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کانــون

دریای بیکران یاری اعضا
تاکنون درباره اهمیت انتشار خبرنامه به عنوان یکی از مهمترین نمادهای بیرونی کانون ،بسیار
صحبت شده است .این مجله عالوه بر ارایه اخبار کانون و دانشکده فنی ،حاوی اطالعاتی درباره
کارهای برجسته فارغالتحصیالن (خانواده فنی) ،متن سخنرانیهای ماهانه کانون ،مقالههای
مهندســی ،میزگردها ،مصاحبه با پیشکسوتان و سایر مطالبی اســت که برای اعضا و جامعه
مهندسی کشور سودمند به نظر میرسد .اما اهمیت انتشار خبرنامه بیش از سودمندی مطالب
آن ،در این است که نمود خارجی از کانون است و حضورش به صورت فیزیکی (چاپی) ،در هر جا،
میتواند معرف و نشانگر کانون باشد.
شمارگان معدود خبرنامه به دست افرادی میرسد که مخاطبانی فراوان و خاص دارند .حضور
خبرنامه روی میز کار یا قفسه کتاب تعدادی از افراد بلندپایه کشور ،مدیران شرکتها و صنایع
بزرگ ،استادان دانشگاه ،اعضای شاغل در هر جا و کتابخانهها راه مناسبی برای شناساندن کانون
به سایر افرادی است که از کانون باخبر نیستند.
گفته شــده بود که به منظور کاهش هزینههای تولید مجله میتوان به جای چاپ کاغذی آن،
خبرنامه را به صورت الکترونیکی منتشــر کرد .اعضای کمیته انتشــارات نیز دلسوز کاهش
هزینههای کانون هستند؛ اما صرفنظر از اینکه تدوین و ارایه مجله الکترونیکی ،متفاوت با شیوه
چاپی آن است ،کمیته انتشــارات به دالیل فوق ،اختصاص بودجه به انتشار کاغذی مجله را در
مقایسه با سایر هزینهها ،کامال به صرفه و صالح کانون و مفید و به جا میداند.
خوشبختانه با پافشاری کمیته انتشارات ،شورای سیاستگذاری و نظارت بر رسانههای کانون که
نماینده و منتخب شورایعالی است ،با انتشــار چاپی خبرنامه و درج همزمان آن در وبسایت
کانون موافقت کرد .این شــورا همچنین بر ارتقای کیفیت و محتوا و افزایش جذب آگهی برای
تامین بخشی از هزینههای تولید تاکید کرد.
بدین گونه باری که بر دوش کمیته انتشارات است ،سنگینتر میشود .انتشار منظم خبرنامه بدون
اغراق بسیار دشوار و فرسودن کفش و عصای آهنین است .کانون ،اعضای فرهیخته و مجربی که
در مسایل گوناگون مهندسی ،صاحبنظر و صاحبنام هستند ،فراوان دارد .دریغ است که برای
پربارتر ساختن مجله کانون خود همکاری نکنند .کمیته انتشارات بار دیگر دست تمنا به سوی
هموندان کانونی دراز میکند تا با ارسال مقاله و مطالب سودمند به یاری مجله خود بشتابند.
با امید به غرق شدن در دریای بیکران پاسخ اعضا که نشانگر عالقمندی آنان به کانون باشد.
فرهاد بوترابی
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خالصه مهمترین تصمیمات و مصوبات شورایعالی
در تابستان سال 1398

شورایعالی کانون سه جلسه در تابستان ســال  98برگزار کرد که
جلسه شهریورماه در چهارم مهر تشکیل شد.
جلسه اول

در اولین جلسهتابستانی که روز  13تیرماه برگزار شد ،شورایعالی
به بررسی شرایط انتخابات پیش رو پرداخت و اعضای هیات اجرایی
را تعیین کرد .تشویق اعضای کانون برای شرکت در انتخابات از دیگر
مطالب طرح شده در این جلسه بود .شورای عالی همچنین ویرایش
نهایی برنامه اســتراتژیک کانون و ویرایش جدید آییننامه معامالت
کانون را تصویب کرد.
جلسه دوم

دومین جلسه و نخستین جلسه شورای عالی دوره پانزدهم پنجشنبه
 25مرداد ماه در اتاق شورای دانشکده فنی برگزار شد .در این جلسه
که با برگزاری آخرین جلسه شــورایعالی دوره چهاردهم مشترک
بود ،پس از اعــام پایان دوره چهاردهم و قدردانــی از زحمات همه
دستاندرکاران این دوره توسط دکتر پرویز جبهدار ،رییس شورای
عالی این دوره ،اداره جلسه به مهندس علیاصغر گواهی ،رییس مجمع
عمومی کانون سپرده شد.
وی ضمن ارایه گزارشــی از نحوه برگزاری انتخابات دوره پانزدهم،
اسامی منتخبان شورایعالی و هیات بازرسان را قرائت کرد.
در ادامه طبق آییننامه داخلی شــورایعالی رییس ســنی جلسه
تعیین شد و مهندس محمد عطاردیان در جایگاه رییس سنی جلسه
قرار گرفت .سپس انتخاب رییس شورایعالی از میان  3نامزد انجام
گرفته و دکتر عباس احمدآخوندی به عنوان رییس شورایعالی دوره
پانزدهم اکثریت آرای حاضران را به دست آورد.
پس از آن انتخاب نواب رییس و منشی شورایعالی به ترتیب صورت
پذیرفت و در نتیجه ،ترکیب هیات رییسه شورایعالی دوره جدید به
قرار زیر تعیین شد:

رییس :دکتر عباس احمدآخوندی
نایبرییس اول  :دکتر محمود کمرهای
نایبرییس دوم  :مهندس حبیباله بیطرف
منشی  :مهندس زینب حاجیحسینی
همچنین در این جلســه ،برابر ماده  30اساســنامه کانون ،موضوع
انتخاب هیات مدیره مطرح شد .چون تا  3نفر از اعضای هیات مدیره،
میتوانند از بین اعضای غیرعضو شورا باشند ،شورایعالی مقرر کرد
تا اعضایی که مایل به اجرای وظیفه در هیات مدیره هستند ،آمادگی
خود را کتبا به دبیرخانه اعالم کنند و بــه این ترتیب ،تعیین اعضای
هیات مدیره به جلسه بعد موکول شد.
جلسه سوم

جلسه ســوم که دومین جلسه شــورایعالی دوره پانزدهم بود ،روز
پنجشنبه  ۴مهر در اتاق شورای عالی تشــکیل شد .چون مهمترین
تصمیمات این جلسه ،انتخاب اعضای هیات مدیره بود ،مشروح این
جلسه در گزارش جداگانهای آورده شده است.
تعیین سمتها در هیات مدیره

جلسه مشترک اعضای هیات مدیره کانون در دورههای چهاردهم و
پانزدهم ،در تاریخ  7مهر ماه  1398به ریاست دکتر آخوندی رییس
شورای عالی کانون برگزار شد .در این جلسه پس از سخنان اعضای
هیات مدیره دوره قبل ،دکتــر آخوندی ضمن قدردانی از تالشهای
هیات مدیره دوره چهاردهم ،پایان این دوره را اعالم کرد.
در ادامه ،یکایک اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاههای خود در
تبیین وضعیت موجود کانون و راهکارهای توسعه و ارتقا آن پرداختند.
بر پایه این مباحث قرار شد که هیات مدیره در اولین جلسات ،نسبت
به تعریف برنامه کاری خود جهت ارایه به شورای عالی اقدام کند.
سپس انتخابات داخلی به منظور تعیین ســمتهای اعضای هیات
مدیره انجام و گزارش آن به شورای عالی ارایه شد.
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انتخابات دوره پانزدهم برگزار شد

تابستان امسال بار دیگر زمان آن رسید تا اعضای کانون در
انتخابات دورهای ،برای تعیین اعضای دوره جدید شــورای
عالی و هیات بازرسان ،شــرکت کنند .در این دوره برخالف
دورههای قبل ،انتخابات به طور کامل به شــکل الکترونیک
برگزار شد .بر پایه تصمیم مجمع عمومی ،انتخابات پانزدهمین
دوره شورایعالی و هیات بازرسان کانون ،از طریق ثبت آرای
اینترنتی اعضا در سامانهای که به این منظور راهاندازی شده
بود ،از ساعت  20یکشــنبه  23تیرماه آغاز و در ساعت 20
چهارشنبه  26تیرماه پایان یافت .در روز پایانی که همزمان
با برگزاری گردهمایی تیرماه کانــون بود ،با اختصاص چند
دستگاه کامپیوتر در سالن کامپیوتر دانشکده عمران ،امکان

مراجعه به سامانه انتخابات ،فراهم شده بود.
در این دوره  48نفر از اعضا داوطلب عضویت در شورای عالی
و  5نفر نیز داوطلب انجام وظیفه در هیات بازرســان شده
بودند.
نتایج انتخابات ،ساعتی پس از پایان زمان رایگیری ،در عصر
چهارشنبه  26تیر ماه توسط هیات اجرایی انتخابات تعیین و
به نمایندگان هیات رییسه مجمع عمومی مستقر در سایت
رایگیری ،اعالم شد.
تعدادکل اعضای رایدهنده در ایــن دوره  258نفربودند و
نتایج انتخابات ،به ترتیب تقدم تعداد آرای کسب شده ،به
شرح جدول زیر اعالم شد:

تعداد آرای کسب شده داوطلبان عضویت در شورای عالی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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نام و نام خانوادگی
محمد عطاردیان
روزبه صالح آبادی
محمود کمرهای
محمدرضا انصاری
حبیباهلل بیطرف
محمدرضا محمدآبادی کمرهای
اورنگ فرزانه
پرویز جبهدار ماراالنی
عباس موسوی رهپیما
عباس احمد آخوندی
زینب حاجی حسینی
هرمز ناصرنیا
علیرضا عالمزاده
سپهر پارسا
محمد شکرچیزاده
اسماعیل مسگرپورطوسی
عباس غفاری
شهریار کوزهکنانی

رشته و سال فارغالتحصیلی
عمران 38
عمران 80
برق 58
عمران 47
عمران 65
مکانیک 51
عمران 55
برق 42
شیمی 41
عمران 68
عمران 86
معدن 47
عمران 68
عمران 94
عمران 65
مکانیک 59
عمران 51
برق 54
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تعداد رای کسب شده
178
169
166
165
164
164
159
156
144
135
123
104
103
92
90
85
83
81

کانــون

تعداد آرای کسب شده داوطلبان عضویت در شورای عالی
نام و نام خانوادگی
محمدحسین فتاپور
امیراسماعیل حسنپور اصطهباناتی
سیدرضا رفیعی طباطبایی
محمدحامد امام جمعهزاده
حسین شهابی شهمیری
گلناز جوزانی کهن
سعید سهراب پور
حمید مسگرپور طوس
محمد شریفزاده بوشهری
علی اصغر جاللزاده فرد
محمد نوریان
محمد خیرخواه ثابت قدم
شهزاد علیزاده
محمدرضا قزل عاشقی
علی اکبر مقیمی آذری
آذر خورشیدی
نادر نادری
امین سلمانزاده زنوز
محمدحسین ملکی
حسین حاجی بهرامی
امیرمحمد علی آبادی زاده
کیانوش اکبری پور
محمدرضا فراش باشی
پیمان جهان
سید سعید جهانمراد نوری
امیر حسین پاک سرشت
احسان خامس پناه
محمد صادق شفیعی
حسین احمدی

ردیف
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

رشته و سال فارغالتحصیلی
مکانیک 59
مکانیک 89
برق 49
مکانیک 55
عمران 85
معدن 82
مکانیک 44
شیمی 59
معدن 38
عمران 42
معدن 57
متالورژی 68
عمران 72
مکانیک 90
عمران 37
شیمی 72
عمران 69
عمران 87
عمران 70
متالورژی 76
معدن 89
متالورژی 64
معدن 51
مکانیک 79
صنایع 92
متالورژی 82
برق 86
برق 93
عمران 78

تعداد رای کسب شده
80
80
76
75
74
73
70
70
67
63
61
60
55
53
52
49
49
49
43
42
38
35
35
34
34
25
22
21
14

تعداد آرای کسب شده داوطلبان بازرسی
ردیف
1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگی
امیرحسین نیکخواه
امیر قناعی میاندوآب
محمد جعفر صادقی پناه
سیدعلی میرپور
حسین عباسی

رشته و سال فارغالتحصیلی
برق 82
عمران 71
معدن 56
برق 69
متالورژی 54

تعداد رای
137
121
100
94
63

مطابق مفاد اساسنامه ،هیات رییسه مجمع عمومی ،با توجه به نتایج انتخابات 25 ،نفر اول را به عنوان عضو اصلی و  5نفر بعدی
را به عنوان عضو علیالبدل شورای عالی اعالم کرد .همچنین از بین داوطلبان بازرسی 3 ،نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر
چهارم به عنوان بازرس علیالبدل معرفی شدند .احکام منتخبان توسط رییس مجمع عمومي صادر و ابالغ شد.
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پروندهانتخابات شورایعالی کانون
در سـال 1398
این مقاله توسط مهندس پیمان جهان (مکانیک  )78از اعضای فعال کانون ،تهیه
شده و صرف وقت به این منظور ،نشــانگر عالقمندی وی به کانون است .ضمن
سپاسگزاری از ایشان و پوزش از اینکه در بخش پیشنهادها فقط رئوس آنها درج
شده و دو جدول آماری به علت بزرگ بودن حذف شده (و البته حذف آنها تاثیری
بر نتایج تحلیل ندارد) ،اعالم میشود که خبرنامه نمیتواند درستی نتایج بهدست
آمده توسط ایشان را تایید یا رد کند.
6
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بررسی آماری نتایج انتخابات دوره پانزدهمعالی

جدول شــماره یک نمایانگر خالصه نتایج انتخابــات دوره پانزدهم
شورای عالی است.
جدول شماره 2نیز نمایانگر وضعیت لیستهای انتخاباتی و تحلیل
نتایج فرضی انواع برگههای رای بر مبنای تعداد آرای مندرجه در آنها
اســت( .این جدولها به دلیل بزرگ بودن و عدمامکان درج آنها در
مجله ،حذف شده است ).از جمله بارزترین نتایج آماری بهدست آمده
از انتخابات میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
تعداد اعضای دارای حق رای در مقابــل تعداد کل اعضای کانون،
بسیار کم است (صرفا  )%4.3البته برای درک ماهیت واقعی وضعیت،
این نسبت باید با نسبتهای مشابه در سالهای قبل نیز مقایسه شود
تا بتوان مسیر حرکت را مشــاهده کرد و روند طی شده در کاهش یا
افزایش استقبال از فعالیتهای کانون توسط اعضا را پیدا كرد.
لیکن این امر بهدلیل در دست نبودن اطالعات ،برای نگارنده مسیر
نشــده اســت و میتواند موضوع تحقیقات بعدی قرار گیرد .در هر
صورت نسبت مشــارکت در انتخابات به صورت مطلق عدد کوچکی

حدود  %53از واجدان شــرایط رایدهی ،در انتخابات شــرکت
کردهاند که با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و غیرصنفی و غیرسیاسی
بودن کانون و در مقایسه با تشکلهای مشابه ،نسبت قابل قبولی است.
تحلیل عددی نتایج انتخابات نشان میدهد که به صورت عمومی،
رشته تحصیلی کاندیداها مالک انتخاب رایدهندگان نبوده است و
تعداد منتخبان ،کاندیداها ،رایدهندگان ،واجدین شرایط رای دادن
به تفکیک رشته تحصیلی همبستگی بسیار باالیی با هم ندارند .این
امر نشانگر آن اســت که رایدهندگان فارغ از رشته تحصیلی خود و
بخشینگری صرفا و ماهیتا ،ارتقای جامعه مهندسی و دانشکده فنی
را مالک خود دانستهاند.
تحلیل عددی نتایج انتخابات نشــان میدهد که سن کاندیداها يا
به تعبیر دیگر مدت زمان گذشته از تاریخ فارغالتحصیلی آنها ،مالک
انتخاب رایدهندگان نبوده اســت .همبستگی معناداری بین نتایج
انتخابات و سن منتخبان وجود ندارد.
میانگین آرای منتخبان  %44از آرای ماخوذه است و به معنی این
اســت که منتخبان شــورای عالی قابلیت جلب نظر اکثریت مطلق
رایدهندگان را نداشــتهاند و شورا با اکثریت نســبی انتخاب شده
است .به بیان دیگر منتخبان شورا ،منتخبان اقلیت هستند .این امر
با توجه به نسبت تعدد کاندیداها ( 1.92کاندیدا بهازای هر منتخب)
بیانگر پراکندگی نظرات رایدهنــدگان و عدم قطبی بودن انتخاب
رایدهندگان است.
تعداد میانگین آرای درج شــده در هر برگ رای کمی کمتر از 15
رای (از  25رای ممکن) است .این موضوع نشانگر عدمشناخت کافی
رایدهندگان از کاندیداها برای تصمیمگیــری به رای دادن به کل
ظرفیت برگه رای است.
بیش از یک پنجم رایدهندگان کمتر از  8رای را در برگه خود درج
کردهاند .نتایج این برگههای رای با نتایج کلی آرا همبســتگی بسیار
پایینی ( )0.63دارد که این به معنی نبود ســاختاری برای تضمین
تامین حقوق اقلیت در نظام انتخاباتی کانون است.
با توجه به اینکه اعضای منتخب شورایعالی اعضای اقلیت هستند
(اکثریت نسبی بهجای اکثریت مطلق) نبود ســاختار تامین منافع
اقلیت نمود بــارزی پیدا میکنــد و اهمیت درنظــر گرفتن چنین
سازوکاری دوچندان میشود.
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کانــون

کانون فارغالتحصیالن دانشــکده فنی دانشــگاه تهران جزو معدود
انجمنهای غیردولتی اســت که در جامعه پرتالطــم ایران قابلیت
تابآوری بیننسلی را داشته است.
صرف توجه به این موضوع که این کانون به زودی وارد چهارمین دهه
عمر خود میشود ،نمایانگر پویایی آن و وجود عناصر اولیه الزم برای
ادامه بقای آن در طول سالیان است.
برگزاری پانزدهمین انتخابات دوساالنه کانون در تابستان سال 1398
عالوه بر اینکه مایه مباهات است ،همزمان فرصت مغتنمی است تا به
بررسی ساختارهای اجرایی پرداخته و اشکاالت احتمالی موجود در
سیستمهای کانون و به تبع آن چارهجویی برای رفع آنها را جستجو
كرد تا پویایی کانون و انطباق آن با الزامات روز برای ســالهای آتی
تضمین شود.
توجه به مباحث فوق مبنایی شد برای بررسی چالشی انتخابات دوره
پانزدهم شورای عالی و هیات بازرسان کانون برای کشف نقاط قوت
و ضعف سیستم انتخاباتی کانون و سعی بر تقویت مزایا و چارهجویی
برای رفع یا کم اثر کردن ضعفهای ساختاری آن .در این نوشتار ابتدا
به بررسی نتایج انتخابات دوره پانزدهم شورای عالی و تحلیل آماری
نتایج آن پرداخته خواهد شد.
سپس با استناد به نتایج تحلیلهای آماری بهدست آمده به ضعفهای
ساختاری سیســتم انتخاباتی کانون پرداخته خواهد شد و در انتها
راهکارهای پیشنهادی برای اصالح و بهروز رسانی سیستم انتخاباتی
ارايه خواهد شد.
به دلیل تعداد کم کاندیداهای هیات بازرسان در مقایسه با تعداد افراد
منتخب و نیز مشــارکت پایین رایدهندگان در مقایسه با انتخابات
شورایعالی امکان انجام تحلیل آماری و استخراج اطالعات قابل اتکا
بر روی نتایج این بخش از انتخابات وجود ندارد.

است و نمیتواند نماینده متناســبی از کل جامعه اعضا کانون باشد.
افزایش درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات ،بر تمام جنبههای
دیگر انتخابات اولویت اساســی دارد و تاثیر مقدار مشارکت عمومی
در انتخابات (و هر فعالیت دیگر) بــر تمام پارامترهای دیگر غیرقابل
انکار است.

کانــون
حدود  %20آرا بر مبنای پیروی مطلق از لیســتهای تبلیغاتی به
صندوق ریخته شده است .لیکن قدرت اثرگذاری لیستهای تبلیغاتی
در شکلدهی به انتخاب رایدهندگان ،حدود  %61است .بدین معنی
که لیستهای تبلیغاتی  %61آرا را شکل دادهاند و  %39آرا بر مبنای
تصمیم و شناخت فردی رایدهندگان داده شده است.
تعداد آرای اخذ شده در  3ســاعت پایان رایگیری با نتایج کلی
انتخابات تطبیق داده شد که همبستگی آنها با یکدیگر  0.95است.
بدین ترتیب میتوان نتیجهگیری کرد که در جلسه حضوری کانون
در ساعات پایان رای گیری ،تغییر خاصی در الگوی رای رایدهندگان
ایجاد نشده است.
نقایص و ضعفهای انتخابات

با توجه به نتایج انتخابات و تحلیلهای آماری انجام شــده و ســایر
اطالعات در دســترس ،نقایص و نقاط ضعف زیــر را میتوان برای
سیستم و ساختار انتخاباتی کانون برشمرد:
مشــارکت پایین اعضای کانون در فعالیتهای آن ،با این نشــانه
که درصد بســیار کمی از اعضای کانون دارای شرایط رای دادن در
انتخابات هستند ،یکی از اساسیترین و پایهایترین اشکاالت موجود
در کانون است .البته چنین نقصانی در نسبت تعداد واجدان شرایط
رایدهی و تعداد رایدهندگان در انتخابات ،مشــاهده نمیشود که
8

بیانگر وجود بــاور عمومی به قابلیت تاثیرگــذاری در اداره کانون از
طریق ابراز نظر در انتخابات اســت و وجود آن برای کانون ســرمایه
بسیار ارزشمندی است.
عدم شناخت کافی اعضا و رایدهندگان از کاندیداهای انتخابات
نیز یکی دیگر از مشــکالت موجود اســت .تحلیل نتایــج انتخابات
نشان میدهد رایدهندگان نه تنها از همه کاندیداها شناخت کافی
نداشــتهاند ،بلکه حتی به تعدادی که بتوانند برگهای رای خود را
کامل کنند نیز کاندیدای شناخته شده نداشتهاند که این امر منتهی
به این شده است که به طور میانگین حدود  15رای از  25رای ممکن،
در هر برگه ثبت شود.
عدم شفافیت فرآیند انتخابات و مشخص نبودن حداقل اطالعاتی
که منطقا باید قبــل ،در حین و بعــد از انتخابات بــه اطالع عموم
ذینفعان برســد ،مانند تعداد واجــدان شــرایط رای دادن ،تعداد
برگههای رای توزیع شــده ،روند رایگیری و امثال آن نیز قابل ذکر
است که با توجه به امکانات موجود میتواند به راحتی به صورت برخط
به اطالع عموم رسانده شود.
عدمتضمیــن مخفــی بــودن آرای انتخابــات کــه بــر مبنای
اساســنامه کانون باید مخفی باشــد ،نیز یک مشــکل پایهای دیگر
در سیســتم انتخاباتی جاری کانون اســت .بهدلیل عدمشــفافیت
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ســاختار انتخاباتی ،اطالعاتی که نگارنده را به نتیجه قطعی مبنی بر
تضمین مخفی ماندن آرای انتخابات برســاند ،بهدست نیامده است
بلکه برعکس برخی اشــکاالت ســاختاری در جهت خــاف آن نیز
مشاهده شد .از جمله اینکه زمان ثبت هر برگه رای در آن وجود دارد
( )Time Stampکــه به معنی ایجاد قابلیت رهگیــری برگههای رای
است برای کسانی که به سیســتم رایگیری دسترسی دارند .اصوال
معنی مخفی بودن رای این اســت که اطالعات رایدهندگان اساسا
ثبت نشــود .ولی با توجه به اطالعات بهدست آمده در سیستم جاری
انتخابات کانون ،این اطالعات ثبت میشود و تنها اقدامی که در راستای
مخفی بودن آرا در سیستم انتخاباتی جاری انجام میشود این است که
اطالعات مذکور در دسترس عموم قرار نمیگیرد و این اطالعات صرفا
در اختیار برگزارکنندگان انتخابات است که خالف اساسنامه است و
در راستای انطباق با اساسنامه باید برای دورههای آتی اصالح شود.
عدمتضمین حقوق اقلیت نیز یکی دیگر از مشــکالت سیســتم
انتخاباتی جاری کانون است .توجه به نتایج انتخابات که خوشبختانه
و با مســرت بیانگر غیرقطبی بودن آن اســت ،به عالوه واقعیت اخذ
اکثریت نسبی توسط منتخبان بهجای اخذ اکثریت مطلق توسط آنها
و مهمتر از همه اینکه نتایج برگههای رایی که کمتر از  8نفر را انتخاب
كرده بودند ،همبستگی خیلی کمی با نتایج کلی داشته و تعداد این
برگههای رای حدود یک پنجم کل آرا اســت ،به وضوح نشاندهنده
عدمتضمین حقوق اقلیت اســت .الزم به ذکر است تضمین حقوق

اقلیت بههیچوجه به معنی سلب و تضییع حقوق اکثریت نیست بلکه
صرفا به معنی عدمتضییع ســاختاری حقوق اقلیت توسط اکثریت
است.
راهکارهای اصالحی پیشنهادی

رئوس پیشنهادهای نگارنده ،شامل چارهاندیشی برای ترغیب اعضای
غیرفعال کانون و تبدیل آنــان از اعضای بالقوه بــه اعضای بالفعل،
راهکارهای شناساندن بیشتر داوطلبان به رایدهندگان ،حفظ حقوق
اقلیت ،اصالح و بهروزرسانی نحوه اطالعرسانی از روند انتخابات ،حفظ
محرمانه بودن کامل آرای رایدهنــدگان ،تعویض نرمافزار و اصالح
سازوکار انتخابات است.
سخن آخر

ســخن آخر اینکه این متن صرفا بیانکننده نظرات نگارنده است و
هدف از نگارش آن جلب توجه اعضا و تصمیمگیران در ارکان مختلف
کانون به مباحث مربوط به سیستم انتخاباتی است .نگارنده مشتاق
به دریافت نقطه نظرات عالقمندان به موضوع و صاحبنظران عضو
کانون ،در این خصوص اســت .تهیه این گزارش میتواند نمایانگر
عالقه اعضا و به طریق اولی ارکان کانون ،به بهبود فعالیتهای کانون
باشد .در صورت درخواست ،امکان ارايه اطالعات خام و اولیه انتخابات
برای انجام تحلیلهای آماری تکمیلی ،توســط دبیرخانه کانون به
عالقمندان و تحلیلگران فراهم است.
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انتخاب هیات رییسه شورای عالی
دوره پانزدهم
نخستین جلسه شورای عالی دوره پانزدهم پنجشــنبه  25مرداد ماه
در اتاق شورای دانشــکده فنی برگزار شد .در این جلسه که با برگزاری
آخرین جلسه شــورایعالی دوره چهاردهم مشترک بود ،پس از اعالم
پایان دوره چهاردهم و قدردانی از زحمات همه دستاندرکاران این دوره
توسط دکتر پرویز جبهدار ،رییس شورای عالی این دوره ،اداره جلسه
به مهندس علیاصغر گواهی ،رییس مجمع عمومی کانون سپرده شد.
وی ضمن ارایه گزارشی از نحوه برگزاری انتخابات دوره پانزدهم ،اسامی
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منتخبان شورایعالی و هیات بازرسان را قرائت کرد.
در ادامه طبق آییننامه داخلی شورایعالی رییس سنی جلسه تعیین
شــد و مهندس محمد عطاردیان در جایگاه رییس ســنی جلسه قرار
گرفت .سپس انتخاب رییس شورایعالی از میان  3نامزد انجام گرفته و
دکتر عباس احمدآخوندی به عنوان رییس شورایعالی دوره پانزدهم
اکثریت آرای حاضران را به دست آورد.
پس از آن انتخاب نواب رییس و منشــی شورایعالی به ترتیب صورت
پذیرفت و در نتیجه ،ترکیب هیات رییســه شورایعالی دوره جدید به
قرار زیر تعیین شد:
رییس :دکتر عباس احمدآخوندی
نایبرییس اول  :دکتر محمود کمرهای
نایبرییس دوم :مهندس حبیباله بیطرف
منشی :مهندس زینب حاجیحسینی
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کانــون

یادداشترییسشورایعالی

در آغاز دوره پانزدهم

دکتر آخوندی پس از انتخاب اعضای هیات ريیسه شورایعالی ،در یادداشتهای شخصی خود مطالبی نوشت
که فرازهای مهم آن به شرح زیر است:
بیگمان ،کانون فارغالتحصیالن فنی قدیمیترین و بزرگترین کانون مهندســی مردمنهــاد ایران با بیش از
یازدههزار عضو در نقاط مختلف جهان اســت .فارغالتحصیالن دانشکده فنی بهعنوان اولین مدرسه مهندسی
مدرن ایران و در تراز بینالمللی در نوسازی و عمران و آبادانی ایران نقشی پیشــتاز داشتهاند .البته این نقش
محدود به حوزه مهندسی نبوده ،بلکه در حوز ه سیاست ،فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز مشهود
است .از این رو ،فارغالتحصیالن این دانشــکده همواره مفتخر به آموزش دیدن در این مدرسه بوده و هستند و
هر جای دنیا باشند ،روزگارانی که در نیمکتهای این دانشکده به دانشجویی مشغول بودهاند را از یاد نمیبرند.
فعالیت در این کانون هم مایه مباهات است و هم چالشهای خود را دارد .وجود مهندسانی از نسلهای مختلف با
سنهایی باالتر از  ۹۰سال تا سنهای  ۲۲سال ،تنوع تجربههای زندگی آموزشی و حرفهای ،رویکردها و انتظارها
را موجب میشود .این تنوع هم ثروت بزرگی است و هم دارای ظرفیتهای تعارضهای درونی است .ثروت است،
بهشرط آنکه منجر به گفتوگوی بین نسلی شود .مایه تعارض است ،اگر گفتوگو صورت نگیرد .این چالشی
است که شورای عالی با آن روبهرو است و امیدورام که بتوانیم از تمام ظرفیتهای ثروتآفرین آن استفاده كنيم
و تعارضهای احتمالی را مدیریت کنیم .به هر روی ،کانون باید از جمله نهادهای پیشتاز در فهم موقعیت روز،
تحولهای فناورانه و رویکرد خالق به سمت ایجاد فرصت برای نقشآفرینی نسل جدید باشد.
آرمانهای کانون که بسیار خوب تنظیم شدهاند به شرح زیر هستند:
 )۱كانون عموم دانشآموختگان دانشــكده فنی دانشــگاه تهران و مركــز ارتباط و پیوند میــان آنان با ارایه
مناســبترین برنامههای علمی ،فرهنگی و رفاهی برای اعضا و خانوادههایشــان و حمایت مادی و معنوی از
دانشكده فنی ،به نحوی كه به عنوان موثرترین نهاد پشتیبان دانشكده و دانشآموختگان آن در جامعه شناخته
شود.
 )۲ركن معتبر و پیشگام اعتالی حرفه مهندسی وتوسعه نظامها و تشكلهای مهندسی كشور.
 )۳نهاد كارشناس ،پیشرو و موثر و از اركان برجسته تصمیمسازی در فرآیند شكوفايی صنعت ،اقتصاد و توسعه
پایدار كشــور به نحوی كه در منظر افكار عمومی بهعنوان نماینده مترقی جامعه مهندســی از اعتبار ویژهای
برخوردارباشد.
امیدوارم که کانون فارغالتحصیالن فنی به مدد تمام اعضای خود به مثاب ه یک نهاد مدنی مستقل از قدرت ،بتواند
نقشی درخور و شان دانشکده فنی در توسعه ملی و اعتالی مهندسی ایران داشته باشد.

خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران سال بیست و نهم شماره  ۲۲۴تا  ۲۲۶پاييز ۹۸
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کانــون

انتخاب اعضای هیات مدیره کانون در دوره پانزدهم
در اولین جلسه شــورای عالی دوره پانزدهم،
برابــر ماده  30اساســنامه کانــون ،موضوع
انتخاب هیات مدیره مطرح شــد .چون تا 3
نفر از اعضای هیات مدیــره ،میتوانند از بین
اعضای غیر عضو شورا باشــند ،شورایعالی
مقرر کرد تا اعضایی که مایل به اجرای وظیفه
در هیات مدیره هستند ،آمادگی خود را کتبا
به دبیرخانه اعــام کنند و به ایــن ترتیب ،
تعیین اعضــای هیات مدیره به جلســه بعد
موکول شد.
در دومیــن جلســه شــورایعالی که عصر
پنجشــنبه  4مهر در اتاق شــورای دانشکده
فنی برگزار شــد ،برای انتخاب اعضای هیات
مدیــره ،رایگیری کتبی به عمــل آمد و در
نتیجه از میان داوطلبان عضو و غیرعضو
شورایعالی ،افراد زیر ،به ترتیب

تقدم تعداد آرا ،به عنوان اعضای هیات مدیره
دوره پانزدهم برگزیده شدند:
اعضاي هيات مديره

اعضای اصلی:

 -1محمدرضا محمدآبادی کمرهای
 -2روزبه صالحآبادی
 -3علیرضا عالمزاده
 -4امیراسماعیل حسنپور
 -5محمد شکرچیزاده
 -6سپهر پارسا
 -7امین سلمانزاده

اعضای علیالبدل:

 -1محمدحسین طالبپور
 -2پیمان جهان

تعیین سمتها در هیات مدیره

جلسه مشــترک اعضای هیات مدیره کانون
در دورههای چهاردهم و پانزدهم ،در تاریخ 7
مهر ماه  1398به ریاست دکتر آخوندی رییس
12

شورای عالی کانون برگزار شد .در این جلسه
پس از سخنان اعضای هیات مدیره دوره قبل،
دکتر آخوندی ضمــن قدردانی از تالشهای
هیات مدیره دوره چهاردهم ،پایان این دوره
را اعالم کرد.
در اين جلســه حاضران به بيان ديدگاهها و
برنامههاي خــود براي فعاليتهــاي كانون
پرداختند.
ســپس انتخابات داخلی به منظــور تعیین
سمتهای اعضای هیات مدیره انجام شد که
نتایج آن به قرار زیر است:
رییس :محمدرضا کمرهای
نایب رییس :محمد شکرچیزاده
دبیر کانون :روزبه صالح آبادی
خزانهدار :علیرضا عالمزاده
منشی :سپهر پارسا
طبق اساســنامه کانون ،نتیجه این انتخابات
باید به تایید شورایعالی برسد که در جلسه
مورخ دوم آبان شــورای عالی مطرح شد و به
تایید رسید.

کانــون

فعالیتها و تصمیمات هیات مدیره

در تابستـان 1398

هیات مدیره كانون در تابســتان  1398یازده جلســه
برگزار کرد .خالصه مهمترین تصمیمات و فعالیتهای
هیات مدیره به این شرح است:

انتخابــات کمیته تجلیل به تصویــب هیات مدیره
رسید( .رییس :سپهر پارسا -نایبرییس :امین عنایتی-
دبیر :الهه آقابابائیان)

طبق نظرات هیات رییســه مجمع عمومی و هیات
اجرایی انتخابات ،برای برگزاری انتخابات پانزدهمین
دوره شورایعالی و هیات بازرسان کانون ،برنامهریزی
شد.

بنا به درخواست معاونت دانشجویی دانشکده فنی،
مبنی بر کمک به جشن فارغالتحصیلی دانشکده برق،
پرداخت مبلغ  1/5میلیون تومــان برای این منظور به
تصویب رسید.

در خصوص آخرین وضعیت وبسایت جدید برای
برگزاری انتخابات ،بحث و بررسی شد و نسخه نهایی در
اختیار دبیرخانه کانون قرار گرفت.

بنا به درخواست کمیته تخصصی مکانیک مبنی بر
کمک مالی به جشن فارغالتحصیلی دانشکده مکانیک،
پرداخت مبلغ 2میلیون تومان برای این منظور تصویب
شد.

دومین جلسه شورای دبیران کانونهای
دانشآموختگان دانشگاه تهران به دعوت دکتر
خضری ،مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه تهران در تاریخ  16تیر در سازمان مرکزی
دانشگاه تهران برگزار شد.

بنا به درخواســت کمیته تخصصــی صنایع مبنی
بر کمــک مالی جهت پــروژه معرفی رشــته صنایع و
گرایشهای آن ،پرداخت مبلغ  1/5میلیون تومان برای
این منظور به تصویب رسید.

چون تعداد فارغالتحصیالن ســال  1348کم است
(به علت افزایش دوره از  4به  5ســال) ،بررسی شد که
در جشن سال جاری فارغ التحصیالن سالهای  48و
 49با هم تجلیل شوند و برنامه جشــن سال آینده به
برپایی مراسم سیامین سال تاسیس کانون اختصاص
داده شود.

گردهمایی عمومی كانون در تیرماه به ســخنرانی
مهندس مبشر نکویی در رابطه با تهرانسازی تهران و
اجرای موسیقی توسط استاد مصطفی مداحی ،همزمان
با آخرین روز برگــزاری انتخابــات پانزدهمین دوره
شورایعالی و هیات بازرسان ،در محل دانشکده فنی،
اختصاص یافت.
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کانــون
در اجرای مصوبه شــورایعالی و ماموریت به هیات
مدیره به منظور تعیین تکلیف پروژه فیلمهای مستند
کانون ،مقرر شد کتبا از آقای میرطهماسب درخواست
شود تا در خصوص تحویل فیلم نهایی و تعیین تکلیف
قرارداد ،اعالم نظر کند .در ادامه ،با توجه به پاسخ کتبی
دریافتی از آقای میرطهماســب ،مقرر شد جلسه ای با
حضور آقایان مهندس مهنا و میرطهماسب و نمایندگان
کانون جهت تعیین تکلیف قــرارداد فیمابین برگزار
شود.
مقرر شد آقایان مهندس کمرهای و مهندس پارسا
به عنوان نمایندگان کانون جهت همکاری در برگزاری
گردهماییها و سایر مراســم کانون دانشآموختگان
دانشگاه تهران معرفی شوند.
پیرو مصوبه مرداد ماه شــورایعالی کانون ،طی دو
مرحله از طریق کانال تلگرام کانون اطالعرسانی شد که
اعضای عالقمند به عضویت در هیات مدیره ،میتوانند تا
تاریخ  98/6/28آمادگی خود را کتبا به دبیرخانه اعالم
کنند و تا آن تاریخ  7نفر تمایل خود را اعالم کردند.
فهرست نواقص جزیی کارهای ســاختمانی محل
جدید دفتر کانون در تاریخ  14شهریور با حضور اعضای
هیات مدیره و مدیر پروژه تهیه شــد .مقرر شد تا پایان
شهریور این نواقص برطرف شود.
از روز شنبه  23شــهریور ،دبیرخانه کانون با دو نفر
از پرسنل در ساختمان جدید کانون در شاهین شمالی
شــروع به کار کرد .البته فعالیتهای تکمیل و تجهیز
ساختمان ،همچنان ادامه داشت.
پیشنهادهای کمیته تجلیل راجع به نحوه برگزاری
مراسم جشن ســاالنه ،بررســی و درباره آموزش افراد
جدید و تقسیم مسئولیتها گفت و گو شد .با تصویب
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هیات مدیره ،برای برگزاری جشن ساالنه ،صد و بیست
میلیون تومان بودجه منظور شــد .با پیشنهاد کمیته
تجلیل در خصوص برگزاری جشن ســاالنه کانون در
تاریخ  98/11/30موافقت شد.
با توجه به گزارش دبیر کانون از جلســه مشــترک
کمیته تخصصی معدن و برخــی از مدیران این حوزه
با مدیرعامل بنیاد فنی ،رییس پردیس دانشــکدههای
فنی و رییس دانشــکده مهندسی معدن ،هیات مدیره
ضمن قدردانی از کمیته معدن ،مصوب کرد ،شــورای
هماهنگــی کمیتههای تخصصی ،برگزاری جلســات
دورهای کمیتهها با هیات رییسه دانشکدههای مربوطه
را با حفظ سیاستهای کالن کانون ،برنامهریزی کند.
آقای مهندس مســگرپور نتیجه بررســی گزارش
مرحله اول کمیته ملی ســیالب را که از سوی ریاست
دانشگاه تهران برای اعالم نظر به کانون ارجاع شده بود،
ارایه کرد .با توجه به اینکه این گزارش تنها شامل آمار
دادههای مربوط به سیالب اخیر است ،مقرر شد ایشان
با مشورت با آقای مهندس آلیاســین ،متن نامهای را
بهعنوان نظرات کانون تهیه کنند تا به آقای دکتر نیلی
ارایه شــود .برای اعالم نظر دربــاره مراحل بعدی کار
کمیته ملی سیالب احتماال کارگروههای تخصصی مورد
نیاز تشکیل خواهد شد.
مقرر شد در بخش باشگاه دانشآموختگان دانشگاه
تهران که تازه شروع به فعالیت کرده ،کانون در حدود
امکانات همکاری کند.
بنا به دعوت ریاست دانشگاه تهران ،آقایان مهندس
کمرهای ،دکتر فرزانه و مهندس صالحآبادی ،در دومین
جلسه هیات موسس کانون دانشآموختگان دانشگاه
تهران حضور یافته و نقطــه نظرات هیات مدیره کانون
را مطرح کردند.

خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران سال بیست و نهم شماره  ۲۲۴تا  ۲۲۶پاييز ۹۸

کانــون

فعالیتهایکمیتههایکانون
در تابستــان 1398
کمیتههای تخصصی و اجرایی کانون ،فعالیتهای متنوعی برابر با وظایف و آییننامههای خود دارند .شرح مهمترین
فعالیتها در تابستان سال  1398به ترتیب حروف الفبا رشتههای تخصصی در پی میآید.
کمیته تخصصی صنایع

کمیته تخصصی مهندســی صنایع در تابستان موفق به
برگزاری یک جلسه شد .در این جلسه که بهطور مشترک
با کمیته مکانیک برگزار شــد ،اطالعات جمع شــده در
پرسشنامههای نظرســنجی و اطالعات ثبت شده بررسی
شد .همچنین نحوه ثبت اطالعات در پرسشنامهها با کمک
دبیرخانه تکمیل شد .بررسی سواالت پرسشنامه و ایجاد
همخوانی کامل با اهداف کانــون از دیگر فعالیتهای این
کمیته بود.
کمیته تخصصی متالورژی و مواد

کمیته تخصصی مهندســی متالورژی در فصل تابستان
دو جلســه برگزار کرد .کمیته یکی از جلسات خود را به
گفتگو با نمایندگان رســمی انجمن متالــورژی و مواد،
آقایان مهندس جزائری (دبیر انجمن) و مهندس محمدی
اختصاص داد .در این جلســه لزوم معرفی بیشــتر رشته
متالورژی و مواد توســط انجمن بــه دانشآموزان مورد
بررسی قرار گرفت .همکاریهای مشترک انجمن و کمیته

از جمله برگزاری سخنرانی و بازدید مشترک نیز پیشنهاد
شد .انجمن متالورژی و مواد از سال  1372تاسیس شده
و از  1376تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
فعالیت دارد .این انجمن بــا حدود  2000عضو ،برگزاری
همایشها ،انجام پروژهها و انتشار نشریات مختلفی را در
کارنامه خود دارد.
برنامهریزی برای جشــن فارغالتحصیلــی ورودیهای
 ،94گزارش مهندس حاجیبهرامی از جلســه شــورای
هماهنگی کمیتهها و پیشــنهاد تشکیل جلسات دورهای
بین کمیتههــای تخصصی از دیگر موارد طرح شــده در
جلسه دیگر بود.
کمیته تخصصی معدن

کمیته تخصصی مهندســی معدن در فصل تابستان ،سه
جلسه تشکیل داد .در این جلسات گردهمایی چالشهای
اشــتغال فارغالتحصیالن جوان که قبال برگزار شده بود،
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .همچنین درباره معرفی
داوطلبان عضویت در شورایعالی از رشته معدن نیز گفتگو
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شد .بحث و بررسی درباره انتخابات کمیته معدن در نیمه
دوم سال ،تبادل نظر درباره راهکارهای جذب افراد فعال
به کمیته و تشکیل جلسه با فارغالتحصیالن متمکن رشته
مهندسی معدن از دیگر موارد طرح شده در این کمیته بود.
همچنین کمیته دو برنامه سخنرانی ،یک برنامه بازدید و
برگزاری جلسه با یاریگران دانشکده معدن و هیات رییسه
دانشکده فنی را پیشبینی کرد.
کمیته تخصصی مکانیک

کمیته تخصصی مهندســی مکانیک دو جلســه تشکیل
داد .بررسی ناهماهنگی ایجاد شده در سخنرانی نماینده
کانون ،مهندس مســگرپور ،در برنامه دانشجویی جشن
فارغالتحصیلی  ،94پیگیری نتایــج کارآموزی و بازدید
صنعتی ،پیگیری نتایج جلســه فعاالن صنعتی و جلسه
کارآموزی در دانشــکده ،از جمله موارد طرح شده در این
جلسات بود.
این کمیته برای نظرسنجی از فارغالتحصیالن و پیشنهاد
زمان برگزاری انتخابات دوره جدیــد کمیته برنامهریزی
کرد .به این منظور اســتفاده از ظرفیت دانشــجویان و
اعضای کمیته تجلیــل در برگزاری نظرســنجی و لزوم
برگزاری جلسه توجیهی در دانشکده برای برگزارکنندگان
نظرسنجی ،مورد بررسی قرار گرفت.
کمیته حرفهای صنعت ،معدن و تجارت

کمیته حرفهای صنعت ،معــدن و تجارت با برگزاری پنج
جلسه ،به فعالیتهای خود ادامه داد .در این جلسات طرح
عضویت كانون در تعدادی از تشــكلهای مهم صنعت و
معدن كشــور مانند :اتاق بازرگانی ،خانه صنعت ،معدن
و تجارت و انجمن مدیران صنایع پیشــنهاد شد .بررسی
راههای ترغیب اعضای کانون برای حضور در کمیتههای
تخصصی ،تهیه لیســتی از اعضای فعال کانون در بخش
صنعت و دعوت از آنان برای حضور در جلســات کمیته،
بررسی نتایج انتخابات شورایعالی و هیات بازرسان کانون
نیز از جمله موضوعهای مورد بحث در این جلسات بود.
برخی از اعضای کمیته ،در مراسم و بازدیدهای مختلفی
شــرکت کردند .از جمله ،جشن ســاالنه خانه صنعت و
معدن استان تهران ،جلســه بررسی مشکالت صنعت در
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انجمن مدیران صنایع ،بازدید از نمایشــگاههای صنعت
ســاختمان و صنعت چوب و کاغذ و صنایع سلولزی ،دو
جلسه سخنرانی انجمن اقتصاددانان ایران در اتاق
بازرگانی ایران ،بازدید از نمایشگاه صنعت آرد
و نان و شیرینی و ماشینآالت و تجهیزات
وابسته آن و شرکت در کارگاه آموزشی
اتاق بازرگانی با موضوع آشنایی با
مقررات تامین اجتماعی.
بازنگــری در روش انتخاب
مهندسین برجسته کانون،
دعوت از دبیر انجمن ســنگ
ایران بــرای حضــور در کانون و
معرفی این صنعت و بیان مشــکالت
و چالشهای آن و انتشار دو مقاله جدید
در صفحه کمیته در وبسایت کانون از دیگر
فعالیتهای این کمیته بود.
کمیته حرفهای نظام فنی اجرایی

کمیته حرفهای نظام فنی اجرایی با تشــکیل دو جلســه
به فعالیتهای خود ادامه داد .در این جلســات بررســی
پیشنویس ویرایش جدید شرایط عمومی پیمان با حضور
عضو مهمــان ،مهندس بابایی ،ادامــه یافت .در خصوص
تناقضهای موجود در ویرایش جدید بحث و تبادل نظر شد
و متن نامه حاوی نظرات اصالحی جهت مکاتبه با مراجع
مربوطه آماده شد.
همچنین این کمیته ،برگزاری یک ســخنرانی با موضوع
صادرات خدمات مهندسی از منظر حقوقی را پیگیری کرد.
هیات هماهنگی کمیتههای تخصصی کانون

هیات هماهنگی کمیتههای تخصصی کانون در تابستان
دو جلسه تشکیل داد .در این جلســات چند موضوع زیر
مورد بررسی قرار گرفت:
با توجه به آغاز دوره جدید کانــون و لزوم انتخاب اعضای
جدید کمیتههای تخصصی ،چگونگی برگزاری انتخابات
بررسی شــد .کم بودن حاضران در مجمع عمومی کانون
و کاهش تعداد شــرکتکنندگان در انتخابات شــورای
عالی نســبت به دوره قبــل ،مورد تجزیــه و تحلیل قرار
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گرفت .مهندس گواهی به عنــوان رییس مجمع عمومی،
مختصری از گــزارش آماری انتخابات شــورای عالی را
بیان کــرد .مهندس جهان نیز نکاتــی از تجزیه و
تحلیل آماری انتخابات مزبور را که در دســت
تدوین دارد ،ارایــه کرد .حاضران به بحث
و بررسی روشهای تشــویق اعضا به
مشارکت بیشــتر در فعالیتهای
کانون پرداختنــد .همچنین
بررســی امــکان برگزاری
انتخابات الکترونیکی برای
کمیتههــای تخصصــی نیز
پیشنهاد شد.
موضوع دیگر مورد بررســی در هیات
هماهنگــی ،آییننامه انتخــاب مهندس
برجسته بود .با توجه به مســایل مطرح شده
در مراسم سال گذشته ،طبق توصیه شورایعالی،
بررسی آییننامه یا دستورالعمل انتخاب مهندس برجسته،
در دســتور کار کمیتههای تخصصی قرار گرفته است .در
هیات هماهنگی درباره پیشنهادهای کمیتهها و چند نکته
دیگر گفتگو شــد .نکاتی که در اولین جلسه مورد توافق
قرار گرفت ،شامل جداســازی این برنامه از جشن ساالنه
کانون ،موعد برگزاری این مراسم ،تعریف فعالیت برجسته،
انتخاب از هر کدام از رشتههای دانشکده فنی و چند مورد
دیگر بود .بررسیها تا تدوین آییننامه ادامه خواهد یافت.
با توجه به توصیه شــورای عالی درباره بررسی چگونگی
تشویق اعضا به همکاری بیشتر در فعالیتهای کانون ،یک
برنامه نظرسنجی توسط کمیته مکانیک در دست بررسی
است .قرار شد اعضای هیات هماهنگی فرم پیشنهادی آن
کمیته را بررسی و اعالم نظر کنند.
کمیته انتشارات

کمیته انتشارات در فصل تابستان 2 ،جلسه تشکیل داد.
خبرنامه فصل تابستان منتشر شد .با مهندس محمدحسن
نبوی مصاحبه شــد .انتخاب موضوع سدسازی به عنوان
تم ویژه مجله مورد بررسی قرار گرفت .بررسی مشکالت
مربوط به تاخیر در تهیه و تولید محتوا و همچنین چالش
انتشــار مجله به صورت چاپــی یا الکترونیکــی از دیگر

گفتگوهای نشستهای کمیته انتشارات بود .اعتقاد کمیته
بر این است که مدیریت اجرایی چاپ خبرنامه باید بر عهده
کمیته انتشارات قرار گیرد.
کمیته بازدید

کمیته بازدید  3جلسه در تابستان برگزار کرد .برنامهریزی
سفرهای تابستان و بخشی از سفرهای پاییز از جمله موارد
طرح شده در این جلســات بود .حاصل این جلسات ،یک
سفر پنج روزه به استان چهارمحال و بختیاری و گشت یک
روزه از آهار به شکرآب بود.
کمیته تجلیل

کمیته تجلیل که خود را برای جشن ساالنه آماده میکند،
در تابستان  7جلسه برگزار کرد .در این جلسات موضوعها
و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
بررســی و تهیه آیین نامه جدید کمیته ،تشکیل کارگروه
روابط عمومی کمیته ،تشکیل کارگروه پیشکسوتان و آغاز
امور اجرایی مربوط به دیدار با فارغ التحصیالن سالهای
 48و  ،49تشکیل کارگروهی به منظور پیگیری امور مربوط
به تهیه پرسشنامه از نســل جدید دانشجویان دانشکده
فنی ،بررسی فعالیتهای جانبی کمیته نظیر برنامه معرفی
کانون و کمیته تجلیل در دانشــگاه و تالش برای افزایش
همکاری با انجمنهای علمی .به پیشــنهاد این کمیته،
تاریخ  30ام بهمن برای برگزاری مراســم جشن ساالنه
کانون تعیین شد.
کمیته شعر و ادب

کمیته شعر و ادب به سیاق گذشــته ،هر ماه ،یک محفل
برگــزار کرد کــه بخش اول محفــل به بررســی یکی از
موضوعهــای ادبی اختصــاص داشــت و در بخش دوم،
اعضا بــه شــعرخوانی آزاد پرداختند .محفــل تیرماه به
موضوع «سعدی و مدیریت» ،محفل مردادماه به «فضا و
فضاسازی در شعر فارسی»و محفل شهریورماه به «نگاهی
به زندگی و آثار نظامی گنجوی» اختصاص داشت .اعضای
هیات رییســه کمیته نیز با برگزاری چندین جلســه به
برنامهریزی محافل ،ویژهبرنامه شب چله ،کارهای اجرایی
و هماندیشی ساالنه پرداختند.
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ی ن
«تهرانساز تهرا»

درگردهماییتیرماهکانون:

گردهمایی تیرماه کانون عصر چهارشنبه  26تیرماه در تاالر رجببیگی
دانشکده فنی برگزار شــد .این گردهمایی که با آخرین روز انتخابات
پانزدهمین دوره شورای عالی و هیات بازرسان همزمان بود به سخنرانی
مهندس مبشر نیکویی ،آرشیتکت خانه جدید کانون ،با عنوان «تهران
سازی تهران» و اجرای موسیقی توسط استاد مصطفی مداحی ،اختصاص
داشت .در زمان اجرای برنامه ،امکان رایگیری اینترنتی برای آن دسته
از اعضا که موفق به ثبت رای خود نشــده بودند ،در سایت کامپیوتری
دانشکده عمران فراهم شده بود .در پایان گردهمایی و زمان انتخابات،
هیات اجرایی انتخابات به شمارش آرای اخذ شده پرداخت و ساعتی پس
از پایان زمان رایگیری ،نتیجه انتخابات را اعالم کرد.
در ابتدای مراسم مهندس روزبه صالحآبادی ،دبیر کانون پس از معرفی
سخنران ،توضیحاتی پیرامون انتخابات پانزدهمین دوره شورایعالی و
هیات بازرسان ارایه داد.
18

مهندس مبشر نیکویی ،دانشآموخته معماری دانشکده
هنرهای زیبای دانشگاه تهران و پلیتکنیک لوزان ،پیش
از تغییر رشته ،دو سال دانشجوی دانشکده فنی بود .وی
سپس در رشــته معماری ادامه تحصیل داد .مهندس
نکویی در حال حاضر معمار و مدرس معماری اســت.
وی در ســال  96به دعوت مرکز هنر و شهر در برلین به
مطالعه و تحقیق درباره شهر و معناشناسی دگرگونیهای
شــهری پرداخت .وی بعد از بازگشت به تهران مشغول
فعالیتهای حرفهای شــد .مهندس نکویی همچنین
مقاالتی را در مجلههای معماری به چاپ رسانده است.
وی هماکنون در ساخت و طراحی ساختمان شاهین با
کانون همکاری دارد.
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تصویر تهران کدام است؟
نکته دیگر این که ما در دورهای هســتیم که تصاویر وضعیت را به ما
نشان میدهند ولی شــانس این که بتوانیم یک به یک با شهروندان
گفتوگو کرده و اطالعات کسب کنیم ،خیلی کم است .برای همین،
بیشتر تصاویر دریافتی از اینترنت ،اخبار و اطالعات ،تصویر ذهنی ما را
میسازند .اما سوال این است که این تصاویر و در واقع تصویر مجازی
شهر چقدر درست است؟ چقدر این تصویر ،واقعیت شهر تهران را به
نمایش میگذارد؟

اگر بخواهیم به ســوال اول برگردیم ،در واقع هــر بنایی که طراحی
میشود ،باید بیانیهای برای شکل دادن به شهر صادر کند.
این تصاویر به شــدت نمای دور دارند و عموما تصاویری هستند که
نمیتوان تصور کرد ،بشــود تهران را از این زاویه نگاه کرد .البته این
تصاویر به هر حال مخاطبانی دارد.
مثال این تصویر برای معرفی یک هتل در تهران گرفته شده و منظور از
آن تاکید بر چشمانداز زیبای آن است.

تصویری از یک هتل در تهران برای نشان دادن چشمانداز زیبای آن
تصویر برای کیست؟

دید پرنده از سعادت آباد
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خالصهای از سخنان مهندس مبشر نیکویی ،در پی میآید.
وی با ابراز خورسندی از سابقه تحصیل در دانشکده فنی ،ارایه خود را به
سه بخش تقسیم کرده و گفت :امروز در سه قسمت نگاه کلی به چهره شهر
تهران ،معرفی بخشــی از فعالیتهای حرفهای خودم و در بخش پایانی،
توضیح درباره پروژه ساختمان کانون مطالب خود را ارایه میدهم .نخستین
سوال این است که چطور پروژههای عمومی جدید میتوانند تصویر تهران
را شکل دهند؟ ســاختمانهای معاصر تهران چه سهمی از تصویر شهر

تهران دارند؟ در واقع این سوالی اســت که هر معماری وقتی با یک پروژه
جدید روبرو میشود ،از خودش میپرسد .اگر دنبال این پاسخ باشید که
تصویر تهران چگونه است ،با بخش قابل توجهی از تصاویر روبرو میشوید
که تهران را به صورت مجموعهای از ساختمانهای انبوه ،روی خط آسمان
نشــان میدهند .این تصاویر اینقدر از فاصله دور گرفته شدهاند که فقط
نشاندهنده یک ازدحام و طراحیهای متنوع است و همه به یک نکته اشاره
میکند؛ ازدحامی از ساختمان بدون حضور شهروندان و حضور انسانی.

کانــون

اما وقتی از این فضا خارج میشوید و میخواهید زیست شهری را تصویر کنید ،واقعا احساس مخاطب با این تصاویر متفاوت است.
مثال نمای ساختمانهای شــهرک پردیس در جاده جاجرود چشمانداز زیبایی دارد ،اما اگر گفته شــود که کسی در این ساختمانها زندگی
نمیکند ،حس مخاطب تغییر میکند.

ساختمانهای پردیس در جاده جاجرود

یکی دیگر از روشهای معرفی تصویر یک شهر ،تک بناها یا المانها
هســتند .مثل برج میالد و آزادی .در مورد تهران نیز این سوال پیش
میآید که ساختمانهای معاصر تهران چه سهمی در معرفی تصویر
شهر تهران دارند؟ بناهایی چون پل طبیعت و دریاچه خلیج فارس.
تهران به غیر از این صاحب بناهای قدیمی اســت .مثال موزه آبگینه،
شمسالعماره و زندان قصر که قدمت قاجاری دارند .در بررسی تصاویر،
این تکبناهای قدیمی نیز معرف شهر هستند و البته معماری معاصر
نیز سهم بسزایی در معرفی تصویر شهر دارد.
اما تصویر شــهر نبایــد در این بناها خالصه شــود .شــهر مجموعه
پیچیدهتری است .در این میان باید دید ،فعالیتهای اولیه چه نقشی
در معرفی شهر دارند؟
چه وقایعی هستند که شهر را میســازند؟ مثال معابری که به تنهایی
ویژگی خاصی ندارند ،اما به خاطر اتفاقاتی که در آن میافتد به نوعی
تصویرساز شهر هستند.
تصاویر تهران قدیم ،زوایای نزدیکتر و بســیار انســانیتر را نشــان
میدهد .در دوره جدید مجبور به شناسایی تهران از طریق ساختمانها
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میدان اعدام تهران

و بناهای معین هستیم تا اتفاقات .مثال در تهران قدیم ،میدان اعدام به
خاطر اتفاقاتی که در آن میافتاد ،هویت یافته بود و این اتفاقات فضا
را تعریف میکرد.
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کانــون

نمایی از تهران قدیم

در تهران جدید ساختمانها ،به خصوص فضاهای تجاری ،تصویر شهر
را تعریف میکنند.
چرا که خرید شــهری دچار تحول شده اســت و خرید محلهای نیاز
شهروندان را پاســخ نمیدهد .بنابراین ،این ساختمانها ،پاسخگوی
نیازهای شــهر تهران هســتند و تجربه خرید متمرکز از این فضاها
و در کنار خرید اســتفاده از کاالی فرهنگی ،اهمیــت ویژهای به این
ساختمانهای تجاری داده است.
این بناها نیز اغلب در کناره بزرگراهها واقع شــدهاند تا بتوانند به کل
تهران سرویس دهند و در واقع فقط جنبه محلی ندارند .امروز زیست

شهر؛ ترکیب جزیرههای زیبا و راههای دسترسی

مردم تهران به شدت به این الگو وابسته شده است .البته این وضعیت
مختص تهران هم نیست .از نگاه شهرشناس هلندی دهه  ،70در دوره
جدید ســاختمانها ،مانند جزایر زیبایی هستند که هر کدام معرف
یک نوع نگاه و ایدئولوژیاند و شهر معرف جایی است که این جزایر را
به هم وصل میکند و ما با ماشین بین این جزیرهها جابجا میشویم.
البته این تصویر افراطی است ،اما در واقع نشان از انواع معماری دارد که
هر بنا براساس آن طراحی شده است .معماریهای متفاوتی که سعی
کردهاند با یکدیگر تطابق پیدا کرده و در یک رقابت فشــرده هر کدام
میخواهد ،خاصتر بودن خود را نشان دهد.

مراکز خرید الگوی جدید زیست شهری
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کانــون

تجربه معمار (سخنران) در ساختمان گالری ای-جی
در این چشمانداز وقتی به معمار رجوع میشود ،باید پاسخ مناسبی برای تصویر مناسب ســاختمان در شهر داشته باشد .به این منظور یکی از
تجربههای شخصی خودم را که تجربه بازسازی ساختمان یک گالری است ،بیان میکنم.

این پروژه که سال  96اجرا شد یکی از شــعبههای نمایشگاه هنری
تهران بود .این نمایشگاه پیش از این شعبهای در قسمت شمالی تهران
داشت و تصمیم به باز کردن شعبه جدیدی در مرکز تهران داشتند.
ساختمان آبان ،ســاختمانی آجری با مالت خشت و سقفی با تیرهای
تنهچوبی در دو طبقه متعلق به سالهای  ،1300دوره پهلوی اول در
خیابان آبان جنوبی واقع شده است .پیش از شروع بازسازی ساختمان
برای مدتها استفاده مسکونی خود را از دســت داده بود و وضعیتی
متروک و مستهلک و رو به ویرانه داشت.
کارفرمای پروژه از گالریهای نوگرای تهران خواســتار بازگرداندن
زندگی به ســاختمان با حفظ کامل همراه با تبدیــل طبقه فوقانی به
فضای نمایشــگاهی و طبقه همکــف و حیاط به فضای کافــه بود .با
تغییرات پالن و دیوارهای داخلی ،پالن مسکونی اولیه برای استفاده
جدید مناسبسازی شد.
با در نظر گرفتن ساختار ســازهای چوبی ،پروفیل  10در  10در طبقه
فوقانی عالوه بر حفظ و مقاومسازی سقف ،شبکهای یکپارچه و متصل
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به معماری اولیه ســاختمان در نظر گرفته شــد .این شبکه چوبی در
مجتمع کردن ســاختار ســالخورده ســاختمان نقش اساسی را ایفا
میکند.

خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران سال بیست و نهم شماره  ۲۲۴تا  ۲۲۶پاييز ۹۸

چند نما از ساختمان گالری ای  -جی

کانــون

باید این راهرو قدیمی و حیاط قدیمی را به یک راهرو جدید و حیاط جدید تبدیل میکردیم .در این موارد ،خواســتههای
مراجعان بسیار متفاوت است و باید ببینیم چه نکاهی از سوی معمار درست است.
اخیرا منطقه کریمخان شاهد حضور جمعیت خالقهای است که محصول آن دگرگونیهایی در این فضاها به وجود میآورند.
در این سالها ،فضاهایی نظیر گالریها و کافهکتابها در این منطقه ساخته شدهاند .این پروژه نیز جزو چنین دستهای بود.
این پروژه در یک زمین  150متری واقع در خیابان کریمخان روبروی پاساژ برلیان واقع شده بود .این منطقه پر از خانههای
کوچکی است که معماری آجری سالهای ابتدایی  1300را دارند.
این ساختمانها معموال انبار فضاهای تجاری کنار خود بودهاند که اخیرا دارد ،به فضاهای فرهنگی تبدیل میشود.
هر ساختمانی که در شــهر قرار میگیرد ،یک دیالوگ و بدهبستان با فضای شهری برقرار میکند .همیشه این خطر وجود
دارد که ساختمان یک ساختمان بیتفاوت باشد .یعنی به شکلی باشد که تمام مقتضیات آن داخل ساختمان حل و فصل
شود و هیچ رابطهای با شهر نداشته باشد.
اما ساختمان میتواند طوری طراحی شود که چیزی را به شهر ببخشد .البته همیشه بهانههایی وجود دارند که ساختمانها
نتوانند مرزهای خود را به سوی شهر باز کنند .این اتفاق برای بسیاری از ســاختمانهای عمومی تهران افتاده است .اما
محصور شدن اینها که اجازه ورود شهروندان را نمیدهد چندان جذاب نیست و تاثیر متضادی دارد .فرض کنید ورودی یک
ساختمان پله باشد و انتهای پلهها محصور.
در این صورت پله کارکرد خود را از دست میدهد .چطور ســاختمانها درگیر این وضعیت شدند؟ و به شدت میخواهند
مرزهای خود را با شهر حفظ کنند .ساختمانها تبدیل به جزیرههایی در شهر شدهاند .این وضعیت میتواند برای خانهها نیز
اتفاق بیافتد که ورودیهای بسیار عظیمی دارند ،اما این ورودیها کامال بسته و نفوذناپذیرند .این شرایط میتواند حاصل
وضعیت معاصر شهروندی باشد یعنی رابطه بین شهروندان با فضاها و نهادهای عمومی دچار مساله شده است.

موقعیت شهری و محلهای زمین ساختمان کانون

ساختمان کانون
در مورد کانون ،ما با زمینی مواجه بودیم که از لحاظ مجاورتها به شــدت وضعیت خاصی داشــت .نه داخل داکتهای
خانههای مسکونی بود و نه تقسیمبندی مشخصی داشت .وضعیت قوارههای زمینهای اینجا به خاطر شرایط ناگزیر است
که چندان تقسیمبندی مشخصی ندارد.
در بخش شــمالی خانههای  15متری کنار هم قرار گرفتهاند .در بخش شرقی چند واحد کنار هم قرار دارند .زمین نیز در
انتهای یک معبر  16متری با یک گشایش کوچک به خیابان اصلی قرار گرفتهاست.
یک سوله هم در زمین موجود بود که باید به شكل یک صورت مساله با آن مواجه میشدیم .در رفتن به فضای جدید همیشه
باید امکانات و فضاهایی پیشبینی شود كه در فضای قبلی وجود ندارد .به همین دلیل فضاهای تفریحی و اداری پیشبینی شد.
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کانــون
تصویری از همسایگان ساختمان کانون

ایده پالن
جانمایی بر اساس توســعه ایده پالن یكپارچه با تعبیه فضاهای آزاد
تهیه شده است .در این پالن فضاهای اداری در یك مجموعه مستقل و
یكپارچه و در یك رابطه فضایی قوی با فضای باز نورگیر شمالی شكل
گرفتهاند.
نفوذ دید باال و ارتباط فضایی قوی در این ترکیببندی منجر به تعبیه
فضاهای کاری در ارتباط با کلیت مجموعه شده است و قسمت اداری
به همراه فضای النژ روبروی آن قلب مجموعه را تشکیل میدهند .این
خصوصیات منجر به گشودگی و اســتفاده از نور مناسب برای فضای
کاری و محیطی شفاف میشود.
ارتباط فضاهای البی ،النژ و کافــه منجر به یکپارچگی فضایی و اتحاد
فضایی با عمق دید باال میشــود .چنین چیدمانــی برای پالن معرف
روحیه سازمانی توسعهگرا ،بهروز ،شفاف و پویاست .در عین تفکیک
فضایی با شــفافیت تعامالت اجتماعی را افزایــش میدهد .مضاف بر
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خصوصیات باال در این طرح از سقف بلند سازهای برای تعبیه فضاهای
نیمطبقه استفاده شده است .این فضاهای نیمطبقه که بر روی تیرهای
فلزی سوار میشــوند ،میتوانند مانند فضاهای انضمامی و الحاقی به
فضای اصلی عمل کنند.
این فضاها میتوانند پذیرای کاربردهای ویژهای مانند آرشــیو اسناد،
فضای آیتی ،گالری و فضای پروجکشــن و همچنین فضای الحاقی
نیمطبقه به کافه باشد.
در انطباق این تقسیمبندی به سوله مقید بودیم ،بنابراین فضاها را در
یک وضعیت نواری کنار هم قرار دادیم.
فضای نزدیک ورودی را بــرای فضای کافه در نظــر گرفتیم تا بتواند
برونسپاری شود .ســعی کردیم ارتباط بین فضاها برقرار باشد و کل
فضا به شکل یکپارچه ایجاد شود.
در ایران عموما روی فضاهای بســته تمرکز میشود ،اما خوشبختانه
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کانــون

چند نما از روند ساخت ساختمان کانون

اینجا نگاه به هر دو بخش متوازن بود .ما ســعی کردیم فضا را طوری
طراحی کنیم تا بتواند پذیرنده اتفاقاتی باشــد کــه در آینده بتوانند
هویت بنا را تعریف کنند .البته هنوز ســاختمان کامل نشده و از نظر
معمار حدود نیمی از کار باقی اســت .این محوطه باید بتواند جدای
از این که پذیرنده اتفاقات کانون باشــد ،فضای بیواســطهای با شهر
باشد .هر ساختمان عمومی یک فرصت اســت که بتواند یک چیزی

را به شــهر بدهد .به خصوص در آن محله که کمتر شانس این را دارد
که ســاختمانهای هویتبخشی داشته باشــد که با تاریخ شهر گره
خوردهاند .حضور این ساختمان در این محله میتواند یک شانس برای
آن محله باشــد و نگاه به محوطه که میتواند دیالوگی با شهر داشته
باشد .مثال اگر کافه راهاندازی شود و مشتریان از خارج از کانون به این
محوطه بیایند ،این بنا میتواند در هويت محله تاثيرگذار باشد.

چند نما از طراحي ساختمان كانون
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کانــون

حضور نماینده کانون

در انجمن فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف
مهندس محمدرضا محمدآبادی کمرهای (مکانیک  ،)51عضو هیات
مدیره کانون ،به نمایندگی از ســوی کانون ،در نشست مشترکی که
صبح پنجشــنبه  30خرداد در محل این دانشگاه برگزار شد ،شرکت
کرد.
این جلسه با دعوت انجمن فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف و
پیرو تالشهای مســتمر کانون و در راستای پیگیری و تحقق اهداف
مندرج در اساسنامه کانون جهت ایجاد ،تقویت و ارتباط با تشکلهای
مهندسی و فارغالتحصیلی دانشگاهها شکل گرفت.
مهندس کمــرهای در این جلســه،ضمن ارایه گــزارش مختصری
از فعالیتهای کانــون مهندســین فارغالتحصیل دانشــکده فنی
دانشگاه تهران ،از بدو تاسیس تا کنون ،بر ضرورت همکاری مستمر
انجمنهای فارغالتحصیلی دانشگاههای مهندسی کشور تاکید کرد.
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وی همچنین پیشنهادهایی برای استمرار و تقویت این مناسبات مفید
و موثر مطرح کرد که شامل مواردی از قبیل؛ ضرورت ارتباط دانشگاه با
صنعت ،تقویت ارتباط انجمنها و کانونهای فارغالتحصیلی مهندسی
با دانشجویان و فارغالتحصیالن و دانشگاههای مربوط ،مسایل مربوط
به نحوه ثبت انجمنها ،ضرورت ایجاد و تقویت مراکز اطالعرســانی
و برقراری ارتیاط بین سیســتمهای فناوری اطالعات تشــکلها با
یکدیگر ،ضرورت تدوین و اجرای برنامههای راهبردی و استراتژیک،
نزدیک کردن ســاختارهای ارکان و وظایف این تشکلها به یکدیگر،
ایجاد ارتباط بین تشکلهای فارغالتحصیلی مهندسی با دانشآموزان
داوطلب ورود به دانشگاهها و  . . .بود.
در پایان ،حاضران برای تشــکیل و اســتمرار اینگونه جلسات ابراز
امیدواری کردند.
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کانــون

جلسه شورای دبیران کانونهای دانشآموختگان
دانشگاه تهران برگزار شد
دومین جلسه شورای دبیران کانونهای دانشآموختگان دانشگاه تهران
به دعوت دکتر خضری مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
تهران16 ،تیرماه در سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این جلسه دبیران و مسئوالن تشکلهای فارغالتحصیلی دانشکدههای
حقوق ،اقتصاد ،کشاورزی ،کارآفرینی ،کانون مهندسان معمار دانشگاه
تهران و کانون مهندســین فارغالتحصیل دانشکده فنی حضور داشتند.
در ابتدا دکتر آیتاهللزاده شیرازی مسئول دفتر دانشآموختگان دانشگاه
تهران به ارایه طــرح گردهمایی دانشآموختــگان پرداخت و در ادامه

حاضران نقطهنظرات خود را در خصوص تشکل فراگیر دانشآموختگان
دانشگاه تهران بیان کردند .مهندس روزبه صالحآبادی دبیر کانون فنی
نیز در این جلسه ،ضمن تاکید بر حفظ هویت کانونهای فارغالتحصیل
موجود ،تشــکیل کنفدراسیونی تحت عنوان تشــکل دانشآموختگان
دانشگاه تهران را یکی از اهداف قابل پیگیری در سطح دانشگاه دانست.
کنفدراسیونی که به شــکل چتری ،فعالیت مستقل کانونها را تسهیل
کرده و به ایجاد هماهنگی میان آنها جهت کمک به رشد و توسعه دانشگاه
و افزایش توان فارغالتحصیالن کمک کند.

تماشاي دريملند در گردهمايي مرداد ماه
گردهمايــي مــرداد ماه كانــون به نمايــش دريملند
اختصاص داشت .در اين گردهمايي كه عصر  6شهريور
 98برگزار شــد ،تعدادي از اعضاي كانون به تماشاي
اين نمايش در سالن اصلي تاالر مولوي نشستند .تئاتر
دریملند كه کاری از گروه تریویاســت ،در بیست و
دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ،به عنوان بهترین نمایش
برگزیده برای اجرای عمومی ،انتخاب شد .کارگرداني اين كار را مرتضا جلیلیدوست
و نویســندگي آن را صبا نجاتی برعهده دارد .تهیهکننده ايــن كار نوید محمدزاده
است و در آن المیرا آشــفته ،مصطفی امیری ،آوا تدوین ،متین حبیبیان ،اسماعیل
خزائی ،آرش رفیعی ،سپهر طهرانچی ،رضا مداح و صبا نجاتی نقشآفريني ميكنند.
در خالصه داستان اين كار آمده است« :یه روز صبح چاپلین از خواب بیدار میشه و
متوجه میشه که در زندانه»...
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کانــون

حضوردبیرانجمنسنگایران
درنشستکمیتهصنعت،معدنوتجارت
کمیته صنعت ،معدن و تجارت کانون در جلســه شهریور ماه خود
میزبان مهندس احمد شریفی ،دبیر انجمن صنعت سنگ ایران بود.
انجمن صنعت سنگ ایران از سال  1381و تحت پوشش اتاق بازرگانی
ایران ،فعالیت خود را آغاز کرده است .مهندس شریفی در این نشست
ضمن معرفی این صنعت ،به بیان مشکالت و چالشهای آن پرداخت.
خالصهای از مهمترین سخنان وی در این نشست ،به قرار زیر است:
ایران به لحاظ ظرفیت معادن ســنگهای ساختمانی و کارخانجات
فرآوری آن ،در مقام چهارم جهانی پس از چین ،هندوستان و ترکیه
قرار دارد .ولی به خاطر رونق بازار داخلی و عدمتوجه به بهبود کیفیت
و مدیریت صحیح برای ورود به بازار جهانی ،در 15ســال گذشته به
طور متغیر بین  70تا  200میلیون دالر در سال صادرات داشته که
در مقایسه با حجم تجارت جهانی این محصول که بالغ بر 23میلیارد
دالر در سال است ،سهم ناچیزی کمتر از یک در صد از بازار جهانی این
محصول ،نصیب ایران شده است .در حال حاضر حدود 1900واحد
معدنی در کشور با ظرفیت تولید ساالنه 27میلیون تن ،دارای پروانه

حضور دبیر کانون
در جلسه هیات موسس کانون
دانشآموختگاندانشگاهتهران
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هستند .اما حدود 40درصد از معادن به دلیل مشکالت اقتصادی و
نداشتن بازار ناشی از کند شدن فعالیتهای ساخت و ساز ،در حالت
رکود هســتند و در مجموع فقط حدود  7و نیم میلیون تن در سال،
از معادن کشور اســتخراج میشــود .برقراری تعرفه برای صادرات
سنگ خام نیز در کاهش تولید از معادن تاثیر داشته است .راندمان
تولیدمحصول فرآوری شده از سنگ استخراجی معادن ،در مجموع،
در حدود 25درصد است و چنانچه برای بهبود این وضعیت تدابیری
اتخاذ نشود ،عالوه بر زیان اقتصادی ،ضایعات و پسماند این صنعت
در صورتی که در چرخه بازیافت و استفاده مجدد قرار نگیرد ،موجب
آسیب به محیط زیست خواهد شد .مهندس شریفی ابراز امیدواری
کرد که با رونق مجدد فعالیتهای ساخت مسکن در کشور ،تجدیدنظر
در مقررات صادرات ،تالش برای بهبــود کیفیت محصول و افزایش
صادرات ،بتوانیم شاهد رونق بیشتر این صنعت در کشور باشیم.

نخستین جلسه هیات موســس کانون دانشآموختگان دانشگاه تهران با حضور
دکتر نیلیاحمدآبادی رییس دانشــگاه تهران ،برگزار شــد .این جلسه با حضور
مهندس روزبه صالحآبادی ،دبیرکانون فنی و دبیران انجمنهای فارغالتحصیلی
دانشــکدههای حقوق ،اقتصاد ،مدیریت ،کارآفرینی و کانون مهندســان معمار
دانشــگاه تهران به همراه نماینده بنیاد حامیان دانشگاه و دکتر خضری مدیرکل
حوزه ریاست و دکتر آیتالهزاده شیرازی ،رییس اداره دانشآموختگان دانشگاه
برگزار شد .در این جلسه در خصوص مبانی اساسنامه پیشنهادی ،بحث و بررسی
و در نهایت کارگروهی ۴نفره جهت تدوین اساسنامه تشکیل شد.
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کانــون

تور پنج روزه همنشینی
با بختیاریها

تور پنج روزه همنشینی با بختیاریها از پنجشنبه  17تا دوشنبه  21مرداد  ،توسط کمیته
بازدید برگزارشد .این برنامه ساعت 7پنجشنبه از پایانه بیهقی آغاز شده و عصر دوشنبه
پایان یافت.
تعداد 22نفر از اعضای کانون و همراهانشان ،در این سفر پنجروزه شرکت داشتند و هر
 4شب را در اقامتگاه روستایی (واقع در روستای سردسیر «نیاکان») به سر بردند .آنان
ضمن بازدید از فعالیتهای عشایری (شیردوشی ،نانپزی ،فرآوری عسل) و شرکت در
توگذار در آبشارهای سورنگاه و شیخعلیخان و تونل
یک مراسم عروسی سنتی ،به گش 
آبرسانی کوهرنگ نیز پرداختند .سرپرستی این برنامه را مهندس رضا یوسفی ،از اعضای
کمیته بازدید ،به عهده داشت.
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کانــون

پیادهروی یک روزه

در آهار شمیران

گشت یک روزه پیادهروی از آهار به شکرآب ،جمعه  4مرداد توسط کمیته بازدید برگزارشد .این گشت از ساعت
 7صبح از مقابل دانشکده فنی  2در امیرآباد آغاز شــد و در آن  29نفر از اعضای کانون به همراه خانوادههایشان
شرکت داشتند .گروه در این برنامه ،مسیر روستای آهار به شــکرآب در منطقه رودبار قصران را از میان باغهای
گیالس طی کرده و در پایان مسیر نیز به تماشای آبشار زیبای شکرآب نشستند .خرید گیالس در پایان برنامه
شیرینی سفر را دو چندان کرده بود .سرپرستی این برنامه به عهده مهندس خاطره لکستانی (شیمی  )73بود.
آهار از روستاهای بخش رودبار قصران شهرستان شمیران استان تهران بوده که در  ۲۳کیلومتری شمال غرب
گلندوک واقع است.
این روستا در محل تالقی دو تنگهای که یکی به سمت شمال غرب به ده تنگه و گردنه زرگاه و دیگری به سمت
جنوب غرب که به منطقه و مزارع و آبشار شکرآب و قله توچال و مرز شهرستانک منتهی میشود ،قرار دارد.
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دانشکده فنی

استاد فنی ،عضو آکادمی هنرها و علوم اروپا -مدیترانه شد

ساخت پروتز فک پایین

با روش پرینت سهبعدی با همکاری دانشکده فنی

دانشگاه تهران :پروتز سفارشی فک پایین (مندیبل) به روش پرینت
سهبعدی با همکاری پژوهشگران سه دانشگاه تهران ،صنعتی شریف
و علوم پزشکی تهران ساخته شد.
این پروتز سفارشــی 5 ،مرداد  1398طی جراحی موفقیتآمیز در
صورت یک بیمار کار گذاشته شد.
دکتر مراد کریمپور ،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران ،ضمن اعالم این خبر گفت« :این بیمار به علت وجود
یک تومور بدخیم که نیمی از اســتخوان فک پایین خود را از دست
داده بود ،سال گذشته تحت جراحی  Hemimandibulectomyقرار
گرفت .با نظر جراح معالج و نظر به تجربه قبلی تیم مهندسی ،تصمیم
گرفته شد پروتز سفارشی برای ترمیم استخوان مندیبل بیمار طراحی
و ساخته شود ».وی افزود« :پس از طراحی پروتز بر اساس هندسه
اندام بیمار و تایید توســط پزشــک ،پروتز مذکور به روش پرینت
سهبعدی و با تکنیک  SLMاز جنس فلز تیتانیوم ساخته شد .پروتز
مذکور مفصل  TMJرا نیز شامل اســت که از جمله نوآوریهای آن
محسوب میشود ».به گفته این پژوهشگر ،پروتز ساخته شده پس از
تکمیل ،شستوشو داده شد و با استفاده از اشعه گاما استریل و طی
یک عمل جراحی در بیمارستان سینا در صورت بیمار کارگذاشته
شــد .همچنین برای حصول اطمینان از دقــت جراحی ،موقعیت
قرارگیری پروتز با استفاده از سیستم  Surgical Navigationمورد

بررســی قرار گرفت .دکتر کریمپور ،با اشاره به سابقه همکاری تیم
پژوهشی ساخت پروتز خاطر نشان کرد« :در بهمن ماه سال  97نیز
پروتز سفارشی برای اســتخوان مندیبل خانم  70ساله با موفقیت
طراحی ،ساخته و طی جراحی در صورت این بیمار جاگذاری شد».
ساخت پروتز سفارشی مندیبل (فک پایین) با روش پرینت سهبعدی،
حاصل تالش تیم پژوهشی محققان سه دانشگاه کشور ،شامل دکتر
مراد کریمپور از دانشکده فنی دانشگاه تهران ،دکتر فرزام فرهمند از
دانشگاه صنعتی شریف و دکتر سیدعلیرضا پرهیز از دانشگاه علوم
پزشکی تهران است.
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دانشکده فنی

دانشــکده فنی :دکتر جواد فیض ،اســتاد
دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر
پردیس دانشــکدههای فنی دانشگاه تهران،
بهعنوان عضو آکادمی هنرهــا و علوم اروپا-
مدیترانه( )EMAASانتخاب شد .در نشست
اخیر این آکادمی که برای سال  2019برگزار
شد ،وی بهعنوان عضو منتخب این اتحادیه
پذیرفته شد.
آکادمی هنرها و علــوم اروپا-مدیترانه یک
آکادمی بینالمللی است که در سال  2010توسط دانشمندان برجسته
بینالمللی تاسیس شده و مقر آن در کشــور یونان است .این آکادمی،
به انجام پروژههــای علمی و مفاهیــم بنیادی علم ،هنــر و فناوری در
جهان میپردازد و اعضای آن باید در رشــته خود ،از ســرآمدان علمی
جهان بوده و توسط مراجع و دانشــمندان برتر همان رشته مورد تایید
باشــند .در این آکادمی هماکنون  87عضو از میان دانشمندان برجسته

بینالمللی حضور دارند .دکتر جواد فیض ،پیش
از این افتخارات ارزشمند دیگری را نیز کسب
کرده اســت که از جمله میتــوان به دریافت
نشان درجه یک پژوهش دانشگاه تهران ،رتبه
نخست جشنواره بینالمللی خوارزمی ،چهره
درخشان انجمن مهندسی برق ایران ،معرفی
جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان براساس
 )Web of Science) ISI , JCRدریافت مدال
نقره اینیشتن از یونسکو ،استاد نمونه کشوری
از دانشگاه تهران ،پژوهشگر پیشکســوت مهندسی برق ازسوی IEEE
بخش ایران و استاد برجســته بنیاد نخبگان و مولف برتر بینالمللی در
مهندسی برق اشاره کرد.
کانون مهندســین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشــگاه تهران ،این
موفقیت را به دکتر فیض تبریک گفته و برای ایشان موفقیتهای آتی را
آرزومند است.

دانشکده فنی

«تولید علم و خلق ثروت»

دستاوردهای مهم آزمایشگاه نانومهندسی سطح دانشكده فني

دانشکده فنی

دانشــکده فنی :محققان مرکز تحقیقات
نانومهندسی سطح ( ،)SNEبه سرپرستی
دکتر سیدفرشــید چینی ،عضــو هیات
علمی دانشکده مهندسی مکانیک پردیس
دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،موفق
شدند تا با بهرهگیری از دانش خود ،اقدام به
ارزش آفرینی و خلق ثروت کنند.
فعالیت عمده این مرکز ،معطوف به تولید پوشــشهای نانوساختار با
خواص ویژه از جمله خودتمیزشــوندگی و مقاومت در برابر خوردگی،
پوششهای خاص با کاربردهای پزشکی ،ساختمانی ،هوا ـ فضا و مواردی
دیگر است؛ همچنین این مرکز طراحی و ساخت دستگاههای تست دوام
و کیفیت این پوششها را از طریق شرکت دانش بنیان ژیکان به انجام
رسانده است.
از مهمترین دســتاوردها و محصوالت این مرکز میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
دستگاه اندازهگیری زاویه تماس ،کشش سطحی و انرژی سطح

دستگاه تست چسبندگی یخ به سطح و تعیین تنش برشی
پوششهای آبگریز ویژه نمای سیمانی ساختمانها
رنگهای آبگریز
پودر جاذب رطوبت از هوای محیــط (طرح جذب رطوبت در مناطق
خشک)
پوشــش دهی فوق آبگریز و فوق آب دوســت روی فلــزات برای
کاربردهای پزشکی ،محافظت خوردگی و ...
برخی از این دســتاوردها نمونه خارجی نداشته و دانشــگاهها ،مراکز
تحقیقاتی ،صنایع پوشــشدهی و اســتاندارد ،از جمله مشتریان این
محصوالت بــا ارزش افزوده باال هســتند .در حال حاضــر حدود 40
دانشــجوی کارشناســی و تحصیالت تکمیلی در این مرکز مشغول به
فعالیت هستند.

درخشش دانشجویان فنی در بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی کشور
اسامی منتخبان المپیاد سال  1398دانشکد ه فنی
به این شرح است:
ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

فرید آل عزیز

1

2

عزاله مظفری

3

3

کیمیا سادات مظلومی

5

دانشکده فنی :دانشجویان دانشگاه تهران با کسب  20مدال ،رتبه نخست بیست و
چهارمین المپیاد دانشجویی کشور را در بین تمامی دانشگاههای کشور کسب کردند.
دانشجویان فنی از این تعداد  6مدال را از آن خود کردند و همچنین  19نفر در میان
منتخبان این المپیاد قرار گرفتند.
دانشجویان دانشگاه تهران ،پس از شــرکت در  23رشته المپیاد با کسب  9رتبه اول
(مدال طال) 4 ،رتبه دوم (مدال نقره) و  7رتبه سوم (مدال برنز) و مجموع  20مدال،
مقام اول بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی کشور را از آن خود کردند .دانشجویان
رشته مهندسی شیمی پردیس دانشــکدههای فنی دانشــگاه تهران ،در بیست و
چهارمین المپیاد دانشجویی کشور افتخارآفرینی کردند .المپیاد نهایی دانشجویی
کشور مرداد  1398در دانشــگاه شهید بهشتی برگزار شــد .همچنین دانشجویان
دانشکده فنی فومن ،توانســتند رتبههای برتر بیســت و چهارمین المپیاد علمی ـ
دانشجویی منطقه  2کشوری را از آن خود کنند .آزمون قطب تهران نیز اردیبهشت
 98در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده بود که دانشجویان رشته مهندسی شیمی
در هر دوی این آزمونها ،صاحب رتبههای اول ،سوم ،پنجم و ششم شدند.
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4

سید جلیل منتظری هدش

6

5

ساجده آقاسی

17

6

محمدرضا بهجویی

18

7

حامد خرازی

3

8

سعید سبک پا

4

9

پویا توکلی

5

10

محمدحسین کاظمی

9

11

سعید رسولی

1

12

وحید کامرانی نژاد

1

13

فرزاد نوبخت فرین

18

14

اشکان صالحی

19

15

سپهر هومانی راد

1

16

محمد عرفانی متین

4

17

امیرمحمد رنجبر پازکی

6

18

بهار باطنی

8

19

محمد عزیزمالیری

17

20

محسن فتحی آقبالغ

1

21

هادی نبی

4

رشته تحصیلی

مهندسی
شیمی

مهندسی
عمران

مهندسی
متالورژی
مهندسی
مکانیک
مهندسی
کامپیوتر
مهندسی نفت
دانشکده فنی فومن

دانشکده فنی

انتخاب مقاله دکتر محمد عبداالحد،عضو هیات علمی
دانشکده فنی

بهعنوان مقاله برگزیده
در یک مجله بینالمللی

دانشگاه تهران :دانشگاه
تهــران در رتبهبنــدی
موضوعی دانشــگا ههای
جهان در ســال  2019در
 27موضــوع در رده دانشــگاههای برتر جهان قرار گرفــت .در این
رتبهبندی که توسط نظام رتبهبندی شانگهای صورت گرفته ،دانشگاه
تهران در  27مورد از  54موضوع در رده باالتر از  500دانشگاههای برتر
جهان قرار گرفت .دانشــکده مهندسی معدن پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران با رتبه جهانی  34باالترین رتبه را در بین تمامی
موضوعات کسب کرد.
این نسخه از رتبهبندی شامل رتبهبندی دانشگاهها در  54موضوع در
حوزههای علوم طبیعی ،مهندسی ،علوم زیستی ،علوم پزشکی ،و علوم
اجتماعی است و بیش از  4هزار دانشگاه در این نظام رتبهبندی ارزیابی
و  500دانشگاه برتر از میان این دانشگاهها معرفی میشوند.
رتبهبندی موضوعی شانگهای سابقهای  10ساله دارد .کانون مهندسین
فارغالتحصیل دانشــکده فنی این موفقیت را به دانشکده مهندسی
معدن تبریک گفته و برای آنان آرزوی موفقیتهای روزافزون دارد.

هفتمین دوره جشنواره پروژههای کارشناسی (روز پروژه)
و سومین دوره دفاع متمرکز پایاننامههای کارشناسی ارشد در دانشکده برق و کامپیوتر
دانشــکده فنی :هفتمین برنامه "روز پروژه" چهارشــنبه 27
شهریور ماه در دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر پردیس
دانشکدههای فنی دانشگاه تهران برگزارشد.
این برنامه در راستای رسالت انجام مسئولیتهای اجتماعی ،با
الگو گرفتن از موارد مشابه در دانشگاههای مطرح دنیا ،سازوکاری
جدید برای تعریف و ارایه و ارزیابی یکنواخت و عادالنه پروژههای
کارشناسی تعریف شده است.
همچنین سومین دوره دفاع متمرکز از پایاننامههای دانشجویان
کارشناسیارشــد ،تحت عنــوان "کنفرانــس پایاننامههای
کارشناسیارشد" ،در بازه زمانی  23تا  27شهریور  1398برگزار
شد .کنفرانس دفاع در ده شاخه ( )Trackنظیر ده گروه موجود
در دانشکده برگزارشد .این ده شــاخه عبارتند از :الکترونیک،
سیســتمهای دیجیتال ،فنــاوری اطالعات ،قــدرت ،کنترل،
مخابرات ،معمــاری کامپیوتر ،مهندســی پزشــکی ،نرمافزار،
هوشماشین و رباتیک.
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دانشکده فنی

دانشــکده فنی :مقاله عضو
هیات علمی دانشکده مهندسی
بــرق و کامپیوتــر پردیــس
دانشکدهای فنی ،با محوریت
درمان تومورهای ســرطانی،
مقاله برگزیده مجله “ ”Science Translational Medicineشــد.
مقاله دکتر محمد عبداالحد ،با موضوع درمان تومورهای سرطانی
با کمک تولید میکــرو و نانوحبابها درون بدن ،با یک سیســتم
الکتریکی جهت تســهیل در انتقال دارو به تومــور ،بهعنوان مقاله
برگزیده توسط این مجله انتخاب شد.
این مقاله که حاصل کار پژوهشــی پروژه دکتری اشــکان زندی،
دانشــجوی دکتری و بــا همکاری دکتــر خیامیان ،دانشــجوی
فوقدکتری و همکاران پاتولوژیســت جراح و انکولوژیست در تیم
تحقیقاتی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران و پژوهشکده سرطان
پستان ،بود ،از جمله پژوهشهایی اســت که نتیجه آن به صورت
اختراع رسمی در آمریکا ثبت شده است.

کسب رتبه  34جهانی
توسط دانشکده مهندسی معدن

گفتوگو

توگو با مهندس خاطره لکستانی
گف 

گفت و گو

عضو فعال کانون در کمیته بازدید

این بار کمیته انتشارات پای سخنان مهندس خاطره لکستانی نشست.
یکی از مهندسانی که در بحبوبه انقالب در دانشکده فنی پذیرفته شد و
چند ترم بعد به خاطر انقالب فرهنگی مجبور به رها کردن تحصیل شد.
اما سالهای جدایی از تحصیل و دانشکده برای مهندس لکستانی طوالنی
شد .چرا که در ابتدای بازگشایی دانشگاهها به وی گفته شد ،صالحیت
پذیرش مجدد در دانشکده را ندارد .اما چند سال بعد با بازخوانی پرونده
وی ،توانست تحصیل را از سر بگیرد و با یک وقفه حدود  10ساله باالخره
دوباره وارد دانشکده فنی شود .در حالی که زمان  10سال مسیر زندگی
او را به سمتی دیگر برده بود .با این حال مهندس لکستانی موفق شد،
تحصیالت خود را با اخذ مدرک فوقلیسانس به انتها برساند .هر چند
دیگر نتوانست در حرفه مهندسی مشغول به کار شود .در این گفت و گو
مهندس لکستانی به فراز و نشیبهای دوره تحصیل و تاثیرات دوری ده
سالهاش از دانشگاه گفته است.

خبرنامه :لطف میفرمایید به طور خالصه از روند تحصیلتان
بفرمایید؟

لکســتانی :من متولد بهمن 1339هستم و ســال  1357در رشته
مهندسی شیمی وارد دانشکده فنی شدم.
خبرنامه :دبیرستان را کجا گذراندید؟

لکستانی:دبیرســتان سهیل در خیابان ســهیل که به کاتولیکهای
ایتالیایی اختصاص داشت .دبیرستان اندیشه در خیابان شریعتی شعبه
پسرانه این دبیرستان بود .من دوره راهنمایی تا آخر دبیرستان را آنجا
گذراندم.
وقتی وارد دانشکده شدم ،دو ترم را قبل از انقالب فرهنگی گذراندم و
بعد به خاطر انقالب فرهنگی دانشگاهها تعطیل شد .پس از بازگشایی
دانشکده ،.متاسفانه در ابتدا مرا ثبت نام نکردند .اما بعد از حدود  8سال
در ســال  68مجددا مرا پذیرفتند و برای ادامه تحصیل وارد دانشکده
شدم .در سال  73موفق شدم کارشناسیارشد پیوسته را تمام کنم .در
این فاصله تدریس خصوصی میکردم .بعد از فراغت از دانشگاه هم به
همین حرفه تدریس خصوصی ادامه دادم.
من حدود یک ســال زودتر از موعد مقرر به مدرسه رفته بودم ،اما بعد
جبران شد .یعنی حدود  10سال بین تحصیلم وقفه افتاد.
خبرنامه:شما حدود  2ســال از مهر  57تا اردیبهشت  59در
دانشــکده بودهاید و بعد از یک وقفه طوالنی ســال  68به
دانشکده برگشتید ،چه حســی داشتید؟ آیا دانشکده فرق
محسوسی کرده بود؟

لکستانی:فرق از زمین تا آسمان بود .چون سال  57سیاسیترین
سال دانشکده بود .گروههای مختلف سیاسی فعال بودند .ولی
بعد که وارد شدم ،فضا برای درس خواندن مناسبتر بود .در
ســالهای انقالب آخرین کاری که دانشجویان میکردند،
درس خواندن بود.
من با ورودیهای  67ســر کالس مینشستم .حدود
 10 -9ســال با هم تفاوت سنی داشــتیم .در آن
مقطع زمانــی گرایشهایی که
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گفتوگو

خبرنامه :در دوره شــما چند نفر دختر در دانشــکده فنی
پذیرفته شده بودند؟

لکستانی:سالی که ما وارد دانشکده شدیم ،اولین سالی بود که در رشته
شیمی تعداد دخترها با پسرها برابر شده بود .یعنی از  30نفر دانشجو،
 15نفر دختر بودند .حتی شایع شده بود که برای تلطیف جو دانشکده
فنی ،در پذیرش دخترها ساده گرفته شده و به نوعی پارتیبازی شده تا
تعداد دانشجویان دختر افزایش یابد .اما فکر نکنم که این طور بود .در
سال ورود ما 35 ،خانم در دانشکده فنی در همه رشتهها پذیرفته شده
بود که تازه میگفتند این تعداد زیاد است و پارتیبازی کردهاند.
خبرنامه :خانم مهندس شما اهل کجا هستید؟

لکستانی:سلماس.
خبرنامه :در زمان ورود شــما به دانشــگاه ،آیــا در آنجا
خانوادههایی بودند که نگذارند دخترانشان تحصیل کنند؟

لکستانی:البته من در تهران بزرگ شدهام .در واقع پدرم اهل سلماس
بود .اما در آن زمان در همان شهر ،بسیاری از خانوادهها خیلی جلوتر از
زمان خود بودند.
حتی برخی خانوادهها با اینکه وضع مالی خوب نداشتند ،دخترشان را
برای تحصیل به تهران میفرستادند و به ســختی هزینه تحصیل او را
تامین میکردند.
خبرنامه :چه سالی تحصیلتان تمام شد؟
لکستانی:سال 73
خبرنامه :احتماال از همان موقع هم با کانون در ارتباط بودید؟

لکســتانی:بله چون پدرم همیشــه در کانون حضور داشتند و حتی
میگفتند ،من سنم زیاد است .حق عضویت تو را میدهم و بیا در کانون
فعالیت کن .واقعا در ابتدا به خاطر اصرار پدرم وارد کانون شدم .من از

خبرنامه :در همان کمیته بازدید؟

لکستانی:بله!
خبرنامه :اشاره کردید ،دانشــجوی دختر پذیرش نمیشد.
منظورتان چیست؟

لکستانی:تا ســال  64گرایش صنایع غذایی که در دانشگاه تدریس
میشد ،دانشجوی دختر برای این رشته پذیرش میشد .اما بعد که این
گرایش حذف شــد و فقط گرایش گاز و پاالیش و مثل آن در دانشكده
تدریس شد ،دیگر دانشجوی دختر پذیرش نشد.
خبرنامه :پس شما چه گرایشی خواندید؟

لکستانی:ما در هر گرایشــی که امکانش بود تحصیل کردیم .گویا در
سال  68هم اجازه دادند ،دو نفر خانم گرایش گاز بخوانند.
خبرنامه :شما هم گرایش گاز خواندید؟

لکستانی:نه! من پاالیــش خواندم .اما متاســفانه نتوانستم در زمینه
تحصیلی خودم کار کنم .به خاطر انقالب فرهنگی مســیر زندگی من
کامال تغییر کرد.
خبرنامه :به نظر میآید این  5سال دانشکده خوش نگذشته
است.

لکستانی:نه! اینطور نبوده .البته که با همان بچهها ،خاطرات خوب هم
داشتهام .در آخر با هم دوست شده بودیم .اما اول کار بسیار سخت بود.
خبرنامــه :اما باید همت شــما را تحســین کــرد و همه
همدورهایهایتان را که بعد از  10سال دوباره در آن جو درس
را شــروع کردند .دانشــجویان جوانتر از معاشرت با شما
میترسیدند؟

لکستانی :بله! به نظرم چنین چیزی بود .آن موقع من فیزیک و ریاضی
را در حد اول و دوم دبیرســتان تدریس میکردم .بعد که به دانشــگاه
برگشتم و سر کالس دکتر همتی نشستم( ،ایشــان ریاضی کاربردی
تدریس میکردنــد) انتگرال را فراموش کرده بــودم .بعد دوباره رفتم
کتابهای دبیرســتان را خواندم و البته توانستم باالترین رتبه کالس
را بگیرم.
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برای مهندسی شیمی بود ،هیچ دانشجوی دختری را پذیرش نمیکرد.
من بودم و خانم آذر خورشــیدی .او هم ورودي  ۵۸بود .فقط ما دو تا
بودیم و  10سال هم بزرگتر از بقیه دوستان بودیم .جو طوری بود که
دانشجویان دیگر اصال با ما صحبت نمیکردند.
البته از همان سال  57و  58که تازه انقالب شده بود ،مساله حجاب در
دانشگاه مطرح بود .همه با لباس معمولی به دانشگاه میآمدند ،اما جو
طوری بود که بچهها رعایت میکردند .در واقع به نوعی خودسانسوری
حاکم بود.

سال  73وارد کانون شدم .البته در یک مقطعی کمتر فعالیت میکردم
ولی از سال  80فعالیتم بیشتر شد.

گفتوگو

خبرنامه :پدر شما با توجه به اینکه خودش فارغالتحصیل فنی
بود و با توجه به شخصیت کاری و حرفهای خودش ،هیچ وقت
نخواست شما را به کار در حرفه خودتان ترغیب کند؟

گفت و گو

لکســتانی :اتفاقا برعکس بود .میگفت ،برای خودت کار کنی ،بهتر
است تا بروی در شرکتهای دیگران .میگفت بهتر است ،راهی را که
رفتهای و تجربه کردهای ،ادامه دهی .البته اگر میتوانستم در حرفه و
تخصص خودم کار کنم بسیار عالی بود .اما با توجه به شرایط خانوادگی
نمیتوانستم کار تمام وقت انجام دهم.
خبرنامه :نظرتان در مورد اینکه خانمها در رشــته مهندسی
تحصیل و کار کنند ،چیست؟

لکستانی :به نظر مــن اگر کسی موقعیتش را داشــته باشد و بتواند،
بسیار عالی است .شرایط من به خاطر فاصله زمانی و داشتن دو فرزند
کوچک سخت بود .اما بسیاری از دوستانم حتی آنها که از لحاظ فاصله
زمانی در شرایط من بودند ،توانســتند کار کنند و در حرفهشان بسیار
هم موفق هســتند و از نظر علمی هم گاهی رتبههایی باالتر از آقایان
کسب کردهاند.
خبرنامه :در بخش علمی بهویژه تحصیالت دانشگاهی ،نتایج
در چند سال اخیر نشان داده ،دخترها بسیار بهتر از پسرها
درس میخوانند و رتبههای باالتری نیز کسب کردهاند .اما در
محیطهای کاری به نظر اینطور نیست .به نظرتان آیا در فضای
کاری خانمها موفق بودهاند یا خیر؟

لکستانی :تا آنجایی که من میشناسم بسیاری از خانمها در محیطهای
کاری موفق بوده و توانستهاند جایگاه خودشان را به عنوان یک مهندس
ثابت کنند .البته بسیاری از دوســتان هم دوره من که االن بازنشسته
شدهاند ،شرایط برایشان بسیار سخت بوده .بسیار سختتر و بیشتر
از یک مرد باید کار کنند تا بتوانند به همان شرایط دست یابند .به
خصوص اینکه جو حرفه مهندسی یک جو مردانه است.

خانمها بیشتر مجبور شدهاند در کارهای دفتری فعالیت داشته باشند
تا اینکه واقعا کارهای کارگاهی انجام دهند.
خبرنامه :االن هم به نظر میرسد بیشتر در بخشهای دفتری
و پشتیبانی فعال هستند تا مثال مانند ،آقای مهندس به معدن
بروند .به نظر هنوز پذیرفته نشــده که یک خانم در این جور
فضاها وارد شود .متاســفانه کار هم سخت پیدا میشود .در
رشته معدن چند ســالی ورود خانمها ممنوع بود .البته قبل
نمیآ مد .
از انقالب ممنوع نبود ،اما کســی

خبرنامه :البته در سالهای اخیر گویا فضا کمی برای
خانمها بهتر شده اســت .هرچند در محیطهایی
که کارگران عموما مرد هستند ،کار کردن خانمها
بسیار ســختتر است .این مشــکالت را چطور
میتوان حل کرد؟

لکستانی :البته برای خانمها از این دست مشکالت بسیار پیش
آمده است .مثال خانمی برای بازرسی رفته ،اما به خاطر زن
بودن اجازه بازدید به او ندادهاند .تا اینکه مدیرعامل آمده و
او را با خود به داخل کارگاه برده است .چه برسد به مدیریت
کارگاه که قطعا نیاز به تالش بیشــتری دارد .مــن فکر میکنم،
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بودیم .پرســنل آنجا گفته بودند که نمیتوانند ،خانمها را به محوطه
کارگاه راه بدهند .البته آقایان میتوانند وارد تونل شوند .آقایان گروه هم
اعتصاب کردند و گفتند اگر خانمها نیایند ،ما هم نمیرویم .مسئوالن
هم با دلخوری تمام و نگاههای خاص باالخره بــه خانمها اجازه ورود
دادند .یعنی حتی به خانمهــا به عنوان مهمان هم اجــازه ورود داده
نمیشد.

لکستانی :به نظر من نه! به نظر من در کانون هیچ فرقی بین زن و مرد
وجود ندارد و هر دو میتوانند هــر فعالیتی را انجام دهند .البته حضور
خانمها کمرنگتر است .چرا که تعداد فارغالتحصیالن زن دانشکده فنی
بسیار کمتر بوده است .االن در کمیته تجلیل تعداد خانمها بیشتر است.

سال  57دو نفر خانم وارد این رشته شدند .در سالهای بعد
تعداد ورودیهای خانم افزایش یافت .بعد از مدتی پذیرش
دختر در این رشته ممنوع و بعد آزاد شد .یکی از استادان این
رشته ،مشاور برنامهریزی وزارت علوم بود و بسیار برای ورود
خانمها به این رشته زحمت کشید .اما بعد از چند سال دوباره
ورود خانمها ممنوع و اخیرا دوباره آزاد شد.

لکستانی :اتفاقا دکتر فرزانه خاطرهای را در این باره تعریف میکردند.
ایشان میگفتند ،از طرف کانون برای بازدید از سد دز رفته

خبرنامه :درست میفرمایید .مثال االن در شورای عالی فقط دو
نفر خانم حضور دارند .دلیل این است که در ترکیب جنسیتی
در دانشکده فنی ،در سالهای گذشته ،تعداد خانمها بسیار
کمتر بوده اســت .در نتیجه تعداد فارغالتحصیالن خانم هم
کمتر اســت .اما در عرصههای مدیریتی هم ،حضور خانمها
کمرنگ است .مثال هیچ وقت عضو هیات مدیره از بین خانمها
نداشتهایم.

لکستانی :به نظرم در این عرصهها داوطلب کم است و فکر کنم که هر
خانمی داوطلب شود به او رای بدهند.
خبرنامه :پس چرا داوطلب نمیشوند؟

لکستانی :شاید به خاطر اینکه گرفتاریهای دیگری دارند که به آنها
فرصت این فعالیتها را نمیدهد .معموال خانمها باید دو برابر آقایان
کار کنند .باالخره وظایف خانهداری و فرزنــدداری نیز اغلب بر
عهده خانمهاســت .بنابراین برای فعالیتهــای اجتماعی وقت
کمتری دارند.
خبرنامــه :خانم مهنــدس دیدگاهتان دربــاره کانون و
فعالیتهای آن چیست؟

لکستانی :همان طور که میدانید ،کانون از ابتدا برای جمع کردن
فارغالتحصیالن در کنــار هم و ارتباط با کانونهای مهندســی دیگر
تاســیس شــد .به نظرم تا امروز خوب کار کرده است .اما یکی
از مســایل مهم کانون ،اعضایی هســتند که هیچ مشــارکت و
فعالیتی در کانون ندارند .در واقع فقط تعداد محدودی از اعضا در
فعالیتهای کانون مشارکت میکنند .اگر بتوان اعضای بیشتری را به
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خبرنامه :متاسفانه همه جای دنیا این نگاه سنتی مردساالرانه
وجود دارد .خانم مهندس ،به نظر شــما این نگاه ســنتی
مردساالرانه در کانون هم وجود دارد؟

گفتوگو
مشارکت در فعالیتها تشویق کرد و به نوعی مشارکت را گسترش داد،
بسیار عالی است.

گفت و گو

خبرنامه :به نظرتان راه حل این موضوع چیست؟
لکستانی :من فکر میکنم ،از همین امکانات میتوان برای کارآموزی
فارغالتحصیالن جوان و دانشــجویان اســتفاده کــرده و از این راهها
دانشجویان را جذب کرد .این روش در جذب اعضا بسیار موثر است.
وقتی از طریق کانون برای کسی کاری انجام شود ،او نیز خود را موظف
میداند که برای کانون کار انجام دهد.
یک راه دیگر فعالیت در زمینه کاریابی اســت .اگر سلسله مراتب را در
نظر بگیریم .در واقع فعالیتها باید مربوط به اعضای معمولی و پایینتر
کانون باشد .فعالیتهایی که این اعضا را جذب کند .در واقع رابطه باید
متقابل باشد.
خبرنامه :مشــکل کمیته بازدید در بقیه کمیتهها هم دیده
میشود .ما در کمیتههای تخصصی و کمیته انتشارات نیز با
مشکل کمی اســتقبال اعضا مواجهیم و اعضا برای فعالیت
در کانون رغبت کمتری دارند .مثال تعداد حاضران در مجمع
عمومی و تعداد شرکتکنندگان در انتخابات شورای عالی نیز
در حدود مورد انتظار نبود .به نظر شما در این مورد چه کار باید
کرد؟ چطور میتوانیم افراد بیشتری را به کانون جذب کنیم؟

لکستانی :بر اساس صحبتهایی که با دوستان میشود ،بیشتر نظرشان
این اســت که برنامههای جمعی هنری و فرهنگــی میتواند مخاطب
بیشتری را جذب کند .البته کار اصلی کانون ،کار صنفی و ارتقای جایگاه
و دانش مهندسی است .اما در کنار آن هم فعالیتهای جمعی میتواند
اعضا را جذب کند .کسانی هستند که حتی در مجمع شرکت نمیکنند،
حتی حقعضویت خود را نمیدهند ،اما در بازدیدها شرکت میکنند.
خبرنامه :خانم مهندس ،با همسرتان چطور و کجا آشنا شدید؟

لکستانی :من در دوران قبل از انقالب فرهنگی در شرکتی کار میکردم.
آنجا نقشهکشی میکردم .همان جا با همسرم آشنا شدم .وقتی دوباره
به دانشگاه برگشتم ،دخترم چهار ساله بود .من سال  63ازدواج کردم.
خبرنامه :چند فرزند دارید؟

لکستانی :دو تا! یک دختر و یک پسر! دخترم بزرگتر است و االن در
آلمان دارد دکترای مدیریت منابع آب میگیرد .لیسانس و فوقلیسانس
را از دانشــگاه مازندران گرفت .دولت آلمان برای کشورهایی که دچار
بحران آب هستند ،یک بورسیه گذاشته است .دخترم هم از این طریق
به آنجا رفت .او درباره ســدهای تهران کار میکند برای اینکه بتواند از
اینجا اطالعات بگیرد ،چندین بار رفت و آمد .به او گفته شد اگر ما به شما
اطالعات بدهیم ما را متهم به جاسوسی میکنند .در نهایت هم موفق
نشد ،اطالعات کافی در مورد سدها به دست آورد.
پسرم هم از دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی معدن فارغالتحصیل
شده و االن مشغول گذراندن خدمت سربازی است.
خبرنامه :لطفا کمــی هم از خاطراتی کــه از پدرتان دارید،
بفرمایید .چطور شما کنار پدر ماندید؟

لکستانی :دو برادرم ســاکن فرانسه هســتند ،یکی از برادرهایم نیز
اینجاست که از تهران دور است .در نتیجه نگهداری از پدر بر عهده من
بود .مادرم سال  70فوت شد و بعد از فوت ایشان من در کنار پدر بودم.
البته پدر تا آخرین لحظات حیات همه کارهایشــان را خودشان انجام
میدادند.
پدر یکی از سازندگان دانشگاه شــریف بود .آن زمان دکتر مجتهدی
مامور ساخت دانشگاه شده بود .ایشان هم سه نفر از مهندسان دانشکده
فنی را انتخاب کرده بود که یکی از آنان پدرم بود .آن زمان پدرم کارمند
وزارت نیرو بود و برای اینکه کار را تمام وقت انجام دهد ،زودتر از موعد
بازنشسته شد .بعد از آن به طور تمام وقت به ساخت دانشگاه مشغول
شد .گویا دانشگاه شریف در عرض یک سال ساخته شد.
خبرنامه :از خاطرات دوره دانشگاه و کارتان بفرمایید.
گشت و گذار در جنوب تهران
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لکستانی :من یک خاطره بامزه از دوره بازگشتم به دانشکده دارم .آن
زمان جو چندان برایم آشنا نبود .یک روز ساعت  7صبح کالس داشتیم.
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بازدید از مجتمع استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه و سیلیس

من یک ربع به  7به دانشگاه آمدم .یک شال گردن بزرگ هم به گردنم
بسته بودم .یکی از آقایان دانشجو هم در کالس بود .من واقعا فراموش
کرده بودم که در دانشکده هستم .شال گردنم را که باز کردم ،مقنعهام را
هم در آوردم .آن آقا کمی نگاه کرد و بعد بلند شد و از کالس بیرون رفت.
میخواهم بگویم که چقدر تطبیق دادن خودم با شرایط جدید سخت
بود .کال آن دوره برایم مشکل بود .اغلب دخترم را هم با خودم به کالس
میبردم .یک روز که کالس رسم فنی داشتیم ،چون ترم تابستانی بود،
جایی نداشتم که دخترم را بگذارم .در نتیجه او را با خودم به کالس بردم.
استادمان ،مهندس فرنو ،به دخترم مداد و کاغذ داد و گفت برایم نقاشی
کن .واقعا بیشتر استادان وضعیت من را درک میکردند و بسیار رعایت
مرا میکردند .این فاصله  10ساله مسیر زندگی من را بسیار تغییر داد.
خبرنامه :از خاطراتتــان در کمیته بازدید و فعالیت در کانون
بفرمایید.

لکستانی :اغلب میگویند همه لحظات ما خاطره بوده است .واقعا هم
همین است .در این سفرها ،زمانی که اعضا تا حدودی با هم هماهنگ
باشند بیشتر به آنها خوش میگذرد تا وقتی که بدون شناخت از یکدیگر
با هم سفر میکنند .در هر بازدید از افراد با ســن باال تا جوانان حضور
دارند .اغلب هم خیلــی خوب خود را با محیــط تطبیق میدهند .هم
جوانترها رعایت مســنترها را میکنند و هم آنان با شلوغکاریهای
جوانان بسیار خوب کنار میآیند .این نشان میدهد که کانون توانسته
به اهداف خود دست پیدا کند و توانسته اقشــار مختلف را با هم یکجا
جمع کند .البته گاهی هم پیش میآید که کمی مشکلســاز میشود.
مثال ما زمانی به اقامتگاه بومگردی میرفتیم و باید همه در یک فضای
مشترک میخوابیدیم .برای بعضی بسیار عجیب بود .یک بار یک آقایی
که با خانمش آمده بود ،گفت ،ما میخواهیم بلیط بگیریم و برگردیم.
گفتم چرا؟ گفت ،این آقایی که کنار ما میخوابد ،دایم خرخر میکند.
گفتم ما جایتان را عوض میکنیم .فکر میکردند ،قرار اســت در هتل
اسکان یابند .در حالی که اقامتگاه بومگردی متفاوت است .البته اشکال

ما هم هست که برنامهها را خوب معرفی نمیکنیم .بنابراین مخاطبان
گاهی اوقات دچار سوءتفاهم میشوند.
خبرنامه :چرا بازدیدهای فنــی و صنعتی نمیگذارید؟ ما به
کمیتههای تخصصی توصیه میکنیم ،اگر میخواهند بازدیدی
انجام دهید ،اجازه دهند ،کمیته بازدید آن را انجام دهد .چون
تجربه بیشتری دارند .بازدیدها را میتوان بهصورت مشترک
برگزار کرد یعنی تور تفریحی ،فنی و صنعتی با هم باشد.

لکستانی :بله! اگر کمیتههای تخصصی با صاحبان شرکتها هماهنگ
کنند .کمیته بازدید میتواند برنامه را اجرا کند .بچههای ما در برگزاری
بازدید تجربه دارند .قبال چنین برنامههایی بود .اما االن خیلی کم شده
است .یک زمانی آقای مهندس حداد رییس کمیته بازدید بود .مثال در
آن زمان یک تور ترکیبی جشن سده و بازدید از معدن چادرملو برگزار
شد.
اعضای داوطلب اگر یکی دو بار به کمک ما بیایند ،خودشان راه میافتند
و میتوانند ،برنامهها را بر عهده بگیرند.
ما یک امتیاز خیلی خوب داریم .هر جــا میرویم و میگوییم ،از طرف
کانون مهندســین آمدهایم ،همین اسم کانون باعث میشود که بسیار
راحتتر بتوانیم از آن مکانها بازدید کنیم .ادارات دولتی و شرکتهای
خصوصی ،امکانات بهتری برای ما فراهم میکنند .حتی یک بار که به
قزوین رفته بودیم ،وقتی میخواســتیم ،جایی برویم تا اسم کانون را
میشنیدند ،سریع بهترین تورلیدرها را برای ما میگذاشتند.
یک بار نیز در بازدید از موزه ایرانباستان ســربرگ کانون را که دیده
بودند ،فکر کرده بودند ما از موسسه باستانشناسی یا دانشکده مرتبط
آمدهایم و درباره موزه بســیار اطالعات داریم .بنابراین مشاور رییس را
به عنوان راهنما برای ما فرستادند .ایشان هم طوری توضیح میداد که
ما واقعا متوجه نمیشدیم .بعد گفتند ما فکر کردیم شما از متخصصان
باستانشناسی هســتید .این بازدید ما بالغ بر  6ساعت طول کشید .ما
همه موزه را دیدیم و کلی چیز یاد گرفتیم.
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سفر به نوشهر

خبرنامه :شاید اطالعرسانی باید بیشتر باشد تا اعضا مطلع
شــوند ،چه امکاناتی در هر برنامه فراهم است .برخی تصور
میکنند ،بازدیدهای کمیته به همان دشــت هویج و اینها
محدود میشود.

لکستانی :البته این مکانها هم هرگز کهنه نمیشود .مثال همین دشت
هویج را فرض کنید ،حدود  5ســال قبل این برنامه را گذاشتیم ،بسیار
استقبال شد .وقتی دوباره باز این برنامه را گذاشتیم ،برای بسیاری باز هم
جذاب بود و بسیار استقبال شد .اطالعرسانی خیلی مهم است .البته ما
سعی خودمان را میکنیم .منتها در همین حد که بگوییم کجا میرویم
و هزینهها چقدر است .اگر جزییات را بگوییم ،حتما جذابتر خواهد بود.
خبرنامه :دانشجویان هم میتوانند در این برنامهها شرکت
کنند؟

لکستانی :بله میتوانند .حتی ما چند تا برنامه ارزانقیمت هم تدارک
دیدیم .حتی کسانی که عضو کانون هم نیستند ،میتوانند با معرفی از
سوی یکی از اعضا در برنامهها شرکت کنند.
خبرنامه :حضور دانشجویان میتواند بسیار برای آنان جذاب
باشد .آیا شما با حضور دخترها و پسرهای جوان در بازدیدها
مشکلی ندارید؟

لکستانی :نخیر! البته گاهی ممکن اســت چنــدان رعایت نشود ،اما
بچههای فنی معموال رعایت میکنند .البته یکی دو برنامه باعث انتقاد
بزرگترها شد ،اما مشــکل جدی نبود .هرچند کال کنترل مسافرت با
تور سخت است.
خبرنامه :آیا میتوان ،گروههای سنی مختلف برای برنامهها
قایل شد؟ چون ممکن است برای جوانترها سفر با بزرگترها
که گاهی استادان آنها هم هستند ،سخت باشد.
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لکستانی :این کار را نکردیم .چون میخواهیم تعامل بین اعضا بیشتر
شود و این یکی از هدفهای برنامه بازدید است .البته اول سفر جو کمی
سنگین اســت ،اما بعد با وجود اختالف سنی و حضور دانشجو و استاد
کنار هم ،جو بسیار خودمانی میشود .قرار داریم برای دانشجویان هم
تسهیالتی قایل شــویم .چون االن برای یک سفر یک روزه باید حدود
 120تا  130هزار تومان هزینه کرد .مثال تصمیم داشتیم ،از باقیمانده
برنامهها مقداری را برای تسهیالت برای دانشجویان در نظر بگیریم.
خبرنامه :دو سال پیش یک تور تهرانگردی ترتیب دادید که
خیلی جالب بود.

لکستانی :بله! البته االن چون حضور بچههای جوان در کمیته کمتر
شده ،فعالیت کمیته بازدید هم کمتر شده است.
خبرنامه :کمیته کمتر فعال است یا اعضا کمتر از برنامههای
کمیته استقبال میکنند؟

لکســتانی :تقریبا هر دو! البته وقتی برنامهای ترتیب داده میشود،
استقبال اعضا خوب است .اما متاسفانه فعالیت اعضا در کمیته کم شده
است .زمانی کمیته بازدید حدود  30تا  35عضو داشت .با این سه نفر
عضو فعلی ،شاید نتوان کار زیادی انجام داد و باید تعداد اعضای کمیته
بازدید بیشتر باشد.
خبرنامه :اگر از بازدیدها استقبال میشود ،چرا تعداد اعضای
کمیته بازدید را افزایش نمیدهید؟ چطور فعالیت جوانان در
کمیته تجلیل اینقدر زیاد است ،اما در کمیته بازدید کم است؟

لکستانی :شــرایط کار کردن و فعالیت در کمیته بازدید کمی سخت
اســت .یعنی اعضا باید بروند ،برنامهریزی کننــد .اطالعات فضاهای
گردشگری را اخذ کنند و با این مراکز هماهنگ شوند تا بتوانند فعالیت
کنند .کمیته بازدید در اصل برای بازدیدهای فنی ایجاد شده بود .یعنی
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خبرنامه :نمی توان از آنها درخواست کرد وقتی در اینجا تجربه
کسب کردید ،حداقل هر فصل یک برنامه برای کانون برگزار
کنید.

لکســتانی :البته احتماال میتوان از بچهها درخواست چنین کاری
کرد .متاسفانه اینقدر وضعیت مالی دشوار شده که کار در کمیته ما هم
سخت شده است.
خبرنامه :تورهای یک روزه چطور؟

لکستانی :تورهای یک روزه را معمــوال من برگزار میکنم .من هم در
حد توانم هر دو سه ماه یک بار یک برنامه در حد گلکشت و کوهپیمایی
سبک برگزار میکنم .قبال کمیته ما هر دو هفته یک بار جلسه داشت
و برای بازدیدها برنامهریزی میکرد .االن این جلسات به فصلی یک بار
کاهش یافته است.
خبرنامه :در حالی که به نظر من ،حتی اگر برنامههای یک روزه
تهرانگردی را ادامه میدادید ،در طول سال حداقل بیش از
 5برنامه برگزار میشــد .مثال گروهی هستند که روی ابنی ه
قدیمی کار میکنند .یکی از پروژههای آنان مطالعه روی محله

لکســتانی :یکی از گشــتهای ما ،بازدید از برج طغرل ،ابنبابویه و
آتشکده سمت جنوب شرق تهران بود.
بوترابی :البتــه در تهران مکانهــای جالبی داریم که کســی آنها را
نمیشناســد .مثال در دروازده دوالب ،قبرستانی مربوط به لهستانیها
وجود دارد .اینکه بیان شود که اصال چرا لهســتانیها در ایران حضور
داشــتهاند ،برنامه جالبی میشــود .من یک بار با دوستان همدورهای
عمران  63به قبرستان ظهیرالدوله رفتم .این بازدید بسیار طول کشید.
چون سر قبر هر کدام از شخصیتها مدتی میایستادیم و در موردش
توضیحات ارایه میشد.
افرادی نظیر ملکالشــعرای بهار ،لقمانالدوله ادهم و ایرج میرزا .این
بازدید آنقدر طول کشــید که زمان تعطیلی قبرســتان بود و ماموران
آنجا ما را بیرون کردند .من اگر بتوانم در این زمینه کمک کنم ،بسیار
خوشحال میشوم .اینکه شــما میفرمایید اعضا از برنامهها استقبال
میکنند ،جنبه مثبت مساله است .اگر تعداد بســیار اندکی از اعضا از
برنامهها استقبال میکردند ،اصال خوب نبود.
لکستانی :البته گاهی نیز از برنامههــا استقبال نمیشود .این بستگی
به موقعیت زمانی دارد .مثال از یک برنامه ،فقط  6نفر استقبال کردند2 .
ماه دیگر همین برنامه اعالم شد 50 ،نفر ثبت نام کردند .استقبال از یک
برنامه به شرایط زمانی نیز بستگی دارد.
خبرنامه :پرسشهای ما زیاد بود و شــما هم با خوشرویی با
ما همراهی کردید .از اینکه درخواســت ما را برای گفتوگو
پذیرفتید بسیار سپاسگزاریم.
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بازدید از کارخانهها و مراکز صنعتی .امــا در یک مقطعی گفتند برای
مشارکت بیشتر خانوادهها ،برنامههای تفریحی هم بگذارید .االن دیگر
کل برنامهها تفریحی است و بازدیدهای صنعتی را کمیتههای تخصصی
انجام میدهند.
ما نیز بازدیدهایی را از مراکز تفریحی ترتیب دادیم .تعدادی از بچهها
که کارشــان به صورت حرفــهای تورلیدری بود ،در مقطعی دلشــان
میخواســت ،به صورت مجانی کار کنند .اما االن هر کدام که مدرک
تورلیدری گرفتهاند ،ترجیح میدهند ،بیشتر با تورهای خارج از کانون
کار کنند .وقتی هم میخواهند با اینجا کار کنند به مشــکل پرداخت
دستمزد برمیخوردیم.

عودالجان بود .این محله ،محله قدیمی یهودیها در تهران بود.
پامنار و دیگر بافتهای قدیمی تهران نیز از دیگر پروژههای
این گروه است .این گروه به غیر از مطالعه بافت معماری ،کار
بازسازی نیز انجام میدهد .گشت محله عودالجان ،یک گشت
یک روزه کامل است.

خانواده فنی

خانواده فنی

خوابند وکیالن و .....
مهندس فرهاد بوترابی

لیسانس مهندسی راه و ساختمان
دانشآموخته سال 1368

گاه یک گذر ،یک نظر  ،کمی دقت صد سوال در ذهن میآورد .چند روز پیش از خیابانی فرعی به نام خیابان علوی که حد فاصل
خیابانهای اندرزگو و لواسانی (فرمانیه) است ،رد میشدم .ترافیک سنگینی بود .فرصتی شد تا به ساختمان نیمهتمام سربهفلک
کشیدهای که حفاظ کارگاهی آن هم یک متری از گذر  8متری را گرفته بود و بر پیچیدگی وضعیت ترافیکی میافزود نگاه کنم.
کمی جلوتر ،تابلوی زرد رنگ مشخصات ملک و ساختمانی که قرار بود ساخته شود و نام معمار و مجری و تاریخ شروع و خاتمه
پروژه و همچنین پارچه نیمه پاره رنگ و رو رفتهای حاکی از عذرخواهی از همسایگان عزیز به علت ایجاد مزاحمت به خاطر
ساختمانسازی.

چند نکته نظرم را جلب کرد:
در گذری هشــت متری ،قرار است ساختمانی ســاخته شود که طبق
اطالعات تابلوی زرد رنگ 9 ،طبقه در زیر زمین و  7طبقه در روی زمین
(با کاربری تجاری– مسکونی) داشته باشد .البد آن  9طبقه به عنوان
پارکینگ برای آن مجموعه تجاری در نظر گرفته شــده است .آیا برای
حجم آمد و شد این تعداد خودرو برای ورود و خروج از این پارکینگ در
این خیابان  8متری هم فکری شده است؟ ورودی یک مجموعه بزرگ
تجاری در خیابانی فرعی و گذری به این باریکی که در حالت عادی هم
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به لحاظ وضعیت ترافیکی و منتهی شدن خیابان به یک فرعی باریکتر،
همیشه راهبندان است (مثل هم اکنون) ،چه توجیهی داشته است؟
 9طبقه زیر زمین ،یعنی با احتساب حجم فونداسیون و ارتفاع طبقات
پارکینــگ حداقل  30متر خاکبــرداری در منطقهای که ســطح آب
زیرزمینی به علت وجود قناتها و قرار گرفتن در کوهپایه حدود  10متر
است .آیا به این موضوع فکر شده است؟ بدیهی است که راه حل دارد،
میشود آبها را زهکشی کرد و به پایین دست فرستاد ،اما به کجا؟ زیر
خان ه آن طرف خیابان؟
گودبرداری چه؟ پایدارسازی؟ با استفاده از سیستم نیلینگ و تجاوز به
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خانواده فنی

خاک و حریم خانه همسایه؟
خوب ،الحمداهلل که االن اسکلت برپاســت و کار سفتکاری تقریبا به
پایان رسیده ،البد تمام ســواالت باال جواب داده شــده است .نگاهی
دوباره به تابلو زرد رنگ میکنم .آرشیتکت از صاحبان نام و مجری هم
سرشناس ،که صد البته به لحاظ حرفهای کاربلد هستند و مسئولیتی
غیر از طراحی و اجرای درست کار ندارند.
اما عجب که نام مالک "بخش خصوصی" اســت ،همین ،یعنی بینام،
یعنی کسی که برای همه اظهر من الشمس است که با هزینه بسیار (از
نوع شرعی!) ،آن مجوز ساخت چنین هیوالیی را در قفسی چنین تنگ
گرفته است ،اسم ندارد .اما در آخر ،تاریخ شروع و خاتمه هم توجهم را
جلب کرد .معلوم است که مثل بسیاری پروژههای این چنینی ،پروژه به
امان خدا رها شده است .پروژه در اسفند  89شروع شده و قرار بوده در
بهمن  91تمام شود و هنوز هم در وضعیتی است که مشاهده میشود.
چه تاریخ آشنایی! اسم شهردار منطقه یک یادم رفت در آن سالها ،ولی
میگویند در آن منطقــه و در آن دوره مجوزهای اینچنینی زیاد صادر
شده ،شما یادتان هست؟
شهردار منطقه ،شهردار تهران ،اداره مسکن و شهرسازی ،وزارت راه و
مسکن ،روزی که این مجوز صادر شده به سوالهای باال فکر کردهاند؟
چرا ساختمان تمام نمیشــود ،آیا تغییر کاربری داده میشود و صدها

چرای دیگر ،راستی ،کارفرما و مالک کار خالفی انجام داده که از نوشتن
اسم خودش شرم دارد و آن را مخفی میکند؟
شما چند تا از این ساختمانها در شهر سراغ دارید؟ ساختمانهایی که با
قیمتهای باال و نبود هیچ عالقهای برای فروش به قیمت پایینتر صنعت
ساختمانسازی و تمام صنایع پاییندستی آن را با رکود مواجه کردهاند.
این سرمایههای خوابیده در این ســاختمانها که هر یک میتواند به
اندازه یک کارخانه پتروشیمی ارزش داشته باشد ،میتواند یک سوال
را به ذهن بیاورد ،آیا یکی از راههای پولشویی همین کار نیست؟ روی
تابلوی زرد برای شما و من کارفرما "بخش خصوصی" است و نام ندارد،
اما برای سیستم اجرایی و قضایی کشــور هم این کارفرما بینام است؟
نمیتوان از او جریمه سنگین عدماتمام ساخت و ساز خواست؟ نمیتوان
بر خانههای خالی ،مالیات ســنگین وضع و اعمال کرد تا این پولهای
بادآورده را باد ببرد ،هم گرهگشــایی از کار دولت و حل مشکل کمبود
نقدینگی حاصل از تحریمها است ،هم موجب گردش صنعت ساخت و
ساز و صنایع پاییندستی.
اما گویا به قول مرحوم عارف قزوینی ،که صد البته در زمان خودش گفته
گویا در کشور گل و بلبل " خوابند وکیالن و ".....
پی نویس :تصاویــر در یک روز تعطیل با دوربین تلفن همراه توســط
نگارنده گرفته شده ،لذا از کیفیت مناسب برخوردار نیست.

خانواده فنی

برگزاری جلسه یاریگران معدن
با مسئوالن دانشکده ،کانون و بنیاد فنی

خانواده فنی

جلســه یاریگران دانشــکده معدن به دعوت بنیــاد حامیان
دانشکده فنی دانشگاه تهران و با هماهنگی کمیته تخصصی
مهندســی معدن کانون عصر سهشنبه  26شــهریور در اتاق
شورای دانشکده فنی برگزار شد.
این جلســه با هدف جذب کمک مالی برای نوسازی و تجهیز
دانشکده مهندســی معدن برگزار شــده و در آن دکتر ناصر
سلطانی ،رییس دانشکده فنی ،دکتر رضا فرجیدانا ،مدیرعامل
بنیاد حامیان دانشکده فنی ،دکتر علی مجدی ،رییس دانشکده
مهندســی معدن ،مهندس روزبه صالحآبــادی ،دبیر کانون،
تعدادی از اعضای کمیته تخصصی مهندســی معدن کانون
و تعدادی از یاریگران و فارغالتحصیالن دانشــکده مهندسی
معدن حضور داشتند.
در این جلســه ،مهندس ناصرنیا ،دربــاره تالشهای کمیته
تخصصی معدن ،در راستای اهداف اساســنامهای کانون ،به
منظور ارتقای دانشکده معدن ،توضیح داد و موضوعهای مطرح
شده در جلسات قبلی دانشکده مهندسی معدن با تعدادی از
فارغالتحصیالن این دانشــکده ،به منظور جذب کمکهای
مالی برای نوسازی و تجهیز دانشکده معدن را به طور مختصر
گزارش کرد.
دکترفرجیدانا ،به بیان اقدامات بنیاد حامیان فنی و چگونگی
کمکهای این بنیاد به دانشــجویان و پردیس دانشکدههای
فنی پرداخت .دکتر سلطانی ،اولویتهای دانشکده فنی برای
بازسازی و نوسازی را برشــمرد و بر اهمیت دانشکده معدن با
توجه به سرمایههای معدنی کشور تاکید کرد .دکتر مجدی،
در سخنان خود ،پارهای از محدودیتها و مشکالت دانشکده
مهندســی معدن را توضیح داد .مهندس صالحآبادی ،با بیان
اهداف کانون ،بر لزوم اطالعرسانی بیشتر در زمینه پروژهها و
فعالیتهای در دست اجرا ،تاکید کرد.
یاریگــران حاضــر در جلســه ،نیــز بــا بیــان عالقمندی
فارغالتحصیالن به دانشــکده ،به طرح سواالت و دغدغههای
خود در ارتباط با چگونگی کمک به دانشکده مهندسی معدن
و ارتقای بخش معدن کشور پرداختند.
در ایــن جلســه مهنــدس نوریان(معــدن  ،)58مهندس
فراشباشی(معدن  ،)51مهندس سدهی(معدن  ،)65مهندس
کیانی(معدن  ،)70مهنــدس برقی(معــدن  ،)59مهندس
قربانی(معــدن  ،)67مهنــدس اســدی(معدن  )70و دکتر
جوزانی(معدن  )82از یاریگران دانشــکده مهندســی معدن
حضور داشتند.
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کانون
خبرنامه کانون
حامیان خبرنامه
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حامیان خبرنامه کانون

شرکت ساختمانی بتن شانتیه
مدیرعامل:
مهندس سید محسن مقدس زاده
زمینه فعالیت :پیمانکار
آدرس :چهار راه مطهری
سهروردی شمالی ،کوچه بیشه
پالک  2( 1قدیم)
تلفن ٨٨7٩٨٤1٦-٨٨٤٠٠٠٩٩ :
فکس٨٨٦٤2٠٠٤ :
ایمیل:
info@betonchantie.com

شرکت معدنی امالح ایران
(سهامی عام)

کمیته انتشارات در هر شماره خبرنامه صفحاتی را به معرفی مختصر
شرکت های اعضا و زمینه فعالیت آنها اختصاص می دهد .این صفحات
فرصتی اســت تا اعضا عالوه بــر معرفی زمینــه فعالیت خود به
همدانشــکدهایها ،از انتشــار خبرنامه کانون نیز حمایت کنند.
بدینوسیله از اعضای کانون برای ارسال نام ،آرم و زمینه فعالیت خود
به دبیرخانه کانون برای انتشار در خبرنامه دعوت می شود.

شرکت 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 ،شهرک غرب ،تقاطع یادگار امام و شهید
دادمان ،پالک / 1کدپستی1٤٦٨٦17٤٤٤:
تلفن /٨٨٣7٤٦٦٠ :فکس٨٨٣7٠51٦:
ایمیل /tossar@tossar.com:سایتwww.tossar.com:

شرکت ساختمانی دنا رهساز

شرکت 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،
خیابان پنجم ،پالک  ،2٣طبقه همکف
تلفن٨٨71٠٨٠٩-1٠ :
فکس ٨٨7271٦7:
ایمیل ardal@dpimail.net:
www.ardalengineering.com
www.ardal.co

شرکتمهندسانمشاوردریابندر

مدیر عامل :دکتر کامبیز بهنیا
سال تاسیس 1٣5٤
زمینه فعالیت :مشاوره ،مطالعات و طراحی
بناهای خاک مسلح ،ابنیه نگهبان،
پایدارسازی گودبرداریها ،بهسازی زمین،
پروژه های راه و راه آهن
آدرس :تهران ،خیابان جمالزاده شمالی
خیابان غالمرضا طوسی ،شماره ٣
تلفن 5٠ :و ٦٦٩٤٣2٤٩
فکس٦٦٤٣117٦ :
ایمیل:
khakemosalah@yahoo.com
وبسایتwww.khakemosalah.ir:

شرکتکیسون

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
پالک ٩
تلفن 2251٦٨٣٤ :و 2251٦٨5٤
فکس2251٦٠٦٣ :
ایمیلinfo@daryabandar.com :

مشاور عالي :مهندس محمدرضا انصاری
زمینه فعالیت :مهندسي ،تدارک ،ساخت،
مدیریت پروژه و تامین مالي پروژه ها؛
در حوزههاي نفت و گاز و صنعت ،مسکن،
سیویل و ساختمان ،آب و فاضالب و
سیستمهاي حمل و نقل ریلي
آدرس :تهران سعادت آباد،باالتر از میدان
کاج،کوچه(2ابقری)،پالک1٨
تلفن 2٤٨٠1٠٠٠:
فکس221٣5٠٨٦:
ایمیلinfo@kayson-ir.com:
وب سایتwww.kayson-ir.com:

مدیرعامل:مهندس محمدرضا
مسعودیه
زمینه فعالیت :خدمات مهندسي مشاور
در تخصص صنایع ،تولید فلزات اساسي
آدرس :تهران ،خیابانمالصدرا،شماره
 ،٩٦طبقه 2
تلفن:
 ٨٨٠٤2٤1٤و٠21 -٨٨٠٣2٠5٤
فکس٠21 – ٨٨٠٣٤٨٩٤ :
info@zavir-consult.com
www.zavir-consult.com

شرکتCVR
مدیر عامل  :دکتر اورنگ فرزانه
زمینه فعالیت:طراحی و نظارت
در پروژه های تونلهای راه  ،راهآهن
و ایستگاههای زیرزمینی مترو
آدرس  :کارگرشمالی  ،روبروی
بیمارستان قلب ،خیابان شکراهلل،
نبش آذر ،پالک 1٤طبقه 2
تلفن و فکس:
٨٨٣55٨٠٤ ،٨٨٣5571٤
٨٨٣55٦٤٨
وب سایتWWW.CVR-CO.COM :
ایمیل info@cvr-co.com :

شرکت بین المللی ارساساختمان

رییس هیئت مدیره :مهندس بهزاد حضرتی
دارای رتبه یک آب -رتبه یک راه -رتبه یک
ابنیه
زمینه فعالیت :پیمانکار پروژههاي عمرانی
در زمینه راهسازی ،تونل ،آب و فاضالب،
ساختمان و ابنیه صنعتی
آدرس :تهران  -خیابان میرزاي شیرازي کوچه
شهدا -شماره 17
تلفن٨٨71722٠ :
نمابر٨٨721٨٤7 :
ایمیلinfo@arsa.ir :
وبسایتwww.arsa.ir :

زمستان ۹۸
 ۲۲۶217پاييز
 ۲۲۴تا
بیست و
تهرانسال
دانشگاهتهران
فنیدانشگاه
دانشکدهفنی
التحصیلدانشکده
فارغالتحصیل
مهندسینفارغ
کانونمهندسین
خبرنامهکانون
خبرنامه
٩7
شماره 215تا
نهمشماره
هشتم
بیست و
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کانون
خبرنامهکانون
حامیانخبرنامه
حامیان

مدیرعامل  :دکتر علی رستمی
زمینه فعالیت:
تولید نمک تصفیه (تبلور مجدد) ید دار
و بدون ید برای مصارف خوراکی  ،صنایع
غذایی و دارویی
سولفات سدیم  :برای مصارف پودرهای
شوینده  ،شیشه سازی و صنعتی
آدرس :تهران -خیابان سیدجمال الدین
اسدآبادی – خیابان  ٦٤پالک 2٩
تلفن( ٨٨٠٦7٨2٨ :ده خط)
فاکس٨٨٠٣7٠2٠ :
ایمیلinfo@amlah.com :
وب سایتwww.amlah.com :

مدیر عامل  :مهندس محمد ابوطالبي
زمینه فعالیت :ساخت بزرگراه  ،آزادراه ،
فرودگاه  ،پل  ،تقاطع غیر همسطح ،
سد سازي ،آبیاري  ،زه کشي  ،فاضالب،
اجراي خطوط لوله نفت و گاز و آب،
احداث تونل و ساختمان سازي.
آدرس :تهران ،میدان آرژانتین،
بلوار بیهقي ،کوچه هشتم شرقي ،پالک٣
تلفن٠21-٨٨757٣٦٠ :
فکس٠21-٨٨7٣5٠7٩ :
ایمیلinfo@denarahsaz.com:
www.denarahsaz.com

شرکت مهندسین مشاور
زاویر

حامیان خبرنامه کانون

شرکت صنایع کابل کاویان

مدیرعامل:مهندسحسینحاجيحسینلو

زمینه فعالیت :تولید کننده انواع کابل هاي
مخابراتي و برق
آدرس :تهران  ،ولي عصر ،باالتر از پارک وي ،کوچه
هستي ،پالک 1٨
تلفن 22٦٦٩5٠٠-51٠-511 :
فکس22٠2٨٤27 :
ایمیل info@kci.co.ir :

شرکت دریاخاک پی
مدیر عامل :دکتر بهروز گتمیری
زمینه فعالیت :ژئوتکنیک،طراحي
و نظارت،سازه ،سازههایي زیرزمیني ،گودهاي
عمیق ،ژئوتکنیک و سازههاي دریایي
آدرس :تهران ،اتوبان کردستان جنوب،خ، 27
خیابان بیست متری اول،خ ، 25پالک1٦
تلفن ٨٨٩٣٠5٠1-5 :
فکس:
( ٨٨٩٣٠5٠1-5داخلي )1٠5
ایمیلinfo@daryakhak.com:

شرکت آبفن

شرکت صنایع کابل کرمان

مدیر عامل  :مهندس علیقلي فرداد
زمینه فعالیت  :تولید کننده انواع کابل هاي
کواکسیال ،مخابرات  ،برق
آدرس :تهران ،ولي عصر  ،باالتر از پارک وي ،کوچه
هستي ،پالک 1٨
تلفن 22٦٦٩5٠٠-51٠-511 :
فکس22٠2٨٤27 :
ایمیلinfo@kci.co.ir :

حامیان خبرنامه کانون

شرکتپرلیت

مدیر عامل :مهندس علیرضا ناصر معدلی
زمینه فعالیت :آب ،حمل و نقل ساختمان ،تاسیسات
و تجهیزات
کاوش های زمینی
آدرس :تهران ،ایران  ،میدان ونک
خیابان برزیل شرقی ،بن بست نارنج ،شماره 2
تلفن٨٨7٨٤7٨1:
فاکس٨٨7٩٦٤٦2:
ایمیلinfo@perlite-co.com:

شرکت عطاردیان

مدیر عامل  :مهندس محمدصادق الماسی
زمینه فعالیت :راه سازی  ،ساختمان سازی ،انتقال آب
و فاضالب
آدرس :تهران ،استاد مطهري سلیمان خاطر درفش،
پالک  ،٨طبقه ٣
تلفن٨٨٨٣٤1٦2 :
فکس٨٨٨2٩٣1٨ :
ایمیل:
info@otaredianco.ir
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مهندسین مشاور آبران

مدیر عامل :مهندس علی ربوبی خبوشانی
زمینه فعالیت :تاسیسات شهری
آب و فاضالب
آدرس :خیابان شیخ بهایی شمالی
خیابان کشفیان  ،پالک ٤٠
تلفن ٨٨٠٦٠٤٤1-٣ :
فاکس ٨٨٠٤75٠٤ :
ایمیل tehran@abrance.com :
وب سایت www.Abrance.com:

شرکت بسپار پی ایرانیان

مدیرعامل :مهندس روزبه صالح آبادی
زمینه فعالیت :خدمات طرح و اجرای بهسازی خاک،
پایدارسازی گود
با روشهای نیلینگ ،انکراژ ،شمع،
دیوار برلنی ،بهسازی خاک با تکنولوژی میکروپایل،
بهسازی خاک با استفاده
از محصوالت ژئوسنتتیک
آدرس :تهران ،کامرانیه شمالی ،خیابان شهید
لواسانی غربی نبش کوچه شهید کریمی ( فروغ)،
پالک ٦٩
تلفن٨٨٦1٠2٤2-٣ :
فکس٨٨٠٣7٦52 :
ایمیلinfo@basparpey.com :

شرکت مشاور فربر

FARBAR Consulting Engineers
مدیر عامل  :مهندس رسول بی پروا
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  :یوسف آباد ،خیابان جهان آرا،
خ شریفی ،خیابان خیابان سی و یکم ،پالک 52
تلفن ٠21-٨٨7٠772٠ :
فکس٠21- ٨٨7٠771٤ :
ایمیل farbar@gmail.com :
وب سایت www.farbar-eng.ir:
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بیست و
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پاييز٩7
زمستان
 215تا
هشتمنهمشماره
بیست و

مدیرعامل :مهندس احمد قزلایاغ
زمینه فعالیت : :مهندسین مشاور رسته
آبسدسازي،شبکه آبیاري،آب وفاضالب و کشاورزی
آدرس  :سیدخندان،ابتداي سهروردي
شمالي،کوچه مهاجر ،پالک 25
تلفن ٠21-٨٨52٦٩٠٣-5 :
فکس٠21-٨٨511٨٣٩ :
ایمیل infoabfan@gmail.com :

مهندسینمشاررمپ

مدیر عامل:دکتر علي اصغر اردکانیان
زمینه فعالیت :راه ،فرودگاه ،راه آهن ،حمل و نقل
آدرس:خیابان شهید بهشتی شرقی اندیشه اصلی
(شهید زینالی) پالک  ٩طبقه ٣
تلفن /٨٨٤٤1٨٨٠ ٨٨٤1٤٠٣1 . ٨٨٤1٤٠٣٠ :فکس:
٨٨٤٤1٨7٩
ایمیلInfo@rampco.ir :
وب سایت www.Rampco.ir:

شرکت 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  ،2٤پالک 11
تلفن٨٨72271٨-٨٨7٠51٩٨ :
فکس٨٨725٠٠7 :
ایمیلinfo@waysa.ir :
وب سایت www.waysa.ir:

حامیان خبرنامه کانون

شرکت آب نیرو
مدیر عامل  :دکتر حسین جاللی
زمینه فعالیت :سد سازی ،شبکه
های آبیاری زهکشی و نیروگاههای
برقابی
آدرس :خیابان سهروری شمالی
پائین تر از خیابان شهید بهشتی
کوچه سینک ،پالک 1٨
تلفن ٨٨75٤75٣-٤ :
و ٨٨7٤5715-1٦
فکس٨٨75٩٣٤5 :
ایمیل info@abniru.com:

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 ،پالک2
تلفن22٦٩1٠٦٠-٦2 :
فکس22٦٩1٠5٩ :
سایتwww.knowhow.ir :
ایمیلknowhow@neda.net :

شرکت اینترالک

شرکت آرمان مانگ

نام مدیرعامل :مهندس قاسم رحمانی
زمینه فعالیت :طراحی ،تهیه ،ساخت و
نصب آسانسورهای مجمتعهای مسکونی،
بیمارستانها و ساختمانهای عمومی،
آسانسورهای خاص با درجه حفاظتی باال برای
کارخانجات سیمان ،آسانسورهای ضد انفجار
برای پاالیشگاهها و مراکز پتروشیمی ،پله برقی
برای فضاهای باز و بسته و پیاده رو های متحرک
آدرس :تهران ،کارگرشمالی ،پایینتر از چهارراه
فاطمی ،کوچه هما ،پالک  ، ٤طبقه  ، ٦واحد 1٨
تلفن٦٦572٦2٠-٣ :
فکس٦٦٤٣٠2٩2،٨٨٩٩57٤٦:
ایمیلInfo@armanmang.com :
سایتwww.armanmang.com :

مدیر عامل  :مهندس امیرمنصور عطائی
سال تاسیس 1٣٦٣
زمینه فعالیت:
تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی،
یوتیلیتی صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
آدرس :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از
میرداماد ،خیابان منظر نژاد ،پالک ٤2
کد پستی1٩٤٨٨1٤٤51 :
تلفن271٩٠٠٠٠:
فکس22٨٤٤٦11 :
ایمیلInfo@zolaliran.com :

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  7( ٨٨77٠17٣ :خط)
فکس٨٨77552٠ :
www.sano.ir
ایمیلinfo@sano.ir :

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
پالک  ،٣٦طبقه ٤
تلفن ٨٨٦11٨12-15:
فکس ٨٨٦1177٨:
ایمیلinfo@barsamco.com :
barsamco@yahoo.com
سایتwww.barsamco.com :

شرکت خمیر مایه و الکل
رازی(سهامی عام)

مدیرعامل:مهندسعلیاحتشامی
زمینه فعالیت:
بزرگترینتولیدکنندهخمیرمایهخشک
فوری(نابمایه)دربستهبندیهایکیسه
ای و وکیوم و ساشه.
بزرگترین تولیدکننده اتانول طبی %٩٦
و الکل صنعتی (بصورت فله و بشکه)
آدرس دفتر مرکزی :جردن خیابان
ارش غربی ،ساختمان ارش ،طبقه ٤
واحد 27
تلفن /٨٨٦7٦72٣:فکس٨٨7٨27٦٣:
ایمیلafehteshami@yahoo.com:
سایتwww.ya-razi.org :

مهندسین مشاور رمپ

شرکتهگزا

مدیر عامل  :مهندس حسین چهرآزاد سال
تاسیس1٣٤٤:
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 کریم خان ،خیابان سنایی،
خیابان شهید محمد خدری (شاهین)
پالک 2٠
تلفن ٤1٦٦2٠٠٠:
فکس٤1٦٦2٠٠٠ :
info@hexa.ir
www.hexa.ir

شرکت فرعی راه
مدیر عامل  :مهندس علی آزاد
زمینه فعالیت:
راه ،پل ،تونل ،راه آهن،
باند فرودگاه
آدرس :تهران  ،میدان ونک
خیابان مالصدرا  ،خیابان پردیس
کوي زاینده رود شرقی  ،پالک 1٦
تلفن ٨٨٨٨11٦٦ ، ٨٨٨٨٠٠55 :
فکس٨٨٨٨٤57٣ :
ایمیل :
fareirah@yahoo.com

شرکت شیمبار
مدیرعامل :مهندس فرامرز شیني
سال تاسیس1٣٦1 :
زمینه فعالیت:
طراحي ،مهندسي و اجراي پروژه هاي
آب ،نفت ،گاز و پتروشیمي
آدرس :تهران ،خیابان خالداسالمبولي
(وزراء)،
خیابان سي و پنجم ،پالک 21
کدپستي151٦٨15٣11 :
تلفن٨٨7٩٦7٦1 :
فکس٨٨7٩5757 :
سایتwww.shimbar.com :
ایمیلinfo@shimbar.com :
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حامیان خبرنامه کانون

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
کوچه مریم،پالک ، ٣واحد٣
تلفکس٨٨5٣٠٦٩٩-7٠٤ :
info@interlock.ir
www.interlock.ir

شرکت زالل ایران

شرکت آسفالت طوس

مدیر عامل:مهندس علی ناظران
زمینه فعالیت:اجرای امور پیمانی
و طرح های  EPCدر پروژه های
صنعتی ،گاز و پتروشیمی ،پروژه های
صنعتی ،معدنی ،عمرانی و فرودگاهی
آدرس:بزرگراه همت خیابان شیراز
جنوبی خیابان آقاعلی خانی خیابان
گلستان بن بست  12متری شوم
شماره 2
کدپستی 1٤٣٦٩٣57٩1 :
تلفن٤٣٦21٠٠٠:
فکس٤٣٦21٠٣٠:
info@asfalt-tous.com
www.asfalt-tous.com

شرکتمهندسیبرسامکو
(سهامی خاص)

حامیان خبرنامه کانون
شرکتفنیوساختمانیکانیو
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  5و 7
کدپستی 1957946611 :
تلفن 22280477 - 22295278 :
فکس22290526 :
info@Canivo.com
www.Canivo.com

شرکت ساروج پی زمین

مدیرعامل :مهندس عبدالرحیم صالحی دزفولی
زمینه فعالیت :ژئوتکنیک و طراحی و اجرای گود های عمیق با روشهای
نیلینگ ،انکراژ ،شمع ،دیوار برلنی و بهسازی خاک با تکنولوژی
میکروپایل ،جت گروتینگ و اجرای پروژههای آب و راه و تونلهای
زیرزمینی و مترو و اجرای اسکلت ،فونداسیون ،و آرماتوربندی
آدرس :خیابان شهرآرا ،باالتر از اداره گذرنامه ،نبش کوچه قدس ،پالک
 ،٦٨طبقه دوم
تلفن ٦٦55٨٤5٣-٤ :فکس٦٦55٨٤57 :
WWW.saroojpey.com
info@saroojpey.com

شرکت مهندسین مشاور ترددراه
مدیر عامل :مهندس عباس قدس
زمینه کاری  :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 شمالی
کوی بخشی موقر ،پالک ٨
کدپستی15٨٨٨٣٤5٣٩ :
تلفن ٨٨٨٣٤٤٣7 – ٨٨٣٠5٦5٦ :
٨٨٨٣٤51٠
دورنگار ٨٨٨٣٩57٨ :
پست الکترونیکی:
info@Taraddod rah.IR

حامیان خبرنامه کانون

شرکت تهران بوستن
مدیر عامل  :مهندس اسماعیل
مسگرپور طوسی
زمینه فعالیت :خدمات مشاورهاي
شامل مطالعات امکانسنجي،
مطالعات بنیادي توسعهاي،
طراحي اجراي طرحها و پروژه
()BOO.EP.EPC....
آدرس :تهران شهرک غرب،فاز5
خ سیمای ایران،کوچه پنجم
پالک 1٨٠1
تلفن ٨٨٣٨5٩7٦،٨٨٣٨5٩1٣:
تلفکس٨٨٣٨5٩27 :
ایمیلinfo@tbe.ir :

شرکتمهندسینمشاورماهر
و همکاران

مدیر عامل  :مهندس حسین کوشافر
زمینه فعالیت :طراحی و نظارت
بر پروژه های ساختمانی بیمارستانی،
ورزشی و آموزشی .طرح های ساماندهی
آدرس :خیابان آفریقا ،بلوار شهید ستاری
پالک ،11طبقه ٤
تلفن ٨٨7٨5٨25 – ٨٨٨7٨٨75 :
فکس٨٨٨7٨٨7٦ :
وب سایت:
www.mahervahamkaran.com

ایمیل:

mahervahamkaran@yahoo.com
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