مدیر عامل: محمد خداپرست
تولید رادیاتور پانلی منازل

آدرس دفتر مركزی :تهران 
خیابان مطهری بعد از مفتح 

شماره 178 ط 1
تلفن :88832014
فکس :88307506

pars-radiator.ir :ایمیل

مهندسان مشاور پاسیلو
مدیرعامل: مهندس حسن زندی نژاد

سال تاسیس:1354
زمینه فعالیت مشاوره، مطالعات، طراحی،
نظارت ومدیریت طرح پروژه های راه وراه 

آهن، قطار شهری وابنیه فنی خاص
آدرس:خیابان مفتح شمالی، كوچه آرام

پالك 37
تلفن:88821884-88838280

فکس:88327628
info@passillo.com

www.passillo.ir

شركت توسار
مدیر عامل: مهندس عباس غفاری

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت راه، 
ابنیه، تاسیسات زیربنایی، انبوه سازی، 

زیرسازی راه آهن و باند فرودگاه
نشانی: تهران، شهرك غرب، تقاطع 
یادگار امام و شهید دادمان، پالك1 

كدپستی:1468617444
تلفن:88374660
فکس:88370516

tossar@tossar.com :ایمیل
www.tossar.com :سایت
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مهندس پرویز ونداد )مكانیک 54(، س�ال گذشته 
به عنوان مهندس برجسته از سوی كانون در جشن 
سالیانه معرفی ش�د. وی به همین مناسبت متنی را 
برای س�خنرانی تدارک دیده بود ك�ه به دلیل ضیق 
وق�ت، نتوانس�ت آن را به ط�ور كامل قرائ�ت كند. 
بنابراین از وی خواستیم تا متن كامل سخنرانی خود 
را برای انتشار در خبرنامه در اختیارمان بگذارد. این 

متن را در پی می خوانید.

از نگاهی ديگر



از نگاهی ديگر

مهندس پرویز ونداد
تیغم به دل شكسته، ولی از كدام خصم؟

زخمم به جان نشسته، ولی در كدام جنگ؟
ما در نبرد بی ثمری جان سپرده ایم!

دكتر حسن هنرمندی

در جشن سالگرد كانون مهندسین، به مناسبتی، 
قرار شد، در مدت زمان مشخص شده و محدودی، 
عرایضی را خدمت همكاران ارایه نمایم. با توجه به 
وقت تخصیص داده شده، عرایضم را در سه بخش 

تنظیم نمودم. 
بخش اول جایگاه و توان بالقوه جامعه مهندسی، 
بخش دوم وضعیت بالفعل و باالخره بخش س�وم 
راهكار پیش�نهادی جهت برون رف�ت از وضعیت 
كنونی. باالخره نوبتم رس�ید، س�الن ها پ�ر بود و 
مخاطب ها نیز هزار نفر مهندس، كمتر یا بیشتر؛ از 

مسن و باتجربه گرفته تا جوان تازه كار. 
دقایقی از وق�ت تخصیص یافته با پاس�خ به یكی 
دو س�وال فنی از دس�ت رفت. باالخ�ره با بخش 
اول ش�روع كردم و ع�رض كردم، دانش�جویان و 
فارغ التحصیالن دانشكده های مهندسی ما ضریب 
هوشی بسیار باالیی دارند، از آموزش نسبتا خوبی 
برخوردارند و از همتایان خود در دیگر كش�ورها 
بالقوه بسیار تواناتر هستند. این توانایی را در كار با 
مهندسان آمریكایی، اروپای شرقی و غربی، ژاپنی 

و غیره به تجربه مشاهده كردم. 
ای�ن توانایی به ای�ن دلیل نیس�ت ك�ه ایرانی ها 
باهوش تر از ملل دیگر هستند، بلكه به این دلیل 
است كه باهوش ترین محصالن ما به دانشكده های 
مهندس�ی می روند. وگرنه پخش ضریب هوشی 
در نوزادان همه جای دنیا تقریبا یكس�ان است. 
تفاوت در بخش اكتسابی دانش، محیط و آموزش 

است. 
در حدود ده س�ال قب�ل كه از انتخاب رش�ته 

دانش آموزان مدرس�ه عالمه حلی، مدرسه 
تیزهوشان پرس�یده بودم، گفتند بیش از 

90درصد، رش�ته ریاضی و بقیه رش�ته 
تجرب�ی را انتخ�اب نم�وده بودند و 

متاسفانه خبری از علوم نسانی و هنر نبود. 
رقاب�ت فش�رده، س�رمایه گذاری و آینده نگری 
والدی�ن، رفتن به كالس ه�ای مختلف خ�ارج از 
مدرس�ه، معلم خصوصی، تخصی�ص بی حد وقت 
ب�رای آموخت�ن، كالس ه�ای كنكور، نداش�تن 
سرگرمی و غیره، س�بب انباشت دانش اكتسابی 
دانش آموزان ما می شود و دست آخر الک كنكور 

سر غربالی های دانه درشت نه از رشته های 
عل�وم پای�ه مث�ل ریاض�ی، فیزی�ک، 

ش�یمی ی�ا ادبی�ات، هنر، فلس�فه و 
سایر رشته های علوم انسانی بلكه 
از دانش�كده های مهندس�ی س�ر 
درمی آورن�د. در دانش�كده های 
مهندس�ی ه�م درس ه�ا از نظ�ر 
محتوا نس�بتا خوب است و تالش 
دانش�جویان ب�رای آموخت�ن نیز 
ادامه دارد و حاصل این مكانیسم، 
مهندس�انی با ت�وان بالق�وه عالی 

می شود.
هنوز عرایضم ت�ا اینجای بخش اول 

نرس�ید كه گفتند وق�ت تمام 
اس�ت!! و كل 

ر  گفتا

این شد كه جامعه مهندسی ما بسیار باهوش است 
و پشتوانه علمی بس�یار خوبی دارد و از همكاران 
خارجی خود س�ر و گردنی بلندتر است و خالصه 

تافته ایست جدابافته.
دنباله عرایض�م و آنچه كه به عل�ت كمبود وقت 
ناگفته ماند، بخش دوم و سوم بود و حاال ادامه آن.

تکنولوژی: متخصصان، مسئوالن و جامعه
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 وضعیت بالفعل 
عرض کردم که جامعه مهندسی ما از هوش سرشار 
و پش��توانه علمی خوبی برخوردار است. پس چرا 
زلزله 5ریشتری، 56هزار کشته می دهد؟ چرا؟ چرا 
زلزله  ده ها بار قوی تر در ژاپ��ن تلفات قابل  ذکری 
ندارد؟ مگر ژاپنی ها هوش و دانش بیشتر یا کتاب ها 
و مراجع دیگری دارند و ما نداریم؟ می خواستم از 
همه مهندسان آن جمع بپرسم، چندتا ساختمان 
می شناسید که در آن برای زلزله فکر شده باشد؟ 
درس��ت خواندید، اشتباه نشده اس��ت، چندتا، نه 
چن��د میلیون؟ چند تا اس��کلت فل��زی می توانید 
نش��انم دهید که طراحیش، س��اختش، نصبش و 
جوشش درست باشد؟ چه کسی جز ما مسئول این 

بمب های ساعتی است؟
سی و چند سال است که موسسه تحقیقات مسکن 
داریم و برای س��امان دادن س��اخت و س��از خود 
نظام مهندسی ساختمان هم درس��ت کردیم. نه 
ساختمان های ما مقاوم تر شد و نه خیال ما از جانب 

زلزله راحت تر. 
یا اصال حرف��ش را نزنی��م و صبر کنی��م تا خدای 
نکرده یک زلزله چهار، پنج ریشتری بیاید تا همه، 
وزیر و وکیل و روزنامه ن��گار حرفش را بزنند؟ اصال 
این چه رفتاری اس��ت که ما داریم؟ تا س��یل آمد، 
همه راجع به س��یل حرف می زنیم و ت��ا زلزله آمد 
درباره زلزله، بعدش هم ت��ا حادثه بعدی فراموش 
می ش��ود. همیش��ه در هیجان حادث��ه حرفش را 
می زنیم نه در زمان مناس��ب آن که زمان فروکش 
کردن هیجان و خوابیدن گرد و خاک حادثه است. 
امروز واقعیت عریانی جلوی چشم همه وجود دارد؛ 
ساختمان های در حال ساخت ما نیز در مقابل زلزله 

مقاوم نیست. 
ما که س��اختن ماشین را چند س��ال زودتر شروع 
کردیم، آنها کجا هس��تند و ما کجا؟ ماش��ین های 
آنها، خیابان ها و بیابان های م��ا را قرق کردند. اگر 
خیامی سرجایش بود، ما کجا بودیم؟ شرکت هپکو 
ما هم س��اخت ماشین آالت راهس��ازی را زودتر از 
دوو و هیوندای شروع کرد. وقتی ما الجوردی ها را 
داشتیم با گروه صنعتی بهشهر، در ترکیه چه خبر 
بود؟ امروز آنها کجا هستند ما کجا؟ عرق شرمی بر 
چهره مدیری، مسئولی پیدا نیست و "بر تنی مویی 

نمی جنید ز تاب غیرتی". 
نزدیک به پنجاه سال است که یک وانت ژاپنی را با 
هزار عیب و بدون کوچک ترین تغییری می سازیم. 
امتیاز پراید را بدون خجالت از کره ای ها گرفتیم و 
س��اختیم؛ از آنجا که هنر فقط نزد ماست، تا حاال 
چند مدل از آن را تولید کردیم، یکی سپرش فرق 
می کند، آن یکی قالپاق چرخش. با کمال افتخار در 
تبلیغات رادیو می گوییم، تنها کش��وری در جهان 

هستیم که L90 اتوماتیک تولید می کنیم!!

وقتی ش��هردار ما می گوی��د، ارز ن��دارم پله برقی 
برای مترو بخرم، من که عضو این جامعه هس��تم، 
از خجالت خیس عرق می ش��وم. راجع به پله برقی 

مترو صحبت می کنیم نه خود قطار.
چه کسی می گوید که نمی توانیم پله برقی بسازیم؟ 
چه کسی می گوید نمی توانیم قطار مترو، کشتی، 
مس��کن امن در مقابل زلزله، وان��ت و مینی بوس 
بسازیم؟ از راه درس��ت امتحان کردیم؟ مملکتی 
که این همه خط مترو در دس��ت س��اخت دارد و 
مردمش بیکارند که قطار مت��رو وارد نمی کند. از 
دانش نانو دم می زنیم، موشک هوا می کنیم، دارو 
می سازیم و چنان از پیشرفت علمی حرف می زنیم 
که نزدیک اس��ت، خودمان هم باورمان شود. آخر 
عزیزان من، اینقدر به افق های دوردست زل نزنیم، 
کمی هم جلوی پ��ای خود را ن��گاه کنیم که توی 
چاه نیافتیم. فکر دیگ، ماهیتابه، مالقه و یخچال 
و ماشین رختشویی باشیم و فکر اتومبیل و لودر و 
گریدر. واقع بین باشیم؛ سرخود را می توانیم کاله 

بگذاریم، ولی سر واقعیت را نه!! اصال و ابدا.
در بخش اول راجع به توان بالقوه جامعه مهندسی 
صحبت شد؛ از ضریب هوشی باالیشان، از اندوخته 
علم��ی، از توانای��ی  و دان��ش آنه��ا. در بخش دوم 
مش��کالت را دیدیم. چ��ه باید کرد؟ اش��کال کار 
کجاس��ت؟ این “کوس��ه ریش پهن” چگونه قابل 
توجیه است؟ چه چیزی عامل این بی ثمری است؟ 

داروی این درد کجاست؟ 
بر این باورم که بیان درد مقدمه درمان آن اس��ت. 
یعنی همانطور ک��ه درد از عالیم کلینیکی و عامل 
شناخت بیماری و درمان آن است. بیان مشکالت 
اجتماعی نیز از عوامل شناخت و نیز رفع آن است. 
برآنم ک��ه در سلس��له نوش��تاری، از منظر آدمی 
غیرمتخصص، مشکالت را بیان نمایم. به این امید 
که متخصصی به نقد برخیزد؛ غلطی را اصالح کند، 
ناگفته ای را بگوید و ش��خص دیگری که آن نقد را 
نقد کند و در این میان حقیقتی آشکار و راهی برای 

خالصی نمودار شود. 
قبل از پرداخت��ن به این مش��کالت مایلم به چند 
موضوع اش��اره کنم؛ اول این که جامعه ما در حال 
گذار از نظام کشاورزی – شبانی به جامعه صنعتی 
است. بنابراین باورهای ما ملغمه ای است از وجنات 
و تجلیات دو نظام، با فرهنگ قدری، ادبیات عرفانی 
و خوار شمردن دانش نمی شود، سمینار بهره وری 
برگزار ک��رد. جلوی تغییر را نمی ش��ود گرفت، در 

باورهای خود تجدید نظر کنیم. 
دوم اینکه به پندار و کردار خ��ود نگاه کنیم، نه به 
گفتارمان؛ با فرهنگ تنسی تاکسیدو بزرگ نشدیم 
که دانش، تمول، کارآفرینی و صنعتگری را فضیلت 
بدانیم. م��ا با فرهنگ ق��دری، رضا ب��ه داده بده و 
دم غنیمت است بزرگ ش��دیم؛ تالش، کوشش و 

کارآفرینی را حرص و آز، تمول را ضدارزش، رقابت 
و غبطه را حسد و نکبت و نداری را ارزش می دانیم 
و اگر روزی کفش نداشته باش��یم، باید دنبال آدم 
بی پایی بگردیم، تا رخ��وت و تنبلی خود را توجیه 
کنیم و این همه آدم صاحب کفش های شیک و زیبا 
را جلوی چشم خود نبینیم. ما میراث دار فرهنگی 
عقل ستیز و تعقل گریز هستیم؛ بعد از معتزله هزار 
سال است که به علم، دانش و عقل ناسزا گفتیم و 
هندسه، نجوم، طب و فلسفه را بنای آخور و بقای 
حیوانات ش��مردیم. زدودن این رسوبات دانش و 
تالش و همت می طلبد.  مهم تر از همه اینکه، یک 
فرصت تاریخی منحصر به فرد و استثنایی در اختیار 
داریم که اقتصاددانان معتقدند در حیات هر ملتی 

یک بار اتفاق می افتد، از دستش ندهیم.
زن و شوهری 25 ساله با دو س��ه تا بچه را در نظر 
بگیری��م. دو نف��ر کار می کنند ت��ا هزینه های این 
خانواده را تامین کنند. بیس��ت س��ال بعد، پدر و 
مادر در میان سالی هستند و فرزندان بیست، سی 
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س��اله، حاال برای همین خانواده، همه چهار، پنج 
نفر کار می کنند. درآمد زیادتری دارند و می توانند 
پس انداز و سرمایه گذاری کنند. بیست سال بعد، 
پدر و مادر به کهن س��الی می رس��ند، این بار فقط 
فرزندان برای تامین مخارج کار می کنند. یعنی دو 

نفر هزینه دارند، ولی درآمد ندارند. 
دیگر پس انداز و س��رمایه گذاری در کار نیس��ت. 
اگ��ر خاطرمان باش��د، مدتی قبل بی��ش از نیمی 
از جمعیت ما را جوانان زیر پانزده س��ال تش��کیل 
می دادند و درصدی هم در سن کهن سالی بودند. در 
نتیجه برای جمعیت فعال و نان آور جامعه، درصد 
بالنسبه کوچکی باقی می ماند. امروز موالید ما کم 
می شود و جمعیت به سرعت به سمت کهن سالی 
می رود و باز نسبت جمعیت ش��اغل به غیرشاغل 
کاهش می یابد. باز دس��تان کمتری ب��رای کار و 
دهان های بیش��تری برای هزینه خواهیم داشت. 
این فرصت طالیی را از دست ندهیم و لعن ابدی را 

برای خود نخریم. 

دست آخر
  خود را بشناسیم و ببنیم که بودیم و که هستیم، 
کدام س��طر از علومی که در مدرس��ه و دانش��گاه 
می آموزیم تولید ماس��ت؟ از فیزیک و ش��یمی تا 
علوم مهندس��ی و روانشناس��ی؟ از محاسبات پل 
و س��اختمان تا تولید پیچ و مهره و نخ و س��وزن؟ 
در کدام فرآیند تحولی ایج��اد کردیم؟ جز گفتن 
"صفت شمش��اد و الل��ه و رخ چون م��ه و زلفک 
عنب��ری" چه تولی��د کرده ایم؟ در تمدن بش��ری 
چه سهمی داریم؟ توجه بفرمایید، تاریخ ادبیات و 
دستور زبان فارسی ما را اروپایی ها نوشتند. بیشتر 
داستان های ما از جنس، امیرارسالن نامدار، چهل 

طوطی و حسین کرد شبستری بود. 
اغلب، تاریخ نگاری و جغرافی نویس��ی ما، از جنس 
چهار مقاله عروضی و عجایب المخلوقات قزوینی 
بود؛ که در یمن رودخانه ای است که روزها از یک 
طرف و ش��ب ها از طرف دیگر جریان دارد و فیلی 
که پرواز می کند و عربی حرف می زند! اگر به تاریخ 

بیهقی می نازیم، باید ببینیم چه کسی آن را برای 
ما پیدا کرد؟

همین خاورشناس��ان اروپایی بودند ک��ه با بودن 
خود، نبودن ما را جبران کردند؛ زبان ما را آموختند 
و برای ما تاریخ، تاریخ ادبیات، دستور زبان فارسی 
نوشتند و کتاب های ما را پیدا و تصحیح و در لندن،  

پاریس و ... چاپ کردند. 
بی جهت خود را فریب ندهیم و از هر کورس��ویی، 
نورافکنی نس��ازیم. اگر ب��ه تذکره االولیای عطار و 
قابوسنامه افتخار می کنیم، یک بار هم شده آنها را 
مطالعه کنیم و ببینیم چه ب��ه خورد ما می دهند؟ 
مالحظه بفرمایید، آقای دکتر غالم حسین یوسفی 
برای این ک��ه قابوس��نامه را قاب��ل تدریس کند، 
گزیده ای از آن را تهیه کرد. )بخوانید سانسور کرد.( 
اگر باور نمی کنید به کت��اب اصلی مراجعه کنید و 

ببینید دغدغه این آقایان چه بود. 
البته بر ای��ن باورم همان طور که ی��ک لیوان دوره 
هخامنشی یا ساسانی، طالیی یا سفالینش فرقی 
ندارد، هویت تاریخی و مایه افتخار ماست نه برای 
اس��تفاده روزمره، مفاخر ادبی، هن��ری و تاریخی 
ما نیز هویت ملی و مایه مباهات ما هس��تند. ولی 
پذیرش دربست باورهایش��ان صحیح نیست. زیرا 
دس��ت کم، تجلیات و جلوه های نظ��ام اجتماعی 

دیگری است. 
به س��رانه مطالعه خود نگاه کنیم؛ تیراژ کتاب ما، 
با چند برابر جمعیت، از گرجس��تان، ارمنس��تان، 
آذربایجان و تاجیکس��تان کمتر اس��ت. به رفتار 
اجتماع��ی و رانندگ��ی خود ن��گاه کنی��م؛ هنوز 
نمی دانیم که رعای��ت قوانین رانندگی برای زودتر 
رس��یدن اس��ت نه عبور از چراغ قرمز. اگر در هر 
جای دنیا، ب��رای وارد نش��دن به ی��ک خیابان یا 
دور نزدن، یک تابلوی کوچک ی��ا یک خط ممتد 
کم هزینه کفایت کن��د، ما باید دی��واری از بتن و 
فوالد بسازیم. این فرهنگ و شخصیت ماست که به 
نمایش می گذاریم. به خطوط ویژه اتوبوس و نرده 
جلوگیری از عبور عابر پیاده ن��گاه کنیم. آمریکا و 
اروپا به جای خود، فیلم خبری تلویزیون از جنگ 
داخلی س��احل عاج هم نش��ان م��ی داد که رنگ 

خیابان، نزدیک خط کشی ها، فرق می کند. 
عزیزان م��ن! این رفت��ار اجتماعی که م��ا داریم، 
هرچند که برای خ��ود ما امری ع��ادی و متعارف 
اس��ت و به آن عادت کردیم، ولی از چش��م یک 
ناظر بیگانه و ناآشنا، رفتاری مجرمانه و نابهنجار 

است.
هی لی ل��ی ب��ه الالیم��ان می گذاریم ک��ه ملتی 
کتاب خوان و بافرهنگ هس��تیم. از س��ر لطف هم 
ش��ده، آیینه را جل��وی رویمان بگیری��م و خود را 
درست ورانداز کنیم. اگر تصویر بدی دیدیم آیینه 

را نشکنیم. خودمان را اصالح کنیم. 

از نگاهی ديگر
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خس��تگی دیروز هنوز از تنم خارج نشده ولی مجبورم 
باالخره از تخت کنده ش��وم. س��رم که در حال کچل 
شدن اس��ت را زیر دوش می گیرم. خشکش می کنم. 
ماینوکس��یدیل کافی را خرجش می کن��م. کلیدواژه 
کارهای امروز را کف دستم ثبت می کنم. از خانه می زنم 

بیرون.
اولین کاری که بای��د امروز انجام بده��م را چکیده وار 
اینطور نوشته ام: “110". یعنی اینکه امروز باید زودتر 
از همه کارها بروم به دفتر پلیس به ع��الوه 10 تا ادامه 
کارهای تمدی��د گواهینامه ام را انج��ام بدهم. معاینه 
چشم پزشکی نشان داده که در این ده سال عینک الزم 
نشده ام. آزمایشگاه هم گروه خونی ام را O+ داد. گواهی 
چشم پزشک و نتیجه آزمایش را در مرحله قبل گرفته ام. 
ماشین را در اولین جای پارک می چپانم. دکمه نوبت را 
که میزنم یک تکه کاغذ نازک می آید بیرون که رویش 
درشت نوشته 142. در پایینش هم نوشته “تعداد افراد 
در صف: 10 نفر”. بعد از چهل دقیقه کاسه صبرم لبریز 
می شود. به متصدی باجه “گواهینامه” معترض می شوم 
که “خانوم قرار نیست این نوبت جلو بره؟” می شنوم”مگه 
نوبت نگرفتید؟ جاتون محفوظه. االن نیم ساعته سیستم 
قطعه. معلومم نیست کی وصل بشه. عجله دارید، یک 
روز دیگه بیای��د.” بعد از هفتاد و ش��ش دقیقه، به فکر 
منصرف شدن هس��تم که صدای خانم آرامی از میان 
هیاهوی جمعیت بیرون می دود که “ش��ماره 142 به 
باجه 3”. بیس��ت و پنج هزار تومن پول طلب می کند. 
اعتراض می کنم “خانوم من دفعات قبلی تا حاال مجموعا 
پنجاه هزارتومن دادما! قبضش��م دارم.” “اونا مال دفتر 
اینجا و دکترا بود. این مال دولته” به ناچار کارت و رمزم را 
می دهم. “یه عکس، کپی شناسنامه، آدرس و کدپستی” 
“اینا رو که دفعه قبل داده بودم” “از سیستم پریده. دوباره 
باید بدید”. سرش را پایین می اندازد. مشغول کار کردن 
می ش��ود و بعد از کندن یک کوه، کاغذی که از پرینتر 
خارج می شود را تحویلم می دهد و می گوید “با این کاغذ 
رانندگی کن. اگه تا یک م��اه و نیم دیگه گواهینامه ات 

نیومد دم در، با همین کاغذ بیا اینجا” “چرا نباید بیاد؟ 
مگه پول پس��ت پیش��تازو ازم نگرفتین؟” بدون اینکه 

جوابم را بدهد دکمه نوبت دهی را می زند. 
از دفتر پلیس می زن��م بیرون و ماش��ین را از پارک در 
می آورم. به خاطر عجله برای رس��یدن س��ر قرار، سپر 
عقب ماشینم به سپر عقب ماشینی که بسیار بد پارک 
کرده گیر می کند و یک طرف س��پر عقب آن ماشین 
آویزان می ش��ود. “چیکار می کنی آقا؟ مگه نمی بینی 
یک طرفه س؟ س��رتو انداختی عین...” ظاهرا به خاطر 
عبور از خیابان عبور ممنوع، مقصر هستم. “آقا ببخشید 
فکر کردم رد می شم. البته ش��ما بد پارک کر...” “چی؟ 
یه طرفه اومدی طلبک...” “ح��اال می گی چیک...” “تو 
می گی چیکار کنیم؟ کارت ماشین و گواهینامه ات رو 
بده برو دنبال کارت تا ببینیم چی می شه” “این کارت 
ماشین. این کاغذم جای گواهیناممه. اینم شماره ام. یه 
میس بنداز. ش��ب بهت زنگ می زنم. خالصه ببخشید 
دوس��ت عزیز.” در راهِ رفتن به آبان، به صافکار آشنایی 
زنگ می زنم که فالنی می آید، کارش را انجام بده، شب 

می آیم و تسویه می کنم.
دومین دستنوش��ته ام این اس��ت: “سفته".ماشین را 
پارک می کنم. می پرم داخل ش��عبه بانک ملی و بدون 
نوبت گی��ری، از نگهبان س��راغ باجه فروش س��فته را 
می گیرم. کارمزد چند برگ س��فته بیست و پنج هزار 
تومان می شود. سریع می پرم بیرون شعبه از عابر پول 

می گیرم و برمی گردم تا سفته ها را تحویل بگیرم.
نوبت سومین خط آبی رنگ روی کف دستم می رسد. 
"وام-آبان". این دوکلمه را در ذهنم اینطوری می خوانم: 
تکمیل کارهای وامی که می خواهم از موسس��ه مالی 
آبان بگیرم. علت این وام عودت دستی هایی است که در 
مدت تعویق شش ماهه واریز حقوق شرکت از دوستان 
گرفته ام برای بازپرداخت اقساط یک دوجین وامی که 
به دالیل مختلف از شرکت و صندوق خانوادگی و بانک و 
جاهای مختلف گرفته ام و البته پول تو جیبی. کل مبلغ 
وام هفت میلیون تومان بیشتر نیست. ضامنش دکتر 
فاتح از همکاران شرکت است که همزمان هیات علمی 
دانشگاه هم هست و از آنجا دولتی محسوب می شود و 
شرایط ضامن را دارد. البته تا امروز سه بار خودم تنهایی 
مراجعه کرده ام تا تمام مدارک قبل از تشکیل پرونده را 
تهیه کنم و همه را قبال با آنها چک ک��رده ام. امروز روز 
موعود است. از دکتر خواهش کرده ام که کار و زندگیش 
را تعطیل ک��رده و ب��رای مراجعه حض��وری به همراه 

مدارکش و انطباق عکس کارت ملی و شناسنامه با جسم 
واقعیش و جلوگیری از هرگونه احتمال کاله برداری، از 
آن سر شهر بیاید و حضورا خود را به کارمند بداخالق 
پش��ت باجه "وام قرض الحس��نه" معرفی کند. وقتی 
می رسم، دکتر نیم ساعت است که منتظرم مانده. قبال 
به من تذکر داده که اگر حکم کارگزینی اش را به جای 
فیش حقوقی ممهور به مهر اداره مالی دانشگاه، که به 
دالیلی نمی تواند تهیه اش کند، قبول نکنند، باید دنبال 
ضامن دیگری باش��م. من هم یک بار ش��خصا مراجعه 
کرده ام و تایید را از مس��ئول بداخالق "بررسی مدارک 
قبل از تشکیل پرونده" گرفته ام. با ورود به موسسه، با یک 
صف ده، پانزده نفری درخواس��ت وام مواجه می شویم. 
از دکتر برای گرفتن وقتش عذرخواهی کرده و اس��مم 
را ته لیست انتظار درج می کنم. نزدیک ظهر نوبتمان 
می ش��ود. کارمند ناراحت دیگری هس��ت که اسمم را 
می خواند. "این فرم ها و پوشه ها رو پرکن. بعد بیا" یک 
دوجین فرم و کاغذ و تعهدنامه می دهد دستمان. "ای بابا! 
خب می دادی توصف پرشون می کردیم، دیگه." جواب 
نمی دهد. ولی در عوض نگاهی می کند که اگر به پدر و 
مادر آبدارچی یا مدیر عامل شرکتت توهین می کردی، 
اینطور نگاهت نمی کرد. فرم ها اطالعاتی می گیرند که 

داستان كوتاه

از نگاهی ديگر

یک طـــرفـه

هادی آجورلو
 عمران88
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مسئول کنترل مدارک مطمئن شود  فقط اگر خودت 
و تمام آش��نایان و بستگان سببی و نس��بی ات در یک 
لحظه توس��ط آدم فضایی ها غیب ش��وند، نتواند پول 
موسسه را زنده کند. در این فرم ها فکر بقیه حاالت قابل 
فرض، شده است. محل زندگی و تملک یا استیجاری 
بودن آن، منابع درآمد، میزان درآمد هریک، ش��رح و 
مبلغ هزینه های ماهیانه، ش��امل هزینه های قبوض، 

پوشاک و مواد غذایی، شماره حساب و مبلغ موجودی 
در بانک های مختلف، سابقه ضمانت برای وام دیگران، 
گواهی عدم وجود چک برگشتی و پرینت حساب جاری 
در صورت وجود، معرفی دو نفر به همراه ش��ماره تلفن 
ثابت و هم��راه برای تماس در ش��رایط اضطراری، فرم 
بیمه وام برای فوت یا جنون قرض گیرنده یا برای شرایط 
جنگ، سیل، زلزله یا بالیای طبیعی، سابقه انواع بیماری 

و کلی مطالب جالب و خواندنی دیگر به همراه نام و نام 
خانوادگی هر دوی وام گیرنده و ضامن، امضا، اثر انگشت و 
تاریخ در پای هر جمله در هر نیم صفحه در تمام صفحات 
فرم ها و پوشه ها. با انگشت های جوهری به همراه دکتر 
برمی گردیم به باجه پیش آدم اخموی آن طرف شیشه. 
"اول خودت بیا جلو و مدارکت رو بده" می شمرم: " این 
دفترچه حسابم، این شناشنامه و کارت ملی و کپیشون، 
این سفته به مبلغ اصل و س��ود وام به همراه امضا و اثر 
انگش��ت خودم در جلو و دو امضا و اثر انگش��ت خودم 
و دو امضا و اثر انگش��ت ضامنم در پشت سفته، فیش 
حقوقی، گواهی کسر از حقوق، پرینت حقوق دریافتی 
در یک سال گذشته. حساب جاری هم که ندارم". شروع 
می کند به بررسی ریز به ریز مدارک و فرم ها. چند باری 
زیر و رویشان می کند. چند باری به محل امضاها و تعداد 
آنها و یکس��ری جزییات قابل گیر دادن، گیر می دهد. 
بعد که مطمئن می شود، دیگر چیزی گیرش نخواهد 
آمد، یک قدم می رویم جلو: "ح��اال خودت برو عقب و 
ضامنت بیاد جلو. مدارکش��م بده." دکتر فاتح مدارک 
را هنگام تحویل دادن معرفی می کن��د: "اصل و کپی 
کارت ملی، شناسنامه، گواهی کسر از حقوق، چک به 
مبلغ اصل و فرع وام با امضای خودم و ایش��ون در رو و 
پشت چک، پرینت حساب جاری فعال، فیش حقوقی، 
پرینت یک سال اخیر حقوق واریزی، اینم اصل و کپی 

حکم کارگزینی.
" در یک لحظه انگار که فحش��ی آبدار به این هیوالی 
بداخالق داده باش��یم، داد می زن��د: "چرا حکمت مهر 
نداره؟ امضای خالی که به درد نمی خوره. این حکم اصل 
نیست. صد بار بهتون می گیم تا مدارکتون کامل نشده، 
نیاید واسه تکمیل پرونده. مگه بهت ن..." می دوم وسط 
حرفش "آقای محترم، این اصِل حکمه. مهر هم نداره. 

من با همکارتون هماهنگ کردم برای این حکم. 
گفتن ایرادی نداره" مدارک را بر می گرداند: "پس برید 
با خودشون صحبت کنید". "نیستن که. انگار مرخصی 
ان". "خب برید هفته بعد بیاید. من نمی تونم اینو قبول 
کنم". "عیب ن��داره. میام. فقط هفت��ه بعد که مراجعه 

ضامنم الزم نیست؟" "چرا. ایشونم باید باشن"...
دیگر از کوره در می روم و هرچه که بلدم نثارش می کنم. 
با وساطت دکتر و سایر همکاراِن بداخالق و معاون شعبه، 
قایله ختم می شود و قرار می شود هفته بعد برای رو در 
رو کردن با آن کارمند مرخصی رفته، فقط خودم بیایم و 

مراجعه ضامنم الزم نباشد.

دم صالت ظهر است. با دکتر خداحافظی می کنم و در 
وضعیت انرژی صفر به سمت شرکت روانه می شوم. 

ضمن کار، تا غروب چند باری با عماد تلفنی صحبت 
می کنم. مهربان ش��ده است. اس��مش عماد است. 

از نگاهی ديگر
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برای برخی هزینه ها کس��ب تکلیف می کند. دقیقا 
نمی فهمم چه می گوی��د. "آقای عماد هرچی الزمه 
بگیرید من حساب می کنم". یک س��اعت زودتر از 
معمول و با عجله از ش��رکت خارج می شوم. اول تِه 
عابرم را درمی آورم. بعد می روم به سمت پمپ بنزین. 
چراغ زرد بنزین مدت هاست زار می زند. صف طویل 
چند خطه بنزین را که می بینم، به صرافت دالل های 
دم خیابان می افتم. می پرس��م: "چند لیتره این؟" 
"هیژده لیتر".ط��ی نکرده، می گویم"باش��ه. بریز." 
ظرِف سر خالی، به نظر نمی آید هجده لیتر باشد. مرد 
روغنِی بنزین فروِش ته ریش دار، پالستیک ته بریده 
نوشابه یک و نیم لیتری را سروته به محل باک وصل 
می کند و بنزین های��ی که با س��همیه چهارصدی 
پیکان وانت قراضه رو به موت��ش خریده قلپ قلپ 
می ریزد توی باک ماشین. من که تویش را نمی بینم 
ولی حدس می زنم خیلی وقت اس��ت هفتاد درصد 
باالیی اش زنگ زده. "نوزده هزار تومن." ش��اخ های 
گوزنی ام از میان دود باالی س��رم س��بز می شود و 
چش��مهایم از حدقه خارج می ش��وند. "چه خبره؟ 
مگه لیتری چنده؟" "هزار". "هزارم که باشه، می شه 
هیجده تومن. چرا نوز..." "بنزینت نوزده لیتر ش��د. 
می کنه نوزده تومن. ضرب بلدی؟" "مرد حس��ابی، 
تو که گفتی هیجده لیتر، بعدشم همه همکاراتون 
هفتصد میگیرن. ت��و ..." "صف��و نمی بینی؟ زودتر 
می پرسیدی وقت مارم نمی گرفتی، بنزینم رو بهت 
نمی فرو..." بح��ث باال می گیرد. ول��ی به یقه گیری 

نمی رس��د. عجله دارم. ولش می کنم ب��ه امان خدا. 
سوار ماشین می ش��وم. فقط چک می کنم آن چراغ 
لعنتی زرد در جلو داشبورد خاموش شده باشد. در 
راه با پیمان هماهنگ می کنم که بروم پیشش. هوا 

تاریک شده. حدود هشت شب است. 
پیمان را در یک گوشه گاراژ شلوغ و به هم ریخته از 
میان یک کامیون آهن قراضه و پالستیک و در و پیکر 
کج و کوله ماشین بیرون می کشم. پیمان می گوید 
"این فاکتور لوازمته. کال چهل و هفت تومن شده که 

ده تومنشو من تایید نمی کنم. 
اجرتتم میش��ه پنجاه. کال نود و هف��ت تومن. البته 
قابلتم ن...." با لحنی دوس��تانه و ملتمسانه می پرم 
وسط حرفش "چه خبره اوستا؟ شما حقوق یک روز 
منو فقط واسه اجرت یک ساعت تعمیر سپر دارید 
می گیرید. یه تخفیفی به ما ...." " نداره. تازه واس شما 
که مش��تری مایید کم زدم. به جون عزیزت غریبه 
بود هفتاد کمتر قبو..." "باشه. بازم یه تخف..." کوتاه 
نمی آید. ولی هشتاد تومن بیشتر به اش نمی دهم و 

سریع خارج می شوم به سمت خانه.
کلیدواژه چهارم کف دس��تم که در طول روز چند 
بار مجبور ش��ده ام بعد از شستن دس��تم احیایش 
کنم، "شیرینی-س" اس��ت. البته دو سه رمزنگاره 
دیگر هم هستند که امروز هم نوبتشان نشد. دوش 
و اصالح کمتر از نیم س��اعت می شود. می پرم توی 
ماشین. سوییچ را که باز می کنم، می بینم گیج بنزین 
یک خط آمده باال. فقط یک خط. یعنی بنزینی که 
خریدم، در واقع احتماال حداکثر کمتر از پانزده لیتر 
بوده. دست خودم نیست. در اتوبان از میان ماشین ها 

عین ماهی س��ر می خورم و یکی چپ یک راس��ت، 
ردشان می کنم. در دلم دایم تکرار می کنم خدا کند 
دیر نشود. با ته مانده جیبم از س��ر کوچه پدر ساناز 
یک جعبه شیرینی و یک جعبه شکالت تلخ ایرانی 
می خرم. دکمه زنگ را می زن��م و از الی در خودم را 
می س��رانم تو. مادرزنم در حالی که از پنجره طبقه 
اول در تاریکی حیات م��ن را نگاه می کند، با لبخند 
مهربانی می گوید "بازم دیر کردی؟" بوی قرمه سبزی 

در راهرو پیچیده است. 
در که باز می شود، می بینم که همه جمع هستند و 

منتظر من که به ام تبریک بگویند. 
وسط مهمانی عماد را می گیرم. می گوید تا نود پخش 
می شود بیدارند. احساس خستگی هم مزید بر علت 
می شود. زود س��ر و ته قضیه را هم می آورم و یازده 
و نیم می زنم بیرون. دوباره عم��اد را می گیرم برای 
هماهنگی پس گرفتن مدارکم. آدرس خانه اش در 
همان محل تصادف،کنار همان دفتر پلیس به عالوه 
ده صبحی اس��ت. از همان مس��یرصبحی می روم. 
س��اعتم را نگاه می کنم. دیر نشده. سه دقیقه مانده 
به دوازده. هنوز نود تمام نشده. به این فکر می کنم 
که امشب هم کسرخواب خواهم داشت. می رسم سر 
کوچه آقای عماد. نور زرد چراغ آویزان از تیر برق، هم 
سطل زباله س��ر کوچه را روشن کرده که چند گربه 
الغر و کثیف را در سفره خالی و گندآخر شب خود 
مهمان کرده و هم تابلوی��ی را که رویش عکس یک 
فلش سفید در زمینه آبی هس��ت و نشان می دهد 
کوچه محل سکونت عماد که در آن تصادف کردیم، 

یک طرفه بوده، ولی به نفع من.

از نگاهی ديگر
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به مجمع ُگل و بلبل رسی�د مژدۀ عید                            به بخت بنده نگاری چو صبح عید دمید
شکوِه َسرِو بلندی که سبزه آذین کرد                            چو شوکت قد دلدار من به عرش کشید
ز نوبهار نس����یم بهش�����ت می آید                             پریِ ماه َوشی در بغل ِکش ای خورشید
دهان غنچۀ لیال به بید مج�نون گفت                           که شد ز ُحس��ن رخ یار ما بهش�ت پدید
ز سختی غم دوران خی��ال خود بَِرهان                                    به یک دو جام ز خون خوش گالب و نَب�ید
وفا و ِمهر چه نیکوست لیک کمیاب است                                                 تو نی��ک ِمهر و وفا کن به رس��م دین سپی�د
به عشقِ بوی نگاری به سبزه زار َخرام                          که ُمشک آهوی چی��نی ِز بند نافه رمید
چو َحمد اول و آخر رضا ِز لطف تو کرد                          دهید مژدۀ وصلش به یُمن عی��د سعید

دو غزل از دکتر غیاثی
استاد دانشکده فنی

اس�ت اخب�ار  ه�ر  َمطل�ع  س�خن  ُحس�َنش  ذك�ر  اس�ت                   ب�ازار  ه�ر  س�ر  ب�ر  ُرَخ�ش  زیب�ای   عك�س 
اس�ت دل�دار  آن  مق�دم  ش�یفتۀ  دل  و  ج�ان  كری�م                                ُخل�ق  آن  دول�ت  منتظ�ر   ملت�ی 
اس�ت ی�ار  گل  ب�ا  ك�ه  آواز  و  نغم�ه  و  بلب�ل  ن�از                 و  عش�وه  و  دلب�ری  هن�ِر  و  رق�ص  ب�ه   گل 
اس�ت اِص�رار  آن  باط�ن  بُ�َود  اِن�كار  ظاِه�ر  عاش�ق                 از  بی خب�ری  و  معش�وقگی   رس�م 
اس�ت هش�یار  و  خ�وش  عش�ق  ِم�ِی  نوش�یده  ك�ه  ه�ر  بافن�د          م�ی  َش�ک  ك�ه  اس�ت  جمع�ی  میك�ده   خ�ارج 
اس�ت بی�كار  بِ�دان  عش�ق  كارگ�ر  نش�د  گ�ر  ه�وش                   و  بُ�د  دان�ا  و  بُ�د  توان�ا  ك�ه  مدی�ری   ه�ر 
اس�ت كار  پیم�ان  ِز  و  اس�ت  چش�یده  پیمان�ه  آب  عق�ل                     َرِه  مش�اور  رأی  بزن�د  گ�ر  عج�ب   ن�ه 
اس�ت اَس�رار  از  و  ش�د  اِفش�ا  ك�ه  قص�ه  ای�ن  بش�نو  نی�از           ب�ه  عاش�ق  ِز  و  اس�ت  ن�از  ب�ه  معش�وقه   ُحك�م 
اس�ت اَف�كار  ك�دام  نیس�ت  او  پ�ی  ذهن�ش  وآنك�ه  وِی ان�د                         گرفت�ار  خِطّ�ه  ه�ر  م�ردم   گوئی�ا 
ر اس�ت ِر زا وعده هایی به رضا داد وف�ا لیک نكرد                                                                                حال ما هیچ َمُپرس�ید كه زا

كارگر عشق

مژدۀ عید

دوم دیماه هشتاد و پنج

بسمه تعالی شاهن و له الحمد

 هفدهم اسفند هشتاد و سه

از نگاهی ديگر
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تازه ها

تازه ها
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تازه ها

تجلیل از پیشکسوتان، مهندسان برجسته  
استاد بازنشسته

جشن سالگرد کانون برگزار شد:

تاالر چمران از همیشه شلوغ تر است. هنوز مراسم شروع نشده، هیچ صندلی خالی نیست. بسیاری هم ایستاده اند. به نظر می رسد امسال مهمانان حاضر 
در جشن سالگرد كانون از سال های قبل هم بیشترند. مجری برنامه ژاله صادقیان، چندین بار از آنان كه ایستاده اند می خواهد تا به تاالر رجب بیگی كه 
تدارک دیده شده بروند، اما آنان ایستاده راحت ترند. برگزاركنندگان نیز در تالطم و رفت و آمدند و نگران از برگزاری مراسم. اجرای سرود دانشكده فنی 

توسط گروه آوای دستان چاشنی آغاز مراسم می شود و سپس خیرمقدم دكتر پرویز جبه دارماراالنی )برق42(، رییس شورای عالی كانون به حاضران. 
جشن سالگرد كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران چهارشنبه 30 اسفند سال 1392 با حضور دكتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری، اعضای ش�ورای عالی و هیات مدیره كانون، یاران و یاریگران كانون، مهندسان پیشكسوت فارغ التحصیل سال 1342، مهندسان 
برجسته و جمع كثیری از خانواده فنی در تاالر شهید چمران دانشكده فنی برگزار شد. پس از ش�روع مراسم، دكتر محمود كمره ای )برق 58(، رییس 

دانشكده فنی، گزارشی از فعالیت های دانشكده فنی ارایه داد و از اینكه 5 نفر از وزرای كشور از فار غ التحصیالن فنی هستند، ابراز خوشحالی كرد. 

پس از عمری تالش
تجلیل از استاد بازنشسته دانشکده فنی بخش دیگر 
برنامه بود. دکت��ر جمال تیمورن��ژاد )مکانیک 65(، 
سال گذشته پس از س��ال ها تدریس بازنشسته شد. 
وی مدرک کارشناس��ی، کارشناسی ارشد و دکترای 
خود را از دانش��کده فنی گرفت و از س��ال 1368 در 
این دانش��کده در زمینه تریبولوژی و طراحی اجزای 
ماش��ین به تدری��س پرداخت.  مهندس اس��ماعیل 
مسگرپورطوس��ی )مکانیک 59( به نیاب��ت از دکتر 
تیمورنژاد لوح تقدیر وی را از دکتر کمره ای دریافت 

کرد.

آنان كه شاخص ترند
در ادامه دکتر حسین نعمت الهی )معدن 49(، عضو 
کمیته انتخاب مهندس برجسته بر روی سن حضور 
یافت تا از چگونگی انتخاب مهندس برجسته سخن 
بگوید. وی گفت: »امس��ال پانزدهمین دوره ای است 
که کانون، مهندس برجسته انتخاب می کند. در این 
سال ها 29 مهندس برجس��ته از سوی کانون معرفی 

شده اند.« 
وی در ادامه افزود: »یکی از مش��کل ترین بخش های 
کار کمیته، انتخاب مهندس برجسته است. چراکه از 
نظر ما تمامی فارغ التحصیالن دانشکده فنی، مهندس 
برجسته به حساب می آیند، اما با توجه به این موضوع 
که انتخاب مهندس برجسته به صورت نمادین صورت 
می گیرد، کمیته براساس ضوابطی تعیین شده، ناگزیر 

است تنها 2 نفر را انتخاب کند.«
وی از اعضای کانون خواست تا برای ساده تر کردن این 

فرآیند جهت تکمیل پرونده کاری خود اقدام کنند.
س��پس دکتر همزاس��م منصوریان )ش��یمی 45( و 
مهندس احمد آل یاس��ین )راه و س��اختمان 39( به 

عنوان مهندسان برجسته سال 92 معرفی شدند.
مهندس محمدباقر عراقی )ش��یمی 42( عضو دیگر 

کمیته انتخاب مهندس برجسته، برنامه را با توضیح 
زندگی حرفه ای دکتر منصوریان ادامه داد.

دکتر منصوریان س��ال 1345 در رش��ته مهندسی 
ش��یمی از دانش��کده فنی فارغ التحصیل ش��ده و به 
پتروشیمی پیوست. وی سال 1352 به آمریکا رفت 
و پس از اخذ دکت��را به ایران بازگش��ت. اختراع یک 
دستگاه در زمینه پتروش��یمی از جمله فعالیت های 
دکتر منصوریان است. وی همچنین موفق به تولید 

گوگرد پوالریزه و آهک هیدراته شد. 
در ادامه برنامه دکتر منصوری��ان توضیحاتی درباره 
فعالیت های حرفه ای خود ارایه داد. وی گفت: »همه 
شما مهندس برجسته هستید. چرا که گذر از کنکور 
و درس های سخت مهندس��ی از هر کدام از شما یک 
مهندس برجسته می سازد.« سپس مهندس عباس 
موسوی رهپیما )ش��یمی 41( لوح دکتر منصوریان 
را به وی اهدا کرد.  مهن��دس محمدرضا انصاری )راه 
و ساختمان 47(، عضو ش��ورای عالی کانون نیز برای 
معرفی مهندس احمد آل یاسین، مهندس برجسته 

دیگر بر روی سن آمد. 
مهندس انصاری در ابتدای سخنانش به این موضوع 
اش��اره کرد که با معرفی مهندس برجس��ته، کانون 
در واق��ع صفات خوب یک انس��ان موف��ق را معرفی 
می کند تا جوانان بدانند که برای رسیدن به موفقیت 
چه مس��یری باید طی ش��ود و به چه شخصی انسان 
موفق گفته می ش��ود. وی گفت: »کانون در انتخاب 
مهندس برجسته به بعد تاثیرگذاری فرد، در جامعه 
و در کش��ورش می نگرد و مهندس احمد آل یاسین 
شایسته این تقدیر است. مهندس آل یاسین در طول 
دوران زندگیش، عشق را در دوست داشتن انسان ها و 
صداقت انسان با خود که پیش شرط صداقت با دیگران 
است تعریف کرده است.« در حین سخنان مهندس 
انصاری، دکتر فرجی دانا وارد سالن شد که با تشویق 

بی وقفه حاضران مواجه شد.

مهندس آل یاسین س��ال 1339 در رشته مهندسی 
عمران از دانش��کده فنی فارغ التحصیل ش��د و از آن 
هنگام فعالیت در زمینه سدسازی )سد دز( را آغاز کرد. 
س��اخت و راه اندازی مجموعه کشت و صنعت کارون 
از دیگر فعالیت های حرفه ای مهندس آل یاس��ین به 
حساب می آید. وی همچنین چندین کتاب به رشته 

تحریر درآورده است. 
مهندس آل یاسین نیز در ابتدا ضمن سپاسگزاری از 
شورای عالی، هیات مدیره و دبیر کانون گفت: »امشب 
برگ زرین زندگی من اس��ت و من تم��ام افتخاراتم 
را به همس��رم تقدی��م می کنم. من افتخ��ار دارم که 
فارغ التحصیل دانشکده فنی و شاگرد استادانی چون 
مهندس حامی بوده ام. کسی که به ما مسئولیت پذیری 
را آموخ��ت.« وی ضمن توصیه جوان��ان به خواندن 
تاریخ، افزود: »دانش��جویان باید مهندس ش��هروند 

باشند نه مهندس کارگزار.« 
سپس دکتر فرجی دانا )برق65(، دکتر کمره ای و دکتر 
مرتضی زاهدی )راه و س��اختمان 44( لوح مهندس 

آل یاسین را به وی اهدا کردند. 

خدمت بی توقع
مراس��م با دعوت از مهندس عطاردی��ان و مهندس 
مسگرپور برای تجلیل از اعضای ش��ورای عالی دوره 
یازده��م و دبیر س��ابق کانون ادامه یاف��ت. مهندس 
علی اصغر ج��الل زاده ف��رد )راه و س��اختمان 42(، 
دکتر رض��ا فرجی دانا، دکتر مرتض��ی زاهدی، دکتر 
محمدهادی نژادحس��ینیان )راه و س��اختمان 49(، 
مهندس آیدین ختالن )معدن82( و مهندس آزاده 
محمدزاده روحانی )شیمی 80(، اعضای شورای عالی 
دوره یازدهم  که در این دوره حض��ور ندارند و دکتر 
محمد ش��کرچی زاده )عمران 65( دبیر سابق کانون 
مورد تقدیر ق��رار گرفتند. هرچند ل��وح تقدیر دکتر 

شکرچی زاده به نیابت از او به دکتر فرزانه تقدیم شد.
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50 سال تجربه
50 سال قبل 169 مهندس جوان از دانش��کده فنی فارغ التحصیل شدند. هر کدام در 
جایی از ایران مشغول به خدمت شدند تا پس از سال ها خدمت، ایرانی آبادتر را به نسل 
بعدی تقدیم کنند. کانون اینک پس از 50 سال از آنان که کوله باری از تجربه اند، تقدیر 
می کند.  در ابت��دای این بخش مهن��دس محمدرضا محمدآبادی کم��ره ای )مکانیک 
51(، مس��ئول ارتباط با مهندسان پیشکس��وت به معرفی این قس��مت پرداخت. وی 
ضمن تشکر از مهندس ربوبی خبوش��انی، مهندس علی آزاد، مهندس جالل زاده فرد و 
مهندس علیمردانی که از پیشکسوتان امسال بوده و برای جستجوی بقیه پیشکسوتان 
کانون را یاری کرده اند، گفت: »در طی یک س��الی که گذشت بی وقفه درپی شناسایی 
فارغ التحصیالن بودیم. متاسفانه از مجموع 169 نفر فارغ التحصیل سال 42، تعداد 34 
نفر در قید حیات نیستند و خوشحالیم که تعداد 58 نفر از این فارغ  لتحصیالن در بین 

ما حضور دارند.« 
 س��پس از مهندس جواد شهرس��تانی )الکترومکانیک 28(، مهندس غالمعلی مهاجر 
)مع��دن 29( و دکتر س��عید س��هراب پور )الکترومکانیک 44( دعوت ش��د تا تندیس 
مهندس��ان فارغ التحصیل س��ال 42 را اهدا کنند. مهندسان پیشکس��وت در دو گروه 
فارغ التحصیالن عمران و بقیه رش��ته ها بر روی س��ن حضور یافته و ضمن دریافت لوح 
تقدیر با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند.  در ادامه مهندس کرامت اله نیر، مهندس علی 
آزاد و مهندس جالل زاده فرد به ذکر خاطراتی از دوران دانشجویی پرداختند. در ادامه، 
کلیپ تجدید دیدار مهندسان پیشکس��وت در رستوران سنتی برج میالد و حضورشان 

در دانشکده فنی پخش شد. 

قدردانی از یاران و یاریگران
بخش دیگر مراسم یادی از درگذش��تگان خانواده فنی در سال 1392 بود که به سنت 
هر ساله بخش��ی از مراسم جشن س��الگرد کانون را تش��کیل می دهد.  مهندس روزبه 
صالح آبادی )عمران 80(، رییس کمیته تجلیل، اختتامیه جش��ن را بر عهده داش��ت. 
در این بخش مهندس صالح آبادی به قدردان��ی از اعضای کمیته تجلیل و حامیان مالی 
کانون پرداخت. افرادی که بی ش��ک بدون حضور آنان جش��ن برپا نمی شد. وی به ویژه 
از مهندس کمره ای، مهندس سیدعلی متولیان س��جادی )عمران 92(، نایب رییس و 
مهندس محمدحسین طالب پور )عمران 92(، دبیر کمیته تجلیل تقدیر کرد.  تماشای 
کلیپی از پشت صحنه های کمیته تجلیل و معرفی کتاب تاریخ تصویری دانشکده فنی 
و پذیرایی بخش بعدی برنامه بود.  در انتها برنامه با اجرای موس��یقی زنده توسط گروه 

همنوازان حصار پایان یافت. 

حاشیه
در این مراسم بنیاد حامیان دانش��کده فنی، انجمن آموزش مهندس��ی ایران، کمیته 
بازدید کانون، کمیته ورزش های کوهستانی کانون، ش��رکت نشرفن و شرکت تعاونی 
مسکن کانون در تاالر ورودی ساختمان اصلی تا انتهای جشن حضور داشته و به معرفی 
فعالیت های خود به مهمانان پرداختن��د. دبیرخانه کانون نیز در این مراس��م اقدام به 
فروش سررسید سال 93 و فروش کتاب کانون برای عالقمندان و مهمانان حاضر در این 
مراسم کرد. به رسم چند سال اخیر در حاش��یه این مراسم نمایشگاه عکس مهندسان 
پیشکسوت امسال برپا بود. این نمایشگاه دوران دانشجویی مهندسان پیشکسوت را به 
تصویر کشیده بود. این بخش مورد توجه دانشجویان و فارغ التحصیالن جوان قرار گرفت. 
گرفتن عکس یادگاری پیشکسوتان با یکدیگر و دیدار برخی از آنان پس از چندین سال 
از دیگر حاشیه های جذاب این مراسم بود.  در صفحات بعدی می توانید گزارش تصویری 

جشن را مالحظه کنید.

حامیان مالی كانون در سال 92
مهندس سیدعباس موسوی رهپیما )شرکت فومن 
ش��یمی(، مهن��دس محمدرضا انصاری )ش��رکت 
کیس��ون(، مهندس عباس کاشیها )شرکت تابلیه(، 
مهندس محم��د عطاردیان ) ش��رکت عطاردیان(، 
مهندس حس��ین اقبال )شرکت س��ت(، هما افضل 
)طرف��ه(، کاظم قلم چ��ی، مهن��دس محمدمهدی 
باطنی )ش��رکت ساختمانی و تاسیس��اتی سایول(، 
مهندس حسین چهرازاد )شرکت مهندسین هگزا(، 
مهندس حس��ین حاجی حسینلو )ش��رکت صنایع 
کابل کاویان(، مهندس علیقلی فرداد)صنایع کابل 
کرم��ان(، مهندس س��یدرضا کروبی )چ��اپ اختر 
ش��مال(، مهندس آنا آخوندی )مهندس��ین مشاور 
پارس کنس��ولت(، مهندس محمدرضا فراشباشی 
)مجتم��ع معادن س��نگ چینی نی ری��ز(، مهندس 
عباس غفاری )شرکت ساختمانی توسار(، مهندس 
جعفر مصباح اس��کویی )مهندسین مش��اور سازه(، 
مهندس علی ناظران )ش��رکت آس��فالت طوس(، 
مهندس حمید مسگرپورطوسی )شرکت مهندسین 
تهران بوستن(، مهندس اسماعیل مسگرپورطوسی 
)ش��رکت مهندس��ین تهران بوس��تن(، مهن��دس 
محمدباقر حدادزاده هندو )ش��رکت نیمرخ(، دکتر 
بهروز خرس��ندی، مهندس کاظم کریمی )شرکت 
ساختمانی پاریز(، مهندس عباس مازوچی )شرکت 
س��اختمانی پاری��ز(، مهندس منص��ور چرخه چی 
)شرکت اهرم تکنیک(، مهندس رضا فرزانه )شرکت 
صنایع ت��وری کاش��ان(، مهندس احم��د قزل ایاغ 
)مهندسین مشاور آبفن(، مهندس مرتضی کمیلی 
)ش��رکت پی راه(، مهندس محمد هاشمی صدرایی 
)ش��رکت ایران پل(، مهندس هوشنگ یوسف خانی 
)شرکت زیرکن(، مهندس خسرو پاکدامن، مهندس 
میرعبدالصم��د طواف زاده )ش��رکت س��اختمانی 
چوالب(، دکتر حسن نیکویه )ش��رکت ساختمانی 
چوالب(، مهندس غالمرضا پدر )شرکت سی پی دی(، 
مهن��دس کامبوزیا پزش��ک نجفی )ش��رکت پارس 
آداک(، مهندس یوس��ف تبریزی، مهندس محمد 
توسلی حجتی )مهندسین مشاور گذرراه(، مهندس 
بهمن صحت پور )شرکت کانرود س��ازه(، مهندس 
امیرمنصور عطائی )ش��رکت زالل ایران(، مهندس 
محمود فالحی )شرکت ساختمانی پونل(، مهندس 
مهدی کیمیاوی )ش��رکت باالگ��ر(، مهندس بهزاد 
محقق حضرتی )شرکت بین المللی ارساساختمان(، 
مهندس محمدرضا مس��عودیه )مهندسین مشاور 
زاوی��ر(، مهن��دس منوچه��ر مول��ودزاده، مهندس 
محمدحس��ن نبوی، مهندس حس��ین هاشم زاده 

)شرکت راشید( و مهندس محمدعلی آبادی زاده.
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دانش آموختگان س��ال 1342 دانش��کده فنی چهارش��نبه 9 بهمن 1392 در 
رس��توران س��نتی برج میالد میهمان کانون بودن��د تا ضمن تجدی��د دیدار و 
صرف شام، با مراسم جش��ن سالگرد کانون آشنا ش��وند. در این مراسم اعضای 
هیات مدی��ره، ش��ورای عالی و یاریگران کان��ون نیز حضور داش��تند. مهندس 
محمدرضا محمدآبادی کمره ای )مکانیک51(، مسئول ارتباط با پیشکسوتان 
ضمن خیرمقدم ب��ه مهمانان توضیحات��ی در خصوص برنام��ه فیلمبرداری از 
دانش آموختگان س��ال 42 ارایه داد. وی گفت: »کمیته تجلیل هر س��اله یک 
ماه قبل از برگزاری مراسم جش��ن، دانش آموختگان را برای تجدید خاطره، در 
دانشکده فنی گردهم می آورد و از این برنامه کلیپی تهیه کرده و در روز مراسم 
جشن پخش می کند.« دکتر پرویز جبه دارماراالنی) برق42(، رییس شورای عالی 
کانون که وی نیز امسال در زمره مهندسان پیشکسوت قرار می گیرد، از کانون 
به خاطر این سنت زیبا که هر س��اله دانش آموختگان 50 سال قبل را گردهم 
می آورد، قدردانی کرد. مهندس علی آزاد )راه و ساختمان42( و مهندس محمد 
عطاردیان )راه و ساختمان38( با قرائت چند بیت شعر، برنامه را به پایان رساندند.

مراسم تجدید دیدار 
 دانش آموختگان

 سال 1342 دانشکده فنی

رییس کمیته: روزبه صالح آبادی
نایب رییس کمیته: سیدعلی متولیان سجادی 

دبیر کمیته: محمدحسین طالب پور
اعضای کمیته: رضا ابراهیمی، امیررضا آذرنیوند، سعید اسرافیلی، امیرمسعود 
المطهری، فاطمه امیرپورسعید، مهتا انصاری، مهراد انصاری، احسان بافنده، 
نسرین بیک زند، سپهر پارسا، امیرحس��ین تقی زاده، امیر حاجی اسمعیلی، 
سحر حامدی، امیراسماعیل حسن پور، پیمان ذوق، زهرا رجبی، تارا رحمانی، 
طارق ریاضی، ستار ساالری، فرزانه سامی، بهار سرلک، امین سلمان زاده، سما 

شریفی، سعید صمدی، حسین ش��هابی، آرمان صیدمحمدی، آریا عامری، 
محمدحس��ین عبدی زاده، علی عنصری، هادی فارابی، سحر فرجاد، سحر 
فرح بخش، بهنوش فرزان، مهرشاد فروغان، حس��ین فقیهی، نوید فهیمی، 
مهسا قاضیان، محمدرضا قزل عاشقی، سیامک کارگر، هانیه کازری، سجاد 
کریمی، گلبرگ گشتاسب پور، یوسف گل احمر، پویا گلزاده، سامان محمدی، 
بابک محمودی، ش��یوا مطیع،  نگار مهربانی، س��یدمهدی میرمحمد، رضا 
نصرآبادی، امیرحسین نیکخواه، پرهام هاشمی نژاد، سعیده یادگاری، محبوبه 

هداوند، امیررضا یگانگی، محمدرضا محمدآبادی کمره ای.

اعضای كمیته تجلیل

تازه ها
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تازه ها

ساعات جشن سالیانه محدود اس�ت و حکایت ها فراوان. بنابراین همیشه حرف های 
نگفت�ه و خاط�رات تعریف نک�رده ای می ماند ک�ه گاهی هرگ�ز مج�ال بازگویی برای 
هم دانشکده ها فراهم نمی ش�ود. از این رو کمیته انتشارات برآن ش�د تا از مهندسان 
پیشکسوت تقاضا کند، خاطرات و گفتنی های خود را برای دوستان دیگر فنی مکتوب 
کنند و این بار مجالی ماندگار را برای یادآوری سال های دور دانشکده فنی فراهم کنند. 
در پاسخ به این تقاضا مهندس حسین رحیمی خامنه شعری را به دبیرخانه کانون ارسال 
کرده که در پی می خوانید. گو این که وی این شعر را برای قرائت در جشن سروده بود، 

اما فشردگی برنامه ها مانع از اجرای آن شد. 

ردددلی هب زبان شعر

سپ��اس و حمد بی پای���ان خدا را                             که اینج����ا گ������رد هم آورد ما را 
تش���کر از همه اعض������ای کانون                                               که زحمت می کشند، بی چند و بی چ�ون
درودم بر ش���ما افراد شاخ����ص                                   درودم بر تو ای انس�������ان مخ�لص
تو که دانش��جوی امس��ال هس��تی                                    چو یک نوزاد خ�وش اقبال هس����تی
به جمع خانواده مقدمت ش����اد                      دع��ای ه��ر مهن��دس همره��ت ب���اد
همه، وقتی جوانی س�����اده بودیم                همینجا جای تو ایس������تاده بودیم

چو طی شد، راه کسب و علم و دانش                                    شروع ک�ردیم به کار و سعی و کوشش 
تالش و س�������عی وافر بهر ایران                 و کس�����ب تجربه در ط���ی دوران 
که گردد ص�����رف فرداهای بهتر                و در س�������ازندگی از ب���هر کشور
کنون پنج��اه و اندی زان گذش��ته                 اگر س��خت و اگر آس��ان !؟  گذش����ته 
تو اول ص������ف در این راه درازی                 ولی مایی����م در پای���������ان بازی
تو ش������ادابی و ما قدری خموده              گذش������ته ای برادر هر چ�ه بوده!؟
تو که در اول این راه هس������تی                 یقین دارم که خوب آگاه هس����تی 

که این شغل مقدس بس بزرگ است             تالش هر مهندس بس ست��رگ است   
که اهداف بلندی هس����ت در س��ر                   هدف س������ازندگی در راه کش��ور 
و ما پیموده ایم این راه دش����وار                   و م��ا افتاده ای����م در راه ص����د ب��ار 
ولی برخاس��ته، ره طی نم���ودی�م                              خالف عهد و پیم����ان کی  نمودی���م

کنون هم گر که در این نقطه هستیم                  زشادی همچو گل بش���کفته  هستیم 
کنی��م چ��ون ارزیاب��ی حاص��ل کار             رض�امندی ش��ود ظاهر به رخس��ار 
هال ای نوجوان، ای نو مه����ندس              که هستی حاضر اندر جم���ع مجلس 
کنون س���کان کشتی را نگ��هدار            که ما رفتی����م، خداوندت نگ��هدار 

تهران – حسین رحیمی خامنه 1392/11/30



ا سفند 1392
دانشکده فنی دانشگاه تهران

به رسم چند سال اخیر 
در حاشیه این مراسم 
نمایشگاه عکس 
مهندسان پیشکسوت 
امسال برپا بود. این 
نمایشگاه دوران 
دانشجویی مهندسان 
پیشکسوت را به تصویر 
کشیده بود.
 این بخش مورد 
توجه دانشجویان 
و فارغ التحصیالن 
جوان قرار گرفت. 

س 
در نمایشگاه عک

امسال، پیشکسوتان 
فنی به تجدید 
ت خود 

خاطرا
ن 
پرداختند. همچنی

ی از آنان 
عده ا

ب 
ت و تجار

خاطرا
ل 
خود را در اختیار نس

جدید فنی قرار دادند. 

تاالر شهید چمران 

1
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تاالر چمران از همیشه 
ت. هنوز مراسم 

شلوغ تر اس
شروع نشده، هیچ صندلی 
ی هم 

ت. بسیار
خالی نیس

ایستاده اند. به نظر می رسد 
امسال مهمانان حاضر 

ن سالگرد کانون از 
در جش

ل هم بیشترند. 
ی قب

سال ها
ی برنامه    ژاله صادقیان، 

مجر
ن با    ر      ا   ز        آنا   ن که 

چندی
ایستاده اند می خواهد تا به تاالر 
ک دیده 

ب بیگی که تدار
رج

شده بروند، اما آنان ایستاده 
ت ترند. برگزارکنندگان 

راح
ت و آمدند و 

نیز در تالطم و رف
ی مراسم.

نگران از برگزار

؛2
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امسال 
س احمد 

مهند
ن
 آل یاسی

 )راه و  ساختمان 
و39(

ی عالی 
ضو شورا

ی، ع
صار

س ان
مهند

ن 
س احمد آل یاسی

کانون در معرفی مهند
ت: 

س برجسته، گف
به عنوان مهند

س برجسته به 
ب مهند

»کانون در انتخا
ش 

ی فرد، در جامعه و در کشور
بعد تاثیرگذار

ن شایسته 
س احمد آل یاسی

می نگرد و مهند
ن در 

س آل یاسی
ت. مهند

ن تقدیر اس
ای

ت 
ق را در دوس

ش، عش
طول دوران زندگی

ت انسان با خود که 
ن انسان ها و صداق

داشت
ف 

ت تعری
ت با دیگران اس

ط صداق
ش شر

پی
ت.« دکتر فرجی دانا )برق65(، 

کرده اس
ی )راه و 

ضی زاهد
ی و دکتر مرت

دکتر کمره ا
ن را به 

س آل یاسی
ساختمان 44( لوح مهند

ی اهدا کردند.
و

ی عالی، 
ی از شورا

ن سپاسگزار
ن در ابتدا ضم

س آل یاسی
مهند

ن زندگی 
گ زری

ب بر
ت: »امش

ت مدیره و دبیر کانون گف
هیا

ن 
ن تمام افتخاراتم را به همسرم تقدیم می کنم. م

ت و م
ن اس

م
ل دانشکده فنی و شاگرد استادانی 

صی
افتخار دارم که فارغ التح

ت.«
ی را آموخ

ت پذیر
چون حامی بوده ام. کسی که به ما مسئولی

ن توصیه جوانان به خواندن تاریخ، افزود: »دانشجویان 
ی ضم

و
س کارگزار.«

س شهروند باشند نه مهند
باید مهند

3
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س 
مهند

محمدباقر عراقی 
ضو 

)شیمی 42( ع
دیگر کمیته 

س 
ب مهند

انتخا
برجسته، برنامه را 
با توضیح زندگی 
ی دکتر 

حرفه ا
صوریان ادامه 

من
داد. 

س 
س عبا

مهند
ی رهپیما 

موسو
لوح دکتر 

صوریان را به 
من

ی اهدا کرد.
و

دکتر همزاسم 
صوریان 

 من
)شیمی 45(

 به عنوان مهندسان 
برجسته سال 92 
معرفی شدند.

صوریان سال 1345 در رشته مهندسی 
دکتر من

ل شده 
صی

شیمی از دانشکده فنی فارغ التح
ی سال 1352 

ت. و
و به پتروشیمی پیوس

س از اخذ دکترا به ایران 
ت و پ

به آمریکا رف
ک دستگاه در زمینه 

ت. اختراع ی
بازگش

ی دکتر 
ت ها

پتروشیمی از جمله فعالی
ق به 

ن موف
ی همچنی

ت. و
صوریان اس

من
ک هیدراته شد. 

تولید گوگرد پوالریزه و آه
صوریان توضیحاتی درباره 

دکتر من
ی 
ی خود ارایه داد. و

ی حرفه ا
ت ها

فعالی
س برجسته هستید. 

ت: »همه شما مهند
گف

ت 
ی سخ

س ها
چرا که گذر از کنکور و در

س 
ک مهند

مهندسی از هر کدام از شما را ی
برجسته می سازد.«
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س محمدرضا 
مهند

ی 
ی کمره ا

محمدآباد
ک 51(، 

 )مکانی
ط با 

مسئول ارتبا
ت 
مهندسان پیشکسو

ک 
ت: »در طی ی

گف
ت 
سالی که گذش

بی وقفه درپی شناسایی 
صیالن 

فارغ التح
بودیم. متاسفانه 
از مجموع 169 نفر 
ل سال 

صی
فارغ التح

42، تعداد 34 نفر در 
ت نیستند 

قید حیا
و خوشحالیم که 
ن 
تعداد 58 نفر از ای

صیالن در 
فارغ  لتح

ضور دارند.« 
ن ما ح

بی

صیالن  سایر زشته ها ) غیر از راه و ساختمان سال 1342
فارغ التح
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در ادامه مراسم 
ل از 

تجلی
مهندسان 
ت 
پیکسو

س 
مهند

ت اله نیر، 
کرام

س 
مهند

 جالل زاده فرد
س

     و   مهند
  علی آزاد

   به ذکر خاطراتی 
از دوران 

دانشجویی 
پرداختند.

س 
ل 169 مهند

50 سال قب
جوان از دانشکده فنی 
ل شدند. هر 

صی
فارغ التح

کدام در جایی از ایران مشغول 
س از 

ت شدند تا پ
به خدم

ت،
 سال ها خدم

ی 
ل بعد

 ایرانی آبادتر را به نس
ک 

تقدیم کنند. کانون این
س از 50 سال از آنان که 

پ
ی از تجربه اند، تقدیر 

کوله بار
می کند. 

صیالن راه و ساختمان سال 1342
فارغ التح

4؛



ی مراسم دکتر
 در ابتدار

 پرویز جبه دارماراالنی 
ی 
س شورا

)برق42(، ریی
عالی کانون،

 به حاضران خیرمقدم 
ت.

گف

ی 
 دکتر محمود کمره ا

س دانشکده 
)برق 58(، ریی

ی 
ت ها

فنی، گزارشی از فعالی
دانشکده فنی ارایه داد و از 
ی کشور 

اینکه 5 نفر از وزار
صیالن فنی 

از فار غ التح
هستند، ابراز خوشحالی کرد. 

ب 
ضو کمیته انتخا

ت الهی )معدن 49(، ع
ن نعم

دکتر حسی
س 

ب مهند
ص چگونگی انتخا

صو
س برجسته درخ

مهند
صیالن دانشکده 

ت: »از نظر ما تمامی فارغ التح
ن گف

برجسته سخ
ن 
ب می آیند، اما با توجه به ای

س برجسته به حسا
فنی، مهند

ت 
ن صور

ت نمادی
س برجسته به صور

ب مهند
موضوع که انتخا

ت تنها 2 
ن شده، ناگزیر اس

س ضوابطی تعیی
می گیرد، کمیته براسا
ب کند.«

نفر را انتخا

ک 51(، 
ی )مکانی

ی کمره ا
س محمدرضا محمدآباد

مهند
ت 
ن قسم

ت به معرفی ای
ط با مهندسان پیشکسو

مسئول ارتبا
س ربوبی خبوشانی، 

ن تشکر از مهند
ی ضم

ت. و
پرداخ

س 
س جالل زاده فرد و مهند

س علی آزاد، مهند
مهند

ی 
ی جستجو

علیمردانی که از پیشکسوتان امسال بوده و برا
ی کرده اند، تشکر کرد.

بقیه پیشکسوتان کانون را یار

ل، 
س کمیته تجلی

س روزبه صالح آبادی )عمران 80(، ریی
مهند

س 
ش مهند

ن بخ
ت. در ای

ن را بر عهده داش
اختتامیه جش

ل و حامیان 
ی کمیته تجلی

ضا
ی به قدردانی از اع

صالح آباد
ضور آنان 

ک بدون ح
ی که بی ش

ت. افراد
مالی کانون پرداخ

س 
ی، مهند

س کمره ا
ی به ویژه از مهند

ن برپا نمی شد. و
جش

س 
س و مهند

ب ریی
سیدعلی متولیان سجادی )عمران 92(، نای

ل 
ب پور )عمران 92(، دبیر کمیته تجلی

ن طال
محمدحسی
تقدیر کرد. 

در انتها 
برنامه با 
ی 
اجرا

موسیقی 
ط 
زنده توس

گروه 
همنوازان 
صار 

ح
پایان 
ت.

یاف

ی
 اجرا
 سرود 

دانشکده فنی 
ط گروه

 توس
ی دستان 

 آوا
چاشنی آغاز 
مراسم بود.

ی مراسم
ل در انتها

ی کمیته تجلی
ضا

ی  اع
س یادگار

عک

5
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گردهمای��ی دی ماه کانون به تماش��ای 
تئاتر »خون و گل س��رخ« به نویسندگی 
و کارگردان��ی بهزاد فراهان��ی اختصاص 
داشت. در این برنامه 200 نفر از اعضای 
کانون و همراهانش��ان در س��الن حافظ  

گردهم آمدند.
در این تئاتر که براساس موضوع اجتماعی 
تهیه ش��ده بود، بازیگرانی چ��ون بهزاد 
فراهانی، فهیمه رحیم نیا، شمسی صادقی، 

کامران تفتی به ایفای نقش پرداختند.
در پایان برنامه هدیه ای از طرف مهندس 
محمد عطاردیان )راه و س��اختمان 38(، 
عضو ش��ورای عالی کانون ب��ه کارگردان 

فیلم اهدا شد.

گردهمای��ی آذر ماه کانون مطابق س��نت هر س��اله به برنامه ش��ب یلدا 
اختصاص داشت. 100 نفر از اعضای کانون به همراه خانواده هایشان شنبه 
30  آذر ماه، در تاالر پذیرایی نوید آخرین ش��ب پاییز را در کنار یکدیگر 
گذراندند. در کنار مهمانان تعدادی از اعضای شورای عالی کانون نیز حضور 
داشتند. مراسم با خوشامدگویی به مهمانان و حافظ خوانی و گرفتن فال 
حافظ توسط مهندس محمد عطاردیان)راه و ساختمان 38( آغاز شد و با 
آوازخوانی مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای)مکانیک 51( و اجرای 

قطعاتی از دستگاه ماهور ادامه یافت. پس از آن دکتر مرتضی امینی)معدن 
43( با ذکر خاطرات و خواندن چند بیت شعر، گرما و تنوع خاصی به این 

محفل بخشید.
مراس��م با س��خنرانی مهندس محمدرضا انصاری)راه و س��اختمان 47(، 
مدیرعامل شرکت کیسون، درباره درخشش مهندس��ان جوان ایرانی در 
خارج از مرزهای کش��ور به پایان رس��ید.  هماهنگی و اجرای این مراسم 

برعهده مهندس محمدرضا کمره ای بود.

شب یلدا در گردهمایی آذر ماه کانون

نمایش خون و گل سرخ در گردهمایی دی ماه کانون

تازه ها
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انتشـار »کتاب کانون«
 »كتاب كانون« كه گاهش�مار فعالیت های بیست ساله كانون از س�ال تاسیس)1369( تا سال 

1389 است، زمستان امسال )1392( منتشر شد. 
این كت�اب به ش�رح وقایع و فعالیت ه�ای 20 س�اله كان�ون در 10 فصل می پ�ردازد. هر فصل 
حاوی ی�ک دوره 2س�اله كانون اس�ت. همچنی�ن یک فص�ل دیگر ای�ن كتاب به پیش�ینه 
تشكل های فارغ التحصیالن فنی پرداخته است و در فصل نهایی نیز فعالیت های تشكل های 
فارغ التحصیالن فنی در خارج از كشور مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این كتاب 
بخش�ی به معرفی یاران و یاریگران كانون )افرادی كه در طی 20 س�ال گذش�ته با تالش ها و 
حمایت های مالی خود سبب ماندگاری كانون ش�ده اند.( اختصاص یافته است.  پروژه تالیف و 
تدوین كتاب بیستمین سال، همزمان با برگزاری مراسم بیستیمن سال كانون یعنی سال 1389 
آغاز شد و پس از 3 سال تالش مس�تمر به ثمر نشست.  این كتاب برای نخستین بار در جلسه 
آذر ماه سال 1392 شورای عالی كانون، بین اعضای این شورا توزیع شد. این كتاب همچنین به 
یاران، یاریگران و اعضای منظم كانون هدیه می شود. عالقمندان برای تهیه این كتاب می توانند 
با دبیرخانه كانون به شماره )6-88026365( تماس گرفته و با پرداخت مبلغ 20هزار تومان، 

كانون را در تداوم فعالیت های خود یاری كنند. 

با تصویب مجمع عمومی فرهنگستان علوم، دکتر محمد 
رحیمیان)راه و س��اختمان 56( استاد دانشکده مهندسی 
عمران دانشکده فنی دانش��گاه تهران، عضو فرهنگستان 
علوم ش��د. رواب��ط عمومی دانش��کده فنی گ��زارش داد، 
پس از برگزاری یکصد و پنجمین جلس��ه مجمع عمومی 
فرهنگستان علوم که روز پنجشنبه 28 آذرماه 1392برگزار 
شد، دکتر محمد رحیمیان به عضویت وابسته فرهنگستان 

علوم انتخاب و با حکم رییس فرهنگس��تان منصوب شد.  
فرهنگستان علوم جمهوری اس��المی ایران هم اکنون 46 
عضو پیوس��ته، 5 عضو افتخاری، 100 عضو وابسته و 53 
عضو همکار دارد. از فعالیت های دکتر رحیمیان می توان به 
عضویت در شورای عالی کانون در دوره اول و دوم، ریاست 
دانش��کده فنی دانش��گاه تهران در س��ال های 64 تا 68 و 

همچنین ریاست دانشگاه تهران اشاره کرد.

خالصه تصمیمات هیات مدی��ره کانون در آذر ماه 
1392 به شرح ذیل می باشد:

  پس از تصویب در شورای عالی، طرح مشارکت 
در ساخت ساختمان امیرآباد در دستورکار هیات 
مدیره قرار گرفت. مقرر شد هزینه های اولیه تهیه 
نقشه، کس��ب جواز س��اخت و ... انجام شود. برای 
س��اخت س��اختمان با تعدادی پیمانکار مناسب 
مذاکره می گردد و نتیجه جلسات به هیات مدیره و 

شورای عالی گزارش خواهد شد.
  مق��رر ش��د کان��ون در برگ��زاری مجموع��ه 
"کارگاه های دانش بنیان مهندس��ی مش��اور" در 

دانشکده فنی همکاری نماید.
  در آخرین روز حضور پرفسور رضا برنامه ناهاری 
در رس��توران گردان برج میالد ترتیب داده شد و 
از دس��ت اندرکاران برنامه تجلیل از مقام علمی و 
فرهنگی پرفس��ور رضا و نیز دوس��تانی که در این 
مدت، ایشان را همراهی نمودند، تقدیر و قدردانی 

شد.
  گام بعدی به روز رسانی اطالعات اعضا که مربوط 
به اعضای دانشجویی کانون می باشد، آغاز و در حال 

انجام است.
  همانطور که مقرر شده بود، سالنماهای امسال با 
صفحاتی ویژه هشتادمین سال دانشکده فنی چاپ 
خواهد ش��د. با توجه به فروش کامل سالنماهای 
سال 1393 مقرر گردید، برای شرکت ها و افرادی 
که موفق به تهیه س��النما نش��ده اند، تی��راژ چاپ 

افزایش یابد.
***

خالصه تصمیمات هیات مدیره کانون در دی ماه 
1392 به شرح ذیل می باشد:

  جدول زمانی جش��ن س��الگرد در هیات مدیره 
مطرح و نهایی گردید.

   شام پیشکس��وتان از برنامه گردهمایی دی ماه 
منفک شد و گردهمایی ماه دی به تئاتر "خون و گل 

سرخ" به کارگردانی بهزاد فراهانی اختصاص یافت. 
هزینه های جانبی برنامه توسط مهندس عطاردیان 

پرداخت گردید.
  کتاب بیستمین س��ال کانون چاپ و در اختیار 
اعضای ش��ورا و هیات مدیره قرار گرفت، مقرر شد 
یک نسخه از کتاب به اعضای منظم کانون، اعضای 
هیات علمی دانشکده فنی و یاران و یاریگران کانون 
اهدا شود. س��ایر اعضا در صورت تمایل می توانند 
با پرداخت 20 هزار تومان کتاب بیس��تمین سال 
را خریداری نمایند. همچنین مقرر ش��د نس��خه 

الکترونیک از کتاب بیستمین سال نیز تهیه شود.
   مقرر شد در رابطه با مشارکت ساختمان امیرآباد 
کانون اقدامات اولیه انجام و در جلسه شورای عالی 

طرح گردد.
   مقرر شد از این به بعد حساب های کمیته ها به 
صورت مشترک با خزانه دار و مسئول کمیته افتتاح 

شوند.

دکتر محمد رحیمیان عضو وابسته فرهنگستان علوم شد

خالصه تصمیمات هیات مدیره کانون 

تازه ها
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مهمانی خداحافظی پروفسور فضل اله رضا روز چهارشنبه 20 آذر ماه 1392در رستوران برج میالد با حضور 
هیات رییسه دانشکده فنی، تعدادی از اعضای شورای عالی کانون، جمعی از دوستان پروفسور فضل اله رضا و 
تیم برگزارکننده مراسم برگزار شد. در ابتدا پروفسور رضا به همراه مهمانان بازدیدی از برج میالد داشت و پس از 
صرف ناهار پروفسور رضا به همراه دکتر پرویز جبه دارماراالنی)برق42( با اهدای لوح تقدیر از دکتر محمدحسین 
حلیمی، سازنده تندیس اهدایی و تیم برگزارکننده مراسم، مهندس امیراسماعیل حسن پور)مکانیک 89(، 
مهندس محمدحسین طالب پور)عمران 92(، مهندس امیرحسین تقی خانی)عمران 86(، مهندس محمدرضا 
قزل عاشقی)مکانیک 90(، مهندس فاطمه امیرپورسعید)معدن 92( و مهندس بهنوش فرزان)شیمی 89( و 
خانم  سگالش که در سفر پروفسور رضا به ایران کانون را همیاری کردند با اهدای تقدیرنامه و یک جلد کتاب 
برگ بی برگی از نوشته های پروفسور رضا قدردانی کرد. پروفسور رضا بامداد روز جمعه 22 آذر ماه 1392 ایران 

را به مقصد اوتاوا ترک کرد. در این سفر مهندس میرعلیرضا مهنا، دبیر کانون مجددا وی را همراهی کرد. 

دکتر فرش��اد الهوتی، دانش��یار مهندس��ی برق و کامپیوتر 
دانشکده فنی، در دهمین دوره تجلیل از مهندسان برجسته، 
به عنوان دانشمند جوان برجسته کش��ور در مهندسی برق، 

توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی انتخاب شد.
دکتر فرش��اد الهوتی، مدرک کارشناس��ی خود را در سال 
1376 و مدرک دکترای خود را در س��ال 1381 به ترتیب از 
دانشگاه تهران و دانشگاه واترلو، کانادا در رشته مهندسی برق 
دریافت کرد. وی تا سال 1383 در ابتدا به عنوان پژوهشگر 
پسادکترا و سپس به عنوان اس��تادیار پژوهشی در دانشگاه 
واترلو مشغول به کار شد. او در س��ال 1384 به هیات علمی 

دانش��کده مهندس��ی برق و کامپیوتر پردیس دانش��کده های فنی دانشگاه 
تهران پیوس��ت. عالقمندی های تخصص��ی او در حوزه مخابرات بی س��یم و 
ش��بکه های ارتباطات س��یار، نظریه اطالعات وکدینگ، مدیریت نوآوری و 

فناوری و مدیریت آموزش عالی است. از فعالیت ها و خدمات 
 IEEE حرفه ای وی می ت��وان به عضویت ارش��د در انجمن
و مس��ئولیت ارتباط با صنعت این موسس��ه در شاخه ایران، 
عضویت در ش��ورای مرکز رش��د واحدهای فناوری دانشگاه 
تهران، مدیریت گروه مهندس��ی مخابرات دانشگاه تهران و 
عضویت در کمیته های علمی و برگزارکننده کنفرانس های 
برتر حوزه تخصصی اش��اره کرد. دکتر الهوتی همچنین دو 
گرایش کارشناسی ارشد جدید در مهندسی مخابرات)شبکه 
و امنیت( و چهار آزمایشگاه آموزشی در زمینه های پردازش 
س��یگنال های دیجیتال، مخابرات چندرس��انه ای، طراحی 
و بهینه سازی ش��بکه های ارتباطات سیار و سیس��تم های رادیو نرم افزار، در 
دانش��کده مهندس��ی برق و کامپیوتر پردیس دانش��کده های فنی تدوین و 
راه اندازی برای دو گرایش جدید و راه اندازی برای چهار آزمایشگاه کرده است. 

تمبر دکتر محمود احم��دزاده هروی )معدن 35(، 
عضو هی��ات علمی دانش��کده مهندس��ی معدن، 
اولین وزیر صنای��ع در جمهوری اس��المی ایران و 
عضو پیشکسوت کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشکده فنی دانشگاه تهران، در اولین سمینار ملی 
مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی در 19 و 20 آذر 

ماه 1392 در دانشگاه شاهرود رونمایی شد.
در این مراسم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
رییس دانشگاه شاهرود و جمع زیادی از کارشناسان 
و استادان دانشگاهی رشته های منابع زیرزمینی و 

معدن از سراسر کشور حضور داشتند.
دکتر احمد زاده هروی در این مراسم تندیس این 
کنفرانس را دریافت کرد. محمد تقی کره ای، معاون 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت و رییس س��ازمان 
زمین شناسی کشور در این مراس��م گفت: »دکتر 
احمدزاده هروی یک شعار و یا یک توصیه همیشگی 

داشتند. مبنی بر اینکه اگر به موقع تصمیم نگیرید، 
دیگران به جای شما تصمیم می گیرند. این نصیحت 
وی در ذهن من ملکه شده است و ازآن بهره برده ام.«

کره ای خاطر نش��ان کرد: »در زمان تصدی دکتر 
احمدزاده هروی در س��ازمان زمین شناسی کشور 

یک نقطه عطف ایجاد شد.«
دکت��ر احمدزاده ه��روی طی س��ال های 1335 تا 
1341 کارمند وزارت صنایع و معادن بودند. سپس 

از تاریخ پیروزی انقالب اسالمی ایران به عنوان وزیر 
صنایع و معادن فعالی��ت می کرد. وی همچنین در 
س��ال های 1359 تا 1360 به عنوان وزیر مشاور و 
سرپرست ش��رکت ملی فوالد ایران مشغول به کار 
بود. وی طی دهه شصت به عنوان سفیر جمهوری 
اسالمی در یوگسالوی، مشاور وزیر معادن و فلزات 
و رییس سازمان زمین شناس��ی کشور مشغول به 
خدمت بود. وی عالوه بر فعالیت در خارج از دانشگاه، 
در سال های 1341 تا 1349 به عنوان دستیار گروه 
مهندسی معدن دانش��کده فنی و از سال 1350 تا 
1355 به عنوان استادیار دانشکده و از سال 1355 
تا 1360 نیز به عنوان دانشیار گروه مهندسی معدن 
فعالیت می کرد. دکت��ر احمدزاده هروی همچنین 
طی دهه های 50 و 60 به عنوان مدیر گروه آموزشی 
مهندسی معدن دانشکده و عضو هیات علمی گروه 

مهندسی معدن مشغول به فعالیت بود. 

تمبر دکتر محمود احمدزاده هروی رونمایی شد

دکتر فرشاد الهوتی؛ دانشمند جوان برجسته کشور

مهمانی خداحافظی پروفسور فضل اهلل رضا 

تازه ها
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 تیم ش��طرنج کانون مهندس��ین فارغ التحصیل 
دانشکده فنی دانشگاه تهران متشکل از مهندس 
بی��ژن ایزدیان)عم��ران 68( و مهن��دس محمد 
خیرخواه ثابت قدم )متال��ورژی 68( موفق به اخذ 
ریتینگ فدراس��یون جهانی شطرنج در مسابقات 

اوپن پراگ شد.
این مسابقات از تورنمنت های معتبر و بین المللی 
شطرنج است که در ژانویه هر سال میالدی با حضور 
استادان مطرح این رشته در جمهوری چک برگزار 

می شود. 

حضور شطرنج بازان فنی 
در مسابقات اوپن پراگ

سفری به کویر مرنجاب
س�ومین و آخرین برنامه پاییزی كمیته بازدید در س�ال 1392 به سفری 
دو روزه به مقصد كویر مرنجاب اختصاص داشت. این برنامه با حضور 46 
نفر متشكل از اعضای كانون، دانشجویان دانشكده فنی و همراهان شان 
برگزار شد. برنامه حوالی ساعت 9:10 صبح روز پنجشنبه 7 آذر ماه از مقابل 
سردر دانشكده فنی امیرآباد شمالی آغاز شد و پس از اضافه شدن دو نفر 
منجم به گروه، مسیر از طریق جاده تهران-قم-كاشان دنبال شد. در ادامه 
و پس از صرف ناهار و اضافه شدن راهنمای محلی به جمع شركت كنندگان 
در برنامه، گروه حوالی ساعت 18 به محل كاروانسرای عباسی واقع در كویر 

مرنجاب رسیدند. 
با افروختن آتش�ی در گوش�ه ای از كویر، محلی برای اجتماع همسفران 
فراهم شد و در سویی دیگر، منجمین تجهیزات رصدی خود را برپا داشتند 
تا باوجود نامناسب بودن شرایط جوی بتوانند در حد امكان اطالعاتی را 
در اختیار عالقمندان به علم نجوم قرار دهند. اما برنامه شب نشینی كنار 
آتش به صرف سیب زمینی تنوری و چای زغالی مشتری بیشتری داشت و 

تا پاسی از شب ادامه یافت. 

روز دوم با مشاهده طلوع زیبای خورش�ید از افق كویر و به دور از هیاهو 
و شلوغی و س�ایه  برج های قد و نیم قد ش�هر رنگ دیگری داشت. پس از 
صرف صبحانه كه با همكاری و كمک تنی چند از شركت كنندگان، آماده 
و توزیع شد، گروه كاروانس�را را به مقصد تپه های ش�نی )رمل ها( ترک 
كرد. توقف یک ساعت و نیم در این محل مجالی فراهم آورد تا بخشی از 
شركت كنندگان با پای پیاده از تپه های شنی صعود كنند و بخشی دیگر 
كه بیشتر اهل ماجراجویی بودند با خودروهای سافاری موجود در محل، 
منطقه را بپیمایند. در مسیر بازگشت، از چاه دستكن و دریاچه نمک نیز 
بازدید به عمل آمد و پس از تهیه عكسی دسته جمعی، گروه به سمت شهر 
كاشان رهسپار شد. پس از صرف ناهار، مسیر بازگشت به سمت تهران در 
پیش گرفته شد و برنامه با رسیدن به مقابل سردر دانشكده فنی در ساعت 

22 جمعه 8 آذر ماه پایان یافت.
این برنامه به سرپرستی مهندس مهدی یار هوبخت )متالورژی 86( با كمک 
مهندس سحر توكلی )برق 90( و مهندس زینب نعمت الهی )متالورژی 90( 

برگزار شد. 

تازه ها
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تیم دوچرخه سواران کانون برنامه رکاب زنی در پارک ملی کویر را در تاریخ 7و 
8 آذر ماه 1392 به سرپرستی نرگس صالحی و ش��رکت دو نفر از عالقمندان 
برگزار کرد. این تیم روز پنجشنبه 7 آذرماه با هدف شب مانی وارد منطقه شده و 
فردای آن روز رکاب زنی را شروع کرد. به دلیل محدودیت های ایجاد شده توسط 
سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ممنوعیت خروج از جاده خاکی، از 

مسیر در نظر گرفته شده برای دوچرخه سواری کاسته و جاده کاروانسرای قصر 
بهرام به سمت کویر مرنجاب به مسافت 30 کیلومتر رکاب زده شد. تیم به دلیل 
عبور از منطقه نظامی سپاه مجبور به ترک پارک ملی قبل از غروب آفتاب شد. به 
این ترتیب و با وجود زمان به دست آمده، بازدید از آتشکده شهر ری )تپه میل( 

به عنوان حسن ختام برنامه در نظر گرفته شد.

دوچرخه سواری به مقصد آتشکده نوجان

دوچرخه سواری در پارک ملی کویر

کمیته ورزش های کوهستانی در 22 آذر ماه برنامه تمرینی- آموزشی در پارک 
چیتگر برای 8نفر از عالقمندان برگزار کرد تا ضمن گردهم آمدن گروه با یکدیگر 
آشنا شوند. همچنین اهداف گروه در دو مرحله تک نفره و تیمی بیان شود.  اعضا 
همچنین برای آموزش، در پیست استقامت پارک چیتگر در راستای اهداف در 
نظر گرفته شده، رکاب زدند.  سرپرستی این برنامه به عهده نرگس صالحی بود 
که با تهیه بروشور، مباحث تئوری مورد اهمیت در برنامه های تقویم به خصوص 
بخش سایکل تورینگ را در اختیار افراد قرار داد.  ضمن توضیح موارد و پاسخ به 
سواالت عالقمندان سعی شد تا در زمانی محدود در مقابل گستردگی مباحث، 
کلیتی از موارد ضروری به فارغ التحصیالن دانشکده فنی که پتانسیل شرکت در 

برنامه های تیم دوچرخه را دارند انتقال یابد.  
تیم دوچرخه س��واری کانون پ��س از برگ��زاری برنامه آموزش��ی چیتگر، 29 
آذرماه 1392 رکاب زنی در مس��یر 40 کیلومتری کرج-وینه-آتشکده نوجان- 
روستای آتش��کده و در آخر بازگش��ت به کرج را به سرپرس��تی مهندس یداهلل 
کاظمی)مکانیک90( با موفقیت به مرحله اجرا در آورد. این برنامه که جایگزین 

تازه ها

"جاده سنگفرش کویر" شده بود، در هوایی سرد با رکاب زدن در جاده چالوس 
شروع شده و با رسیدن به جاده خاکی فرعی آتشکده با شیب زیاد و در برخی نقاط 
همراه با برف ادامه پیدا کرد. در نهایت نیز سراشیبی مسیر برگشت، به سرمای هوا 

دامن زده و تیم موفق به اتمام برنامه در ساعت 3:30 در میدان کرج شد.
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دانشکده

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشكده فنی برگزارشد. دراین 
مراسم فارغ التحصیالن 9 رشته مهندسی با لباس های متحدالشكل 

در تاالر شهید چمران حضور یافتند. 
این دانشجویان در رشته های مهندسی برق، كامپیوتر، متالوژی و 
مواد، عمران، معدن، مكانیک، علوم مهندسی، شیمی و صنایع از 

دانشكده های فنی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند.
از  بسیاری  فنی  دانشكده  دانشجویان  فارغ التحصیلی  جشن  در 

خانواده های دانشجویان نیز حضور داشتند.

دانشکده
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هفتاد و سومین جشن  دانش آموختگی 
دانشکده فنی دانشگاه تهران 14 اسفند 
1392 با حضور رییس دانشکده فنی، 
سرپرس��ت دانش��گاه تهران، روس��ا، 
معاونین، اس��تادان دانش��کده فنی، 
تع��دادی از اعض��ای ش��ورای عالی و 
دبیر کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانش��کده فن��ی و جمع کثی��ری از  
دانش��جویان و فارغ التحصی��ان این 

دانشکده برگزار شد. 
در ابت��دای مراس��م، دکت��ر محمود 
کمره ای ) برق 58(، رییس دانشکده 
فنی ضمن تبریک به فارغ التحصیان 
از آنه��ا درخواس��ت کرد ت��ا پس از 
اتم��ام تحصیل ب��ا دانش��کده فنی 
در ارتب��اط باش��ند. به گفت��ه وی از 
دانش آموختگان فنی انتظار می رود 
پس از فارغ التحصیلی در پیش��رفت 
و توس��عه کش��ور نقش آفرین باشند 
و در ه��ر کج��ای دنیا که هس��تند 
ارتباط خودشان را با خانه دوم یعنی 
دانش��کده فنی حفظ کنن��د. وی در 
ادام��ه از فارغ التحصیان خواس��ت 
ت��ا اخ��اق حرف��ه ای، ت��اش برای 
توسعه پایدار کشور، ارتباط با کانون 
مهندسین و بنیاد حامیان دانشکده 

فنی را در همه حال حفظ کنند.
ریی��س دانش��کده فن��ی در آخ��ر 
گف��ت: »آنچ��ه فن��ی را فن��ی کرد، 
»مس��ئولیت پذیر بودن و صداقت در 
کار« اس��ت.« پس از سخنرانی دکتر 
کمره ای، کلیپ کوتاهی در خصوص 

معرفی دانش��کده فنی پخش ش��د. 
س��پس  مهندس حبیب اله بیطرف 
)عم��ران 65( ب��ه ایراد س��خنرانی 
پرداخت. وی در دو بخش س��خنان 
خود را بیان ک��رد. بخش اول معرفی 
بنی��اد حامی��ان دانش��کده فن��ی، 
عملکرد آن و اهداف بنی��اد بود. این 
بنیاد سال 1385 به همت جمعی از 
فارغ التحصیان فنی تاسیس شد. از 
جمله اهداف بنیاد می توان به اعطای 
کمک مال��ی به دانش��جویان، جذب 
استادان، ساخت آزمایشگاه و بهبود 

وضعیت دانشکده ها اشاره کرد. 
بخش دوم س��خنان وی ب��ه محیط 
کسب و کار اختصاص داشت. مهندس 
بیطرف گفت: »محیط کس��ب و کار 
نیاز به رویک��رد پ��روژه ای دارد و در 
زمانی که با رویکرد پروژه ای وارد کار 
می شوید، نیاز به انجام کار تیمی است 
که دانش��کده فن��ی در این خصوص 
به دانش آموختگان آم��وزش خوبی 
ارایه کرده اس��ت.« برنام��ه با اهدای 
جوایز به پذیرفته ش��دگان رتبه های 
ممتاز آزم��ون سراس��ری و حایزین 
رتبه ه��ای برتر المپیاد دانش��جویی 
ادامه یافت. این جوایز توس��ط دکتر 
امید، سرپرست دانشگاه تهران، دکتر 
کم��ره ای، حجت االس��ام جعفری 
رییس نهاد رهبری، مهندس بیطرف 
و مهندس میرعلیرض��ا مهنا )معدن 
67(، دبیر کانون به دانش آموختگان 
اهدا شد. س��پس مراسم با سخنرانی 

مهندس مهنا ادامه یافت. وی ضمن 
تبریک به دانش آموختگان به پیشینه 
دانشکده فنی اش��اره کرد و در قالب 
پرسش و پاس��خ از دانش آموختگان 
در خواست کرد تا در خصوص وقایع 
و افراد پیشکس��وت فن��ی اطاعات 

بیشتری کسب کنند. 
وی همچنین از تمام آنان درخواست 
کرد تا به عضویت کانون مهندس��ین 
فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه 
ته��ران در آین��د و ارتباط خ��ود را با 
دانش��کده و  هم دانشکده ای ها حفظ 

کنند.
 در انتهای مراسم مهندس محمدرضا 
انص��اری )راه و س��اختمان 47( 
مدیرعامل ش��رکت کیسون و حامی 
همه س��اله جش��ن دانش آموختگی 
دقایقی را برای حضار سخنرانی کرد. 
وی گف��ت: »دانش آموخته فنی تنها 
یک ارزش ملی نیس��ت، بلکه ارزش 
جهانی دارد. چرا که  می توانند تحول 

ایجاد کنند.«
مهن��دس انص��اری در خص��وص 
چگونگی دستیابی به موفقیت افزود: 
»مسیر موفقیت، مسیر رضایت است 
و این مسیر باید از صفر آغاز شود. چرا 
که باعث رشد اس��تعداد ها می شود. 

رسیدن به قله موفقیت همان روزی 
است که مشغول به فعالیت هستید و 
شکست عامل موفقیت است چرا که 

هر شکستی انسان را می سازد.«
مهندس انصاری در ادامه سخنانش 
ب��ه دانش آموختگان توصی��ه کرد، 
تصمیم گیری  باید براساس اطاعات 
باشد و در اطاعات نیز باید به دنبال 
صحت اطاعات باش��ند ت��ا بتوانند 
در انتخاب راه بهت��ر عمل کنند. وی 
در پایان گف��ت: »الگوهای مدیریتی 
هر جامع��ه ای متفاوت اس��ت و باید 
براساس روانشناسی اجتماعی عمل 
ش��ود. اگر راه را اینگونه ادامه دهید، 

حتما موفق می شوید.« 
مراس��م ب��ا قرائ��ت س��وگندنامه 
مهندسی و اهدای جوایز به رتبه های 
ممت��از مقاط��ع مختل��ف تحصیلی 
دانش��کده های پردیس فنی توسط 
دکتر کم��ره ای، معاونی��ن پردیس، 
روسای دانشکده های فنی، مهندس 
بیط��رف، مهن��دس مهن��ا و کاظم 
قلم چی به پایان رسید. حامیان این 
مراسم شرکت کیسون، بنیاد حامیان 
دانش��کده فنی و کانون مهندس��ین 
فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه 

تهران بودند.

دانش آموختگان دانشکده فنی
پایان تحصیالتشان را جشن گرفتند

دانشکده
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مراس��م پایانی بیست و دومین جش��نواره پژوهش 
دانشگاه تهران دوش��نبه 25 آذرماه 1392 در تاالر 
عامه  امین��ی کتابخان��ه مرکزی با حض��ور رییس 
دانش��گاه تهران، روس��ای پردیس ها و دانشکده ها، 
اعضای هیات رییس��ه، مدی��ران و جم��ع زیادی از 
اس��تادان و کارشناسان برگزار ش��د. روابط عمومی 
دانش��کده فنی گزارش داد، در این مراس��م هشت 
عضو هیات علمی، سه دانش��جو و یکی از کارکنان 
پردیس دانشکده های فنی به عنوان برگزیدگان برتر 
جشنواره پژوهشی دانش��گاه تهران انتخاب شدند. 

دکتر نوید مستوفی)ش��یمی68( عضو هیات علمی 
دانش��کده مهندس��ی ش��یمی، به عنوان پژوهشگر 
برجسته دانشگاه و دکتر سعیدرضا اله کرم عضو هیات 
علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، به عنوان 
پژوهشگر نمونه، انتخاب شدند. طرح پژوهشی دکتر 
محمدحسین صراف زاده عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی شیمی، به عنوان طرح پژوهشی نمونه، طرح 
دکتر محمدرضا مهرنیا عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی شیمی، به عنوان طرح کاربردی برجسته و 
طرح دکتر مجید صنایع پسند)برق 67( عضو هیات 

علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به عنوان 
طرح کاربردی نمونه برگزیده شد.

دکت��ر محم��ود نیلی احمدآب��ادی، عض��و هی��ات 
علم��ی دانش��کده مهندس��ی متال��ورژی و م��واد، 
به عنوان مدیر پژوهش��ی نمونه، طرح دکتر محمود 
کمره ای)ب��رق58(، عض��و هیات علمی دانش��کده 
مهندس��ی ب��رق و کامپیوت��ر، به عنوان دس��تاورد 
پژوهشی نمونه و قطب کنترل و پردازش هوشمند 
با مسئولیت دکتر محمدجواد یزدان پناه)برق67(، 
عضو هی��ات علم��ی دانش��کده مهندس��ی برق و 
کامپیوتر، به عنوان قطب علمی نمونه برگزیده شد. 
در بخش کارکنان پروی��ن جالی خطیبی به عنوان 
کارش��ناس پژوهش��ی نمونه انتخاب شد. در بخش 
دانشجویان پژوهش��گر نمونه نیز، دکتر محمدرضا 
گل و بستان فرد از دانش��کده مهندسی متالورژی و 
مواد به عنوان دانشجوی پژوهش��گر نمونه دکتری، 
مهندس سیدرسول خیام نکویی از دانشکده مهندسی 
متالورژی و مواد به عنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه 
کارشناسی ارش��د انتخ��اب ش��دند. پایان نامه های 
دانشجویان دکتر سیدمرتضی مسعودپناه از دانشکده 
مهندس��ی متالورژی و م��واد در مقط��ع دکتری و 
مهندس زهرا شهری از دانشکده مهندسی متالورژی 
و مواد در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه 
تحصیلی نمونه دانشگاه در سال 1392 انتخاب شد.

در دوازدهمین جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران، دانشکده فنی توانست مقام اول را کسب کند. 
به نقل از امور ورزشی دانشکده در این دوره، دانشکده فنی با 82 امتیاز از میان دانشجویان دانشگاه تهران، 
توانست مقام اول را در 4 رشته تیمی)فوتسال آقایان، کش��تی، شنا، تنیس روی میز( و 6 رشته انفرادی 
)بدمینتون، شنا، دومیدانی، والیبال، بسکتبال، شطرنج( به دست آورد. همچنین عنوان برتر کارشناس 
تربیت بدنی دانشگاه تهران را نیز، حسن محمودآبادی، کارشناس ورزشی دانشکده فنی، از آن خود کرد.

دکتر رضا فرجی دانا )برق65(، 
وزیر علوم طی حکمی دکتر 
محمدحسین امید را به عنوان 
سرپرس��ت دانش��گاه تهران 
منصوب ک��رد و از ریاس��ت 
پیشین دانشگاه، دکتر فرهاد 
رهبر تشکر کرد. دکتر فرهاد 
رهبر س��ی و یکمین رییس 

دانشگاه تهران و ش��انزدهمین رییس این دانشگاه پس از 
انقاب بود که از بهمن 1386 این سمت را عهده دار بود. دکتر 
امید در حال حاضر معاون اداری و مالی وزارت علوم بوده که 
با حفظ سمت، سرپرستی دانشگاه تهران را به عهده گرفته 
است. شایان ذکر است وی در کارنامه اجرایی خود، معاونت 

اداری و مالی دانشگاه تهران را نیز دارد.

دکتر علیرضا آزموده اردالن، 
استاد دانش��کده مهندسی 
نقشه برداری دانشکده فنی 
دانش��گاه ته��ران به عنوان 
رییس سازمان نقشه برداری 
کش��ور منصوب ش��د. وی 
و  کارشناس��ی  م��درک 
کارشناسی ارش��د خ��ود را 

در رشته مهندسی عمران – نقش��ه برداری از 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در 
س��ال 1368 و 1373 اخذ کرد. سپس جهت 
دریافت مدرک دکت��را راهی آلمان ش��د و در 
دانشگاه اشتوتگارت در رش��ته نقشه برداری-

 Highest Distinction ژئودزی با رتب��ه

در س��ال 1378 موف��ق به 
دریافت مدرک دکترا ش��د. 
دکتر اردالن در بین سال های 
1379ت��ا 1378 به عن��وان 
عضو هیات علمی دانش��گاه 
اشتوتگارت در آلمان مشغول 
به فعالیت بود. همچنین وی 
در بین س��ال های 1379 تا 
1383 نیز به عنوان اس��تادیار و از سال 1383 
تا 1389 نیز به عنوان دانشیار گروه مهندسی 
نقش��ه  برداری دانشکده فنی دانش��گاه تهران 
مش��غول به خدمت بود. دکتر اردالن در حال 
حاضر به عنوان استاد گروه نقش��ه برداری در 

دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت می کند.

 درخشش دانشکده فنی در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران 
با کسب 12 عنوان برتر

دکتر علیرضا آزموده اردالن رییس سازمان نقشه برداری 
کشور شد

سرپرست دانشگاه تهران 
منصوب شد

قهرمانی مقتدرانه  دانشکده  فنی 
در دوازدهمین جشنواره ورزشی 

دانشجویی دانشگاه

دانشکده


