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آینده حرفه
به آمار زیر توجه کنیم:
تنها  50تا  60درصد فارغالتخصیالن رشــتههای
مهندسی مکانیک ،کامپیوتر ،عمران و برق سالهای
 93و  94از مراکز آموزش عالی کشور ،شاغل هستند.
(مرکز آمار ایران ،دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم)
بودجه عمرانی ســال  60 ،96هزار میلیارد ریال
بوده که تا پایان همان سال  27هزار میلیارد ریال آن
پرداخت نشده است.
در سال  ،97بودجه عمرانی  62هزار میلیارد ریال
بوده که میزان پرداخت شــده آن هنوز مشــخص
نیست.
برای سال  98بودجه عمرانی 65 ،هزار میلیارد ریال
پیشبینی شده است.
تورم نقطهای در برخی مناطق در سال  97نسبت
به  96تا میزان 40درصد هم گزارش شده است .قیمت
ارز برای واردات کاال ،غیر از اقالم اساسی از جمله غذا
و دارو ،به واقع برای تمام رشتههای صنعتی حدودا
سه برابر افزایش یافته است.
مهمترین منبع درآمدی بودجه از فروش روزانه 1/5
میلیون بشکه نفت با بهای  54دالر برای هر بشکه در
نظر گرفته شده که معلوم نیست چقدر از آن متحقق
شود .ضمنا در حالی که طبق پیشبینیها ،نرخ رشد
اقتصادی پیش رو مثبت نخواهد بود ،وضعیت تحقق
درآمدهای مالیاتی در ابهام است.
با توجه به این اطالعات باید پرسید که در سال  98و
بعد از آن ،آینده حرفههای مهندسی در بخشهای
مختلف صنعت و عمران چه خواهد بود؟
با پرس و جویی ساده از شرکتهای بزرگ پیمانکار و

مشاور در بخش عمران و کارخانجات صنعتی میتوان
دریافت که تقریبا تمامی آنها طلبهای معوق و حقوق
پرداخت نشده معوق دارند .تا آنجا که اطالعاتی در
دسترس است ،دولت به عنوان بزرگترین کارفرما
و به تبع آن کارفرماهای کوچکتر برنامه مشــخص
و مدونی برای پرداخت این معوقات ارایه ندادهاند.
طبق گزارش وزارت صنایع ،تولید خودرو در آذر ،97
تنها 37درصد مقدار مشابه در سال  96بوده و رکود
بخش ساختمانسازی تنها با گذری در شهرها و دیدن
اسکلتهای نیمه تمام و پروژههای نیمه و گاه کامال
تعطیل ،گواهی بر رکود صنعت ســاختمان است .از
این دو صنعت در تمامی کشورها به عنوان دو صنعت
پیشران که صنایع پاییندستی بسیاری را به دنبال
خود فعال میکنند ،نام برده میشود.
رشد فزاینده فارغالتحصیالن رشتههای مهندسی،
بدون برنامهریزی اشــتغال برای آنها که البته باید
از سالها پیش در نظر گرفته میشد و رکود تورمی
بر اقتصاد کشــور که نتیجه علل بســیاری است و
بحث مســتقلی را میطلبد ،آینده حرفه مهندسی
را در پردهای از ابهام فرو برده اســت .متاســفانه
مشکل اشــتغال ،شــاید یکی از عواملی است که
فارغالتخصیالن را وامــیدارد تا آموزش عالی خود
را تا مقاطع باالتر ادامه دهند ،بدون آنکه نیازسنجی
مشخص و درستی در این زمینه وجود داشته باشد.
آینده حرفه مهندســی در ایران چــه خواهد بود؟
قطعا ناشایستهترین پاسخ ،میتواند چنین باشد که
«برنامهریزی دانشگاه ،ارتباطی با نیاز کشور ندارد».
اگر نه این است پس پاسخ چیست؟
فرهاد بوترابی
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بررسی روند تحوالت اقتصادی کشـور
و نقش اتاق بازرگانی
گردهمایی عمومی مهرماه کانون به سخنرانی مهندس محمدرضا انصاری (راه و ساختمان  ،)47عضو شورای
عالی کانون ،مهندس برگزیده ســال  88از طرف فرهنگســتان علوم ،رییس هیات مدیره شرکت کیسون و
نایبرییس اتاق بازرگانی با عنوان «روند تحوالت اقتصادی کشور و نقش اتاق بازرگانی» اختصاص داشت .این
گردهمایی با حضور دکتر سلطانی رییس دانشکده فنی ،تعدادی از اعضای شورای عالی و هیات مدیره کانون،
عصر چهارشنبه  25مهرماه در آمفیتئاتر دانشکده مهندســی معدن برگزار شد .در ابتدای این گردهمایی
دکتر اورنگ فرزانه (راه و ساختمان  ،)55رییس هیات مدیره کانون ،ضمن خوشامدگویی به حاضران به معرفی
مهندس انصاری پرداخت و بخشی از موفقیتهای وی را در عرصه مهندسی کشور برشمرد .دکتر فرزانه تاکید
کرد« :به طور خالصه مهندس انصاری از استوانههای کانون محسوب میشوند .ایشان چه از نظر مالی و چه حضور
در شورایعالی و کمیتهها ،همواره حامی کانون بودهاند .سعهصدر ،دید مثبت و اعتقاد عمیق به نگاه دمکراتیک
در کانون از جمله ویژگیهای بارز مهندس انصاری است که بنده از نزدیک شاهد آن بودهام».
سپس مهندس انصاری به ارایه سخنرانی پرداخت .متن این سخنرانی در ادامه میآید.

کانــون

گردهمایی عمومی مهر ماه

کانــون
بررسی نوسانات ارزی

من نه به عنوان اقتصاددان بلکــه به عنوان یکی از شــما که وارد اتاق
بازرگانی شده و نایبرییس این اتاق شدم ،تجربههایی در زمینه اقتصاد
دارم که شاید برای شما نیز جالب باشد.
در ماههای اخیر دولت تصمیم گرفت نــرخ ارز (دالر) را  4200تومان
اعالم کند و در این رابطه بانک مرکزی نیز یک بخشــنامه  29مادهای
صادر کرد .پس از این تصمیم ،اتاق بازرگانی کمیتهای تشکیل داد و در
آن از کارشناسان خوب کشور دعوت کرد تا تاثیرات این تصمیم بر اقتصاد
کشور را تحلیل کنند .من رییس این کمیته هستم و این کمیته هنوز به
کار خود ادامه میدهد.
یکی از مهمترین جریانات در اقتصاد این روزهای کشور ،همین تصمیم
بود که منجر به یک سونامی تورمی و تاثیر روی قیمتها و زندگی مردم
شد .به خصوص آنکه با خروج آمریکا از برجام همزمان شد .این تاثیرات
هنوز هم ادامه دارد.
ممکن است از بنده انتظار پیشبینی قیمت ارز و شرایط اقتصادی را هم
داشته باشید ،اما این انتظار را نه ما و نه هیچکس نمیتواند برآورده کند.
چون ترکیب پارامترهایی که اثر میگذارند ،بسیار پیچییده است .البته
فاکتورهای مشــخصی دارد و اتفاقاتی ممکن است ،جریان را به سویی
ببرد.
من هم مثل خیلی از شــما جایگاه اتاق بازرگانی را در اقتصاد کشــور
نمیدانســتم .مثال نمیدانســتم اتاق در  131مورد قانونــا در مراجع
تصمیمگیری کشور حضور دارد .عالوه بر این  131مورد یک نماینده از
اتاق از دولت تا شورای اقتصاد رسما حضور دارند .مثال در شورای پول و
اعتبار .عالوه بر این نمیدانستم که کمیسیونهای اتاق با کمیسیونهای
مجلس در یک ارتباط قانونی و بر حسب رویه هستند.
امسال  51سال شد که در حرفه مهندســی فعالیت میکنم .سال 47
رییس کارگاه کاخ پذیرایی نخستوزیری بودم .عالوه بر این برای خودم
وظیفه میدانستم که در فعالیتهای اجتماعی این حوزه حضور داشته
باشم .وقتی به تشویق برخی از شما به اتاق رفتم ،متوجه شدم براساس
قانون  186تشکل از تشکلهای مهندسی در این اتاق عضو هستند .اتاق
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براساس قانون یک و پنج کسب و کار موظف اســت تشکلها را شکل
داده ،از توسعه آنها حمایت کند و آنها را در اتاق عضو کند .مثال انجمن
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که سال  77آن را شکل دادیم
عضو اتاق شده است .با این وجود اتاق در تحوالت اقتصادی نقش چندان
موثری ندارد.
در کمیته ارزی در همان هفته اول به نتایجی رســیدیم .از جمله اینکه
ورود به رفتار اقتصادی مردم و کنترل قدم به قدم آنها درســت نیست.
اینکه بخواهی به یکی ارز بدهی و به یکی نه روش غلطی اســت .البته
متوجه شدیم ،این برخورد دولت یک عکسالعمل اجباری بوده است .اگر
یادتان باشد از بهمن سال قبل دالر شروع به افزایش قیمت کرد و به نظر
میرسید که فنر قیمت ارز دررفته است.
رییسجمهور و دفترش وقتی فهمیدند ،اتاق چنین کمیتهای تشکیل
داده است ما را به جلســهای خصوصی در سعدآباد دعوت کردند .روزی
که خدمت دکتر روحانی رفتیم قیمت دالر به  5600تومان رسیده بود.
دولت با نگرانی وسط آمده بود تا این نوســان را به طریقی کنترل کند.
بنابراین دالر تک نرخی را اعالم کرد.
براســاس قانون برنامه  5ســاله،قیمت دالر هر ســال باید براســاس
مابهالتفاوت تورم داخلی منهای تورم دالر تعدیل شود .این قانون به این
معنا است که قدرت رقابت در صحنه جهانی و قیمت تمامشده کاال در
سطح جهانی حفظ شود .درسالهای گذشته سعی کردند که قیمت دالر
را ثابت حفظ کنند .در این سالها ،اتاق بازرگانی  53مورد نامه رسمی
و محرمانه نوشته و تقاضا کرده که قانون را اجرا و دالر را تعدیل کنید.
ارزش پول ملی بیش از همه در صادرات کشــور اثرگذاراســت .توسعه
در تولید نمیتوانــد اتفاق بیافتد ،مگــر اینکه بــرای ارزش پول ملی
سیاستگذاری شده باشد.
به این دلیل اتاق بازرگانی در زمینه اعالم نرخ ارز بســیار حساس بود و
معتقد بود باید کنترلها را رها کرد .با این همه دولت به دالیلی از جمله
نگرانی از رنجش مردم ،این کار را نمیکــرد تا اینکه از یک نقطه به بعد
قیمت ارز با یک شتاب قابل توجه شــروع به افزایش کرد .اگر از ابتدا با
همان فرمول قانونی نرخ ارز را تعدیل میکردند ،بدون التهاب به همان
 5600تومان آخر فروردین میرسیدند .این التهاب یک تاثیر روانی بزرگ
داشت که مردم فکرکردند ،اتفاقی در جریان است و برای خرید ارز حمله
کردند .این هجوم به بازار دلیل مضاعفی برای افزایش قیمت ارز و خروج
آن از کنترل دولت شد.
در جلسهای که با رییسجمهور داشتیم ،صحبتهایی انجام شد ،از جمله
اینکه دولت ظرفیت محــدود ارزی دارد و با نرخ دالر  4200تومانی ،در
حالی که بیرون  5600تومان است ،کسی به دولت ارز نمیفروشد و همه
برای خرید هجوم میآورند .اما تصمیم گرفته شده بود .حجم زیادی از
ذخیره ارزی در هند و کره و چین بود .این ظرفیت محدود را هم مردم
بردند .سپس اینهمه سر و صدا راه افتاد و بسیاری تئوری توطئه را مطرح
کردند .البته در این میان حتما یک عده سود بردند.
اتاق بازرگانی قصه را رهــا نکرد .ما یک ماه بعد نیز جلســه دیگری در
خدمت رییسجمهور بودیم .در جلسه دوم بیشتر با هم توافق داشتیم.
متاسفانه  12میلیارد دالر رفته بود .بعد از آن جلسات متعدد دیگری با
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دولت و مجلس داشتیم.
در این فاصله ما بررســی کردیم ،ببینیم بقیه کشورها در این موارد چه
کار کردهاند؟ مثال آیا ارزش پول ملی باید باوجود چنین تورمی ثابت نگه
داشته شود؟
مثال چین را بررسی کردیم .حدود  40سال است که آمریکا به چین فشار
میآورد که ارزش پولت را باال ببر .اما چیــن این کار را نمیکند .نتیجه
آنکه در حال حاضر باالی 3هزار میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد .ترکیه
را بررسی کردیم .ترکیه در سال  1983قیمت هر یک دالر را از  47لیر
به  70لیر رساند .یعنی در یک مقطع ارزش لیر را به شدت پایین آورد.
زمان سلیمان دمیرل و خلیل تورگوت اوزال بود .تظاهرات زیادی انجام
شد ،اما چون برنامه داشــتند ،به کار خود ادامه دادند .هرچند دمیرل
فدای این سیاست شــد و تورگوت اوزال راه را ادامه داد .همزمان با این
کاهش ارزش لیر ،تمام سیاســتهای الزم برای حمایت از صادرات را
اتخاذ کردند .آنان فهمیدند که صادرات موتور تولید و خدمات اســت و
سقف واردات برای رفاه مردم نیز صادرات است .برای اینکه با صادرات ارز
به دســت میآورید .لذا رفاه مردم هم به تولید و هم به صادرات بستگی
دارد .ترکیه این فرمول ساده را پیاده کرد و از 300میلیون دالر صادرات
در سال  1960به 212میلیارد دالر در ســال  2012رسید .در واقع باال
نگه داشتن ارزش پول ملی ،شخصیت نیست .در این شرایط از صادرات
حمایت نمیشود .از ســویی چندان هم نمیتوان به درآمد نفت متکی
بود .مقایسه درآمد نفت نسبت به درآمدی که کشورهای دیگر به اتکای
انسان و مردمشان به دست آوردهاند ،نشان از ارزش بیشتر نیروی انسانی
دارد .دوستان کشورهای دیگری همچون چین ،لهستان و کره جنوبی
را بررســی کردهاند .در دورهای که ما دایم تصمیمهای توسعهایمان را
تغییر دادیم ،آنها چه کردهاند؟ االن در برهــهای قرار گرفتهایم که باید
یک تصمیم درســت بگیریم .در همین دوره ،مالزی سال  1961حدود
1/1میلیارد دالر صادرات داشته و در سال  2011این میزان را به حدود
260میلیارد دالر رسانده است.
اکنون مالزی پتروناس را راه انداخته است و ما بسیار خوشحال میشویم
که این شرکت میادین نفتی ما را به عهده بگیرد .در حالی که چندین سال

قبل حضور نداشت .کره جنوبی در سال  ،1960صد میلیون دالر صادرات
داشت و این رقم را در سال  2014به 710میلیارد دالر رساند .سیاستهای
این کشورها از جمله بخش خصوصی آنها با یکدیگر مشابه بوده است .ما با
نگاه سوسیالیستی انقالب کردیم که کسی که شرکت بزرگ دارد ،خائن
است .بعد از چند سال دچار نگاه دولتی شدیم .امروز حدود 5میلیون نفر
زیر چتر دولت قــرار دارند و دولت در پرداخت حقوق آنها مشــکل دارد.
بنابراین برای پرداخت حقوق آنها باید اوراق بفروشد .پس نمیتواند طرح
عمرانی انجام دهد و به توسعه فکر کند .البته دایم اعالم میشود که باید
بخش خصوصی را توسعه دهیم ،اما در تمام این سالها دولت فربهتر شده و
االن تبدیل به یک بختک شده است .حتی بنگاههایی که خصوصی شدهاند،
دوباره به بدنه دولت برگشــتهاند .در حالی که این کشورها همه برعکس
عمل کردهاند .دولت ما به لحاظ نسبی و مقایسه جمعیت  20برابر مالزی و
ژاپن است .این کشورها اختیارات دولتی را واگذار کردند .البته هیچکس با
ایده واگذاری اختیارات مخالف نیست .همه در مجلس و دولت میگویند،
دولت باید سبک شود ،اما در عمل انجام نمیشود .وزیر نمیتواند وزارتخانه
را مدیریت کند ،چون تصدیگریهای بسیار بیهودهای برای او تعریف شده
است .وزیر نمیتواند این همه شــرکتهای دولتی را اداره کند .به اضافه
اینکه کارشناسی هم وجود ندارد .در کشورهای دیگر کارشناسی وجود
دارد .کسی که وزیر میشود ،از ابتدا شــروع نکرده و همه چیز را زیر و رو
نمیکند .بلکه سیاستها به یک سبقه تبدیل میشود و فقط 10درصد
تصمیمات متغیر اســت .اما اینجا وقتی یک نفر وزیر میشود ،اول اینکه
میخواهد همه تصمیمها را خودش بگیــرد .دوم آنکه نه فقط وزیر بلکه
همه مدیرانش ،تنها به همان  4سال دوره مدیریت خود نگاه میکنند و
میخواهند در آن  4سال خودشان را نشان دهند .به این فکر نمیکنند،
بذری بکارند که  20ساله بار دهد .از اینجاست که طرحهای زودبازده بیرون
میآید .در دوره خاتمی ،من و عطاردیان در این زمینه با رییسجمهور وقت
گفت و گو کردیم و باالخره حرف ما را پذیرفت .با این حال در همان دوره
هم 1900میلیارد تومان برای طرحهای زودبازده هزینه شد .اما با صحبت
ما این طرح متوقف شد .در زمان احمدینژاد 29000میلیارد تومان بابت
طرحهای زودبازده هزینه شد .چون همه میخواستند در دوره خود یک
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دستاورد به مردم بدهند .در حالی که نگاه در توسعه باید درازمدت باشد و
طرحها برای  20سال دیگر طراحی شود .تفاوت اساسی بین این کشورها
و کشور ما ،همین نگاه بلندمدت و کوتاهمدت است.
صادرات بخش خصوصی موتور محرکه تولید خدمات و توســعه است.
توسعه یک امر کیفی اســت .اگر توســعه اتفاق بیافتد ،رشد هم اتفاق
میافتد .ما دلمان را به رشــد خوش میکنیم و میگوییم ،میخواهیم
رشد 8درصدی داشته باشیم .دو عامل بهرهوری و تشکیل سرمایه هم
برای تحقق این رشد قایل شدهایم.
البته این دو عامل به هم مربوط اســت .یعنی زمانــی میتوانید انتظار
تشکیل سرمایه داشته باشید که بهرهوری اتفاق بیافتد .اگر نه ،سیستم
معکوس عمل میکند .در کشور ما دایم تاکید میشود که سرمایه خارجی
را جذب کنیم .در حالی که در همین کشورها بستر سرمایهگذاری داخلی
فراهم شده است .در نتیجه سرمایه داخلی ،ســرمایه خارجی را نیز در
درون خود جذب کرده است .نمیشود تمام درها را برای داخلیها بست
تا فعاالن داخلی به روغنســوزی بیافتند و بعد انتظار داشته باشید که
خارجیها بیایند و در کشور ســرمایهگذاری کنند .در نتیجه کشور ما
تبدیل به آمریکای التین میشود .بعد از جنگ جهانی دوم 13میلیارد
دالر در این منطقه پول خرج شده اســت .همین عدد با طرح آمریکا به
اروپای غربی رفت و آلمان در نتیجه آن پا گرفت که بعد از آمریکا دومین
صادرکننده دنیاست .در حالی که 40درصد شهرهای بزرگ آمریکای
التین هنوز زاغهنشین هستند.
با ورود سرمایه خارجی کشور بهشت نمیشود .سرمایه خارجی زمانی
6

موثر است که با رونق داخلی ترکیب شود .باید برای کارآفرینان داخلی به
لحاظ قانونی و زیرساختی ،زمینه توانمندی ایجاد شود و از صادرات آنها
حمایت شود تا موتور کل توسعه به حرکت افتد .آن وقت سرمایه خارجی
نیز به این فضای مستعد جذب میشود .این یک موضوع بسیار مهم است.
متاسفانه اکثر دولتمردان ما امیدشان به سرمایهگذاری خارجی است و
فکر میکنند با آمدن سرمایه خارجی همه چیز آباد میشود .اصال توجه
ندارند چه بالیی ســر کارآفرین ایرانی میآید .در برنامهها انتظار داریم
که در سال  50میلیارد دالر جذب ســرمایه خارجی داشته باشیم و به
رشد 8درصدی برسیم .در نتیجه وقتی قیمت نفت و گاز پایین میآید،
میبینیم این رشد محقق نمیشود.
بعد از دیدار دوم با رییسجمهور ،مواضع اتاق را در نامهای برای ایشان
فرستادیم .پیشنهاد دادیم دولت دالر 4200تومانی را به کاالهای اساسی
و دارو اختصاص دهد و پول اضافه را برای بازار ثانویه بگذارد .به این ترتیب
بخش عظیمی از درآمد ارزی به دولت میرسید و میتوانست از جهش
قیمت ارز جلوگیری کند .توصیه دیگر ما این بود که دولت سراغ صادرات
برود .کاری که مالزی ،ترکیه و چین کردند.
اکنون چین با صادراتش دنیا را گرفته است .چین روی صادرات تاکید کرد
و اجازه نداد قیمت پولش افزایش یابد .چرا که در این صورت کاالی داخلی
گران تمام میشد .مالزی و ترکیه و کره جنوبی هم همین کار را کردند.
تاکید بر بخش خصوصی ،رونق صادرات و افزایش بهرهوری .کره جنوبی
با ســرمایهگذری به بخش خصوصی در افزایش بهرهوری کمک کرد .به
طوری که االن در برخی زمینهها دنیا نمیتواند با سامسونگ رقابت کند.
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تقدیر از مهندس محمدرضا انصاری

آن وقت مردم ایران با این ظرفیت مســتعد ،به نفت متکی هستند .من
جایی خواندهام که ایرانیها در خارج از کشور ساالنه  800میلیارد دالر را
مدیریت میکنند .امروزه ثابت شده ،بزرگترین سرمایه هر کشور انسان
است .ما  80میلیون انسان مســتعد داریم .ما از نظر کمی مقام چهارم
مهندسی دنیا را داریم .در مقایسه با مالزی که 30میلیون نفر جمعیت و
260میلیارد دالر صادرات دارد.
اگر با جمعیت ایران تناســب بگیرید ،ایران حداقل باید 600میلیارد
دالر صادرات غیرنفتی داشته باشد .این رقم در حال حاضر 10میلیارد
دالر است .هر چند این رقم 40میلیارد اعالم میشود اما بخش مهمی
از آن حاصل فروش میعانات و گاز و پتروشــیمی اســت .بنابراین رقم
خالص صادرات غیرنفتی ما 10میلیارد دالر است .اتفاقا هسته مرکزی
رسیدن به 600میلیارد دالر همین 10میلیارد است .چون پتروشیمی
نیاز به سرمایهگذاری سنگین دارد و نمیتوان آن را به راحتی از حدود
18میلیارد به 100میلیارد رســاند .اما با ســرمایهگذاری روی انسان
میتوان این 10میلیارد را به راحتی افزایش داد .البته انسان به تنهایی
هرقدر قوی باشد ،سرمایهساز نیست .موقعی ثروت تولید میشود که
سازمانهای کار ،بنگاهها و شرکتها شــکل بگیرند و افراد متخصص
کنار هم قرار بگیرند و به شــکل نوین مدیریت شوند .برعکس االن که
شــرکتها هزار جور گرفتاری دارند تا فقط بتوانند بقای خود را حفظ
کنند.
عرصه صادرات نیز ســازوکار حمایتی خود را میخواهد .برای اینکه از
نوسانات ارزی وحشــت نکنیم ،باید متکی به کار انسانها باشیم .کار

خصلتی دارد که هرقدر از آن اســتفاده کنیــد ،افزایش مییابد .چون
باعث افزایش دانش ،تجربه و توســعه میشــود .حدود  43سال قبل
یکی از مدیران همین شرکتهای بزرگ کره جنوبی ،به دفتر کیسون
آمد و پیشنهاد شراکت داد .در کیسون قبل از انقالب  207کرهای کار
میکردند .چون در کشــور خودشــان کار نبود .االن در چه وضعیتی
هستند .این پتانسیل یعنی پتانسیل پرورش انسانها ،در ما و شما نیز
وجود دارد.
در انتها ممکن است بپرسید وضعیت آینده نرخ ارز و اقتصاد کشور به
چه شکل میشود؟ کار بسیار سخت شده است .چون آنچه پیشبینی
میشد ،اتفاق افتاد .آن بخشــنامه  29مادهای  27سوراخ داشت .مثال
کسی بیمار دارد یا میخواهد برای کار تیم به خارج بفرستد ،تکلیفش
روشن نیست .به خاطر این نواقص حجم بزرگی از کاال از جمله دارو در
گمرک گیر کرد .میخواســتند همه چیز را کنترل کنند ،اما این نگاه
اشتباه است .مثال وقتی میوه را کنترل کردیم برای باغدار صرف نکرد
و باغ را خشــکاند .باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا ،بازار را تعیین کنند.
اتفاقا عدمسالمت ،ناشی از همین کنترلهاست .همانطور که در بخش
ارز شاهد بودیم که بسیاری از خطاها اتفاق افتاد.
در ادامه مهندس انصاری به سواالت برخی از حاضران پاسخ گفت.
در پایان برنامه لوح یادبودی به رســم یــادگاری با حضور مهندس
عطاردیان ،عضو شورایعالی ،دکتر سلطانی رییس دانشکده فنی و
مهندس صالحآبادی ،دبیر کانون به مهندس انصاری تقدیم شد.
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گردهمایی عمومی آبانماه

توانمندی برای کاهش آثار مخاطرات
و انعطافپذیری در برابر مشکالت
گردهمایی عمومی آبانماه کانون ،عصر چهارشــنبه  7آذر در تاالر رجببیگی دانشکده فنی برگزار شد .این
گردهمایی به دلیل تعطیلیهای هفته آخر آبانماه به این تاریخ موکول شــده بود .در این گردهمایی مهندس
محمد مجیدی،معاون توسعه کسب و کار شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی ،به ارایه سخنرانی با عنوان
"توانمندی برای کاهش آثار مخاطرات و انعطافپذیری در برابر مشکالت" پرداخت.
نصیرطوسی است و سابقه  15ســال فعالیت در زمینههای مختلف بازار
نفت و گاز دارد .مشروح سخنان وی در ادامه میآید.
بررسی تابآوری یا Resilience

در ابتدای مراسم مهندس روزبهصالحآبادی ،دبیر کانون ،ضمن معرفی
مهندس مجیدی ،توضیحاتی درباره برنامههای آتی کانون ارایه داده و از
حاضران دعوت کرد در این برنامهها حضور یابند .وی توضیح داد که این
سخنرانی به پیشــنهاد یکی از کمیته های تخصصی شکل گرفته است.
مهندس مجیدی فارغالتحصیل مهندســی مکانیک از دانشگاه خواجه
8

ســخنانم را با جملهای از حضرت علی(ع) آغاز میکنــم که فرموده بر
آنچه واقع نشده ،با آنچه واقع شده ،برهانآور و با بررسی وقوع یافتهها،
پیشبینی کن واقعههــا را ،چرا که امــور جهان همانند هســتند .اگر
بخواهیم تــابآوری را خیلی خالصه توضیح دهیــم ،میتوانیم به این
داستان ( Fontaineفونتین) اشاره کنیم که در آن یک درخت بلوط قوی
به توانایی خود در مقابل طوفانها غره بود و به چمنزارهافخرفروشــی
میکرد تا روزی که یک تندبــاد میآید و درخــت را از جا میکند ،در
حالی که چمنزارها مطابق معمول خم میشدند و برمیگشتند .مفهوم
تابآوری اشاره به این داستان دارد .به عبارتی قویتر بودن مفهوم بهتر
بودن نیست و طراحیهای هوشمندانهتر برای مقابله و تطبیق با شرایط
غیرقابل پیشبینی بسیار مهمتر است.
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از نظر تاریخی طوفان کاترینا در سال  2005نقطه عطفی در این مفهوم
بود و پس از آن تابآوری به حوزههای اجتماعی و شرکتها راه پیدا کرد.
طوفان کاترینا یکی از بدترین فجایع باالیای طبیعی است که باعث قطع
آب و برق و تلفنشد.
در دهه  90قرن بیستم میالدی بیشتر مفاهیمی مثل بازگشتپذیری
بعد از فجایع را در دست مطالعه و عمل داشتیم .در آن زمان این انتظار
به وجود آمد که باید شرایطی را به وجود آورد که اگر اتفاقی افتاد بتوان
زودتر شرایط را مدیریت کرد و به شرایط قبل برگشت .همچنین مباحث
تدوامپذیری کســب و کار وارد حوزه صنعت ،اقتصاد و اجتماع شد .در
ادامه در حادثه  11سپتامبر  2011چالشهایی را در منطقه خاورمیانه
داشتیم که توجه بیشــتر به مفاهیم تداومپذیری در حوزه کسب و کار
را مطرح کرد و تابآوری جوامع و اقتصاد و زنجیره تامین بیشــتر مورد
توجه قرار گرفت.
در سالهای ابتدایی و انتهایی بعد از  2000تا  2010میالدی نیز توجه
زیادی به مفهوم تابآوری شد و اتفاقات مختلفی مثل رکودهای اقتصادی
که در دنیا اتفاق افتاد و مشکالت شبکه تامین چه ناشی از قوانین آمریکا
و اروپا و چه در حوزه تامین انرژی باعث شد مفهوم تابآور و تابآوری
در شرکتها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد .ما داروین را بیشتر با نظریه
تکامل میشناسیم ،اما ایشان در خصوص تابآوری نیز یک کالم جالب
داشته است .وی میگوید ،معموال گونههایی ماندگار هستند که قابلیت
تطبیقپذیری بیشــتری با تغییرات دارند نه آنهایی که قویتر هستند.
مفهوم این جمله در کســب و کار و اقتصاد با عادتپذیر بودن و تنظیم
بودن با شــرایطی که پیش میآید و ایجاد مزیتها نمود داده میشود.
در مقاالت ظرفیت نگهداشت و تداوم فعالیتها در مواجهه با خطرات،
آســیبها و فجایع را تابآوری تعریف میکنند .همچنین پیشبینی
و آماده شــدن و تطبیق جوامع یا شــرکتها در مقابله با مشــکالت و
نامالیمات و پاســخدهی به موقع به آنها و بازیابی سریع نیز تابآوری
تعریف میشــود.تابآوری یک رویکرد پویشگر اســت برای اینکه در
حوزه مقابله با ریسکها بتوانیم از کاهش سطوح عملیاتی نمونه مورد
بررسیمان جلوگیری کنیم .بنابراین تابآوری را در حوزههای مختلف
سازمانی و کسب و کاری تعریف میکنند .معروف است که به تابآوری
به عنوان یک توانمندی ســازمانی ،توجه دارند .برای اولین بار ســال
 1973تابآوری مطرح شــد و اوایل قرن  21به حوزه کسب و کار وارد
شــد .بنابراین در این حوزه مفهوم جدیدی است .یک مفهوم قدیمی از
تابآوری مربوط است به وقایع طبیعی و غیرطبیعی که در مقابل اینها را
با مفاهیمی مثل بازگشتپذیری و مدیریت ریسک بررسی میکردند .در
سالهای اخیر بیشتر به مفهوم تابآور شدن در مقابل نامالیمات پرداخته
شد .در این زمینه من چند شرکت در حوزه تخصصی خودم یعنی نفت
و گاز را بررسی میکنم .شرکت شل -رپسول و بیپی مفهوم تابآوری
را به طور واضح در برنامهریزیهای استراتژیک به عنوان یکی از اهداف
خود معرفی میکنند.
شرکت رپسول چهار مفهوم ارزشآفرینی  ،valueتابآوری ،resilience
مدیریت نمونه کارها  portfolio managementو کارایی  efficiencyرا
معرفی میکند( .شکل)1

(شکل)1

شرکت بیپی  BPاز سال  2017به مفهوم تابآوری در سبدهای پروژه
توجه میکند و ســعی کرده خود را نسبت به مسایل و مشکالتی که در
صنعت نفت و گاز اتفاق افتاده تابآور کند( .شکل)2

(شکل)2

چرا به طور گسترده دنبال این مفاهیم رفتند؟ چون با مشکالتی در بازار و
صنعت نفت و گاز به لحاظ قیمت و حجم پروژهها مواجهند .شرکتهای
نفتی در سالهای گذشته با تغییرات بســیار گستردهای مواجه شدند.
افزایش قیمت نفت تا 140دالر و کاهش آن به کانال 30دالر و در نهایت
وورد به کانال 60دالر این شرکتها را با تغییرات گستردهای مواجه کرد.
بنابراین مجبور به تغییرات مهمی در صنعت شــدهاند .بسیاری از این
مشکالت فرصتهای بسیاری را برایشان به وجود آورد و سبب شد در
زمینه عملیات خود تمرکز کنند .هزینههای عملیاتی را کاهش دهند و
تکنولوژی را به سمتی ببرند که تابآورتر شوند .به طور کلی تغییرات به
وجود آمده در نفت و گاز ،شرایط سختی را برای شرکتها به وجود آورده
که به آن به عنوان یک شرایط نیونرمال  New Normalنگاه میکنند.
این شرکتها پذیرفتهاند که دچار یک سندرم کاهش قیمتهای نفت
هستند و هزینهها و درآمدهایشان در بسیاری نقاط دنیا با هم تطابق ندارد
و مجبورند خود را با این شرایط تطبیق دهند.
یک سازمان تابآور باید خصیصههایی را داشته باشد ،تعهد مدیریت-
فرهنگ گزارشدهی  -یادگیری  -آگاهــی -آمادگی –انعطافپذیری
– خودسازماندهی  -فرهنگ کارگروهی– تحملپذیری خطا و شکست
– افزونگی ،حداقل خصیصههای یک سازمان تابآور است.
فعالیت شرکتها در سطح عملیاتی یک شــرایط طبیعی دارد .وقتی
چالشی به وجود میآید .اتفاقاتی نظیر مشکالت مالی ،عملیاتی ،از دست
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رفتن بازار و مشتری ،از دست دادن منابع انسانی متخصص ،مشکالت
سیاسی و تحریمها ،باعث از دست دادن بخشی از سطح عملیاتی شرکت
میشود .درنتیجه ریسک از بین رفتن ،نابودی و ورشکستگی آنها افزایش
مییابد .مگر اینکه بتوانند دوباره سطح عملیات خود را بازیابی کنند.
در تابآوری باید سعی کرد زمان و عمق بازگشت پس از مشکالت را کم
کرد .وقتی اتفاقی میافتد ،یک دوره پاسخ و یک دوره بازیابی داریم که
به آن دوره اختالل میگویند .اگر شرکت تابآوری پایینی داشته باشد،
ممکن است به روند طبیعی برنگردد و مفهوم آن از دست دادن بخشی
یا همه کسب و کار است.
در یک شرکت تابآور وقتی مشکلی پیش میآید ،حتی میتوان سطح
عملیات بهبودیافتهتر از قبل را تعریف کــرده و کار را ارتقاء داد .در این
صورت فعالیتهای شرکت نهادیهسازی میشود.
اگر ما تابآوری باالیی داشته باشیم ،در صورت بروز اختالل ،کمترین از
دست دادن را خواهیم داشت و اگر تابآوریمان پایین باشد ،زمان و عمق
بیشتری برای بازگشت صرف خواهد شد.
استانداردهای تابآوری ،استانداردهای جدیدی است .این مفاهیم تازه
به حوزه کسب و کار وارد شده است .از سال  2016تا  2018در حوزههای
مختلف استاندردهای مختلفی تعریف شده و استانداردهای جدیدی نیز
در حال تعریف شدن هستند ،مخصوصا در زمینه مدیریت بحران .البته
اینها استانداردهای ایزو هستند .عالوه بر اینها  BS65000را هم داریم
که به عنوان شروع استانداردسازی تابآوری هستند.
تابآوری را با چهار Cو گام تعریف کردهاند(Clarify .شفافســازی)،
(Connectشبکه ارتباطی)(Create ،نوآوری و خلق) و (Copeمقابله).
(شکل)3

در مدیریت ریسک ما ریسکها را شناسایی کرده و سعی میکنیم که
برای آنها برنامهریزی و هدفگذاری کنیم .بعد از وقوع ریسک نیز یک
بازیابی مقدماتی داریم .ولی در مفهوم تابآوری بیش از این که نگاهمان
به آن باشد است .یعنی سیستم را طوری طراحی میکنیم که ریسکها
چه قابل پیشبینی و چه غیرقابل پیشبینی در ســبد ما بگنجند و آنها
را پوشش دهیم.همچنین در تابآوری بازیابی و ایمنی درازمدت است.
در مدیریت ریسک مداخله مستقیم داریم ،اما در تابآوری ،ریسکها
به شکل غیرمستقیم از طریق توانمندسازی و انعطافپذیری مدیریت
میشوند .در مدیریت ریسک حداقل تغییرات را داریم .در حالی که در
تابآوری دنبال ایجاد تغییرات در سیســتم و محیط بیرونی هستیم.
تابآوری یک تعادل پویاســت ،در مقابل مدیریت ریسک یک تعادل
استاتیک است( .شکل)4

(شکل)4

از برنامهریزی اولیه تا بازیابی و تطبیق با شــرایط جدید ،همه در حوزه
تابآوری قرار میگیرد .در حالی که مدیریت ریسک صرفا به نقطهای که
ریســک اتفاق افتاده میپردازد .در مدیریت ریسک در بهترین شرایط
غربالگری ریزتری داشته و ریسکهای بیشتری را شناسایی میکنیم.
از نظر رویکری هم در مدیریت ریســک و تابآوری تفاوت داریم .یکی
 top downو دیگری  bottom upاست.
در واقع در یکی ریسکها را شناسایی کرده و با آنها مواجه میشویم .در
دیگری سیستممان را میسازیم و ریســک ها را در آن هضم میکنیم.
تابآوری کل سیســتم و ریسکهای شناخته و ناشــناخته را پوشش
میدهد( .شکل)5

(شکل)3

در دوره تکوینی که مفهوم تابآوری پیشــرفت کــرد ،از یک هدف در
مدیریت ریسک تا بخشی از مدیریت ریسک تا آلترناتیوی در مدیریت
ریسک ،تعابیر مختلفی مطرح شــد .هنوز هم در این موضوع اختالف
ســلیقه و اختالف نظر وجــود دارد ،ولی به طور غالــب میتوان گفت
اندیشمندان این حوزه پذیرفتهاند که تابآوری را نمیشود در مفاهیمی
مانند مدیریت ریسک و تداومپذیری کسب و کار خالصه و محدود کرد.
بنابراین باید روی مفهوم تابآوری به طور مستقل تمرکز کنند و آن را به
عنوان یک مفهوم جدید پذیرفتند.
گاهی این سوال پیش میآید که باوجود تشابهات بسیار مدیریت ریسک
و تابآوری ،آیا این موارد در حوزه مدیریت ریسک نمیگنجد؟
10
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(شکل)5

(شکل)8

(شکل)6

 Business Resiliency Management, BRMشامل مفهوم مدیریت
تابآوری کسب و کار است .مفاهیمی مانند در دسترس بودن ،بازیابی،
امنیت و تکنیکهای انطباق در این بخش تعریف میشــوند .به عنوان
نمونه شرکت  IBMرا میتوان مثال زد .این شرکت معروف که در زمینه
 ITو تــابآوری فعال اســت 6 ،بخش عمده را هدفگــذاری میکند.
بخشهایی چون نرمافزارها و ابلیکیشنها .در مدیریت تابآوری کسب
و کار معموال روشها ابداعی است و هر شرکت با روش خود به مساله ورود
پیدا میکند( .شکل)7

(شکل)9

اخیرا مفهوم تابآوری ســازمانها  Organizational Resilienceنیز
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .به شکل ساده باید گفت راهکارهای
تابآوری کسب و کار طراحی شدهاند تا تداومپذیری کسب و کار را میسر
کند( .شکل)10

(شکل)7

(شکل)10
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از نظر ارتباطی نیــز تابآوری کســب و کار مثل چتــر ،دربرگیرنده
مفهومهای متعددی اســت .هر کدام از مفاهیم زیرمجموعه تابآوری
کسب و کار بسیار گسترده هســتند و کتابهای بسیاری در مورد آنها
نوشته شده است .محیط تابآوری کسب و کار به شکلی است که بر تمام
این مفاهیم احاطه دارد و از بسیاری از روشها استفاده میکند .تابآوری
کسب و کار اصرار ندارد که با روش منحصر به خود مسایل را حل کند.
اگر مدیریت دانش روشهای شناخته شدهای دارد ،تابآوری کسب و
کار در بحث دانش ،خودش چرخ را دوباره اختراع نمیکند .بلکه اهمیت
آن را توضیح میدهد و آن را به مدیریت دانش ارجاع میدهد( .شکل)6

تابآوری کسب و کار در مفاهیم تداوم کسب و کار و بازیابی پس از بحران
 Disaster Recoveryنیز تعریف شده است.
این دو مفهوم در اواسط دهه  90توســعه پیدا کرده بودند ،اما به آنها به
شکل جداگانه پرداخته میشد.
 Disaster Recoveryاز زمان وقوع حادثه تا برگشــت به شرایط قبل
را پوشــش میداد .تابآوری این دو مفهوم را به هم پیوند داد .از طریق
تابآوری میخواهیم حداقل سطح عملیاتی و تداوم پذیری کسب و کار
را برای مدتی که بتوانیم به ســطح عملیاتی قبلی برسیم تعریف کنیم.
(شکل ) 8و( شکل)9

کانــون

یک سازمان تابآور باید قابلیت تطبیقپذیری داشته باشد و موقعیت
خود را به شکلی آسان بازیابی کند .از طرفی باید از فرصتها استفاده کند
تا سطح عملیات خود را باال ببرد.
یکی از روشها برای اندازهگیری ســطح تابآوری استفاده از ماتریس
تابآوری است( .شکل  ) 11و( شکل )12
How Resilience Matrix works: Project Evaluation

بخش عملیاتی  Operationalاستفاده شد.
ســپس  3حــوزه دیگــر بــه آن اضافــه شــد .مدیریت اســتعداد
 Talent managementو ذینفعــان شــرکت  Stakeholderو بازار
 .Marketبنابراین در حال حاضر تابآوری صنایع و شرکتها در این 6
حوزه بررسی میشود( .شکل)13

(شکل)11
(شکل)13

(شکل)12

سازمانها در حوزههای مختلف تابآوری خود را اندازه میگیرند .این
کار معموال با روشهای بهینهســازی عددی که در مهندســی صنایع
کاربرد بسیاری دارد ،انجام میشود .با کمیسازی خصوصیات کیفی به
تابآوری عدد میدهند و براساس این اعداد برنامههای بازیابی و ارتقای
پروژهها را تعریف میکنند.
برای مثال ممکن است شــرکتی فرهنگ کار گروهی را نداشته باشد.
بنابرایــن در این زمینه ســرمایهگذاری میکند و این بخش را رشــد
میدهد.
با این حساب الزم نیست شــرکت به صورت یکنواخت رشد کند .بلکه
نقاط ضعف شرکت را شناسایی کرده و سعی میکند ،این نقاط را ارتقا
داده و تابآوری را افزایش دهد.
در یکی دو ســال گذشــته یک روش در صنعت نفت و گاز توسعه و به
بخشهای دیگر هم تسری پیدا کرده اســت .در یکی دو سال گذشته
شرکت ارنستاندیانگ  Young&Ernstروشــی را برای اندازهگیری
تابآوری صنعت و شرکتها استفاده کرده است .در این روش در ابتدا
از سه مفهوم کلی سبد پروژهها Portfolioو مسایل مالی  financialو
12

ت نفت ،در کانادا مطالعهای انجام شــد و خصوصیات
بعد از کاهش قیم 
شرکتها را بررسی کردند .هر کدام از شرکتها در حوزههای مختلف
تابآوری و زیرشاخص آنها بررسی شــد .مثال آیا در حوزه مدیریت در
همه شرکتها تفویض مسئولیت به یک میزان انجام میشود یا سطوح
متفاوت است؟ آیتمهای مختلف شــرکتها را اندازهگیری کردند .در
دوره نامالیمات نفتی که بسیاری از شــرکتها از گردونه خارج شدند،
تاثیر طراحیهای درســتتر را در تداومپذیری کسب و کار شرکتها
اندازهگیری کردند .در این شرایط برخی از شرکتها صرفا خودشان را
حفظ کردند و سعی کردند شرایط را مدیریت کنند .شرکتهایی نیز افت
محسوسی در درآمدها داشته و در نهایت از گردونه خارج شدند .بنابراین
شرکتها را در همان  6حوزه بررسی کردند .به ویژه در حوزههای سبد
پروژهها و مالی و ســطوح عملیاتی و بازار .در نهایت به یک جمعبندی
رسیده و با بسط خروجی ،بخشهایی را که نیاز به رشد داشت ،شناسایی
کردند .نتایج کمیسازی شد و منتج به یک سری شاخص برای ارزیابی
تابآوری سازمانها شد .این شاخصها نشان میدهد ،سازمانهایی که
میخواهند تابآور باشند باید چگونه طراحی شوند .مثال در حوزه کسب
و کار به این نتیجه رسیدند که شــرکت برای مقابله با بحران باید تنوع
تولیدات و پروژه داشته باشد .همچنین سطح عملیاتی بعد از تابآوری
میتواند بهبود یابد .به بخش نیروی انسانی نیز بسیار توجه کردند .این
بخش معموال در ایران مورد توجه قرار نمیگیرد و نخستین کار بعد از
بحران تعدیل نیرو اســت .در آمریکا یکی دو بار نیروها در زمان بحران
تعدیل شدند .این اتفاق باعث شد بسیاری از نیروهای متخصص کال از
صنعت خارج شده و هیچوقت به عرصه بازنگشتند .این اتفاق مبنایی شد
که در آمریکا و به پیروی از آن در کانادا ،شــرکتها در موقعیت بحران
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روش بررسی تابآوری در شرکت تاسیسات دریایی

ما هم در تاسیسات دریایی اول در سه زمینه و بعد در  6زمینه کار کردیم.
برای شناسایی ریسکهای موجود و در حال ظهور در صنعت اکتشاف و
تولید ابتدا توسط یک چک لیست تخصصی ،ابهامات و ریسکهای موجود
در محیط داخلی (شــرکت) و بیرونی (صنعت) در کسب و کار اکتشاف
و تولید براســاس نظرات جامعه هدف متخصص امر دستهبندی شدند.
ریسکهای محیط داخلی متاثر از مشکالت و مسایل داخلی شرکتها برای
ورود به حوزه اکتشاف و تولید و ریسکهای بیرونی در دو سطح ریسکهای
عمومی صنعت (مشــترک در کل دنیا) و ریسکهای اختصاصی صنعت
(ریسکهای خاص فضای کسب و کار در ایران) شناسایی و دستهبندی
شدند.
در ادامه وظایف سازمانی ،حرفهای ،مدیریتی و انسانی مهم شرکت اکتشاف
و تولید تاسیسات دریایی و مجمع شرکتهای اکتشاف و تولیدبرای مواجهه
با ریسکهای شناسایی شده به روش پرسشنامه شناسایی شدند .نحوه
پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی -پیمایشــی
بوده و در دســته پژوهشهای ترکیبی (ابتدا کیفی و سپس کمی) قرار
میگیرد .جامعه آماری پژوهش ،مدیران و متخصصان فعال در کســب
و کار اکتشاف و تولید بوده اســت .برای جمعآوری اطالعات از مصاحبه
و پرسشنامه استفاده شد .سپس این اطالعات برای بررسی شاخصهای
تابآوری سازمانی مطالعه کیفی شــد .در نهایت با استفاده از یک مدل
ریاضی شاخصها اولویتبندی شد .این مطالعات به ما در تعیین شاخصها
و زیرشاخصهای تاثیرگذار برای برنامهریزی پایش و اقدام اصالحی و بهبود
سازمان کمک کرد .ما توانستیم با تهیه لیست اقدامات اصالحی ماتریس
تابآوری تشکیل دهیم.
اهم شاخصهای شناسایی شــده اولیه مربوط به تابآوری سازمانی بر
اساس مطالعه متون به این ترتیب اســت .تعهد مدیریت ،نظام مدیریت
عملکرد ،جریان اطالعات/ارتباطات ،فرهنگ مشارکت ،فرهنگ مدیریت
خطا ،فرهنگ گزارشدهی ،فرهنگ یادگیری ،مدیریت منابع انســانی،
آموزش ،آمادگی ،آگاهی ،انعطافپذیری ،خودسازماندهی ،کارگروهی،
افزونگی ،تحمل خطا ،چابکی ،تفکر استراتژیک ،مدیریت تغییر ،و فرهنگ
نوآوری .سایر موارد شناسایی شده عبارتند از :قابلیت کنترل ،تشخیص
زودهنگام ،به حداقل رساندن شکست ،محدودسازی اثرات و کنترلهای
اداری /رویهها ،آگاهی از خطرات ،فرهنگ مدیریت ریسک ،تواناییهای
تکنولوژیکی ،دسترســی به زنجیره تامین ،قابلیت تطبیق و سازگاری،
اعتماد ،پایداری ،قــدرت مالی ،مدیریت دانــش ،برنامهریزی اقتضایی،
ســازمان مثبتنگر ،تفویض اختیار ،تعهد و احســاس تعلق به سازمان،
انعطافپذیری خدمات... ،
نتایج نشان دادند ،عوامل درونسازمانی و برونسازمانی تاثیر معناداری
بر تابآوری شــرکت دارند .در بخش عوامل درونســازمانی ،شاخص

مهندس محمد مجیــدی همچنین بــه معرفی برخــی از مقاالت و
تحقیقهای انجام شــده در زمینه تابآوری پرداخت .وی در انتها به
سواالت حاضران پاسخ گفت.
در پایــان برنامه مهنــدس عطاردیان ،عضو شــورای عالی و مهندس
نعمتالهی از سوی کانون با اهدای لوح تقدیر و مجموعه تاریخ 5هزار
سال مهندسی در ایران از مهندس مجیدی قدردانی کردند.
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در مقوله نیروهای انســانی باید به شدت تابآور باشــند .حتی در این
شرایط قابلیتهای نیروها بیشتر مورد توجه قرار گیرد .هر چند ممکن
اســت پرداختها با دوره رونق متفاوت باشد .ســعی کردند خود را به
خواسته سرمایهگذاران نزدیک کنند .در خصوص بازار هم به شدت روی
قیمتگذاری متناسب با ریسکهای موجود تمرکز کردند.

تعهد مدیریت با زیرمعیار نگرش به تغییر ،تفویض اختیار ،حســگری و
مثبتنگری بیشترین تاثیر را بر تابآوری سازمانی دارد .لذا بر لزوم توجه
هرچه بیشتر به ارتقای سطح دانش مدیریتی و یادگیری شیوههای نوین
مدیریت و همچنین تدوین استراتژیهای مدیریت تغییر ،اهمیت یادگیری
شیوههای تفویض اختیار و رشــد قابلیت حسگری نسبت به فرصتها و
تهدیدات پیش رو با توجه کافی نسبت به رصد ،تحلیل و پایش محیط و
بررسی انواع روندها از قبیل روند تکنولوژی در بازار ،تاکید شده است .عوامل
نیروی انسانی و تولید و عملیات با زیرمعیار کارگروه ،رتبه دوم را در بین
عوامل درونسازمانی موثر بر تابآوری به خود اختصاص دادند .برگزاری
دورههای آموزشی ضمنخدمت و استفاده از سیستمهای انگیزشی مثل
تشویق کارکنان به مشارکت فعال در امور سازمان موجب افزایش تعهد
نیروی انسانی نسبت به سازمان میشود .افزونگی نیز در میان عوامل داخلی
موثر بر تابآوری مهم شناسایی شــد و در بین زیرمعیارهای آن ،ذخایر
نیروی انسانی بیشترین اهمیت را داشت .توجه به اصل جانشینپروری
و تدوین برنامه منسجم و علمی به منظور جایگزینسازی و تربیت افراد
کارآمد در این بخش اهمیت باالیی دارد .در بین عوامل برونسازمانی نیز
نقش عامل مجمع شرکتهای اکتشاف و تولید بهعنوان تشکل صنفی با
زیرمعیار تالش و زمینهسازی برای اصالح قوانین و مقررات ،البیگری و
تالش برای جذب حمایتهای دولتی ،ایفای نقش رگوالتوری در صنعت
بهجهت خال موجود ،ایجاد زمینه همکاری میان شرکتها و مراکز علمی و
پژوهشی و زمینهسازی فعالیتهای تحقیق و توسعه اشتراکی بین اعضا و
عامل دولت بهعنوان متولی توسعه و تقویت بخش اکتشاف و تولید در کشور
با زیرمعیار حمایت از طریق سادهســازی قوانین و مقررات ،تخفیفهای
مالیاتی و بهبود دسترسی شرکتها به منابع مالی مهم شناسایی شد.

کانــون

گردهمایی عمومی آذر ماه

چلـهنشینی اعضای کانـون

گردهمایی عمومی آذر ماه کانون ،برای چهارمین ســال متوالی ،به برگزاری مراســم شب چله اختصاص
یافت .شب چله کانون ،عصر پنجشــنبه  29آذرماه در تاالر ایوان شــمس با حضور جمع کثیری از اعضا و
خانوادههایشان برگزار شد.
این برنامه که به همت کمیته شــعر و ادب ترتیب یافتــه بود با نمایش
روحوضی و یلداخوانی گروه جواد انصافی در سرسرای تاالر ایوان شمس
آغاز شد.
پس از پذیرایی از حاضران با انار و لبو و شیرینی و فال حافظ ،برنامه در
سالن همایش این تاالر ادامه یافت.
مهندس صالحآبادی ،دبیر کانون ،در سخنانی کوتاه ضمن خیرمقدم به
حاضران ،قطعهای از افسانه مهر و ماه و پیوند آنان در شب یلدا را قرائت
کرد و از اعضا برای شرکت در جشن بزرگ سالگرد کانون دعوت به عمل
آورد.
بخش دیگری از برنامه به سخنان اســتاد فریدون جنیدی ،مدیر بنیاد
نیشابور و نشر بلخ و استاد زبانهای باستانی و شاهنامهپژوه ،اختصاص
14

داشت .وی در سخنان خود به دلیل نامگذاری شــب چله اشاره کرد و
گفت« :پیشینیان ما متوجه تغییر مکان گرما از زیرزمین به روی زمین در
تاریخهای خاص شده بودند .بنابراین اول دی ماه را شب چله میگفتند.
چون از اول دی ماه تا جشن ســده که گرما به روی زمین میآمد ،چهل
شب زمان میبرد و عدد چهل در ایران باستان مقدس بود».
جنیدی در ادامه با خواندن دو بیت از شــاهنامه به تفسیر آن پرداخت:
«سر سال نو هرمز فرودین؛ برآسوده از رنج روی زمین  /بزرگان به شادی
بیاراستند؛ می و جام و رامشگران خواستند».
وی ادامه داد« :در گاهشمار ایرانی هر ماه سی روز داشته و هر روز اسمی
و روز آخر هر ماه روشنایی بیپایان بود».
مدیر بنیاد نیشابور همچنین به توضیح تاریخ ایران و دستیابی ایرانیان به
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دانش سفالسازی و موسیقی پرداخت .وی همچنین در سخنان خود به
تاریخ پر از افتخار ایرانیان اشاره کرد و گفت« :به جای واژه شب یلدا که
کلمهای عربی است بهتر است از واژه شب چله استفاده کنیم که به چهل
روز تا پایان سرمای سخت زمستانی اشاره دارد».
به گفته وی حدود  4هزار ســال پیش نیاکان ما مثلثات میدانســتند
و توانســته بودند خط اســتوا را پیدا کنند و برگرفتن نــام الگوریتم از
الخوارزمی را گواه این مدعا دانست.
در پایان از استاد جنیدی توســط دکتر محمود کمرهای ،نایبرییس
شورای عالی و دکتر فرزانه ،رییس هیات مدیره کانون با اهدای تاریخ 5
هزار سال مهندسی ایرانی تقدیر به عمل آمد.
پخش کلیپی از ســاختههای اســتاد تورج شــعبانخانی ،آهنگساز،
تنظیمکننده و خواننده و اجرای دو ترانه توسط وی بخش بعدی برنامه
بود .شعبانخانی فعالیت حرفهای موســیقی خود را با موسیقی متن و
آهنگسازی فیلم «آدمک» و معرفی فریدون فروغی آغاز کرد.
مســتندی از زندگی ژورژ ژورژ سلماســی ،کتابدار دانشکده فنی در
سالهای گذشته و یادگار خاطرات سالهای دور دانشجویان فنی ،بخش
دیگری از برنامه بود .در ادامه از شیرین ژورژ ،دختر ژورژ ،توسط مهندس
عطاردیان ،عضو شورایعالی و مهندس صالحآبادی ،دبیر کانون ،تقدیر
شد .این برنامه مفرح و متنوع فرهنگی ،با اجرای موسیقی زنده توسط
گروه حصار به سرپرستی علی قمصری ،پایان یافت .این برنامه با پذیرایی
شام همراه بود.
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خالصه مهمترین تصمیمات و مصوبات شورای عالی

در پاییـز 1397

شورایعالی در پاییز3 ،جلسه تشکیل داد که اهم مطالب و مصوبات این جلسات بدین شرح است:
بررســی مبانی برنامه راهبردی کانون :پیشنویس تدوین شده بررسی شــد و پس از اعمال تغییرات و
اصالحات ،با عنوان «مبانی عمومی برنامه راهبردی کانون» ،به تصویب رسید.
تبادل نظر با روسای شــورای عالی ،هیات مدیره ،دبیران ادوار کانون :در این بخش دغدغههایی از جمله
پیگیری سند برنامه استراتژیک کانون و تالش برای اثرگذاری بر برنامههای توسعهای کشور مطرح شد.
دکتر جبهدار گزارشی از مراحل انتخاب مهندس برجسته توسط کمیته انتخاب مهندس برجسته ارایه
داد .براین اساس دو نفر به عنوان گزینههای منتخب عنوان مهندس برجسته در سال  1397معرفی شدند
که پس از بحث و بررسی ،مورد تایید شورایعالی قرار گرفت.
پیشنهادهای بعضی از اعضا و کمیتههای تخصصی برای اصالح روش انتخاب مهندس برجسته و همچنین
جدا کردن مراسم آن از آیین جشن ساالنه ،مطرح و پس از بررسی اجمالی ،مقرر شد موضوع در اسرع وقت
به طور کامل بررسی شود تا در صورت تایید از سال آینده اجرا شود.
شورا مصوب کرد که در هر جلسه چنانچه تعداد حاضران از اعضای اصلی به حد نصاب نرسد ولی با حضور
اعضای علیالبدل حصول حد نصاب میسر باشد ،در آن جلسه ،اعضای علیالبدل حاضر ،جایگزین اعضای
اصلی خواهند شد.
مصوبه شورای سیاستگذاری و نظارت بر رسانههای کانون در خصوص ادامه انتشار خبرنامه ،با رعایت
صرفهجویی و تالش برای کسب پشتیبانی مالی ،مورد تایید شورایعالی قرار گرفت.
از تالش برای آمادهسازی ساختمان کانون تقدیر شد.
درباره پروژه تولید فیلم کانون ،مقرر شد این پروژه خاتمه یافته تلقی شده و مانده بدهی هزینههای تولید
آن پرداخت شود .این فیلم با حمایت افراد حقیقی و فارغالتحصیالن دانشکده فنی ،اما خارج از برنامه کانون،
قابل ادامه خواهد بود.
فعالیتهای کمیتههای تخصصی کانون بررسی شد .از جمله ،اقدام کمیته نظام فنی اجرایی برای بررسی
"آییننامه نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور" و حضور و اعالم نظر در جلسه مشترک با "شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی مهندسی" ،مطرح شد و مورد قدردانی شورا قرار گرفت .همچنین خالصه نتایج بررسیهای
کارگروه نظام مهندسی و پیشنهاد برای ادامه این فعالیت ،گزارش شد.
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کانــون

فعالیتها و تصمیمات هیات مدیره

در پاییـز 1397

هیات مدیره كانون در پاییز  1397موفق شــد 10 ،جلســه
برگزار کند .خالصه مهمترین تصمیمات و فعالیتهای هیات
مدیره به این شرح است:
پس از درخواســت کمیته تجلیل ،اول اســفند به عنوان
روز برگزاری جشــن ســاالنه تعیین شــد .همچنین بودجه
جشــن امســال تا ســقف  140میلیون تومان مصوب شد.
مقرر شد بخشی از هزینههای جشن تجلیل از طریق جذب
حمایت مالی از خود فارغالتحصیالن دوره برگزاری جشــن
تامین شــود .هیات رییسه کمیته تجلیل با حضور در جلسه
هیات مدیره ،پیشــنهاد تندیسهای مهندسان پیشکسوت و
مهندس برجسته را ارایه کردند.
چاپ ســالنمای  98بررسی و مقرر شد با نظارت مهندس
حســنپور حداقل  5000نسخه ســفارش داده شود .چاپ
نسخههای بیشتر منوط به دریافت سفارش خواهد بود.
باتوجه به عالقمندی مدیریت دانشــکده فنی به برقراری
ارتباط و همکاری عملی و پژوهشی با فارغالتحصیالن مقیم
خارج از کشــور ،تشــکیل کار گروهی بهمنظور مشارکت و
همکاری کانون با دانشــکده فنی در ایــن زمینه ،با حضور
مهندس مهنا ،به تصویب رسید.
آخریــن وضعیت ســایت جدید کانون توســط مهندس
حســنپور به هیات مدیره گزارش شد .بر این اساس بیش از
 95درصد شرح خدمات پیشبینی شده انجام گرفته است.
پیرو مباحث مطرح شــده در جلســه شورای عالی درباره
لــزوم تکمیل و تصویــب مبانی برنامه راهبــردی کانون ،به
دعوت هیات مدیره دکتر امامجمعهزاده در جلسه این هیات
حضور یافته و پس از بحث و بررسی درباره آخرین نسخه این
برنامه ،مقرر شد جلسهای با حضور آقایان ناصرنیا ،مسگرپور،
امامجمعهزاده و مهنا تشــکیل شده و به نمایندگی از سوی
هیات مدیره ،آخرین اصالحات الزم در متن انجام پذیرد.

دبیرکانون گزارشــی از جلسه مشــترک کانون و شورای
تشــکلهای صنفی – مهندســی به هیات مدیره ارایه داد.
این جلســات با حضــور نمایندگانی از جامعه مهندســان
مشاور ایران ،انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت ،انجمن
تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ســاختمان ،هیات اجرایی
و کانون ،در دفتر شــورای هماهنگی تشــکلهای مهندسی
برگزار شــد .در این جلسه مهندس علیزاده ،به نمایندگی از
سوی کمیته نظام فنی اجرایی کانون ،درباره اظهارنظر کانون
در مورد پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ( )34قانون احکام
دایمی برنامههای توسعه کشور تهیه شده توسط کمیته نظام
فنی و اجرایی شــورای هماهنگی توضیحات مبسوطی ارایه
داد.
مهنــدس ســلمانزاده با حضور در جلســه هیات مدیره
توضیحات مبســوطی در خصوص پیشرفت پروژه ساختمان
پونک ارایه داد.
بــا تصمیم هیات مدیــره ،دبیرخانه کانــون با حضور در
مراسم مختلف اجرا شــده توسط کمیتهها و دانشکده فنی،
اقدام به عضوگیری کرد.
گردهمایــی مهرماه به ســخنرانی مهنــدس محمدرضا
انصاری ،عضو شورای عالی کانون و نایبرییس اتاق بازرگانی
بــا عنوان «رونــد تحوالت اقتصــادی کشــور و نقش اتاق
بازرگانی» اختصاص یافت.
گردهمایی آبان ماه به سخنرانی مهندس محمد مجیدی،
معاون توسعه کسب و کار شرکت اکتشافات و تولید تاسیسات
دریایی ،بــا عنوان « توانمندی برای کاهش آثار مخاطرات و
انعطاف پذیری در برابر مشکالت» اختصاص یافت.
گردهمایی آذر ماه به برنامه شــب یلدا اختصاص داشت.
این گردهمایی با هماهنگی و همکاری کمیته شــعر و ادب
برگزار شد.
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کانــون

فعالیتهای کمیتههای کانون در پاییـز1397
کمیتههای تخصصی و اجرایی کانون ،فعالیتهای متنوعی برابر با وظایف و آییننامههای خود دارند .شرح مهمترین
فعالیتها در پاییز سال  1397به ترتیب حروف الفبایی رشتههای تخصصی در پی میآید.
کمیته تخصصی برق و کامپیوتر

کمیته تخصصی مهندســی برق و کامپیوتر در پاییز با برگزاری 2
جلسه رســمی و تعدادی جلسات غیررســمی این فعالیتها را در
برنامه خود قرار داد .پرسشنامه فارغالتحصیالن دانشکد ه مهندسی
برق و کامپیوتر را بررسی کرد .با جمعبندی فعالیتهای انجام شده
کمیته در سال گذشته ،وظایف افراد در کمیته مشخص شد .کمیته
جلسهای با هیات رییسه و مدیران دانشکدهمهندسی برق و کامپیوتر
و با حضور هیات مدیر ه کانون برگزار کرد و در برگزاری رویداد «روزی
با طراحی» به دانشکده کمک کرد .بازدید از سه نمایشگاه آب ،تلکام
و آبزی پروری از دیگر فعالیتهای این کمیته بود.
کمیته تخصصی شیمی

کمیته تخصصی مهندسی شــیمی در این مدت 3جلسه تشکیل
داد .معرفی مهندس برجسته شــیمی به کمیته انتخاب مهندس
برجسته از جمله فعالیتهای این کمیته بود .این کمیته همچنین
فعالیتهایی را برای برگــزاری گردهمایی فارغالتحصیالن در آذر
ماه انجام داد که در نهایت به برگزاری شب خاطره مهندسی شیمی
در  21آذر ماه ختم شد .به این منظور دو زیرکمیته در این کمیته
تشــکیل شــد و کمیته مالقاتهایی با رییس دانشکده مهندسی
شیمی و استادان پیشکسوت این دانشکده انجام داد.
کمیته تخصصی صنایع

کمیته تخصصی مهندسی صنایع در این مدت 3جلسه برگزار کرد.
در جلسهای با حضور دبیر کانون اهداف این کمیته از پروژه آرشیو
مدارک و نظرسنجی تشریح شــد .این کمیته در نظر دارد مدارک
و مســتندات فارغالتحصیالن را آرشــیو کرده و یک نظرسنجی
در خصوص مزایای عضویت در کانون از اعضــا انجام دهد .کمیته
همچنین با بررسی بخشهای مختلف ســایت ،پیشنهاد تغییرات
الزم را برای تکمیل ســایت به مسئوالن طراحی ســایت ارایه داد.
برگزاری دورههای آموزشی از سوی فارغالتحصیالن نیز در کمیته
بررسی شد.
کمیته تخصصی عمران

کمیته تخصصی مهندسی عمران در فصل پاییز موفق به برگزاری
4جلسه شد .حاصل این جلسات و فعالیتهای این کمیته ،برگزاری
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سه ســمینار در پاییز بود .عنوانهای این ســمینارها عبارتند از:
«آشنایی مهندسین با فرصتهای کسب و کار در بازارهای مالی»
و«مدیریت نوین پروژههای عمرانی» و «کسب و کارهای نوین در
صنعت ساختمان» .گزارش هر ســمینار بهطور جداگانه در مجله
درج میشود.
کمیته تخصصی متالورژی

کمیته تخصصی مهندســی متالورژی با برگزاری 5جلسه در پاییز
توانست گردهمایی فارغالتحصیالن این رشــته در پاییز را ترتیب
دهد .این گردهمایی سوم مهر ماه برگزار شــد و کمیته پس از آن
در جلسات خود به ارزیابی نقاط قوت و ضعف گردهمایی پرداخت.
همچنین فرمهای نظرسنجی ارایه شده در گردهمایی مورد تحلیل
قرار گرفته و نتایج آن در جلســات انعکاس یافت .کمیته همچنین
در نظر دارد تا قبل از پایان ســال یک گردهمایی دیگر برگزار کند.
برگزاری جلسه با زیرکمیته دانشجویی از دیگر فعالیتهای کمیته
بود.
کمیته تخصصی معدن

کمیته تخصصی مهندسی معدن در پاییز  3جلسه برگزار کرد .این
کمیته موفق شد در فصل پاییز جلسهای مشترک با اعضای هیات
رییسه دانشکده معدن برگزار کند .برگزاری جلسه مشترک دیگری
با انجمن علمی-دانشــجویی دانشکده مهندســی معدن از دیگر
فعالیتهای این کمیته بود که حاصــل آن همکاری با این انجمن
در برگزاری یک بازدید دانشجویی بود .کمیته همچنین برنامه یک
بازدید از معدن زیرزمینی شرکت معادن منگنز ایران (مجتمع منگنز
ونارچ قم) را ترتیب داد .همچنین منتخبین خود را به کمیته انتخاب
مهندس برجسته معرفی کرد .در این زمینه آییننامهای نیز برای
انتخاب مهندس برجســته ،تهیه و به کانون ارایه شد .برنامهریزی
برای تشکیل یک جلسه مشترک از صاحبان و مدیران بخش معدن
و صنایع معدنی کشــور با هیات رییسه دانشــکده معدن ،از دیگر
فعالیتهای این کمیته بود.
کمیته تخصصی مکانیک

کمیته تخصصی مهندسی مکانیک در 3جلسه خود در پاییز به این
موارد رســیدگی کرد .برنامهریزی برای ضیافت شــامی با استادان
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کمیته حرفهای صنعت ،معدن و تجارت

کمیته حرفهای صنعت ،معدن و تجارت با برگزاری  6جلســه چند
موضوع را بررســی کرده و انجام داد .از جمله بازدید از معدن منگنز
ونارچ قم همراه با کمیته معدن و همچنین بازدید از نمایشگاههای
«صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب»« ،مخابرات و اطالعرسانی.
تلکام « ،»2018صنعت برق» و «معدن و صنایع معدنی» و بازدید
از معدن اســتخراج و تجهیزات فرآوری مواد اولیه ســنگ شیشه و
سیلیس ،همراه با کمیته بازدید ،در برنامههای این کمیته قرار گرفت.
این کمیته دو مقاله «معرفی صنعت سیمان و تاریخچه آن در ایران
و جهان» و «بررسی وضعیت صنعت فوالد ایران» را تهیه کرده و در
وبسایت کانون بارگذاری کرد .این کمیته نیز افراد منتخب خود را
به کمیته انتخاب مهندس برجسته معرفی کرد .دیدار و گفتوگو با
نمایندگان دو شــرکت و یک نفر از مهندسان پیشکسوت ،شرکت
در یک کارگاه آموزشــی و حضور در یک برنامه سخنرانی ،از دیگر
فعالیتهای این کمیته بود.
کمیته حرفهای نظام فنی اجرایی

کمیته حرفهای نظام فنی اجرایی در فصل پاییز با تشکیل 5جلسه
به فعالیتهای خود ادامه داد .این کمیته برگزاری یک گردهمایی
با موضوع «تابآوری شــرکتها و مجموعهها در مقابل مخاطرات
قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینــی (»)Resilienceرا در آبان
ماه برنامهریزی کرد و پس از برگزاری این گردهمایی بازخورد آن
را بررسی کرد .در جلسه مشــترکی با رییس هیات مدیره کانون،
در خصوص اســتراتژیهای کانون بحث و بررسی شد .پیرو ارسال
موارد اصالحی پیشنویس آییننامه ماده  ،34جلســاتی با شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی مهندسی با حضور رییس و نایب رییس
کمیته و دبیر کانون برگزار شــد .اعضای کمیته در همین رابطه از
زحمات مهندس علیزاده تشــکر و قدردانی کردند .افزایش قیمت
مصالح ساختمانی در جلسات این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
کمیته IT

کمیته آیتی در این فصل دو جلســه برگزار کرد .در این جلســات
گزارشــی از نرمافزارهــای آرشــیو اســناد و اطالعــات کانون و
پشفاکتورهای شــرکتهای ارایهدهنده بررسی شد .برای پخش
زنده اینترنتی مراسم جشــن ســاالنه کانون نیز مقرر شد با مرکز
انفورماتیک دانشگاه تهران همکاریهای الزم انجام شود.

کانــون

بازنشسته دانشــکده مهندســی مکانیک با عنوان «شبنشینی با
اساتید» انجام شد .کمیته همچنین تصمیم گرفت به نشستهای
خود با دانشکده با عنوان دو امدادی ادامه دهد .نحوه برگزاری جلسات
و فعالیتها از دیگر مباحث کمیته بود .مالقات با دکتر ریاسی ،استاد
دانشکده مکانیک نیز در برنامههای کمیته قرار گرفت.

کمیته انتشارات
کمیته انتشارات بعد از یک وقفه،در این فصل  2جلسه تشکیل داد.
در این جلسات مقرر شد ،با توجه به تصمیم شورای سیاستگذاری
و نظارت بر رسانههای کانون ،تعداد صفحات خبرنامه کاهش یافته
و صفحات جداکننده هر بخش حذف شود.همچنین با توجه به لزوم
صرفهجویی ،در خصوص جنس و وزن کاغذ خبرنامه نیز بحث و گفت
و گو شد .با تالش کمیته ،فصلنامه پاییز به موقع آماده و برای چاپ
ارسال شد .اما متاسفانه علیرغم پیگیری مداوم ،چاپ آن همچنان
با تاخیر مواجه شد .کمیته تصمیم گرفت در تولید فصلنامه زمستان
تسریع کند تا در روز جشن ساالنه ،آماده توزیع باشد.
کمیته بازدید

کمیته بازدید در فصل پاییز 3جلسه برگزار کرد و موفق به برنامهریزی
و هماهنگی دو سفر در این مدت شــد برنامه یکروزه پیادهروی در
جنگل سنگده و بازدید از کارخانه استخراج سیلیس دو بازدید انجام
شــده در فصل پاییز بود .این کمیته همچنین در جلسات خود به
بررسی گزارش سفر و برنامهریزی برای سفرهای زمستان پرداخت.
با تایید هیــات مدیره حســاب کمیته از بانــک کارآفرین به بانک
گردشگری تغییر یافت.
کمیته تجلیل

با نزدیک شدن به جشن ساالنه کانون تعداد جلسات کمیته تجلیل
نیز افزایش یافت و این کمیته در فصل پاییز 11 ،جلسه برگزار کرد.
از جمله با برگزاری جلسه مشترک با هیات مدیره مواردی همچون،
گزارش مالی ،زمانبندی جشن ،سند «حدود اختیارات تصمیمگیری
کمیته و هیات مدیره» و آییننامه جدید کمیته ارایه شد .نمایندگان
کمیته با شرکت در گردهمایی ماهانه فارغ التحصیالن سال 1347
زمینه بازدید از پیشکسوتان امسال کانون را فراهم کردند .در همین
رابطه چندین جلسه دیدار با پیشکسوتان برگزار شد .پیگیری امور
مختلف جشن ،انتخاب مجری ،شناسایی استادان بازنشسته ،تشکیل
کارگروه پذیرایی و کارگروه فیلمبــرداری ،تصویب طرح تندیس و
پوستر و بررسی شیوه برگزاری نمایشگاه عکس ،از جمله فعالیتهای
انجام شده در کمیته تجلیل بود.
کمیته شعر و ادب

کمیته شعر و ادب به سیاق گذشته ،هر ماه یک جلسه برگزار کرد که
بخش اول جلسه به بررسی یکی از موضوعهای ادبی اختصاص داشت
و در بخش دوم ،اعضا به شعرخوانی آزاد پرداختند .محفل مهرماه به
«بررســی هفت پیکر نظامی» ،محفل آبان ماه به «بررسی سفرنامه
ابنبطوطه» و محفل آذر ماه به «بررسی زندگی و شعر نیما یوشیج»
اختصاص داشت .این کمیته همچنین برگزاری گردهمایی شب چله
کانون را همچون چند سال گذشته بر عهده داشت.

خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران بیست و هشتم شماره 215تا 217زمستان 97

19

کانــون

نشستهای مشترک کمیته معدن
با هیات رییسه دانشکده معدن
سومین و چهارمین جلسه مشــترک کمیته مهندسی معدن کانون و
دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشــکدههای فنی ،در تاریخهای
 97/7/25و  97/9/13برگزار شــد .در هر جلســه ،تعدادی از اعضای
کمیته ،اعضای هیات رییسه دانشکده و چند نفر از اعضای هیات علمی
آن حضور داشتند.
در جلسه سوم ابتدا کمیته معدن کانون ،برنامههای خود را که به منظور
ارتقای سطح دانش حرفهای اعضا و دانشجویان انجام میشود ،یادآوری
کرد .این برنامهها بهطور عمده شامل ســخنرانی ،بازدید ،تعیین محل
کارآموزی ،بهبود برنامههای آموزشی و سایر موارد مورد توافق طرفین
خواهد بود.
رییس و اعضای هیات رییسه دانشکده مهندسی معدن نیز با استقبال
از همکاری کانون ،زمینههایی را که فارغالتحصیالن دانشکده میتوانند
برای کاهش کاستیهای موجود دانشــکده و ارتقای کیفیت آموزشی،
کمک کنند ،برشمردند .به ویژه همکاری در زمینه کارآموزی که از سوی
دکتر مجدی ،رییس دانشکده ،مورد تاکید قرار گرفت.
یکی از نکات مورد اشــاره کمیته ،حضور تعداد اندک دانشــجویان در
برنامههای سخنرانی و بازدید بود .این کمیته با اشاره به تفاهمنامهای
که با انجمن علمی دانشــجویی منعقد کرده ،بر ترغیب دانشجویان به
مشارکت هر چه بیشتر در برنامههایی کانون ،تاکید کرد.
در این جلســه قرار شــد کمیته تخصصی معدن ،برای برگزاری یک
نشست مشترک بین اعضای هیات علمی و مسئوالن و صاحبان معادن،
برنامهریزی کند.
طرفین توافق کردند که جلسات مشترک ،بهطور ادواری و هر دو تا سه
ماه یک بار برگزار شود.
در جلسه چهارم ،ابتدا کمیته معدن کانون ،گزارشی از فعالیتهای خود
در زمینههای مورد توافق را ارایه کرد و سپس چند موضوع به این شرح
مورد بحث قرار گرفت.
20

کانون برنامه بازدیدی از مجتمع معادن منگنز ونارچ برای تاریخ  22آذر
تنظیم کرده است .چون تعداد مورد پذیرش مجتمع مزبور  15نفر اعالم
شده ،کمیته برای دانشــکده  8نفر و برای اعضای کانون  7نفر سهمیه
منظور کرده و از سهمیه دانشکده ،یک نفر برای اعضای هیات علمی و
بقیه برای دانشجویان است.
کانون برگزاری یک میزگرد در تاریــخ  97/10/10با عنوان «دورنمای
اشتغال فارغالتحصیالن و مهندسان جوان» را پیشبینی کرده است که
چگونگی اجرای آن در این جلسه بررسی شد .گردانندگان میزگرد ،از
کانون ،دانشکده ،خانه معدن و  ...خواهند بود.
تناســب فارغالتحصیالن رشــته معدن دانشــگاهها با نیازهای بخش
معدن کشــور از نظر کمیت و کیفیــت ،راههای توانمندســازی فنی
فارغالتحصیالن بــرای پذیرش مســئولیتها و همچنین فرصتهای
اشتغال مهندسان معدن در سایر بخشها ،از جمله مهمترین بحثهای
این میزگرد خواهد بود.
قرار شد برنامه جدید آموزشی که توسط دانشکده در دست بازنگری و
تدوین است ،پس از آماده شــدن ،به کمیته تخصصی مهندسی معدن
کانون ارایه شود تا از فعاالن بخش معدنی کشور نیز نظرخواهی شود.
برای برنامه کارآموزی دانشــجویان ،کمیته معدن کانون ،تهیه محل
کارآموزی برای  20تا  25نفر را تقبل کرد.
موضوع برگزاری یک نشست مشترک بین اعضای هیات علمی دانشکده
و مسئوالن و صاحبان معادن ،بررســی شد .مطالبی که در این نشست
مورد بحث قرار خواهد گرفت ،عمدتا شامل :ارجاع پروژههای پژوهشی
به دانشجویان ،کارورزی و کارآموزی ،کمک به تامین نیازهای آموزشی
دانشکده ،ارتباط مستمر بین صنعت و دانشــگاه و سایر موضوعهایی
خواهد بود که به ارتقای دانش فنی و حرفهای در بخش معدن کشــور
کمک کند .کمیته معدن کانون ،تدارک برگزاری این نشست را به عهده
گرفت و تاریخ آن19 ،دی ماه تعیین شد.
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برگزاری نشستهای مشترک کانون

و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی مهندسی
کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی از نیمه دوم سال 1395
در شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای کشور به
منظور تهیه آییننامه اجرایی ماده  34قانون احکام دایمی برنامههای
توسعه کشور تشکیل شد.
این کمیته به این منظور با کارگروه نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و
بودجه کشور به همکاری پرداخته و ویرایشهای اول و دوم پیشنویس
این آییننامه را تهیه کرده است .کمیته نظام فنی ،اجرایی کانون نیز
به نمایندگی از این نهاد از چندی پیش دیدگاه خــود را در ارتباط با
این پیشنویس ارایه کرد .پیرو ارسال این گزارش ،شورای هماهنگی
تشــکلهای صنفی از نمایندگان کانون دعوت کرد تا با شــرکت در
جلسههای مشترک ،در خصوص نظام جامع فنی اجرایی کشور به بحث
و تبادل نظر بپردازند .نخستین جلسه مشترک این دو تشکل در تاریخ
 6آبان ،دومین جلسه  20آبان و ســومین جلسه  11آذر در دبیرخانه
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی تشکیل شد.
در این نشســتها مهندس صالحآبادی دبیر کانون ،مهندس باطنی
رییس کمیته نظــام فنی ،اجرایــی کانون و مهنــدس علیزاده عضو
این کمیته ،به عنــوان نمایندگان کانــون و نمایندگانــی از جامعه
مهندسان مشاور ایران ،انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت ،انجمن
شرکتهای راهسازی ایران،انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی
ساختمان و هیات اجرایی شــورای هماهنگی تشکلهای مهندسی
حضور داشتند.
در این نشســتها نمایندگان کانون ضمن معرفی این نهاد و توضیح
ماموریت کمیتههــای تخصصی و حرفهای آن به شــرح پیشنویس
تنظیم شــده از ســوی کانون پرداختند .اعضای کارگروه شــورای

هماهنگی ضمن اســتقبال از فعالیت کانون در این زمینه ،خواســتار
حضور و مشــارکت کانون جهت تدوین نظام جامــع فنی اجرایی در
کشور در کنار سایر تشکلها شــدند .به منظور پیشبرد سریع تدوین
آییننامه ،حاضران تصمیم گرفتند ،جلسات مشترک کمیته نظام فنی
و اجرایی شورای هماهنگی و کانون هر دو هفته یک بار در محل شورای
هماهنگی برگزار شود.
در این نشستها همچنین مقرر شــد ،نمایندگان کمیته نظام فنی و
اجرایی شورای هماهنگی ،این پیشنویس را بررسی کرده و در نهایت
در نشســتهای بعدی ،هماهنگیهای الزم بــرای نهایی کردن این
پیشنویس به عمل آید.
شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای کشور از این
تشکلها تشکیل شده است:
سندیکای شــركتهای ســاختمانی ایران؛ انجمن مهندسان مشاور
معمار و شهرساز؛ جامعه مهندسان مشاور ایران؛ سندیکای شركتهای
تاسیساتی و صنعتی ایران؛ انجمن شركتهای مهندسی و پیمانکاری
نفــت ،گاز و پتروشــیمی؛ انجمن مدیــران فنی و اجرایــی؛ انجمن
شركتهای مهندسی و ساخت؛ انجمن صادركنندگان خدمات فنی
و مهندسی ایران؛ انجمن شــركتهای صنعت آب و فاضالب؛ كانون
سراسری پیمانکاران عمرانی ایران؛ كانون طراحی مهندسی و طراحی
مونتاژ ایران؛ انجمن شركتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب
ایران؛ انجمن انبوهسازان مسکن؛ انجمن شركتهای راهسازی ایران؛
سندیکای صنعت برق ایران؛ انجمن تولیدكنندگان و فناوران صنعتی
ساختمان؛ انجمن شركتهای اتوماسیون صنعتی؛ انجمن سازندگان
تجهیزات صنعتی ایران.
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کمیته تخصصی مواد و متالورژی برگزار کرد

سومین گردهمایی مهندسان متالورژی دانشکده فنی

ســومین گردهمایی مهندسان متالورژی دانشــکده فنی عصر سهشنبه
 24مهرماه به همت كمیته تخصصی مهندســی مواد و متالورژی کانون
در آمفیتئاتر دانشــكده مهندســی متالورژی و مواد برگزار شد .در این
گردهمایی عالوه بر اعضای این کمیته ،دبیر کانون ،تعدادی از استادان این
دانشکده از جمله دکتر رامز وقار ،تعدادی از فارغالتحصیالن این رشته و
دانشجویان مهندسی متالورژی و مواد حضور داشتند.
در ابتدای این گردهمایی دکتر سیدعلی ســیدابراهیمی ،رییس کمیته
ضمن معرفی اعضای کمیته ،بخشی از فعالیتهای این کمیته را برشمرد.
به گفته وی یکــی از فعالیتهای کمیته ،برگــزاری گردهمایی خانواده
متالورژی است که پیش از این دوبار برگزار شده بود .دانشکده فنی برای
نخستین بار در ســال  1344اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی
متالورژی و مواد کــرد .بنابراین کمیته در نخســتین گردهمایی خود از
فارغالتحصیالن ورودی سال  1344تا  1362دعوت به عمل آورد .در دومین
گردهمایی نیز که سال گذشته برگزار شد ،مهندسان این رشته به طرح و

بررسی موضوعهای روز رشته متالورژی پرداختند .دکتر سیدابراهیمی در
ادامه گفت« :ما با توجه به موضوعهای مرتبط با رشته مهندسی متالورژی
و مواد دو زیرکمیته ارتباط با صنعت و زیرکمیته دانشــجویی را تشکیل
دادیم که این زیرکمیتهها نیز جلساتی تشــکیل داده و با توجه به اهداف
تعریف شده به فعالیت مشغولند ».در ادامه برنامه دکتر سیدابراهیمی در
سخنانی کوتاه به ارایه مطالبی با عنوان "جایگاه مهندسی مواد در جهان
امروز" پرداخت .وی در این سخنرانی به نگاه دنیای صنعتی به مهندسی
مواد و تفاوت آن با نگاه به این رشته پرداخت و زمینههای شغلی و تحقیقی
متفاوت این رشته را برشــمرد .در ادامه گردهمایی از مهمانان این جلسه
دعوت به عمل آمد تا به بیان تجربیات خود در زمان تحصیل و کار بپردازند.
مهندس سعید امیدواری و خانم مهندس مرندیان زوج مهندسی بودند که
در این گردهمایی حضور داشتند .این زوج در جمع صمیمی حاضران به
بیان خاطرات و تجربیات خود از زمان فارغالتحصیلی یعنی سال  65-64تا
به امروز پرداختند .در پایان حاضران عکس دسته جمعی به یادگار گرفتند.

برگزاری نشست مشترک هیات مدیره و کمیته تخصصی برق و کامپیوتر کانون
با مسئوالن دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
جلســه کمیته تخصصی برق و کامپیوتر سهشــنبه  24مهر در راستای
همافزایی بیشــتر کانون با دانشــکده و همچنین معرفی فعالیتهای
دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر و همکاریهای بیشتر کمیته و
دانشکده ،با حضور هیات مدیر ه کانون و هیات رییسه و مدیران دانشکده
برگزار شد.
در این جلسه دکتر نیلی رییس دانشکده مهندســی برق و کامپیوتر با
اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در دانشکده مانند تشکیل و برگزاری
کمیته مشاورین بینالملل ،دفتر انتقال فناوری ،مدل دانشکده سرمایه
گذار ،روز پروژه و کنفرانس پایاننامه ،خواستار همفکری و ارای ه راهکاری
برای همکاری موثر و سریع بین دانشکده و فارغالتحصیالن در زمینههای
فوق شد .در ادامه اعضای هیات مدیره کانون با قدردانی از فعالیتهای
انجام شده در دانشکده از همکاریهای آتی با دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر به عنوان دانشکده پیشرو در زمینه آموزش ،پژوهش و نوآوری
22

استقبال کردند .در پایان جلسه ،دعوت از دکتر نیلی برای حضور و ارای ه
این فعالیتها در شورایعالی کانون و حضور اعضای شورایعالی در آیین
افتتاحیه مرکز نوآوری دانشکده ،در دستور کار هیات مدیره کانون قرار
گرفت و مصوب شد برای پیگیری و اجرای مباحث مطرح شده در اسرع
وقت کمیته ویژهای در کانون شکل گیرد.
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کمیته تخصصی شیمی برگزار کرد

گردهمایی فارغالتحصیالن ادوار مختلف مهندســی شیمی دانشکده
فنی با عنوان "شب خاطره مهندسی شیمی" عصر چهارشنبه  21آذر
با حضور رییس دانشکده فنی ،رییس دانشکده مهندسی شیمی ،دبیر
کانون ،اعضای کمیته تخصصی مهندســی شــیمی و جمع کثیری از
دانشآموختگان و دانشجویان مهندسی شیمی دانشکده فنی در تاالر
چمران دانشکده فنی برگزار شد.
این مراســم با خیر مقدم مهنــدس حمید مســگرپور ،رییس کمیته
تخصصی مهندسی شــیمی کانون آغاز شد .وی در سخنان کوتاه خود
با اشــاره به فعالیتهای این کمیته از مهندســان شیمی خواست تا با
حضور پررنگتر در کانون ،به ارتقــای فعالیتهای این کمیته و کانون
کمک کنند .دکتر ســیدعلی موسویان ،رییس دانشــکده مهندسی
شیمی پردیس دانشــکدههای فنی نیز در سخنانی گزارش مختصری
از این دانشکده ارایه داد .وی خاطر نشان ساخت« :دانشکده مهندسی
شیمی در سه رشته نفت ،پلیمر و شــیمی ،در سه مقطع کارشناسی،
کارشناسیارشد و دکتری در گرایشهای مختلف دانشجو میپذیرد».
وی همچنین به نقش موثر انستیتو نفت این دانشکده در زمینه "ارتباط
با صنعت" اشاره کرد .مهندس روزبه صالحآبادی ،دبیر کانون نیز از دیگر
سخنرانان این مراسم بود .وی با تاکید بر گرد هم آمدن فارغالتحصیالن
به عنوان یکی از اهداف مهم کانون گفت« :بســیار خوشــوقتم که با
برگزاری چنین جشنهایی این هدف کانون محقق شده است».
وی ضمن معرفی کانون و فعالیتهای آن برای حاضران افزود« :کانون
بزرگترین تشــکل فارغالتحصیلی در ایران است و در آن کمیتههای
مختلفی از تخصصی گرفته تــا اجرایی به فعالیت مشــغولند .کانون

کانــون

شب خاطره مهندسی شیمی
دانشکده فنی

خانه همه شماســت و درهای آن بر روی شــما باز است ».همچنین
در این مراســم اســتادان پیشکســوت و جوان دانشــکده مهندسی
شیمی ،دکتر محمدجعفر جدبابایی ،مهندس سراج ،دکتر ابوالحسن
خاکزادقمی،دکتر شــهره فاطمی ،دکتر علیاصغــر حمیدی و دکتر
سیدعلی موسویان ،در سخنانی خاطرات خود را از این دانشکده بازگو
کردند.
این برنامه شامل بخشهای جذاب و مفرح دیگری بود .از جمله میتوان
به موسیقی زنده ،تجلیل از برخی از استادان و فارغالتحصیالن ،پخش
کلیپ ،تعریف خاطرات شیرین فارغالتحصیالن سالهای دور و رقص
آذری توسط گروه آیالن اشاره کرد .این دومین جشن بزرگ مهندسان
و دانشجویان مهندسی شیمی دانشکده فنی بود .سال گذشته نخستین
جشن شیمی برگزار شد.

نشست مشترک کمیته شیمی با دانشکده شیمی
نشســت مشــترک نمایندگان کمیته تخصصی مهندسی شیمی
با شورای دانشــکده مهندسی شــیمی پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران دوشــنبه  12آذر برگزار شــد .در پی دعوت دکتر
موســویان از کمیته تخصصی مهندسی شــیمی جهت حضور در
نشست شورای دانشکده مهندسی شــیمی پردیس دانشکدههای
فنی دانشــگاه تهران ،مهندس حمید مســگرپور رییس کمیته و
مهندس اسماعیل ذوقی در این نشست شرکت کرده و از حاضران
برای شــرکت در گردهمایی  ۲۱آذرماه کمیته نیز دعوت به عمل
آوردند .آنان همچنین از استادان دانشــکده برای همکاری هرچه

بیشــتر با کانون دعوت کردند .در این نشست مهندس مسگرپور به
تشریح اهداف کانون از جمله به بیان بحثهایی پیرامون "استخدام
دانشآموختگان"" ،ارایه کارآموزی برای دانشــجویان" و "تشکیل
نظام مهندسی شیمی" پرداخت .مهندس ذوقی نیز توضیحاتی در
خصوص فعالیتهای کمیته و کانون در مورد تشــکیل نظام جامع
مهندسی ارایه داد.
درنهایــت دکتر موســویان و اعضای هیــات علمی دانشــکده از
حمایتهای کانون و اعضای آن از دانشکده تقدیر کرده و از حضور
نمایندگان کمیته در این نشست تشکر کردند.
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نشست «آشنایی مهندسان با فرصتهای کسب و کار در بازارهای مالی» با سخنرانی مهندس آرش آقاقلیزاده،
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم ،به همت کمیته تخصصی مهندسی عمران کانون ،عصر سهشنبه 10
مهر ماه در تاالر رجببیگی دانشکده فنی برگزار شــد .در ابتدای برنامه دکتر ناهید عطارچیان نایبرییس
کمیته عمران به تشریح اهداف کمیته و همچنین معرفی سخنران پرداخت و گفت« :کمیته تخصصی عمران
ع کردن فارغالتحصیالن دور هم ،زمینهای را برای تعامل
میکوشد با برگزاری برنامهها و نشستها ،عالوه بر جم 
بیشتر با یکدیگر و با کانون و همچنین برای دانشجویان و فارغالتحصیالن جدید فراهم کند .همچنین آشنایی
دانشجویان و فارغالتحصیالن جوان با بازار کار و موضوعهای مرتبط با مسایل مالی ،حسابداری ،بازارهای مالی،
قوانین حقوقی و قوانین بیمه از دیگر اهداف کمیته است».
مهندس آرش آقاقلیزاده در سخنان خود به بررسی بازارها و شرکتهای مختلف مالی و زمینه فعالیت آنها در
ایران پرداخت و مزایای ورود مهندسان به این بازارها را به بحث گذاشت .وی همچنین به خالء آموزش مهندسی
در زمینه علم اقتصاد از حسابداری گرفته تا مالیات و ارزیابی ریسک اشاره کرد .جلسه سخنرانی با پرسش و
پاسخ حاضران و سخنران مدعو خاتمه یافت .در پایان لوح تقدیری به رسم یادبود به مهندس قلیزاده اهدا شد.

متن کامل سخنرانی

من فارغالتحصیل  MBAو مهندســی هوا و فضا
از دانشگاه شریف هستم .در سطح  2آزمون CFA
را گذراندهام که در صحبتها خواهم گفت CFA
چیســت .در حال حاضر نیز مدیرعامل شرکت
«سبدگردان الگوریتم» هستم .سبدگردان یک
24

لغت تکنیکال بوده و منظور همان شرکت مدیریت دارایی است .من وقتی
شروع به تحصیل در حوزه مهندسی کردم بعد از مدتی حس کردم ،شاید
نیمی از مطالبی که میخوانیم ،در عمل به کار نمیآید .بنابراین جذابیت
رشته مهندسی برای من کم شد و به این نتیجه رسیدم رشتههایی مثل علوم
مهندسی صنایع تا حدی و علوم انســانی تا حد زیادی مغفول مانده است.
متاسفانه رتبههای باالی کنکور اغلب به مهندسی و پزشکی جذب میشوند و
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فرصتهای اشتغال مهندسان در بازار مالی

اما مهندســان در این بازار چه کاری میتوانند انجــام دهند؟ ارزیابی این
پروژهها ،اینکه آیا توجیه اقتصادی و فنی دارد یا خیر؟ بخشهایی اســت
که توسط مهندسان تامین مالی انجام میشود .بخش دیگر کار مهندسان
در این بازار بحث ریسک است .این بازار دو بخش سرمایهگذاری و ارزیابی
ریسک دارد .ارزیابی ریسک بسیار گسترده است و در آن بحثهای مختلفی
بررسی میشود.
مثال بررسی ریسک فرد یا شرکت که مشخص شــود براساس توانمندی
مالی وی میتوان به او وام داد؟ و احتمال عدمپرداخت وام را مشخص کرد.
االن در ایران اولین شرکت ارزیابی ریسک که به آن رتبهبندی اعتباری هم
میگویند ،مجوز گرفته است .در خارج از کشور بر اساس کل سابقه یک فرد
یا شرکت ،ارزش مالی او سنجیده میشود .آیتمهایی نظیر میزان حقوق،
پرداخت به موقع قبضها ،تعداد فرزندان ،مساحت خانه و  ...معیارهای این
سنجش هستند .با مدلهای بســیار پیچیده ،توان شخص برای پرداخت
اقساط تعیین میشود و همچنین احتمال عدمبازپرداخت مشخص می شود.
اینها بحثهای پیچیدهای است که نیاز به دانش ریاضی و دانش مهندس و
حتی طراحی ابزار دارد و معموال مهندسان در آن توانمندی بیشتری دارند.
بانکها و شرکتهای بیمهای در این حوزه فعال هســتند .در بانکها در
قســمت ارزیابی ریســک یا همان بخش اعتبارات ،توان مالی وامگیرنده
مشخص میشود .یکی از مشکالت بانکها ناهمخوانی وامها با سپردههاست.
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عده کمی به سمت رشتههای علوم انسانی میروند .شاید چون اغلب به دنبال
کسب معدل خوب و خروج از ایران هستند .بعضی نیز با دریافت عالقه واقعی
سعی کردند در فوقلیسانس مسیر خود را اصالح کنند .برای من هم این
اتفاق افتاد .بعد از تحصیالت لیسانس در سالهای آخر به سمت رشتههای
صنایع و مدیریت رفتم و در نهایت  MBAرا ادامه دادم .در  MBAشــما با
طیف وسیعی از دانشها روبهرو میشوید .در دوره فوقلیسانس بیشتر به
مباحث مالی جذب شده و با این حوزه آشنا شدم .در دوره فوقلیسانس به
این فکر افتادم که گواهینامههای بینالمللی دریافت کنم .در واقع یکی از
اصلیترین گواهینامههای بینالمللی در حوزه مالی  CFAهست .با گرفتن
این گوهینامهها دانش پایه مالی پیدا کرده و در تمام دنیا شناخته میشوید.
اینها یک رزومه عالی برایتان خواهد بود .اما لزوم تحصیل و آشنایی با علم
بازار مالی؛ وقتی از بازار مالی صحبت میشود ،تصور عام بورس و جایی است
که در آن سهام خرید و فروش میشود .در حالی که بورس فقط یک بخش
از بازار مالی است .بخش عمدهای از بازار مالی ،بازارهای تامین مالی هستند.
یعنی بازاری که بتواند ،یک طرح یا یک پروژه را به لحاظ مالی تامین کند .در
بورس نیز عمده تراکنشها در بخش تامین مالی اتفاق میافتد.
بازار تامین مالی حدود  10برابر ارزش بورس بازارهای کل جهان ارزش دارد.
برای مثال در بازار بورس ایران که جزو عقبماندهترین بازارهای جهان است
چیزی حدود  30هزار میلیارد تومان از حــدود  300تا  400هزار میلیارد
تومان ارزش شرکتها معامله میشود که به آن سهام شناور میگویند .با این
حال بازار تامین مالی ،یعنی بازار اوراق مشارکت که توسط شرکتها و دولت
منتشر شده ،چیزی حدود  140هزار میلیارد تومان است.
تامین مالی طرح و پروژه مثال برای شــهرداری ،شرکت خصوصی یا دولت
بخش عمده بازار مالی است.

در دنیا برای اینها سطح استاندارد مشــخص میشود .بررسی سطح مالی
و احتمال ورشکســتگی بانک در صورت پرداخت وام نیــز نیازمند دانش
مهندسی است و توسط مهندسان انجام میشود .در خارج از کشور معموال
اینها را در همان دورهها ی لیسانس میخوانند.
در مورد بیمه نیز نکاتــی مانند دارایی ،تعداد تصادفات و ســن بیمهگذار
برای تعیین احتمال ریسک مهم است .تعیین اینها نیز نیازمند مدلهای
پیچیدهای اســت که بــه دانش مهندســی برمیگردد .اینها مشــاغل و
فرصتهایی است که در ایران برای مهندسان وجود دارد .یکی از مشکالت
ما در ایران این است که بیشتر فارغالتحصیالن مدیریت مالی وارد بازار مالی
میشــوند و اینها توان فنی باال ندارند .پس این فضای خالی را مهندسان
میتوانند ،پر کنند.
برخی از مهندسان نیز که کار مهندسی انجام میدهند ،میپرسند ،تحصیل
در رشته مالی چه فایدهای دارد؟ دانش و تحصیل در حد لیسانس میتواند
تا حدود 80 - 70درصد و حتی بیشتر نیاز کار اجرایی مهندسی در ایران را
جواب دهد .در این صورت برای ادامه تحصیل دو گزینه وجود دارد .ادامه
همان رشته و انتخاب گرایشی از آن یا ادامه تحصیل در رشتهای نامرتبط .از
آنجا که تحصیالت لیسانس جوابگوی کار اجرایی است ،پس ادامه تحصیل
در رشته نامرتبط میتواند دید شخص را نسبت به مسایل گسترش دهد .در
رشته مالی چون با صورتهای مالی و مفاهیم توجیهپذیری اقتصادی آشنا
میشوید ،در کار مهندسی نیز بسیار مفید است .در این رشتهها درمییابید
چه ابزارهایی برای انجام بهترین فعالیت مهندسی وجود دارد .مثال متوجه
میشوید برای تامین مالی میتوانید به بازار بورس هم مراجعه کنید و الزم
نیست فقط به دنبال ســرمایهگذار بگردید .مثال برای تامین مالی از بازار
بورس الزم است صورت مالی سودده باشد .با دانستن این علم صورت مالی را
درست تنظیم میکنید .حتی در صورت زیانده بودن میتوانید بخشهای
سودده شرکت را برجســته کنید و نیازمندیهای سوددهی یک طرح را
درمییابید .وقتی دانش مالی داشته باشید ،یک مدیر مالی نمیتواند شما را
دور بزند .با مفاهیمی مثل ارزش زمانی پول آشنا میشوید و بهتر میتوانید،
دریابید ارزیابی مشاوران شما چقدر درست اســت .به ابزارهایی بیشتر از
همصنفهای خود دست پیدا میکنید .فرض کنید ،شما میخواهید برای
یک پروژه تیرآهن بخرید و میخواهید قیمت آن را پیشبینی کنید تا بودجه
کار را ببندید .برای این مسایل در بازار مالی ابزارهایی به نام ابزارهای پوشش
ریســک داریم .ما قراردادهایی به نام قرارداد آتی و قرارداد اختیارمعامله و
ترکیب اینها را داریم .با این قراردادها میتوانیم تیرآهن را به قیمت شش ماه
دیگر بخریم .با این حساب دیگر درگیر باال و پایین رفتن قیمت نخواهیم بود.
یعنی شناخت این ابزارها به مهندسان میآموزد سوددهی شرکت را باال ببرد
و ثروت شخصیاش را مدیریت کند .عالوه بر این مثال برای یک پیمانکار این
فرصت را فراهم میآورد در زمان بیکاری در بازار مالی سهام خرید و فروش
کند .خرید و فروش سهام روشی برای استخدام توسط خود است .اگر کارتان
را درست انجام دهید ،میتوانید برای خود و خانواده و دوستانتان پول جذب
کنید .در واقع این دانش شما را برای کارهایی که میخواهید انجام دهید،
تقویت میکند .اگر بخواهید به خارج از کشور نیز مهاجرت کنید و آنجا کار
نداشته باشید ،آشــنایی با اصول بازار مالی که در همه جای دنیا مشترک
است ،میتواند برای کسب درآمد به شما کمک کند .میتوانید با دریافت
یک گواهینامه محلی کار خود را آغاز کنید.

کانــون
انواع نهادها و شرکتهای مالی

نهادهای مالی یا شرکتهای مالی چه جور شرکتهایی هستند؟ نهادهای
مالی مختلفی وجود دارد که در ایران تعداد آنها به نســبت کمتر است .در
کشورهایی که اقتصاد پیشرفته و بازار مالی پیشرفتهتری دارند ،تعداد این
نهادها بیشتراســت .بخش عمدهای از این نهادها ،شرکتهای کارگزاری
هستند که کار اصلی آنها خریدوفروش است .تا چند سال قبل ،اصلیترین
شرکتهای کارگزاری در بازار مالی ایران ،کارگزاران بورس بودند .اگر کسی
بخواهد سهام خرید و فروش کند ،باید به کارگزاری مراجعه کند.
کارگزار چیست؟ کارگزار شرکتی است که با دستور مراجع برایش خرید
و فروش میکند .یکی از شرکتهای کارگزار ،شرکتهای تامین سرمایه
یا  investment bankingهســتند .در دنیا دو نوع بانک وجود دارد .بانک
تجاری و شرکتهای تامین سرمایه .کار اصلی شرکتهای تامین سرمایه،
تامین مالی برای پروژهها است .نوع دیگری از این شرکتها ،شرکتهای
سرمایهگذاری است .این شرکتها پول عمدهای را جمع میکنند و این پول
را در بازارهای مختلف ســرمایهگذاری میکنند و ازسود آن به سهامداران
خود ســود میدهند .بخش عمدهای از ســابقه کاری من در شرکتهای
سرمایهگذاری بوده است .مثال در شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،میزان
دارایی ما پنج هزار میلیارد تومان بود .از این پنج هزار میلیارد تومان ،دو هزار
و پانصد میلیارد تومان مربوط به نیروگاه تولید برق منتظرقائم واقع در کرج
است .این نیروگاه ســه برج خنککننده بزرگ دارد که متعلق به شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی است.
این شرکت مالک چند معدن و شرکت داروسازی سینادارو و مالک شرکت
کارت اعتباری ایران و تعداد زیادی شرکت دیگر نیز هست .این شرکت باید
تشخیص دهد که این پنج هزار میلیارد تومان را کجا سرمایهگذاری کند
تا آخر سال بتواند به سهامداران سود بیشــتری بدهد .این سرمایهگذاری
بزرگ به یک تخصص نیاز دارد و آن تخصص ،تخصص مالی است .بنابراین
شرکتهای سرمایهگذاری هم نوعی از نهادهای مالی هستند.
نوع دیگری از نهادهای مالی ،شرکتهای سبدگردان هستند .این نهادها
همان شرکتهای مدیریت بورس یا مدیریت دارایی هستند .آنها از مردم
پول جمع میکنند .کسانی که میخواهند در بورس سرمایهگذاری کنند،
نزد چنین شرکتهایی میآیند و درصدی از دارایی خود را به آنها میدهند تا
با پول آنان در جایی سرمایهگذاری کنند که سود بیشتری داشته باشد .مثال
شخصی میگوید من  100میلیون پول برای سرمایهگذاری دارم و آن را به
شرکت میدهد تا سرمایهگذاری کند .شرکت یک درصد یعنی یک میلیون را
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به عنوان کارمزد دریافت کرده و پس از بررسی پول را در جایی سرمایهگذاری
میکند که سود بیشتری داشته باشد .در پایان سال نیز پس از کسر کارمزد
سود و اصل پول را به مشتری برمیگرداند.
نوع دیگری از شرکتهای مشاور سرمایهگذاری همین کار را انجام میدهند.
با این تفاوت که در ازای دریافت کارمزد به اشخاص در مورد سرمایهگذاری
مشاوره میدهند .این شرکتها خودشان مستقیم سرمایهگذاری نمیکنند.
فقط در این رابطه مشاوره میدهند .اینها شرکتهای مشاور سرمایهگذاری
هستند.
نوع دیگری از این شرکتها ،شرکتهای پردازش اطالعات مالی نام دارند.
این شــرکتها آیتی محور هســتند و با دیتای خرید و فروش معامالت
کار میکنند .مثال اعالم میکنند ،امروز شــاخص بــورس چقدر باال رفته
و شرکتهای ســرمایهگذاری چقدر بازده داشــتهاند .اینها میتوانند در
سطحهای باالتر مشــاوره دهند که بر اساس یک سری اندیکاتورها چطور
عمل کنید ،بهتر است .اندیکاتورها ابزاری هســتند که با اعمال یکسری
روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معامالت یا هر دو شکل
میگیرند .میگویند  moving averageکنید .یعنی در یک بازه زمانی بر
روی یک نمودار میانگینگیریکنید .مثال اگر قیمت روز از متوسط  50روز
اخیر باالتر رفت ،فالن سهام را بخر .اگر پایینتر آمد سهام دیگری را بفروش.
با استفاده از mashinaringمیتوانند الگوریتمهایی در بیاورند و براساس آن
سرمایهگذاری کنند .سپس در طی زمان الگوریتمها را بهبود بخشیده و سود
را شناسایی میکنند .سرمایهگذاران میتوانند در این بازارها سرمایهگذاری
کرده و با این الگوریتمها خرید و فروش کنند.
امســال نهاد مالی جدیدتری به اسم شــرکت رتبهبندی اعتباری به این
نهادهای مالی اضافه شده اســت .این نهادها ،بانکها ،شرکتها و افراد را
ارزیابی کرده و به آنها رتبه اعتباری میدهند .رتبه اعتباری تعیین میکند
که نرخ بهره وام به هر شخص یا شــرکت چند درصد باید باشد و نرخ عدم
بازپرداخت پول از سوی وی چقدر است .فعالیت در اکثر این نهادهای مالی
نیازمند دانش مهندسی مالی و دانش سرمایهگذاری است.
عمده شاغالن این نهادها در زمینه حســابداری یا مدیریت مالی تحصیل
کردهاند.
اما خوشبختانه در چند سال اخیر این روند تغییر کرده و تعداد مهندسان
شاغل در این نهادها در حال افزایش است .به عنوان مثال به صورت میانگین
چه در زمینه تامین مالی و چه ســرمایهگذاری ،حداقــل 30درصد افراد،
فارغالتحصیل رشتههای مهندسی هستند .این خبر خوبی است و امیدواریم
وضعیت از این هم بهتر شود.
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اصلیترین نهادی که در ایران به بازارهای مالی نظارت میکند ،ســازمان
بورس اوراق بهادار است .جدای از بیمه ،ما یک بازار پولی داریم و یک بازار
مالی .بانک مرکزی که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره میشود،
ناظر بر نهادهای پولی است.
افق سرمایهگذاری در بازار پولی باالی یکسال است .کسی وارد بازار مالی
میشود ،نباید امروز که پول را آورد ،فردا بخواهد بردارد .بازار مالی مثل خرید
ملک است.
وقتی کسی ملکی میخرد ،از فردا شروع به چک باال و پایین رفتن قیمت
نمیکند .ملک را کنار میگذارد و چند ســال بعد به ســراغ آن میرود .با
ادبیات امروز بازاری مثل طال و دالر بازارهای کوتاهمدت هســتند .در بازار
سرمایهگذاری و بازار بورس نوسان زیاد است.
پس نمیتوان این هفته پول آورد و هفته دیگر خارج کرد .در این نوســان
گاهی یک سهام شروع به باال رفتن میکند و خریدار به آن اطمینان کرده
و خرید میکند .اما معلوم نیســت این باال رفتن ادامهدار باشــد .بنابراین
اغلب وقتی ارزش سهام باال اســت ،خرید میکنند و وقتی پایین میآید،
میفروشند.
برای اینکه این اتفاق نیافتد سازمان بورس گواهینامههای حرفهای بر اساس
گواهینامههای بینالمللی طراحی کرده است .کسی که وارد بازار مالی شده
و فعالیت میکند ،باید این گواهینامه را تهیه کند.
وقتی کسی به ما مراجعه میکند ،ســعی میکنیم او را با این ادبیات مالی
آشنا کنیم که وقتی پولی را وارد بازار بورس میکنید ،نباید انتظار داشته
باشید هر ماه درصد مشخصی سود به پولتان اضافه شود .بلکه ممکن است
مثال در یک ماه 5درصد و در یک ماه 25درصد سود کنید و ممکن است فردا
ضرر کنید .چشمانداز ما بلندمدت است .برای اینکه بتوانیم به مراجعان خود
اطمینان داده و اعتمادشان را جلب کنیم ،این گواهینامه طراحی شده است.
سازمان بورس اوراق بهادار چندین گواهینامه برای ورود افراد به بازار مالی
طراحی کرده و هر کس در آغاز ورود باید ایــن گواهینامهها را بگیرد .این
گواهینامه مثل امضای افراد روی نقشههای فنی است.
کار در این حوزه نیاز به مهارتهایی دارد .موضوع کیفیت در این حوزه بسیار
مهم است.
چیزی که معموال در کار ،توسط مهندسان دست کم گرفته میشود ،توانایی
برقراری ارتباط با افراد است .روابط عمومی و روابط بین فردی در این حرفه
بسیار مهم است .در حالی که در دانشگاه مسایل تئوری و توانایی حل یک
مســاله با فورمول ریاضی اولویت دارد .در این حرفه بخش قابل توجهی از
موفقیت به نشان دادن توانمندی و در واقع معرفی کردن کار بستگی دارد.
البته این مســاله در تمام حرفهها از جمله مهندســی صادق است .اما در
حوزههای مالی مهمتر است .باید بتوان مشتریان را قانع کرد .متاسفانه این
توانمندی بسیار دست کم گرفته شده و برنامهای برای ارتقای آن موجود
نیست .اگر دانشکدهها بتوانند در این زمینه به دانشجویان آموزش دهند،
افراد در بازار کار موفقتر خواهند بود.
در ادامه حاضران با طرح ســواالت خود در بحث شرکت کردند و مهندس
آقاقلیزاده به سواالت آنان پاسخ گفت.

کمیته تخصصی مهندسی عمران برگزار کرد:

آشنایی مهندسان با فرصتهای
کسب وکار در بازارهای مالی

«آشنایی مهندسان با فرصتهای کسب و کار در بازارهای
مالی» با ســخنرانی مهندس آرش آقاقلیزاده ،مدیرعامل
شــرکت ســبدگردان الگوریتم ،به همت کمیته تخصصی
مهندسی عمران کانون ،عصر سهشنبه  10مهر ماه در تاالر
رجببیگی دانشکده فنی برگزار شد.
در ابتدای برنامه دکتر ناهید عطارچیان نایبرییس کمیته
عمران به تشریح اهداف کمیته و همچنین معرفی سخنران
پرداخــت و گفت« :کمیتــه تخصصی عمران میکوشــد
با برگــزاری برنامهها و نشســتها ،عالوه بــر جمع کردن
فارغالتحصیــان دور هم ،زمینهای را برای تعامل بیشــتر
با یکدیگــر و با کانــون و همچنیــن برای دانشــجویان و
فارغالتحصیــان جدید فراهــم کند .همچنین آشــنایی
دانشجویان و فارغالتحصیالن جوان با بازار کار و موضوعهای
مرتبط با مسایل مالی ،حســابداری ،بازارهای مالی ،قوانین
حقوقی و قوانین بیمه از دیگر اهداف کمیته است».
مهندس آرش آقاقلیزاده در سخنان خود به بررسی بازارها
و شــرکتهای مختلف مالی و زمینه فعالیت آنها در ایران
پرداخت و مزایای ورود مهندســان به این بازارها را به بحث
گذاشت .وی همچنین به خالء آموزش مهندسی در زمینه
علم اقتصاد از حسابداری گرفته تا مالیات و ارزیابی ریسک
اشــاره کرد .جلسه سخنرانی با پرســش و پاسخ حاضران و
سخنران مدعو خاتمه یافت.
در پایان لوح تقدیری به رســم یادبود به مهندس قلیزاده
اهدا شد .متن کامل سخنرانی را میتوانید در شماره بعدی
بخوانید.
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کانــون

گواهینامه حرفهای بورس اوراق بهادار

کانــون

کمیته تخصصی مهندسی عمران برگزار کرد:

کسبوکارهاینویندرصنعتساختمان

سخنرانی علمی با عنوان کسب و کارهای نوین (استارتآپها) در صنعت ساختمان عصر دوشنبه  26آذرماه
در تاالر رجببیگی دانشکده فنی برگزار شد .در این برنامه که توسط کمیته تخصصی مهندسی عمران ترتیب
یافته بود ،مهندس علی طیبی مشاور جوانان و نخبگان ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی در رشتههای مهندسی معماری و شهرسازی به ارایه سخنرانی پرداخت .وی
در این سخنرانی پس از توضیح درباره اســتارتآپ ،به معرفی برخی از استارتآپها در صنعت ساختمان
پرداخت .مشروح این سخنرانی در پی میآید.

استارتآپهای صنعت ساختمان

یک استارتآپ با یک ایده شــروع میشود و شخص یا اشخاصی
تصمیم به اجرای ایده خود و تبدیل آن به یک کسب و کار میگیرند.
این ایده باید ابتدا روی کاغذ پیاده شده و خودتان آن را قبول کنید.
سپس تشــکیل تیم کاری و جذب افراد مورد نیاز است .این امر
میتواند ازطریق شبکهای از دوستان و همفکرانی که از قبل یکدیگر
را میشناسند ،از طریق یک رویداد مانند استارتآپ ویکند یا حتی
یک گروه دانشگاهی یا شرکتی انجام گیرد .حاال تیم کاری تشکیل
شــده و همفکران دور یک میز با یک هدف مشترک و آرزوهای
بزرگ جمع شدهاند .اما همه نیازهای یک استارتآپ یا کسب و کار
نوپا ،این نیست .پنج اصل ضروری برای رسیدن به موفقیت در یک
کسب و کار عبارتند از زمانبندی ،منابع مالی ،مدل تجاری ،گروه و
ایدهها .هدف از هوشمندسازی ،افزایش کیفیت زندگی است .اگر با
این دید به هوشمندسازی نگاه کنیم ،بسیاری از ایدههای استارتآپ
به وجود میآید .متاسفانه ما در ایران ایده بومی نداریم .بلکه ایدههای
خارجی بومیسازی شده است .باید یادآوری کرد که ایده ،حداکثر
ده درصد کل پروژه ارزش دارد .به عبارتی استارتآپها همهخور
هستند .یعنی به افراد زیادی سهم تعلق میگیرد.
28
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بنیانگذار و همبنیانگذار

هر اســتارتآپی یک بنیانگذار و یک همبنیانگذار دارد .بنیانگذار –
موسس  Founderشخصی است که تمام مراحل ایجاد کسب و کار را به
تنهایی انجام میدهد .این شخص هم در نقش تولیدکننده و هم در نقش
عرضهکننده ظاهر میشود .دارای تواناییهای مختلفی است و در یک
کالم میتواند صفر تا صد یک کسب و کار را انجام دهد .گاهی اوقات یک
نفر از پس تمام کارها برنمیآید و باید برخی از بخشهای کار به شخص
یا اشخاص دیگری واگذار شود .این افراد همبنیانگذار Co- Founder
نام دارند .معموال این افراد مکمل یکدیگر هستند و هر کدام بخشی از
کار را که در آن تخصص دارند ،انجام میدهند .پس در این حالت با یک
تیم(دو یا چند نفره) روبهرو هستیم.

همبنیانگذار کســی اســت که از ابتدا یا در میانهراه به کســب و کار
اینترنتی نوپا ملحق میشود ،بخشی از وظایف کار را به عهده میگیرد
و موفقیت پروژه تاحدود زیادی به عملکرد او وابسته میشود .یک تیم
کسب و کار تفاوتهای زیادی با یک شرکت دارد و همینطور یک تیم
کاری تفاوت زیادی با یک گروه کاری دارد .درک صحیح این موضوع به
شما کمک خواهد کرد که در ادامه راه با استرس و نگرانی کمتری پروژه
خود را اجرایی کنید.
آمارها نشان میدهد اکثر کســب و کارهای موفق اینترنتی بین  2تا ۴
نفر همبنیانگذار دارند .به محض تصمیم تبدیل ایده به یک کسب و کار
اینترنتی ،باحجم نسبتا زیادی کار تخصصی مواجه خواهید شد.
اگر هم بخواهید مانند یک شرکت کارمند استخدام کنید با چالشهای
جدیتری مواجه خواهید شــد .مثل :پرداخت حقوق ،تجربه و مهارت
مدیریت و زمان کافی برای استخدام و تعریف وظایف.
همبنیانگذار تاحدود زیادی مانند شــما فکر میکند ،از همان ابتدای
کار انتظار حقوق و مزایا نــدارد و بهدلیل اینکه میداند بخش مهمی از
مسئولیت اجرایی پروژه با اوســت ،در صورت نداشتن مهارت و توانایی
فنی ،وارد تیم شما نمیشــود .نیاز ندارید با او مصاحبه رسمی و تست
مهارت انجــام دهید و از همــه مهمتر برخالف اســتخدام ،آورده یک
همبنیانگذار تنها به کار عادی  6یا  8ساعت در روز خالصه نمیشود.
یــک همتیمی خوب مهــارت ،منابع مالــی ،عالیــق ،دغدغه و حتی
شخصیترین وسایل خودش را به پروژه شما خواهد آورد.
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کانــون

اولین عامل سرنوشتساز یک کسب و کار

شما یک تیم هستید نه گروه!

کانــون

وقتی دو یا چند همبنیانگذار به ایده کاری شــما پیوســتند ،شما یک
تیم هســتید .یک تیم نه یک گروه! گروه و تیم اگرچــه در کلیاتی مثل
مقصد و هدف مشترک ،شبیه هم هستند .اما در یک تیم افراد باید دارای
مهارتهایی باشند که تکمیلکننده یکدیگر است .صرف عالقمند بودن و
اشتیاق داشتن یک نفر ،نمیتواند دلیلی باشد که به عنوان همبنیانگذار
در کنار شما قرار گیرد .یک همگروهی میتواند به کار شما عالقمند باشد
اما یک همتیمی یا همبنیانگذار به کار شما متعهد است و الزمه این تعهد
مسئولیتپذیری همراه با مهارت اســت .برای پیدا کردن همبنیانگذار
و همتیمی کســب و کار راههای مختلفی وجود دارد .از جمله شرکت در
رویدادهای مرتبط با کارآفرینی و کسب و کار ،مراجعه به شتابدهندههای
کســب و کار و مراکز رشد کسب و کارهای نوپا ،اســتفاده از سایتهای
تخصصی ،شبکههای اجتماعی و گروههای مجازی و مشورت با دوستان
نزدیک ،همکاران یا همدانشگاهیان.
یِآید .نبود
با این حال گاهی بین همبنیانگذاران اختالفنظربه وجود م 
قرارداد و توافقنامه مکتوب ،ترجیح ایده به تیم کاری ،نبود ارتباط موثر و
نداشتن آمادگی در شرایط خاص از دالیل این اختالفنظرهاست .حوزه

کسب و کارهای نوین بســیار با شرکتها متفاوت اســت .در این حوزه
همتیمی بسیار مهمتر از ایده است .گاهی این اختالفنظرها باعث از هم
پاشیدن یک کسب و کار میشود.
نظریه کار تیمی

در سال  1970دکتر  Meredith Belbinو گروه تحقیقاتی وی در کالج
مدیریت  Henleyبه بررســی عوامل موفقیت و ناکامی تیمهای کاری
پرداختند .با این هدف مهم که بتوانند با ارایه راهکارهای الزم از ناکامی آنها
حتیالمقدور و با یک تحلیل مبتنی بر واقعیت پیشگیری کنند.
پس از نه ســال مطالعه بر روی تیمهای مدیریتی بینالمللی و تکمیل
تستهای روانسنجی مشخص شد که شخصیت و نوع رفتار افراد یکی از
بازیگران مهم و مطرح در عملکرد یک تیم است .تحقیقات نشان داد که
موفقیت و ناکامی یک تیم صرفا وابســته به عواملی نظیر هوش نیست و
بیشتر متاثر از نوع رفتار اعضای تیم است .ماحصل کار بلبین معرفی یک
مدل در قالب سه گروه عملگرا ،مردمگرا و تفکرگرا است .در هر تیمی باید
از سه نوع افراد وجود داشته باشد .عملگرا شامل افراد شکلدهنده ،مجری
و تمامکننده؛ مردمگرا شامل افراد هماهنگکننده ،تیم کارگر (تیمورکر) و
ف منابع و تفکرگرا شامل افراد ایدهگر و ناظر ارزیاب و متخصص است.
کاش 

در جدول زیر میتوان نقاط قوت و ضعف سه گروه مختلف را مشاهده کرد.

بلبین یک تست هم به این منظور طراحی کرده است که باید بسیار سریع پاسخ داده شود .این تست در اینترنت وجود دارد و
باعث آشنایی فرد با نقاط ضعف و قوت خود و همچنین دسته قرارگیری خود در تیم میشود.
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منابع مالی و حمایتی اولین و اصلیترین نیاز یک اســتارتآپ است.
شتابدهندهها ،مراکز رشد و سرمایهگذاران مهمترین منابع حمایتی و
تامین نیازهای مالی کسب و کارهای نوپا هستند.
شتابدهندهها ()Accelerators

شتابدهندهها معموال شرکتهای خصوصی هستند که از همان آغاز
کار استارتآپ را مورد حمایت فکری ،فنی و مالی قرار میدهند .این
مراکز ابتدا تیمهای کاری را براســاس شــرایط و قوانین داخلی خود
پذیرفته و از آنان حمایت میکنند .این حمایت پس از پذیرفته شــدن
تیم اجرایی و عقد قرارداد انجام میگیرد.
روش پذیرش تیمها توسط شــتابدهندهها با یکدیگر متفاوت است.
بعضی همانند یک فضای رقابتی-کاری ،مانند استارتآپ ویکند ،تیمها
را به معرفی ایدههای خود دعوت کرده و بین چند ایده برتر یک رقابت
فشرده برگزار کرده و در نهایت بر روی یک یا چند ایده سرمایهگذاری
نهایی را انجام میدهند .این شــرکتها مکلف به برگزاری استارتآپ
ویکند هستند .برخی دیگر تیمهای اجرایی را تک به تک دعوت کرده
و با برگزاری جلسات متعدد ،به بررسی ایده و تیم اجرایی میپردازند.

سرمایهگذارها () Investors

اصلیترین هدف یک ســرمایهگذار در مشــارکت یک اســتارتآپ،
سوددهی است .سرمایهگذاران هدفی را بجز رشد ارزش منابع مالی خود
دنبال نمیکنند ،خواه این سرمایهگذاری بانکی ،شرکتی ،خانوادگی یا
شخصی باشد.
در سالهای اخیر فعالیتهایی از سمت دولت برای سرمایهگذاری در
بخش کارآفرینی و تامین منابع مالی استارتآپها صورت گرفته است،
مانند وامهای کارآفرینی.
شــرکتها و افرادی نیز وجود دارند که صرفا به عنوان ســرمایهگذار
میتوانند نیازهای مالی یک استارتآپ را تامین کنند ،اصل این مقوله
چندان جدید نیست اما شرکتهای سرمایهگذاری استارتآپها ،نسبتا
چند سالی اســت که پدید آمدهاند .در این میان نقش سرمایهگذاری
داوطلبانه جمعی یا همــان  Crowd Fundingبیتاثیر نیســت ،این
سرمایهها توســط مراکز مختلف از اشخاص زیادی با هدف کمکهای
داوطلبانه و بدون چشمداشــت سود یا بازگشــت سرمایه ،جمعآوری
میشود.

شتابدهندهها در ازای کمکهای فوق ،بسته به اینکه در کدام مرحله
از ورود ایده خود به آن مرکز باشید ،با تیم اجرایی قرارداد منعقد کرده
و بخشی از سود سهام استارتآپ را به مالکیت خود درمیآوردند .یکی
از کارهای بزرگ این شرکتها برندسازی است.
مراکز رشد()Incubators

مراکز رشد یا  Incubatorبرخالف شتابدهندهها یا دولتی هستند یا
وابسته به مراکز دولتی و سازمانهای زیرمجموعه ،این مراکز معموال از
استارتآپهایی حمایت میکنند که در راستای سیاستگذاریهای
کالن کشوری فعالیت میکنند .مثال در مقطعی ممکن است تولیدات
زیست محیطی یا ارایه خدمات دولت الکترونیک دغدغه مسئوالن و نیاز
فوری جامعه باشد ،طبیعی است که ایدههای با این موضوعات بیشتر
مورد توجه مدیران مراکز رشد قرار میگیرد.
مراکز رشد اکثرا منابع مالی خود را از بودجه دولتی یا سازمان باالدستی
خود تامین میکنند و بازگشت سرمایه در این مراکز وابسته به ساختار
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کانــون

منابع مالی

قانونی خاص همان مرکز سازمانی ،دانشگاهی یا دولتی است.

مسابقات ()Competitions

کانــون

یکی از موثرترین راههایی که یک اســتارتآپ میتواند از طریق آن برای
کسب و کار نوپای خود سرمایهگذار جذب کند ،مسابقات استHackathon .
رویدادی است که برنامهنویسان ،توسعهدهندگان و طراحان دور هم جمع
میشوند تا پروژههای سختافزاری و نرمافزاری انجام دهند.
 TechCrunch Disruptو  DEMOدو شرکت شناخته شده برگزارکننده
مسابقات استارتآپی در دنیا هستند .در ایران نیز شرکت کارزار و مسابقات
استارتآپ ویکند که هر ســاله در دانشگاههای شهید بهشتی ،امیرکبیر،
علم و صنعت ،شریف و تهران برگزار میشود ،فضای مناسبی را برای رشد و
حمایت از استارتآپها فراهم میکنند.
سرمایهگذاری جمعی()Crowdfunding

سرمایهگذاری جمعی در واقع جمعآوری سرمایه از طریق درخواست مبلغ
کمی پول از تعداد زیادی از افراد است .این نوع سرمایهگذاری به دو صورت
سرمایهگذاری درازای پاداش و سرمایهگذاری درازای سهام شرکت انجام
میشود .در سرمایهگذاری درازای پاداش ،از سرمایهگذار در قبال حمایتی
که از استارتآپ میکند ،تقدیر میشود ،به صورتی که از او به عنوان حامی
استارتآپ یا به اشــکال مختلف نام برده میشود یا یک نمونه از محصول
تولیدی به عنوان هدیه برای سرمایهگذار ارسال میشود .مثال برای فردی
که در تولید یک بازی کامپیوتری سرمایهگذاری کرده است ،یک نمونه از
بازی نهایی ارسال میشود.
در نحوه دوم سرمایهگذاری جمعی ،یعنی ســرمایهگذاری درازای سهام،
ســرمایهگذار درازای هزینهای که برای حمایت از استارتآپ پرداخته در
بخشی از سهام شرکت هرچند اندک سهیم میشود.
در زمان صفویــه و احداث سیوســه پــل اصفهان ،معمــاران برای
ساختن مالت ساروج ســرد ،با کمبود تخممرغ مواجه شدند .اهللوردی
خان،فرمانده سپاه شــاه عباس اول ،مامور ســاخت سیوسه پل بود.
او دســتور داد در اصفهان جار بزنند هر کس تخممــرغ اضافه دارد به
ماموران حکومتی تحویل دهد تا ساخت پل زایندهرود زودتر تمام شود.
اصفهانیها هم چنین کردند .این مشارکت اجتماعی را میتوان یکی از
بارزترین نمونههای جمعسپاری در تاریخ ایران قلمداد کرد که نتیجه
آن ،سیوسه پل اصفهان ،همچنان پا برجاست.
جیمز سوروکی  James surowieckiدرسال  2004کتابی نوشت تحت
عنوان  The Wisdom of Crowdsاین کتــاب در ایران با عنوان "خرد
جمعی" ترجمه و منتشر شده است .ســوروکی نظریه جالبی را در این
کتاب مطرح کرد.
بر این اساس که وقتی گروهی مصمم به حل مسالهای شوند ،از متوسط
باهوشترین فرد گروه عملکرد بهتری داشــته و راهحلهای بدیعتری
ارایه میکنند .جمعســپاری صرفا به معنی اشــتراکگذاری یا اهدای
منابع فیزیکی و مالی نیست .یک گروه متمرکز در اتاق فکر هم در حال
جمعسپاری هستند.
جمعسپاری( )Crowdsourcingبه عنوان یکی از شیوههای متداول و
شناخته شده تامین سرمایه برای کســب و کارهای نوپا ،کمتر توانسته
است در حوزه فناوری – البته در ایران – نقش پررنگی داشته باشد ،شاید
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برای مفهومی که تا همین چند سال پیش در وب فارسی هیچ نام و نشانی
از آن وجود نداشت .جمعسپاری بیشــتر از آنکه شیوه ،روش یا رویکرد
اقتصادی باشد ،یک مفهوم از جنس مسئولیت اجتماعی است و بررسی
و قضاوت در مورد چنین مفهومی نیازمند ،شناخت عوامل متعدد و گاه
دور از هم است که به معنادار شدن آن منجر میشود.
چهار الگوی متداول در جمعسپاری

روش اول :اهدا()Donate
خیریهها و موسسههای عامالمنفعه شناختهشدهترین نمونه این روش
جمعسپاری هســتند .کمکهای داوطلبانه دریافت شده به این شیوه،
برگرفته از مســئولیت اجتماعی افراد ،نوعدوستی یا اعانههای مذهبی
است که میتواند شامل حمایت مستقیم مالی یا معنوی در فعالیتهایی
مانند کمک به کودکان کار ،محیطزیست و سایر حمایتهای اجتماعی
باشد .مشــخصه این روش ،اهدایی بودن کمک مالی یا معنوی است،
حمایتکننده هیچ انتظاری در قبال بازگشت یا پیگیری حمایت انجام
شــده ندارد .مهربانه و دونیت از جمله وبهــای ارایهکننده خدمات
جمعسپاری فارسی به این روش هستند.
روش دوم :پاداش()Reward
این روش مناسبترین شیوه برای استارتآپها و کسب و کارهایی است
که تصمیم دارند از تامین ســرمایه در جهت تولید محصول یا خدمت
تجاری مشخصی اســتفاده کنند .برای مثال اگر تولیدکننده یک بازی
رایانهای یا ارایهکننده خدمات خاصی هســتید ،میتوانید بخشــی از
خدمات ،حق اشتراک یا محصولی را که در آینده تصمیم به ارایه دارید،
با شرایط خاص از قبل تعیین شده ،به حمایتکنندگان اختصاص دهید.
روش سوم :مشارکت ()Intercommunity
این روش شبیه به چیزی است که در شرکتهای تعاونی انجام میشود.
در شرکتهای تعاونی عدهای از افراد با هدف مشارکت ،از یک کسب و
کار یا محصول حمایت میکنند و در قبال آن سهام یا بخشی از مالکیت
کسب و کار به صورت دایم ،موقت یا براساس تعداد به آنها واگذار میشود.
این روش با تعاونی یا واگذاری ســهام یک تفاوت اساســی در ساختار
حمایتگونه آن دارد .وقتی کسی سهام یک شرکت را در حالت عادی
خریداری میکند اولین هدف او حفظ ،بازگشــت سرمایه و سودآوری
است .اما در جمعسپاری مشارکتی ،حمایتکننده با هدف به سرانجام
رسیدن کسب و کار در تامین هزینه آن مشارکت کرده و این واقعیت را
میپذیرد که ممکن است کسب و کار شکست بخورد.
روش چهارم :وام()Loan
شیوه پرداخت وام معموال با ضمانت بازگشت سرمایه انجام میگیرد .در
این شیوه جمعســپاری توقع حمایتکننده مانند یک بانک یا موسسه
مالی سودآوری بابت پرداخت نیست ،اما به هر دلیل روی اصل سرمایه
واگذار شده خطر نکرده و ضمانت پرداخت به صورت دوره ،مقطع یا کلی
نیاز دارد .درست مثل زمانی که کســب مبلغی با هدف کمک به کسی
قرض داده و شرایط آسانی برای بازپرداخت آن در نظر میگیرد.
این شیوه جمعسپاری بیشــتر برای کسب و کارهایی مناسب است که
محصول یا خدمات آنها رایگان است یا بنیانگذاران به هر دلیل امکان
واگذاری سهام و مشارکت مستقیم با حمایتکننده را ندارند.
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فرشتگان سرمایهگذاری( )Angel Funding

سرمایهگذاری خطرپذیر ()VC Funding

سرمایهگذاری خطرپذیر  Venture Capitalیکی از شیوههای موفق تامین
مالی کسب و کارهای استارتآپی در دنیا است .در این شیوه ،سرمایهگذار
وارد مشارکت با شرکت استارتآپی میشود و عالوه بر اثرگذاری بر مسایل
مالی و سرمایهگذاری ،در بخش مدیریت و بازاریابی استارتآپ مشارکت
میکند .فرق اینها با فرشتگان این اســت که در همه مراحل کار دخالت
میکنند .این سرمایهگذاری ،یکی از ســرمایهگذاریهای موفق به شمار
میآید.
سرمایهگذاری خطرپذیر در سه مرحله شکل میگیرد:
مرحله اول ،بررسی و ارزیابی کسب و کار نوپا و انعقاد قرارداد است.
مرحله دوم ،مشارکت است که در این مرحله طرفین وظایف تعیین شده
خود را به انجام میرســانند .کارآفرین به تکمیل و نهایی کردن کار خود
میپردازد و سرمایهگذار عالوه بر تامین مالی در بخش مدیریت و بازاریابی
محصول مشارکت میکند.
مرحله ســوم ،خروج اســت که مطابق با آنچه در قــرارداد به عنوان
استراتژی خروج تعیین شده سود و زیان طرفین محاسبه میشود .معموال
فرآیند خروج با فروش سهام سرمایهگذار در بورس صورت میگیرد.
سرمایهگذاران خطرپذیر آن دسته از سرمایهگذارانی هستند که با تقبل
مخاطرات قابل محاسبه یا غیرقابل محاسبه ،فعاالنه با کارآفرینان همراه
شده و با هدف کسب سود نقاط ضعف آنها را پوشش میدهند.
ســرمایهگذاری خطرپذیر فعالیت حرفهای اســت که بیشــتر از طریق
صندوقها یا شــرکتهای ســرمایهگذاری خطرپذیر انجــام میگیرد.
سرمایهگذاران خطرپذیر اغلب زمانی وارد سرمایهگذاری در یک شرکت
میشوند که آن شرکت قبال یک یا دو دوره توسط فرشتگان کسب و کار
تامین مالی شده و محصول یا ایده آن ،تستهای بازار را با موفقیت پشت

انواع استارتآپهای صنعت ساختمان

 :Pre constructionاستارتآپهایی که قبل از اینکه وارد پروژه ساخت
شــویم از نظر عرضه و تقاضای زمین ،تامین مجوزها و تامین نقشــهها
فعالیت میکنند :Construction .اســتارتآپهایی که در زمینه تامین
مصالح ســاختمانی ،تامین نیروی انسانی متخصص ساختمان ،مدیریت
کیفیت ساخت و ...فعال هستند :Post construction .در حوزه فایلینگ
چیزی که عرضه و تقاضــا را به هم وصل میکنــد .در عرصه دادهکاوی
و مدیریت خدمات ســاختمان .انتظار میرود تا ســال  2020ســاخت
و ســاز جهانی به ارزش  10تریلیون دالر برســد .این اتفاقی نیست که
ســرمایهگذاری اســتارتآپها و ونتورها در بخش صنعت ساختمان به
شدت افزایش یافته است .تنها در نیمه اول سال  ،2018سرمایهگذاران
در تکنولوژی ساخت و ســاز بیش از  1.05میلیارد دالر سرمایهگذاری
کردهاند .حجم ســرمایهگذاری در مقایسه با ســال  30 ،2017درصد
افزایش یافته است .در حال حاضر در آمریکا استارتآپهای تکنولوژی
ساخت و ساز نسبت به دیگر انواع استارتآپها ،سرمایهگذاران بیشتری
را به خود جذب میکند .به گفته  ، McKinsey & Companyساخت و
ساز کمترین صنعت دیجیتالی بعد از کشاورزی و شکار است .این نشان
میدهد که حوزه ساختمان فرصت خوبی برای راهاندازی استارتآپهای
جدیداست 4.3 .میلیارد دالر کل سرمایهگذاری انجام شده در تکنولوژی
ساخت و ساز از سال  2009تاکنون است .اما فقدان دیجیتالیسازی تنها
عنصری نیست که منجر به تغییرات اساسی در زمینه تکنولوژی ساخت
شده است .کمبود نیروی حرفهای ،نوســانات قیمت و سقوط بهرهوری
صنعت را دور از پتانسیل واقعی آن قراردادهاست.
[بخشهایی از سخنرانی که شــامل معرفی شرکتها و موسسههای
خارجی و محصوالت خاصی بودند و جنبه عمومی نداشتند ،در اینجا به
نگارش در نیامدند].
مهندس طیبی در ادامه فیلمهایی از این استارتآپها برای حاضران
نمایش داد .وی در پایان به سواالت حاضران پاسخ گفت.
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کانــون

در دنیای استارتآپها ،فرشتگانی وجود دارند که هر کارآفرین آرزوی جذب
این افراد را برای حمایت از کســب و کار نوپای خود در سر دارد .اما چرا به
این افراد لقب فرشته را دادند؟ فرشتگان سرمایهگذاری برخالف دیگر انواع
سرمایهگذاران در مدیریت شرکت دخالت چندانی نمیکنند و درگیر آن
نمیشوند که این امر برای بنیانگذاران استارتآپها بسیار باارزش است.
زیرا میتوانند بدون دخالت یک سرمایهدار که معموال این افراد نگاه مادی
به کسب و کار دارند ،ایده خود را به مرحله اجرا برسانند .معموال فرشتگان
سرمایهگذاری خودشان کارآفرین ،مدیر یا بازنشسته یک کسب و کار هستند
و سرمایه را از منابع شخصی تامین میکنند .هر سرمایهگذار فرشته در حوزه
خاصی از کسب و کار فعال است و میزان سرمایهگذاری آنها معموال مبالغی
بین  40میلیون تا  2میلیارد تومان اســت .سرمایهگذاران فرشته به دنبال
رسیدن به اهداف سرمایهگذاری خود در پروسهای  3تا  8سالهاند .فرشتگان
سرمایهگذاری از این راهها ارزش شرکت یا کسب و کار را میسنجند .برآورد
تجربه و موفقیتهای قبلــی در تجارت ،رقبای موجــود در بازار و قابلیت
رقابتپذیری شما در کنار سایر رقبا ،جو رقابتی بازار و صنعت ،فرصتهای
بالقوه موجود در بازار ،پروژه مالی باورپذیر به طوری که سرمایهگذار را برای
پرداخت چنین مبلغی قانع کند ،نقاط تمایز شما با دیگر رقبا و نحوه ارایه کار.

سر گذاشته و به دنبال تامین مالی جهت تولید و بازاریابی است .انجمن
ســرمایهگذاری خطرپذیر آمریکا NVCA ،هشت شاخص مهم مدنظر
سرمایهگذاران خطرپذیر را به شرحی که در این مطلب به آن اشاره خواهد
شد ،عنوان میکند .این شاخصها تقریبا در اکثر کشورها یکسان یا نزدیک
به هم است .در این شاخصها بیشترین امتیاز به تیم داده شده است.

کانــون

کمیته بازدید برگزار کرد

بازدید از مجتمع استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه و سیلیس

گروهی از اعضــای کانون به دعــوت مهندس مهرداد شــكوهیرازی
( معدن  ،)46مدیرعامل مجتمع اســتخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
و سیلیس ،سهشنبه  13آذر  1397از تاسیسات صنعتی این شركت در
تاكستان قزوین بازدید کردند .پس از بازدید جلسه پرسش و پاسخ در
مورد مسایل روز کارخانه برگزار شد و بازدیدکنندگان با یکدیگر عکس
یادگاری گرفتند .این برنامه توســط كمیته بازدید هماهنگ شده بود
و سرپرستی آن را مهندس کسری حســینی برعهده داشت .همچنین
تعدادی از اعضای كمیته صنعت ،معدن و تجارت و كمیته معدن كانون

نیز در آن شرکت داشتند .شركت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
و سیلیس ،بزرگترین تولیدكننده ماســه و پودر سیلیس برای صنایع
شیشه و ریختهگری كشور است كه در یكی از غنیترین مناطق معدنی
ایران با ذخایر كوارتزیت فراوان ،با استفاده از پیشرفتهترین فناوریها ،به
تولید محصوالت باكیفیت میپردازد .این شركت و سایر كارخانجاتی كه
در كشور در این زمینه فعالیت میكنند ،عالوه بر تامین نیاز كارخانجات
تولید شیشه كشور ،بخشی از تولیدات خود را نیز به كشورهای همجوار
صادر میکنند.

کمیته بازدید برگزار کرد

اعضای کانون در یک گروه  38نفری ،جمعــه چهارم آبان با هم همراه
شدند و به جنگلهای بکر روستای سنگده از توابع سوادکوه سفر کردند.
این سفر ساعت  6صبح آغاز شد .همســفران پس از صرف صبحانه در
منطقه نمرود ،حدود ساعت  10صبح به شهر پل سفید رسیده و مابقی
مسیر را با دو دســتگاه مینیبوس محلی ادامه دادند تا به منطقه بکر
جنگلی برای آغاز پیادهروی برسند.
گروه پس از حدود یک ســاعت و نیــم پیــادهروی در دل طبیعت و
جنگلهای پاییزی برای استراحت میان جنگل توقف کردند ،تعدادی
که عالقمند به پیاده روی بیشتر بودند به اتفاق راهنمای محلی ،به مسیر
خود ادامه دادند و پس از بازگشت ،در فضایی گرم و دوستانه به معارفه
و صرف ناهار پرداختند.
آنها پیش از تاریک شــدن هوا پیادهروی را دوباره آغاز کردند و با سوار
شدن به مینیبوسها از محل عزیمت کردند .در راه برگشت و در هوای
خنک شهر فیروزکوه ،خوردن آش گرم فضای دوستانه بین همسفران
را گرمتر کرد .این سفر که به سرپرستی کسری حسینی (عمران )95و
دستیاری زینب حاجی حسینی (عمران  )86انجام شد ،حوالی ساعت
 10شب پایان یافت.

یکروزدرجنگلهایبکرروستایسنگده
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کمیته تخصصی مهندسی معدن برگزار کرد

تعدادی از اعضای کانون و دانشــجویان دانشــکده مهندسی معدن،
پنجشنبه  22آذر از مجتمع معادن منگنز ونارچ قم ،بزرگترین معدن
منگنز خاورمیانــه بازدید کردند .این برنامه توســط کمیته تخصصی
مهندسی معدن ترتیب یافته بود.
در این برنامه عالوه بــر چند نفر از اعضای کمیتــه تخصصی معدن و
تعدادی از دانشــجویان کارشناسی ارشد دانشــکده مهندسی معدن،
چند نفر از اعضای کمیته صنعت ،معدن و تجارت کانون نیز شــرکت
داشتند .به دلیل مشکالتی که همواره از نظر ایمنی و سایر مسایل برای
بازدید از معادن زیرزمینی وجود دارد ،برپایه اعالم قبلی مجتمع ،تعداد
بازدیدکنندگان به  17نفر محدود شده بود.
حرکت ساعت  6از تهران آغاز شد و گروه پس از صرف صبحانه در بین
راه ،ساعت  9:15به محل مجتمع رســیدند و از سوی رییس مجتمع
(مهندس راغبیان) و تعدادی از مسئوالن و کارشناسان شرکت ،مورد
استقبال قرار گرفتند .در محل مجتمع ابتدا کلیپها و توضیحات فنی
توسط مسئوالن مربوط ارایه شــد که با پاســخگویی به سئوالهای
حاضران ،حدود  2ســاعت به طول انجامیــد .بازدیدکنندگان پس از
پوشــیدن لباس ایمنی ،عازم بازدید از محلهای کار شدند .حرکت به
زیرزمین با استفاده از آسانسور مخصوص چاه معدنی انجام گرفت که
گروه را به طبقه  -290متری رساند .در زیزرمین ،از محلهای کار بازدید
شد و کارشناســان مربوط در هر محل توضیحات الزم را ارایه کردند.
اعضای گروه عالوه بر بازدید زیرزمینی ،از یک برنامه آتشــبازی ،یک
معدن روباز و تاسیسات خردایش و فرآوری مجتمع نیز بازدید کردند.

کانــون

بازدید از معادن منگنز ونارچ قم
بازدیدکنندگان پــس از صرف نهار که مهمــان مجتمع بودند ،حدود
ساعت  16عازم بازگشت به تهران شدند.
اعضای گروه بازدیدکننده ،از مسئوالن و کارکنان عزیز شرکت معادن
منگنز ونارچ بسیار سپاسگزار هستند.
معادن منگنز ونارچ که در حــدود  35کیلومتری جنوبغربی قم واقع
شده ،از سال  1341با ذخیرهای درحدود  5میلیون تن شروع به فعالیت
کرده و با داشــتن ظرفیت تولید 120هزار تن در ســال ،بزرگترین
معدن منگنز خاورمیانه محســوب میشــود .کانی اصلــی براونیت
(سیلیکات منگنز) است .شیب الیه زیاد و ضخامت آن متغیر است که
در قسمتهای کمی ،تا  20متر نیز میرســد .طول کانسار حدود 12
کیلومتر است و تعدادی گسل اصلی آن را به قطعاتی تقسیم کرده که
هر قطعه یک معدن را تشکیل داده است .معدن اصلی این مجتمع که
پیروزی نامیده میشود ،زیرزمینی است و آمادهسازی آن تا عمق 390
متری از سطح زمین ،برنامهریزی شده است .باز کردن معدن توسط دو
چاه قائم انجام شده و طبقات معدن هر کدام  50متر ارتفاع دارند .روش
استخراج کندن و پرکردن و تقریبا نیمهمکانیزه است و با توجه به زیاد
شدن عمق و مشــکالت حمل خاک پرکننده ،روش پرکردن با بتن در
دست بررسی است .محصول استخراجی معادن ،در تاسیسات فرآوری
مجتمع ،دانهبندی و پرعیارسازی میشود .مصرفکنندگان اصلی سنگ
منگنز ،ذوب آهن اصفهان و کارخانههای فرومنگنز هستند .این مجتمع
تاکنون چندین بار در سالهای مختلف ،موفق به کسب عنوان معدن
نمونه و برتر شده است.
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هرچه دارم همه از دولت فنی دارم
مهندس منوچهر احتشــامی ســال  1308در بروجرد به دنیا آمد .وی ســال  1337با درجه
فوقلیسانس در رشته مهندسی راه و ســاختمان از دانشکده فنی فارغالتحصیل شد .مهندس
احتشامی در طول دوره کاری خود سمتهای متعددی را در حوزه خدمات مهندسی و نظارت و
مدیریت ،در طرحهای عمران شهری و راهسازی بر عهده داشته است که برای نمونه میتوان به
مدیرکلی آسفالت ،مدیرعاملی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری و معاونت فنی
و ترافیک شهرداری تهران اشاره کرد .وی در سال  1360پس از بازنشستگی از شهرداری تهران،
شرکت «مهندسین مشاور اتحادراه» را با کمک تعدادی از همکاران قدیمی خود تاسیس کرد و
تاکنون در این شرکت مشغول به کار است.
برخی از مهمترین سمتهای وی در فعالیتهای اجتماعی مرتبط با حرفه ،عبارتند از :عضو هیات
رییسه کانون مهندسین ایران ( 1350تا  -)1357نماینده رشته راه و راهآهن در شورای مدیریت
جامعه مهندسان مشاور ایران -عضو هیات مدیره جامعه روسازی ایران -رییس هیات تجدید
نظر داوری در جامعه مهندسان مشاور -عضو کمیته تهیه نشریه  101مشخصات فنی و عمومی
راه -عضو کمیته تهیه نشریههای  161و  236و  239و طرح هندسی راهآهن.
مهندس احتشــامی در طول زندگی حرفهای خود بیش از  15عنوان کتاب و بیش از  50مقاله
علمی به رشته تحریر درآورده اســت ،با این همه ،جدا از کتابهایی که
در زمینههای تخصصی نگاشته ،توانســته با بیش از 5سال مطالعه و
تحقیق در خصوص فردوســی ،کتاب «در بارگاه فردوسی» را نیز
به رشــته تحریر درآورد .تعدادی از تالیفات دیگر وی عبارتند از:
نقشههای استاندارد (آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک) -پیشگامان
اخترشناسی -راهسازی (دانشگاه علم و صنعت) -دنیای اندیشه-
راهسازی (در  5مجلد ،دانشگاه آزاد اسالمی) -راه و
راهسازی در ایران -راهآهن در ایران -خوزستان
و لرستان در عصر ناصری -پلهای ایران.
مهندس منوچهر احتشامی در سال  1395به عنوان
چهره ماندگار راهسازی معرفی شد و در نهمین
همایش ملی قیر و آســفالت و ماشینآالت ،به
عنوان «چهره برگزیده صنعت قیر و آسفالت
کشور در سال  »96معرفی شد.

گفتوگو
دوشــنبه  24دی در دفتر مهندس منوچهر احتشامی حضور
یافتیم و به گفتوگویی صمیمــی و طوالنی با وی پرداختیم.
گفتارش شیرین و خاطراتش شنیدنی بود .آنها را کمی خالصه
کردیم که در ادامه آن را میخوانید.

پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه ،کار خود را چگونه آغاز
کردید؟
پس از فراغت از تحصیل در ســال  ،1337زندهیاد مهندس بازرگان
که شرکت «یاد» را تاســیس کرده بود ،مرا برای کار در کارخانه تهیه
روغن زیتون در رودبار دعوت کرد .از من پرسید ،حقوقت چقدر باشد؟
گفتم ،حقوق مهم نیست ،مهم رضایت شما در کار است .کار در آنجا جز
روزهای عاشورا و  21ماه رمضان تعطیلی نداشت.
بعد از آن به شرکت «آرمه» رفتم و در شاهی (قائمشهر) برای ساخت
کارخانه نســاجی مشغول کار شدم .شــرکت یاد و شرکت آرمه با هم
شریک بودند.
مهندس عزتاله سحابی هم آنجا بود .از همان ابتدا به هیچوجه درباره
حقوق دریافتی یا اضافــهکار یا پاداش ،چانه نمــیزدم .اگر صداقت،
پشتکار و عالقمندی در کار باشد ،توجه مدیر را به خود جلب میکند و
همین باعث اضافهکار و پاداش میشود .اما یک خصلت داشتم ،صبحها
از روسای خود زودتر در محل کار حاضر میشدم و عصرها از همه دیرتر
محل کار خود را ترک میکردم.
با توجه به سوابق کاری طوالنی ،خاطراتی از دوران کار خود
را بیان فرمایید.
سابقه کاری من در سه قســمت مجزا ،پیمانکاری ،مهندسی مشاور و
خدمات دولتی تقسیم میشود.
زمانی به عنوان رییس کارگاه و شراکت در کار ،در قطعه  26راه اصلی
سیرجان -بندرعباس مشغول به کار شدم .در آن پروژه ،مهندس مشاور
ما ،کامپساکس دانمارکی بود .آنها بسیار دقیق ،سختگیر و باقدرت بر
کار نظارت میکردند.
مهندس واگبو سرمهندس قطعات از کرمان تا بندرعباس بود .مردی
الغراندام و بسیار منضبط که اگر میگفت ســاعت  8صبح به کارگاه
قطعه  26میآید ،همان ســاعت آنجا بود .همین نظــارت باقدرت و
مسئولیت بود که آسفالت سطحی آن سالها دوام آورد .مهندس حسن

از ابوالحسن ابتهاج یاد کردید.
مهندسان مشاور به ابتهاج امپراطور میگفتند .ابتهاج خودش مهندس
نبود اما بسیار برای کشور کار کرد .بسیاری از سدهای مملکت ،از جمله
سد سفیدرود ،سد کرج ،ســد دز ،مربوط به زمان اوست .او مهندسان
مشاور خارجی را برای کار به ایران آورد .مهندس اصفیا را هم به عنوان
معاون خود به کار گماشت.
زندهیاد اصفیا در پلی تکنیک فرانسه درس خوانده بود و در دانشکده
فنی زمینشناسی تدریس میکرد .او هم مرد بسیار جدی و عالقمند
به کار بود .زندهیاد مهندس بهنیا که بعدها وزیر راه شــد ،رییس دفتر
فنی ابتهاج بود .اینها همه کارمندان ابتهاج بودند .بهنیا به ما نیز درس
راهسازی میداد .او مهندس حامی را هم آورد .اما حامی خودش یک
رجل بود .بنابراین چند بار با هم دعوایشان شد و حامی از سازمان برنامه
بیرون آمد.
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جناب آقای مهندس برای شــروع لطفا شرح مختصری از
دوران جوانی خود را بیان فرمایید.
من از نوجوانی کتابخوانی را آغاز کردم .کتابهای وارد شده به بازار را
مطالعه کرده و برای روزنامههایی مانند روزگار نو ،نقد کتاب مینوشتم.
وقتی از بروجرد به تهران آمدم ،هیچ کس را نمیشــناختم .سالهای
آخر دبیرستان را در مدرسه البرز گذراندم .زندهیاد دکتر مجتهدی به
ما انضباط و استفاده از زمان را آموخت .اینکه جمعهها باید سر ساعت 6
بعد از ظهر در شبانهروزی حاضر باشیم و صبحها باید  6صبح در میدان
ورزش .این انضباط که مانند انضباط نظامی بود ،در تمام عمر من کامال
تاثیر گذاشت.

مولوی ،رییس شرکت بود .با وجود آن که من جزو شرکا بودم ،تلگرافی
با این مضمون زدم :اجازه دهید عید یک یا دو روز برای دیدار خانواده
به تهران بیایم .جواب داد :تشریف بیاورید ولی با رختخوابتان .ما عید
هم تعطیل نبودیم.
بخش دوم مربوط به کار در مهندسان مشاور است .کار من در شاهی
(قائمشهر) در شرکت مهندسی مشــاور بود .آن زمان تازه مهندسان
مشاور خارجی از ایران رفته بودند و مشاور ککس آلمانی ،جایش را به
مشاور ایرانی مربع هنجن داد که بعدها به اترس تغییر نام داد .آن زمان
ابوالحسن ابتهاج مدیریت سازمان برنامه را برعهده داشت که مدیری
بسیار قوی و جدی بود.
شرکتهای مشاوران ایرانی تازه تاســیس شده بودند و پرسنل کافی
و مجرب نداشتند .شــرکت آرمه که من کارمند آن بودم مرا به مشاور
مربع هنجن قرض داد .من در آنجا مشاور بودم تا سرمهندس و رییس
پروژه شدم .بعد کار خود را در مشــهد شروع کردم .در مشهد نماینده
تاماالختیار در اســتان خراسان شــدم .من حدود  9ســال در بیابان
بودم .در شرکت راه و ساختمان اندیمشــک برای نیروی هوایی خانه
میساختیم .در تهران و کرج نیز ســرناظر مشاور اترس در سد بیلقان
بودم.
وقتی به تهران آمدم ،به شــرکت مهندسین مشــاور «افق» که تازه
تاسیس شده بود ،پیوســتم .تا آنکه در سال  1347سهامدار شرکت و
عضو هیات مدیره مشاور افق شــدم .کار ما در استانهای خوزستان و
کهگیلویه و بویراحمد و کارفرما نیز وزارت آبادانی و مســکن بود .قرار
بود  2000کیلومتر راههای فرعی در این استانها مسیریابی ،طراحی
و نظارت شود.
قسمتی از راهها از سلســله جبال زاگرس عبور میکرد .یادم میآید،
باید راهی بین دو قریه دیل و آرو ســاخته میشد .مجبور بودیم برای
مسیریابی از قاطر اســتفاده کنیم .شــبها در همان کوهسار چادر
میزدیم.
وسایل کار ناقص و راه پرنشیب و فراز و کوهستانی بود .عالوه بر آن ،در
آن منطقه ،مار فراوان بود .نزدیک به چهار سال در مهندسان مشاور افق
به عنوان مدیر فنی ،طراحی و نظارت راهها ،کار کردم.
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در دورهای در شهرداری تهران مشغول به کار شدید .چطور
وارد شهرداری شدید؟
در سال  1348مهندس شهرســتانی به سمت شهردار تهران انتخاب
شد .پیش از آن رییس اداره برق و استاد دانشگاه مشهد بود .من که از
مشهد با او آشنا شــده بودم ،پس از این انتصاب ،به دیدن او رفتم .وی
به من گفت ،شما کمک کنید من یک قائممقام خوب پیدا کنم .فوری
گفتم ،اگر مهندس عبدالحسین ابراهیمی که از مدیران بسیار خوشنام
و با سابقه وزارت راه و ترابری و رییس کانون کارشناسان دادگستری
است ،بپذیرد ،بسیار عالی است.
همان شــب به منزل مهندس ابراهیمی رفتم و ماجرا را با او در میان
گذاشتم .مهندس ابراهیمی این ســمت را به دو شرط قبول کرد .اول
اینکه در کارش اختیار و قدرت داشته باشد و دوم اینکه ،من با او همکار
شوم .آن زمان من در مهندس مشــاور افق بودم .در نتیجه من هم به
عنوان مدیرکل عمران در شهرداری کار خود را آغاز کردم .نزدیک به
دو سال در مرمت آسفالت شهر و سایر امور عمرانی خدمتگزار بودم تا
آنکه آقای دکتر نیکپی شهردار تهران شد.
آن زمان آقای لسانی که شهردار منطقه یک بود ،میگفت ،احتشامی،
نیکپی تو را قبل از همه از شهرداری بیرون میکند .پس یک گروه را
بفرست تا جلوی خانه او را آسفالت کنند .من گفتم چرا این کار را بکنم؟
چند روز بعد ،دکتر برادر که مدیــر کل اداری بود ،همه مدیرکلها را
جمع کرد و به شهردار معرفی کرد .نیکپی اسم همه را نوشت و گفت
 15روز صبر کنید با هر کس خواستم کار کنم ،اطالع میدهم.
از این داســتان دو روز گذشــت .من یک معاون به اسم آقای ناظمی
داشتم .ایشان ساعت  3بعد از ظهر به من زنگ زد و گفت یک اتوبوس
از میدان فوزیه (امام حسین) به میدان ژاله (هفده شهریور) میآمده و
یک راست به وسط حوض میدان رفته و به کله مجسمه غاز وسط حوض
برخورد کرده است .یک حوض در این میدان بود و یک مجسمه غاز در
وسط آن که از دهانش آب بیرون میآمد .من بالفاصله به محل رفتم و
با جرثقیل اتوبوس را بیرون آوردیم .به ناظمی گفتم ،میدان اینجا کار
نمیکند .بیا میدان را خراب کنیم و چهارراه درست کنیم .پس کار را
شروع کردیم .ساعت  3بعد از نصف شب ،ماشین شهردار آمد .شهردار
پرسید اینجا چه خبر است؟ ناظمی توضیح داد .شهردار گفت ،شما برای
این کار از نیرومند(قائممقام) پرسیدید؟ گفتم ،چرا بپرسیم؟ این یک
کار فنی و جزو وظایف ماســت .تا صبح کار را تمام میکنیم .صبح کار
تمام شد .خیابان هم آسفالت شد.
من ساعت  10صبح به شهرداری منطقه رفتم و صبحانه خوردم .بعد
هم به شهرداری مرکز رفتم و دیدم شــهردار برای من و آقای ناظمی
تشویقنامه نوشــته بود .بعد از این ماجرا ،آقای لسانی میگفت ،من
میخواهم مهره مار را از تو بگیرم .چون ما فکر میکردیم اولین کسی
باشــی که از شــهرداری بیرونت میکنند ،اما اولین کسی بودی که
تشویقنامه گرفتی.
من حدود  12سال در شــهرداری ماندم .در انواع مشــاغل از جمله
مدیرکل فنی ،مدیرکل آسفالت ،مدیرکل شهرسازی و شهردار منطقه
انجام وظیفه کردم.
38

مدتی نیز در وزارت راه مشغول به کار بودید .در این زمینه
توضیح میفرمایید؟
مهندس شهرستانی در ســال  1354به وزارت راه و ترابری منصوب
شد .از شــهردار تهران خواســت که من مامور خدمت در وزارت راه و
ترابری شوم .ابتدا مدیرکل آسفالت وزارت راه و ترابری شدم و سپس
مدیرعاملی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به آن اضافه شد.
بعد از آن با موافقت وزیر ،اداره کل آســفالت را تبدیل به مهندســین
مشاور آزمایشگاه کردیم .نزدیک به سه هزار کیلومتر پروژه برای راههای
غیرآسفالته کشور به صورت آسفالت سطحی تهیه شد که تقریبا کاری
نو در ایران بود .حدود دو هزار کیلومتر از راههای کشور به ویژه در نواحی
جنوبی ،جنوب شرقی و غربی و قســمتی از راه تهران مشهد آسفالت
سطحی شد.
زمانی که مهندس شهرستانی از وزارت راه رفت ،آقای نیکپی به من
گفت به شهرداری برگرد .اما آقای فرحبخشیان که وزیر راه شده بود ،به
من گفت ،بیا از شهرداری استعفا بده و کارمند وزارت راه شو .آن زمان
من  49سال سن داشتم و دولت باالتر از  40سال را استخدام نمیکرد.
کار به نخستوزیر کشید .ایشان دســتور دادند تا عید در آزمایشگاه
بمانم .یعنی نزدیک به چهار ماه و بعد به شهرداری برگردم.
روش ارتقــاء در وزارت راه و ترابری به این طریق بود که مهندســان
در شروع کار ،به صورت کارشــناس بودند و بسته به عالقه ،پشتکار و
صمیمت ،بهتدریج ،معاون و رییس اداره ،معاون مدیرکل و اگر به واقع
صالحیت داشتند ،مدیرکل میشدند .باید بین  20تا  30سال با عالقه
کار میکردید تا مدیرکل میشدید.
حاال متاســفانه این چنین نیســت .بهترین مثــال زندهیاد مهندس
عبداالحد معرفت بود که از ابتدای خدمت در وزارت راه و ترابری ،در
تمام امور چنان صاحب خالقیت بود که شخص از کار کردن با او لذت
میبرد.
از کانون مهندســین ایران بفرمایید .چطور به این کانون
پیوستید و نقش شما در آن چه بود؟
زمانی که در مشــهد بودم ،روزی به فکرم افتاد کــه فارغالتحصیالن
فنی ســاکن مشــهد را جمع کنم و با هم ناهاری بخوریم .آن موقع 8
مهندس فنی ساکن مشهد بودند ،از جمله آقایان بیاتماکو ،تیموریان،
اردکانیکان ،آفرنده و غفرانیها .کمکم افرادی که در شهرهای اطراف
مشهد بودند ،هم اضافه شــدند و جمع ما  18 -17نفر شد .بعد رییس
کارخانه قند گفت ،ما هم مهندســیم ،چرا ما را دعــوت نمیکنید؟
گفتیم شما هم بیایید .رییس تلفنخانه هم گفت میتوانیم در باشگاه
پست ،تلگراف و تلفن دور هم جمع شــویم .در نهایت  30نفر شدیم.
مهندسان کشاورزی هم فهمیدند و آنها هم به ما پیوستند و یک دفعه
 100نفر شدیم .مدیرکل کشــاورزی گفت حاال که اکثریت با ماست،
انتخابات انجام میدهیم .اما چون من موســس بودم ،دبیر این جمع
ماندم .مهندس دری عضو کانون مهندســین ایران که به مشهد آمده
بود گفت بیایید و عضو کانون مهندسینشوید .یک دفعه تمام اعضای
کانون مشهد عضو کانون مهندسین ایران شدند .وقتی به تهران آمدم،
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گفتوگو

گفت و گو

متوجه شدم همه همدورهایها و همکالسیهای ما از جمله مهندس
اعتمادی که مهندس معدن بود ،عضو کانون مهندسین شدهاند .من
هم فعالیت خود را در این کانون شروع کردم .بعد از دو سال در رشته راه
و ساختمان انتخاب شدم و سال بعد دبیر رشته راه و ساختمان شدم.
هیات رییسه کل این کانون ،متشکل از 25نفر بود که به طور مستقیم
انتخاب میشــدند و از رشــتههای مختلف هم  5نفر میآمدند که در
نهایت  30نفر میشدند .از هر رشته با کمتر از  200نفر عضو ،یک نفر و
با بیشتر از آن 2 ،نفر به هیات رییسه معرفی میشد .من تصمیم داشتم،
از رشته به هیات رییسه بیایم که نتوانستم .باالخره آنقدر تالش کردم
که جزو  25نفر انتخاب شدم .در آن دوره مهندس شریفامامی رییس
و مهندس دری هم دبیر بود .بیشتر مهندسان ذیصالح کشور در آن
کانون عضو بودند .از پیمانکاران گرفته تا کارمندان دولت و شهرداری
و  ...افرادی همچون آقایان مهندس جفرودی ،اصغرزاده ،مصدقی ،دکتر
فالح ،شهرستانی و ایزدی.

گویا در همان زمان تشــکیل نظام مهندسی نیز در دستور
کار بود.
بله! اتفاقا یکی از کارهای جالبی که در کانون انجام شــد و من به آن
افتخار میکنم ،انتخابات نظام مهندسی بود .مهندس مظلوم ،معاون
شهرسازی ،آرشیتکت بود .روزی که قرار بود ایشان به وزارت آبادانی
و مسکن بروند و برای تشکیل نظام مهندســی جلسه داشته باشند،
مریض شد.
آقای نیکپی از من خواست که به جلسه بروم .جلسه در دفتر معاون
وزارتخانه آقای کوروس آموزگار تشکیل شده بود و همه آرشیتکتهای
بزرگ کشور در آن حضور داشــتند .افرادی مانند ،فروغی و منقح .هر
چه نگاه کردم دیدم هیچ مهندس ســیویلی آنجا نیســت .برایم این

سوال پیش آمد که نظام مهندسی مگر بدون مهندس راه و ساختمان
میشود؟ منقح پاسخ داد ،شــما بروید پلتان را بسازید .به ساختمان
کاری نداشته باشید.
از آنجا به دفتر آقای شریفامامی رفتم و جریان را تعریف کردم .همان
جا با آقای آموزگار تماس گرفت و گفت ،شــنیدهام میخواهید نظام
مهندسی درست کنید ،کانون مهندسین نباید خبر داشته باشد؟ عین
پرونده را به کانون بفرستید .پرونده به کانون مهندسین رفت و کانون
پرچمدار این کار شد.
در انتخابات دور اول مــن و ابراهیمی و معرفــت و دفتریان از کانون
مهندسین ،کاندیدای هیات مدیره نظام مهندســی بودیم .کتیرایی
و معینفــر و قالیبافیان عضو انجمن مهندســان محاســب و دکتر
امیرسلیمانی رییس این انجمن بود .ما به آنها موتلفه میگفتیم و آنها
به ما دولتی میگفتند.
در روزنامهها شروع به تبلیغ کردیم .مقاطعهکاران و مهندسان مشاور
هم پول خوبی بــه این منظور به ما دادند .بچههای آرشــیتکت پیش
مهندس فرهاد دیبا پسرعموی خانم فرح دیبا رفتند و ایشان نزد فرح
رفت و ماجرا را تعریف کرد .همه کارها درســت شــده بود .آموزگار و
وزیر آبادانی و مسکن حکم برگزاری انتخابات را امضا کرده بودند .شب
انتخابات به من زنگ زدند که خانم فرح دستور داده که انتخابات برگزار
نشود .آن موقع من وزارت راه بودم .مدتی بعد من به شهرداری برگشتم
و وقتی که معاون شــهرداری بودم ،دوباره انتخابات راه افتاد .این بار
قرار شد آرشیتکتها خودشان نظام درست کنند و مهندسان سیویل
و تاسیسات هم نظام خودشان را داشته باشند .باالخره انتخابات انجام
شد .در انتخابات از گروه موتلفه امیرســلیمانی ،قالیبافیان و معینفر
انتخاب شدند و عرفان و فرمانفرماییان هم از تاسیسات و بهنیا ،اعلم،
ابراهیمی و من هم از راه و ساختمان انتخاب شدیم.
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با حکم وزیر آبادانی و مسکن ،در اردیبهشت  1357اولین جلسه هیات
مدیره تشکیل شد .اما اختالف نظری بین اعضا پیش آمد و نتوانستیم
هیات رییسه را تشــکیل دهیم .چندین جلســه در وزارت آبادانی و
مسکن تشکیل دادیم ،اما متاسفانه نتوانستیم جواب بگیریم .در نهایت
نخستین دوره نظام مهندسی به این شکل تمام شد.

گفت و گو

جناب مهندس ،لطفا از فعالیتهای خــود پس از انقالب
بفرمایید.
بعد از انقالب ،مهندس شهرستانی از شــهرداری تهران استعفا کرد
و بنابراین شــهرداری با مشکل زیادی مواجه نشــد .فقط از  5معاون
شهرداری 4 ،نفر را که در ساختمان مرکزی بودند ،بازداشت کردند .من
آن زمان معاون فنی و ترافیک بودم و دفترم در ساختمان دیگری بود.
منشی مرا دستگیر کردند ،اما مرا نه .البته تا شب همه را آزاد کردند .سه
روز بعد شنیدیم که مهندس توسلی شهردار تهران شده است .مهندس
توسلی فارغالتحصیل فنی است که از آلمان و آمریکا نیز مدرک گرفته
اســت .مدتی با هم در افق همکار بودیم .ایشان مهندس خوبی است.
مهندس توسلی از من خواست ،استعفای معاونان شهرداری را بگیرم.
من همه را در اتاق قائممقام شهرداری جمع کردم و همه استعفایمان
را نوشتیم4 .نفر از معاونان کارمندان وزارتخانههای دیگر بودند و من
تنها کارمند شــهرداری بودم .با توجه به سوابقم ،قائممقام شهرداری
که از بخش خصوصی به شــهرداری آمده بود و با روند کارها آشنایی
کامل نداشت ،از من خواست تا به کارم ادامه دهم و به ایشان کمک
کنم 6 .ماه با ایشــان همکاری داشــتم .بعد از آن ،مهندس
توســلی از من خواســت
ســاختمان حــزب ایران
نوین را کــه نیمهکاره بود،
تمام کنــم .این ســاختمان
بعدها به شهرداری و بعد از آن
به وزارت کشور منتقل شد .آن
موقع آقای پیرشفیعی رییس
کارگاه ســاختمان بود .ایشان
همدورهای من در دانشــکده
فنی بود 6 .ماه هم آنجا ماندم
تا آماده شد.
تا ســال  1360در سمتهای
مشــاوره خدمات خود را ادامه
دادم .یک روز نزد توســلی رفتم
و تقاضای بازنشستگی کردم .آن
زمان یک الیحه در شورای انقالب
گذرانده بودنــد که کارمنــدان با
 12سال ســابقه کار میتوانستند
بازنشســته شــوند .من  13سال
سابقه کار داشــتم که  4سال هم
به من بخشیدند و من با  17روز
40

حقوق بازنشسته شدم.

پس از بازنشستگی ،چه کارهایی انجام دادید؟
پس از بازنشستگی ،حدود یک سال در شرکتی که آشپزخانه صنعتی
وارد میکرد ،مشغول کار شــدم .بعد از آن آقای فرآورده که مهندس
مشاور داشت و میخواست شرکت خود را توسعه دهد از من و مهندس
محمد خواســت با او همکاری کنیم .مهندس محمد مسئول بخش
راهآهن شرکت شد و من که در آزمایشــگاه مکانیک خاک کار کرده
بودم ،مسئول بخش خاک شدم .اما گفتند ممکن است ،مهندس گلبن
در وزارت راه ،شما را در جلسهای ببیند و بگوید ایشان طاغوتی بودهاند.
پس بهتر است  6ماه صبر کنید.
گفتم من همین االن به دیدن مهندس گلبن میروم تا تکلیف را روشن
کنم .از قضا منشی ایشان ،قبال منشی خودم بود و توانستم با مهندس
گلبن دیدار کنم .ایشان با من بســیار خوب برخورد کرد .من  5جلد
کتاب راهسازی نوشــتهام که جزو کتابهای مرجع شده است .وی
گفت ،من کتابهای راهسازی شما را خواندهام ،اما خودتان را ندیده
بودم .ماجرای تشــکیل شــرکت را تعریف کردم و گفتم اگر ناراحت
میشوید ،چنین مهندسان مشــاوری را تشکیل ندهیم .پاسخ داد ،ما
اصال به مهندس مشــاور کاری نداریم .عالوه بر این شما که پاکسازی
نشدهاید .در خوزستان کار راهسازی داریم و به شما کار میدهیم .من
هم به همراه مهندس محمد ،مهندس قهرمانی ،مهندس مروســتی
و یک مهندس دیگر ،شرکت مهندســین مشاور «اتحادراه»
را تاسیس کردیم .چون تعداد موسســان  5نفر بودند،
شرکت درجه  2شدیم .اگر  7نفر بودیم شرکت درجه
یک میشدیم.
کارهای زیادی در خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به
ما ارجاع شد .در واقع کارهایی بود که بخشی
از عملیات فنی آن را در شرکت افق انجام
داده بودیم.
سه ســال محمد مدیرعامل بود و من
رییس هیــات مدیره .بعــدا فهمیدم
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گفتوگو

گفت یکی خواجه سنایی بمرد /مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد
کاه نبود او که به بادی پرید  /آب نبود او که به سرما فسرد
گنج زری بود در این خاکدان  /کو دوجهان را بجوی میشمرد

ایشان بسیار پر کار و همیشه در بیابانها بود.
ما دو تا کار بزرگ کردیم .یکی از آنها راهآهن بافق-بندرعباس بود .البته
راهآهن سرتاسری در زمان رضاشاه ساخته شده بود .من کتابی نوشتم
و ثابت کردم که این راه بهترین مسیری بود که در آن زمان انتخاب شده
بود .قرار بود راهآهن ،بندر امام خمینی (شاهپور) در جنوب را به بندر
ترکمن (شاه) در شــمال مرتبط کند .ثابت کردم که چرا از راه شاهی
رفت و از راه قزوین نرفت .االن  40ســال است که حریف نشدهاند راه
قزوین را بسازند ،اما در زمان رضاشاه این راه در عرض  7سال ساخته
شد .اسم کتاب «راهآهن در ایران» است.
مقصد اولیه ،خرمشــهر در کنار اروندرود (شط العرب) بود .اما قبل از
کودتای حزب بعث ،وزیر خارجه عراق ،نوری ســعید ،به ایران آمد و
توافق شــد که اداره شــط العرب را به عراقیها بدهند .حضور آنها در
خرمشــهر برای ما مشکلســاز بود .پس باید بندر امامخمینی (بندر
شاهپور) جایگزین خرمشهر میشد.
مقدمات ساخت بندر شــاهپور در زمان رضاشاه انجام شده و در زمان
محمدرضاشــاه کامل شــد .اما از آنجایی که بندر شــاهپور دور بود،
بندرعباس جایگزین ایســتگاه نهایی راهآهن شد .این راهآهن ،قبال تا
یزد کشیده شده بود و قرار بود تا بندرعباس ادامه یابد که انقالب شد.
پس از مدتی باالخره تا بندرعباس احداث شد.
فاز اول این راهآهن را مهندس مشاور کامپساکس ساخته بود .پس از
انقالب بقیه راه را بین مهندسان مشــاور تقسیم کردند و قطعه
 4بافق-بندرعباس به ما رســید .ایــن قطعه حدود
 20کیلومتر بود و بزرگترین تونل راهآهن که بیش
از  3کیلومتر بــود در این قطعه
قرار داشت .مهندس قهرمانی
گفت ،من پیاده این 20
کیلومتر را میروم

با توجه به تجربه زیادی که در راهسازی دارید ،بفرمایید آیا
راههای ایران با استانداردهای دنیا مطابقت دارد؟
در زمان داریوش کبیر راهی بوده به اســم راه شاهی که از پاسارگاد تا
یونان کشیده شده بود .در حالی که نه تئودولیت داشتند و نه تکنولوژی
امروز را .شاهعباس هم راهها را بازسازی کرد و کاروانسرا ساخت.
مــا در مســیریابی از اســتانداردهای خارجی اســتفاده میکنیم.
آییننامهای به نام آییننامه  101مرجع راهسازی ایران است .من هم
در نوشتن چاپ اول این آییننامه کمک کردم .مهندس اسماعیلپور
از مهندس مشــاور ایران بوســتون ،آییننامه  101را تدوین کرد .ما
از اســتانداردهای خارجی اقتباس و دقیقا اجرا کردیم .همه پیچها،
شیبها و سرباالییها را مثل اینها اجرا کردهایم .یک آییننامه  256هم
برای طراحی هندسی جادهها داریم .همکاران ما هم تمام مشخصات
آییننامه را در راههای جدید رعایت کردهاند.
راه خراب نیست .در ایران راننده و فرهنگ رانندگی خراب است .چه
کسانی در این راهها مســافرت میکنند؟ در ابتدا جادهها در تصرف
چاروادارها (چهارپادار) بــود .بدترین رفتارها و رکیکترین فحشها،
فحشهای چارواداری بود .صادق هدایت کتابی به نام «علویه خانم»
دارد .وقتی این کتاب را بخوانید ،میبینید اینها در ســفر مشهد چه
بالیی بر سر مسافران میآوردند.
هر کدام یک زنجیر به کمر میبســتند و بســیار بیفرهنگ بودند .به
تدریج چاروادارها ،گاریچی شــدند و همان فرهنگ را با خودشــان
آوردند .بعد ماشین الری و بعد ماشین باری آمد .همان چاروادارهای
سابق شدند شوفر این ماشینها .در ماشین الری ،مسافران کف ماشین
مینشســتند و دورش یک توری مرغی بود .مســافران وقتی پیاده
میشدند ،آنقدر خاک روی سر و صورتشــان بود که شناخته
نمیشــدند .در ماشــین باری هم فرش کف ماشین
میانداختند .بعد اتوبوس و ماشــین سواری
آمد و همان فرهنــگ با آنها آمد .این
فرهنگ چارواداری اســت .البته هر
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خواهر محمد ،همسر مهندس گلبن اســت .به همین دلیل مهندس
گلبن مرا خواســت و گفت به خاطر قوم و خویشــی صالح نیست که
محمد اینجا مدیرعامل باشــد .بنابراین من مدیرعامل شدم و محمد
رییس هیات مدیره.
در خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،اصفهان و شیراز کارهای بزرگی
انجام دادیم .خدا مهندس نوذر قهرمانی را رحمت کند .من در رثای او
یک مطلب نوشتهام:

تا مسیر بهتری پیدا کنم و پیدا هم کرد .در نتیجه طول تونل  4و نیم
کیلومتری به  3کیلومتر و  300کاهش یافت .با زحمات ایشان هم طول
تونل و هم حجم عملیات کاهش یافت.
مقاطعهکار این راه «دیوو» کرهجنوبی بود و کار را بسیار خوب و سر
موعد انجام داد .البته اتریشیها هم کمک کردند ،چرا که کرهایها از
سیستم اتریشی اســتفاده میکردند .آنها این سیستم را اولین بار به
ایران آوردند .ما پل با دهانه  80متر نداشتیم .کار بسیار بزرگی بود.
کار دیگری که انجام دادیم  4خطه کردن راه اصفهان به شیراز بود .این
جاده متلعق به زمان شاهعباس بود که مدام عریضترش کرده بودند.
اما چند گردنه صعبالعبور داشت ،از جمله گردنه کولیکش .ما آن را
اصالح کردیم و جاده را چهار خطه کردیم .یک پل قوسی بسیار زیبا هم
در کهگیلویه و بویراحمد ساختیم که پل پادوک نام دارد و وزارت راه
عکس آن را به عنوان یکی از کارهای بزرگ منتشر کرده است.

گفتوگو

گفت و گو
کس ماشین میخرد ،چاروادار نیست .اما ناخوداگاه این فرهنگ را یاد
گرفته و انجام میدهد.
االن آیا میتوانیم حریف موتورسوارها شویم؟ اگر فرهنگ اصالح شود،
مشکالت رانندگی نیز اصالح میشود.

از نظر آسفالت چه میفرمایید؟
نخستین کارخانه آســفالت ایران را حسن تیزپا ســاخت .از این نظر
مشــکل داریم .البته این مشــکل هم باز به فرهنگ ســاخت و ساز
برمیگردد .فرنگیها کارخانه آســفالت فول اتومات ســاختهاند .ما
بهترین ماشینها و کارخانه آســفالت را میخریم اما در اجرا مشکل
داریم .تا آنجا که دست در کار نیست ،همه چیز از دانهبندی تا پخت،
درست است .بعد از پخته شدن ،آسفالت را در کامیون میریزند .مشکل
از اینجا آغاز میشود.
آسفالت از کارخانه که بیرون میآید باید  140تا  150درجه سانتیگراد
و وقتی به جاده میرســد باید  110تا  115درجه سانتیگراد حرارت
داشته باشد .باید مسیر بین کارخانه و جاده حداکثر  40کیلومتر باشد و
کامیون حتما باید روپوش داشته باشد که آسفالت سرد نشود .آسفالت
به کنار جاده میآید ،اما کسی نیست که درجه بگذارد و ببیند حرارت
مناسب است یا نه؟ بارها دیدهام راننده آسفالت را بار زده و رفته چای
خورده و آسفالت تا به جاده برسد  ،سرد شده است .نه راننده و نه کارگر
آموزش ندیدهاند.
در آسفالت خیابان شــاهرضا (انقالب) نهایت دقت شد .در نتیجه این
آسفالت نزدیک به  14-13سال دوام آورد .در آن پروژه هر 300-200
متر یک مهندس نظارت میکرد .اما خیابان جردن را آسفالت کردیم،
بیشتر از دو ســال دوام نیاورد .چون در جردن آمدیم آسفالت اختراع
کنیم .وقتی قیر  60تا  70به آســفالت میزدیم ،تابستان محکم بود و
زمســتان ترک میخورد .وقتی قیر  85تا  100به آسفالت میزدیم،
تابستان نرم میشد و زمســتان محکم بود .با ناظمی تصمیم گرفتیم
نصف از این نوع و نصف از آن نوع باشد ،آسفالت بیشتر از یک سال و نیم
دوام نیاورد .نمیشود اختراع کرد .در انستیتوهای تحقیقاتی آزمایش
میکنند .اما ما نه چنیــن کاری انجام میدهیم و نه میخواهیم انجام
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دهیم و نه کسی از ما چنین آزمایشی میخواهد .من هم در شهرداری و
هم در وزارت راه ،مدیرکل آسفالت بودم ،اما حریف نشدم .غلتک حرکت
میکند .یک نفر با لنگ پشــتش حرکت میکند و به غلتک گازوئیل
میمالد تا نرم شود و بهتر حرکت کند .در حالی که گازوئیل آسفالت را
خراب میکند .برای این کار به جای گازوئیل باید از آب و صابون یا پودر
رختشویی استفاده کرد که به آسفالت صدمه نزند.
خوشبختانه درحال حاضر ،مرکز تحقیقات مسکن ،یک کالس آسفالت
راهاندازی کرده است و کارگران فنی آســفالتکار ،رانندگان غلتک و
صاحبان کارخانه آسفالت ،تا در این مرکز آموزش نبینند ،نمیتوانند
کار کنند.
اگر این کار درست انجام شود ،آسفالت در ایران میتواند  12-10سال
کار کند .دوام آسفالت باید  15سال باشــد ،اما ما تا حاال نتوانستهایم،
آسفالت  15ساله درست کنیم.

وضعیت ارتباط کارفرما ،مشاور و پیمانکار در قدیم و امروز
چه تفاوتهایی کرده است؟
از زمانی که مهندسان مشاور خارجی به ایران آمدند ،همواره میگفتند
کار عمرانی مانند یک مثلث متساویاالضالع است که در سه ضلع آن،
کارفرما ،مشاور و پیمانکار قرار دارند .متاسفانه تدریجا این مثلث تغییر
شکل داده و ضلع کارفرما مرتبا طویلتر شده و ضلع مشاور و پیمانکار
کوتاهتر.
به شــکلی که کارفرما اکنون در همه کارها مداخله میکند .مهندس
بهنیا استاد راهسازی که وزیر راه هم شد ،میگفت اگر پلی غلط طرح
شود میتوان آن را خراب کرد و به جای آن پل دیگری ساخت .اما اگر
طرح هندسی راهی غلط باشد ،دیگر نمیشود کاری کرد.
شما در زمینه تاریخی هم مطالعاتی داشتید؟ چون مکاتبهای
که با ایرج افشار داشتید منتشر شده بود.
پدربزرگم به نام احتشام نظام ،مالک بود و در بروجرد زندگی میکرد.
پدرم در سال  1320برایم تعریف کرد که سه پشت او احتشامالدوله بود
و احتشامالدوله پسر هفدهم عباس میرزای نایبسلطنه بود.
احتشامالدوله حکمران عربستان (خوزستان) و لرستان و مزافات بود.
ایشان عموی ناصرالدین شــاه بود و با ناصرالدین شاه مکاتبه داشت.
نامههایی که به ناصرالدین شــاه نوشته در دســترس نیست .زندهیاد
ایرج افشــار میگفت احتمال دارد آن نامهها در کتابخانه ســلطنتی
پیدا شــود ،چون نامهها به تهران میآمد .اما احتشامالدوله نامههایی
را که ناصرالدین شاه ،امیرکبیر و میرزاآقاخان نوری به او مینوشتند،
جمع کرده و کتابی درست کرده بود و اسمش را گذاشته بود« ،کتاب
پادشــاه» .پدربزرگم تعریف میکرد که یک روزی دالل عتیقهای به
بروجرد آمد و این کتاب را دید و آن را به قیمت  7تومان از او خرید .در
سال  1310این رقم بسیار زیاد بود .دالل کتاب را به تهران برد .آقای
هژیر که اهل عتیقه بود ،وقتی کتاب را دید آن را به قیمت  80تومان از
آن دالل خرید .این کتاب در کتابخانه آقای هژیر بود .وقتی هژیر کشته
شد ،کتابخانهاش را به دانشگاه تهران دادند.
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سابقه تدریس نیز داشتید؟
نزدیک  8سال در دانشگاههای مختلف تدریس کردم .تدریس دروس
راهسازی در دانشکده نقشهبرداری ،روســازی راه در دانشگاه علم و
صنعت ،مصالح ساختمانی در دانشکده صنعتی امیرکبیر ،راهسازی در
دانشکده خواجهنصیرطوسی و روسازی راه در دانشگاه آزاد اسالمی از
سوابق آموزشی من است .از تدریس واقعا لذت میبردم.
ممکن است کمی هم از زندگی خانوادگی خود بفرمایید؟
ســال آخر دانشکده که بودم با دختر خانمی در دانشکده فنی آشنا
شدم .زمانی که هر دو مهندس شدیم با هم ازدواج کردیم .سپس ایشان
که مهندس شیمی بود به وزارت صنایع و معادن رفت .اما زمانی که برای
کار به سیرجان رفتم با گرفتن مرخصی بدون حقوق کنار من بود تا به
تهران بازگشــتیم .وی نهایت همکاری را با من داشت .شبها تا صبح
در کارهایی که مجبور به شبکاری بودم در کنار من حضور داشت.
پســر بزرگم را ســال  1355در حالی که کالس دهم بــود به آمریکا
فرستادم.
خانمم فشــار آورد که مریم دخترم را هم باید بفرستیم .به این ترتیب
دخترم را هم وقتی کالس هفتم بود ،فرستادیم .پسر کوچکم هم چون
در آمریکا متولد شده بود ،او هم رفت .خانمم نیز به همراه آنان به آمریکا
رفت .آن موقع تازه «اتحادراه» را راهاندازی کرده بودیم و دخلمان کفاف
خرجمان را نمیکرد .خانمم آنجــا خیاطخانه باز کرد و لباس عروس
میدوخت و کارش گرفت .تا اینکه بابک ،پسر بزرگم ،تحصیالتش تمام
و مهندس شد و به کمک ما آمد .من هم کارم اینجا بهتر شد و توانستیم
پساندازی داشته باشیم.
زمانی که در شرکت افق کار میکردم 1000 ،متر زمین در الهیه خریده
بودم و در آن یک خانه بســیار زیبا ســاختم .وقتی خانواده به آمریکا
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آقای افشــار رییس کتابخانه تهران بود .من به واسطه رفاقت با دکتر
دولتآبادی با ایشان آشنا شده بودم .مرد بسیار دانشمندی بود .البته
نسخهشناس هم بود .من خدمت ایشان رفتم و ماجرا را تعریف کردم.
من سرنخ را به ایشان دادم تا کتاب را پیدا کند .یک روز به من تلفن کرد
و گفت خود نخ را پیدا کردم .وقتی به کتابخانه دانشــگاه تهران رفتم،
دیدم کتاب روی میز ایشان است .گفت کتاب خطی است و نمیتوانی
آن را بیرون ببری .فقط میتوانم فیلم آن را بردارم و به تو بدهم .من فیلم
را گرفتم و تبدیل به کتاب کردم و این کتاب اکنون در دسترس است.
با مطالعه کتاب میفهمید که میرزاآقاخان نوری آنقدرها هم آدم بدی
نبوده است .ما چون میخواهیم امیرکبیر را بزرگ کنیم ،او را خفیف
میکنیم.
خواندن کتاب بسیار طول کشید .چون خط آن نستعلیق شکسته است
و نمیتوان آن را به راحتی خواند .یک آقایــی در بازار در خواندن این
نسخهها تبحر داشت .او برای خواندن هر کلمه  5تومان گرفت .باالخره
کتاب را به نام «تاریخ خوزستان و لرســتان» تهیه کردم .به هر جهت
موسسه وابسته به نهاد ریاست جمهوری ،کتاب را چاپ کرد .من در هر
کدام از کتابهای سبز بنیاد افشار هم یک مقاله دارم.

رفتند ،چون پول نداشتیم ،مجبور شــدیم خانه الهیه را به قیمت 32
میلیون تومان بفروشیم.

نقش داشکده فنی را در موفقیت و مسیر زندگی خود چگونه
ارزیابی میکنید؟
حافظ میگوید هر چــه دارم همه از دولت قرآن دارم .من این شــعر
را عوض کرده و میگویم هــر چه دارم همه از دولــت فنی دارم .من
همه پیشــرفتم در زندگی را مدیون فنی هســتم .به خاطر مهندس
فنی شدن بود که توانستم در مشــهد کانون مهندسین را راهاندازی
کنم .در غیر اینصورت نه با مهندس شهرســتانی دوست میشدم و نه
معاون شهرداری تهران میشدم .اگر فنی نبودم به این پیشرفت نایل
نمیشدم.
در دانشکده فنی به ویژه مهندس حامی به ما یاد داده بود که در مقابل
مهندسان خارجی خود را دســت کم نگیرید .وی میگفت ،آنها که به
ایران میآیند ،چندان بیشتر از شما نمیدانند.
این ســخن برای من مصداق کامل یافت .در سال چهارم دانشکده در
سد سفیدرود که تازه شروع شده بود ،به عنوان کارآموز کار میکردم.
رییسی به نام مسیو لوپولو داشتم.
کار او محاسبه مقدار بتنریزی روزانه بود .من نیم ساعت قبل از وقت به
محل کار میرفتم و با دوربین دقیقا بتنریزی روز قبل را تعیین کرده
و دوربین را تراز میکردم .او سر ساعت میآمد .با یک لگد به سه پایه،
دوربین را از تراز خارج میکرد و خود با حوصله دوربین را تراز میکرد.
همان کارهای مرا انجام میداد و میرفت .یک بار نه حساب مرا قبول
نکرد و نه تراز دوربین مرا .اینجا بود که من به یاد سخن پربهای مهندس
حامی افتادم.
و کالم آخر؟
با اندک تفاوت با فرموده شیخ اجل سعدی

«نمرد آن که ماند پس از وی به جای /پل و راه هموار و مهمانسرای»

از فرصتی که به ما دادید بسیار سپاسگزاریم.
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برگزاری آیین ورودی نودانشجویان دانشکده فنی
آیین ورودی نودانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران ،صبح یکشنبه
 8مهر در تاالر چمران دانشکده فنی با حضور رییس و مسئوالن دانشکده
فنی ،دبیر کانون و نماینده بنیاد حامیان فنی برگزار شد.
در ابتدای مراســم دکتر ســلطانی رییس پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران در سخنانی ضمن خیرمقدم به نودانشجویان به تشریح
امکانات این دانشــکده پرداخت .وی با بیان ارتقای دانشکده فنی در
رتبهبندی جهانی ،افزود« :اگر فقط بار علمی دانشکده فنی مورد ارزیابی
قرار گیرد این رتبه باز هم بهبود مییابد .به طوری که در آخرین ارزیابی
علمی در جهان ،دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران رتبه نهم را کسب کرد ».وی در بخش دیگری از سخنانش
به ایجاد مراکز نوآوری در دانشکده فنی و دانشگاه تهران اشاره کرد و از
دانشجویان دعوت کرد تا با حضور در این مراکز ایدههای خود را ارایه
دهند.
در بخش دیگری از برنامه مهندس روزبه صالحآبادی (عمران  ،)80دبیر
کانون ،به معرفی این تشکل پرداخت .وی ضمن تاکید بر غیرانتفاعی،
غیردولتی و غیرسیاسی بودن کانون مهندسین فارغالتحصیل دانشکده
فنی گفت« :در کانون از فارغالتحصیالن دوره نخست تا فارغالتحصیالن
سال قبل عضویت دارند.
همچنین کانون دانشجویان فنی را نیز از بدو ورود به عضویت میپذیرد.
به همین منظور امروز همــکاران ما در دبیرخانه کانــون با حضور در
دانشکده فنی آماده عضوگیری هستند».
44

مهندس صالحآبادی به پراکندگی فارغالتحصیالن فنی در اقصی نقاط
دنیا اشــاره کرده و افزود« :حضور فارغالتحصیالن و اســتادان در این
کانون میتواند فرصتی مغتنم را برای اعضای جوان کانون و اســتفاده
از تجربیات قدیمیترها فراهم میکند ».ســخنان معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشــکده دکتر حســنلو ،معاونت کتابخانه دانشکده فنی،
نماینده انجمنهای علمی دانشکده ،نماینده انجمن اسالمی ،نماینده
بسیج دانشجویی و اجرای سرود آیینی از بخشهای دیگر برنامه بود.
ســپس مهندس هرمز ناصرنیا (معــدن  ،)47بازرس بنیــاد حامیان
فنی ،با تاکید بر تاسیس بنیاد حامیان فنی با حمایت و ایده کانون ،به
عالقمندان به فنی پیشــنهاد داد ،حمایت مالی خود را هر چند ناچیز
از این بنیاد دریغ ندارند .این بنیاد نقش بســزایی در تجهیز و نوسازی
دانشکده فنی و اعطای وام و جایزه به برترین دانشجویان فنی دارد.
در فواصل برنامه فیلمهایی از معرفی دانشــکده و مفاخر دانشکده به
نمایش درآمد .در ادامه فیلمی به منظور معرفی بنیاد حامیان فنی به
نمایش درآمد.
اهدای جایزه  FOEبخش دیگری از برنامه بود .در این بخش به رتبههای
اول تا سوم هر رشته در هر سال جایزهای اهدا شد.
بازدید از کالسهــا و بخشهای مختلف پردیس دانشــکدههای فنی
دانشگاه تهران ،بخش پایانی مراسم را به خود اختصاص داد .در حاشیه
این مراســم بیش از ۵۰۰نفر از دانشــجویان با تکمیل فرم به عضویت
کانون درآمدند.
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مشارکت اعضایهیاتعلمیدانشکدهمهندسیعمران
دراجالسبینالمللیخاورمیانه-اروپا
دانشکده فنی :اجالس بینالمللی همکاریهای مشترک خاورمیانه -اروپا
 MEEFاز  ۲۷تا  ۲۹مهرماه ( ۱۹تا  ۲۱اکتبر) در جزیره کیش به میزبانی
دانشگاه تهران و با همکاری دانشگاههای صنعتی شریف ،امیرکبیر ،علوم
پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران در چهار محور آب ،انرژی ،بیماریهای
غیرواگیر و شهرها برگزار شد .در این اجالس که متخصصان و نمایندگان
نهادهای حمایتکننده پژوهش در زمینههای فوق از کشورهای منطقه
و اروپا مشارکت داشتند ،ضمن ارایه پیشنهادهای محققان داخلی برای

همکاریهای مشترک تحقیقاتی ،نقشه راهی برای پیشبرد همکاریهای
مشترک بین منطقهای تدوین شد تا امکان مشارکت محققان دانشگاهی
در پروژههای بزرگ حمایت مالی از پژوهشها در سطح اروپا فراهم شود.
گفتنی است دکتر بنفشه زهرایی ،دکتر سارا نظیف و دکتر پیمان بدیعی
از دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشــکدههای فنی در بخش آب
این اجالس مشارکت گســتردهای در زمینه هدایت ،ارایه پیشنهادهای
پژوهشی و سخنرانیهای علمی داشتند.

انتصاب مهندس عالمزاده به عنوان مشاور رییس کمیته ارتباط
با فارغالتحصیالن در دانشکده مهندسی عمران
دانشکده مهندسی عمران :مهندس علیرضا عالمزاده (عمران  ،)67خزانهدار کانون ،آبان امسال به مدت ۳
سال از سوی رییس دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،به عنوان مشاور
رییس و عضو کمیته ارتباط با فارغالتحصیالن و شرکتهای مهندسی عمران در این دانشکده منصوب شد.
کانون مهندسین فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران این انتصاب شایسته را به مهندس عالمزاده
تبریک گفته و برای ایشان توفیق روزافزون آرزومند است.
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وسیلهای که دویدن را تندتر و آسانتر میکند
دانشکده فنی

دانشگاه تهران :پژوهشگران دانشــگاه تهران نوعی «اسکلت خارجی»
اختراع کردهاند که نیویورک تایمز آن را «وسیلهای برای تندتر و آسانتر
دویدن» معرفی کرده است.
رضوان نصیری و ارژنگ احمدی ،دانشــجویان دانشکده مهندسی برق
و کامپیوتر دانشــگاه تهران با هدایت اســتاد خود ،دکتــر مجید نیلی
احمدآبادی ،موفق به اختراع وسیلهای شدهاند که دوندگان با پوشیدن
آن میتوانند راحتتر بدوند.
نیویورک تایمز در گزارشی در این باره مینویســد :این وسیله ابداعی
میتواند به عنوان یک وسیله کمکی سرعت دوندگانی را که نمیتوانند
پا به پای حریفان تمرینی خود بدوند یا کسانی که دویدن را دشوار تصور
میکنند ،به شکل غیر قابل انتظاری افزایش دهد.
این وسیله به عنوان نوعی پوشش سبکوزن که دور کمر و رانها بسته
میشود ،میتواند کارایی دویدن فرد را حداقل  ۸درصد افزایش دهد و
باعث شود که دویدن راحتتر احساس شود.
پژوهشهای اخیر محققان در جهان بر انواع مختلف وســیلهای تمرکز

دارند که آنها را «اسکلتهای خارجی» ( )exoskeletonsمینامند .برخی
از این ابزارها از باتری یا سایر منابع انرژی برای فراهم کردن قدرت بیشتر
استفاده میکنند تا ضعف موجود در بدن شخص را برطرف سازند .برخی
دیگر به جای افزایش قدرت کاربران صرفا از هدر رفت انرژی جلوگیری
میکنند و بنابراین عملکرد بدن را بهینه میکنند.
گزارش نیویــورک تایمز حاکی از آن اســت که این اختــراع عالقه و
کنجکاوی سایر متخصصان را برانگیخته است به طوری که راجر کرام،
استاد پیشکســوت بیومکانیک در دانشــگاه کلرادو درباره این وسیله
میگوید« :این وسیله ،زیبایی خاصی دارد .وســیلهای ساده و زیبا که
هوشمندانه این امکان را برای افراد فراهم میکند تا از نیروی عضالنی
خود با بهینگی بیشتر استفاده کنند».
مقالــه Reducing the Energy Cost of Human Running Using
 )an Unpowered Exoskeletonمربــوط به این اختــراع در IEEE
Transactions on Neural Systems and Rehabilitation
 Engineeringمنتشر شده است.

انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشکده فنی
به عنوان مقاله برتر کنفرانس بینالمللی
دانشکده فنی :مقاله اســتاد و دانشجویان دانشــکده مهندسی برق و
کامپیوتر پردیس دانشــکدههای فنی ،مقاله برتر کنفرانس بینالمللی
«الکترونیک قدرت و کنترل حرکت» در مجارســتان شد .دکتر جواد
فیض ،توحید آصفی و محمد عظیمخان از دانشــکده مهندسی برق و
کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی موفق به کسب عنوان و گواهینامه
بهترین مقاله این کنفرانس شدند.
این مقاله که با عنوان «طراحی ژنراتورهای آهنربای دایم شارمحوری دو
روتوره» نگاشته شده ،در هجدهمین کنفرانس بینالمللی «الکترونیک
46

قدرت و کنترل حرکــت  »2018 IEEE-PEMCبــه عنوان بهترین
مقاله انتخاب شــد .کنفرانس بینالمللی «الکترونیک قدرت و کنترل
حرکت»  ۲۶تا  ۳۰آگوست  ۲۰۱۸مطابق  4تا  8شهریور  1397در مرکز
کنفرانس شهر بوداپست مجارستان برگزار شد.
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افتخارآفرینیدانشجویاندانشکدهمهندسیشیمیپردیس
در دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار
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دانشکده فنی :دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار  ۲و  ۳آبان
 ۱۳۹۷به همت دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکدههای فنی
برگزار شد و با اعالم نفرات برتر و اهدای جوایز به کار خود پایان داد .در
این مسابقه تیمهای دانشجویی از دانشگاههای سراسر کشور به رقابت
پرداختند که در پایان ،تیم کمیکار دانشکده مهندسی شیمی پردیس
دانشــکدههای فنی با نام  ،FCV Juniorبا حضور دانشــجویان رشته
مهندسی شــیمی به نامهای :آروین نظری ،مبینا رجبی و الیکا شمس
موفق به کسب مقام نخســت بخش عملکرد شدند .دکتر پیام زاهدی،
دبیر اجرایی دوازدهمین دوره مسابقات کشــوری کمیکار در تعریف
کمیکار گفت )Chem-e-car(« :مخفف ماشین مهندسی شده شیمیایی
( )Chemical engineered machineو یک مســابقه جهانی شناخته
شده برای دانشجویان رشتههای مهندســی شیمی ،پلیمر ،مکانیک و
برق اســت ».وی با بیان اینکه این مســابقات اولین بار توسط انجمن
مهندسین شــیمی آمریکا ( )AIChEمطرح شد ،خاطر نشان کرد« :با
توجه به اهمیت موضوع از جهت انطباق دروس خوانده شــده توسط
دانشــجویان با فعالیتهای عملی در عرصه تکنولوژی در سال ۱۳۸۳
در دانشــگاههای ایران نیز مطرح شــد و اولین دوره آن در دانشــگاه
علم و صنعت و پس از آن دومین دوره ســال  ۱۳۸۴در دانشگاه تهران
برگزار شد ».دکتر زاهدی افزود« :بعد از  ۱۳سال دانشگاه تهران به همت
و تالش مستمر دانشکده مهندسی شــیمی ،انجمن علمی مهندسی
شیمی و پلیمر دانشکده مهندســی شیمی پردیس دانشکدههای فنی
و انجمن مهندسی شــیمی ایران برای دومین بار میزبان دوازدهمین
دوره مسابقات کشوری کمیکار با مشارکت  ۲۸تیم دانشجویی و  ۸تیم
دانشآموزی شده است».
به گفته دبیر اجرایی دوازدهمین دوره مســابقات کشــوری ،تیمهای
شرکتکننده این دوره با دقت داوری اولیه شدند و از حدود  ۶۰تیم که
اعالم آمادگی کرده بودند ،تعداد  ۳۶تیم انتخاب نهایی شده تا به رقابت
بپردازند .وی با اظهار اینکه مســابقات در پنج بخش پوستر ،ایده برتر،
جداسازی ،لیگ آزاد و عملکرد برگزار شد ،گفت« :در روز اول تیمها با
ارایه پوستر و ماشینهای خود توسط داوران برگزیده مورد ارزیابی قرار
گرفتند و در آخر این روز نفرات اول تا سوم بخش پوستر و همچنین ایده
برتری که میتواند روی نیروی محرکه یا سیســتم ترمز ماشین باشد،
تعیین شدند».
وی در پایان افزود« :بــرای اولین بار در دوازدهمین دوره مســابقات
ملی کمیکار در دانشــگاه تهران بخش جداســازی آب و اتانول نیز در
دســتور کار قرار گرفت که تنها با یک تیم شــرکتکننده همراه بود
و البته کیفیــت برگزاری مســابقه را دوچندان کرد .در این قســمت
مخلوط آب و اتانول ( ۳۰درصــد الکل) باید توســط فرآیند تقطیر و
درصد خلوص الکل افزایش مییافت تا ماشــین بــرای حرکت از آن
استفاده کند».
47
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خانواده فنی

خانواده فنی

نگاهی به صنعت فوالد ایـران
و با کشــور آلمان جهت تامین تجهیــزات و ماشــینآالت مذاکره و
قرارداد منعقد شــد ،اما با شــروع جنــگ جهانی دوم ایــن عملیات
ناتمام ماند.
مهندس جواد معارفیان
حدود سه دهه بعد بخش خصوصی در حومه اهواز چند واحد نورد مقاطع
مکانیک
ساختمانی و یک واحد تولید فوالد از طریق ذوب قراضههای آهنی ایجاد
سال فارغالتحصیلی1351
کرد .دولت نیز با کمک مشاوران فرانسوی ،مطالعاتی برای تاسیس ذوب
تاریخچه
آهن را آغاز کرد که منجر به تشــکیل "شرکت ملی ذوب آهن ایران" و
اقدامات الزم برای ایجاد واحد فوالدســازی در ایران به قبل از ســال انعقاد قرارداد با شوروی سابق در سال  1344شد.
 1310برمیگردد .بدیــن منظور براســاس مطالعات انجــام گرفته از سال  1346در دشت طبس استان اصفهان عملیات اجرایی کارخانه
در اطراف کرج زمین وســیعی جهت اجــرای پــروژه در نظر گرفته ذوب آهن اصفهان جهت تولید فوالد از طریق احیای سنگآهن توسط
52
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خانواده فنی

کک زغالسنگ (کوره بلند) آغاز شد که در نهایت در سال  1350تولید
فوالد به بهرهبرداری رسید .در سال " 1349شرکت ملی صنایع فوالد
ایران" جهت تولید فوالد از طریق احیای سنگآهن توسط گاز طبیعی
با دو واحد فوالد خوزستان و فوالد بندرعباس تاسیس شد.
واحــد فوالد خوزســتان بــا ســه روش احیــای مســتقیم (پروفر،
میدرکس ) HYL،در زنجیره فوالد قرار گرفت و واحد پروفر آن در سال
 1356ساخته شد و بهرهبرداری از آن عمال در سال  1370انجام شد.
در حال حاضر روش احیای مســتقیم پروفر منســوخ شــده و فوالد
خوزســتان در ردیف دوم تولیدکننده فوالد به روش احیای مستقیم،
(روشهای میدرکس و  ) HYLفعال است.
فوالد بندرعباس نیز در سال  1358با مصوبه شورای انقالب به مبارکه
اصفهان منتقل و تحت نام فوالد مبارکه فعالیتهای اجرایی آن آغاز شد
که در حال حاضر با روش احیای مستقیم میدرکس بهعنوان نخستین
تولیدکننده فوالد کشور به روش احیای مستقیم فعال است.
قابل ذکر است که بعد از انقالب دو شــرکت ذوب آهن ایران و صنایع
فوالد ایران با هم ادغام و "شرکت ملی فوالد ایران" تاسیس شد.
ســایر واحدهای تولید فوالد که به تدریج احداث شدهاند ،شامل فوالد
خراسان در نیشابور ،فوالد هرمزگان در بندرعباس ،فوالد چادرملو در
یزد ،فوالد ارفع در اردکان ،فوالد گلگهر در ســیرجان و فوالد زرند در
کرمان هستند.
پروژههای جدید واحدهای فوالدســازی نیز در نقاط مختلف کشــور
در دســت اجرا یا خاتمه یافته اســت که در قاین ،سبزوار ،سپیددشت
چهارمحال ،نیریز فارس ،میانه ،بافت کرمان ،شادگان خوزستان و بافق
یزد قرار دارند.
همچنین دو واحد فــوالدی جهت تولید فوالدهــای آلیاژی ،یکی در
اصفهان به ظرفیت ساالنه  60هزار تن و دیگری در یزد با ظرفیت ساالنه
 240هزارتن در حال حاضر بهرهبرداری میشوند.
در حــال حاضــر ظرفیــت تولید فــوالد خــام کشــور  33میلیون
تن در ســال اســت که تولیــد بالفعــل آن در ســال  2017به رقم
 21.7میلیــون تن رســید و رتبــه چهاردهــم در ســطح جهان را
احراز کرد .رشــد تولید نســبت به ســال  2016معادل  21.4درصد
بوده است.
پیشبینی شده است که امســال صادرات فوالد خام ایران به حدود 8
میلیون تن بالغ شود.
برپایه طرح جامع توسعه فوالد کشور ،تولید ساالنه  55میلیون تن برای
سال  1404هدفگذاری شده که  20-15میلیون تن آن برای صادرات
پیشبینی شده است.

ارزش افزوده

مهمترین ماده اولیه برای تولید فوالد ،سنگآهن است که به ازای یک
تن فوالد به طور میانگین حدود  1.6تن سنگآهن مورد نیاز است.
قیمت یک تن ســنگآهن با عیار  65درصد ،حدود  50دالر بوده و لذا
هزینه ســنگآهن برای تولید هر تن فوالد  80دالر محاسبه میشود.
هر تن شمش فوالدی  550تا  600دالر و هر تن محصول نهایی تمام
شده ،بنا به مشخصات فنی آن ،بسیار بیشتر از  600دالر خواهد بود .این
نشاندهنده ارزش افزوده بسیار باالی این صنعت است.
اشتغالزایی

در فرآیندهای کنونی ،اشتغالزایی مستقیم برای یک واحد به ظرفیت
تولید یک میلیون تن در ســال  1200نفر منظور میشود .از این تعداد
حدود  10تا  15درصد در سطوح مهندس و حدود  20تا  25درصد در
سطوح تکنسین و بقیه در ســطح کارگران فنی هستند .اشتغالزایی
غیرمستقیم در صنعت فوالد به چهار تا پنج برابر اشتغال مستقیم بالغ
میشود .پرواضح است که نسبت تخصصی به تفکیک مهندس ،تکنسین
و کارگر آن در اشتغال غیرمستقیم بســیار متفاوت از اشتغال مستقیم
است .شایان ذکر است در حال حاضر در اکثر واحدهای فوالدی از جمله
ذوب آهن اصفهان ،فوالد مبارکه و فوالد خوزستان رقم اشتغال مستقیم
بسیار بیشتر از رقم ذکر شده است.
شرایط مناسب برای محل احداث

مهمترین شرایط برای جانمایی مناسب محل احداث یک واحد تولید
فوالد ،شامل نزدیکی به معادن مواد اولیه مانند سنگ آهن ،زغالسنگ
و ســایر مواد معدنی برای کاهش هزینه حمل آنها ،نزدیکی به خطوط
راهآهن برای تسهیل در حمل مواد اولیه و توزیع محصوالت برای مصارف
داخلی یا صادرات و امکان تامین برق ،آب و گاز با کمترین هزینه است.
در تعدادی از طرحهای اخیر ،محلهای احداث به طور مناسبی انتخاب
نشدهاند .مشکالت آنها شامل :دوری از معادن ،نداشتن خطوط ریلی و
مواصالتی مناســب برای ورود مواد اولیه و توزیع محصول ،عدمتامین
میزان برق و گاز مورد نیاز و مشــکالت عمده تامین آب اســت .بهنظر
میرســد که در مکانیابی آنها ،محرومیتزدایی از منطقه مورد تاکید
بوده و برای تامین پارامترهای اصلی کار کارشناســی مناسب صورت
مزیت نسبی ایران در صنعت فوالد
نگرفته باشد .شاید به همین دالیل است که بعضی از آنها پس از گذشت
ایران با در اختیار داشــتن ذخیره قطعی  2.7میلیارد تن سنگآهن به حدود  12سال ،هنوز نتوانستهاند به بهرهبرداری برسند.
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خانواده فنی

وضعیت کنونی

عنوان دهمین کشور در جهان در سال  2017قرار گرفته است.
همچنین وجود نیروهای کارآمد و کیفی آشنا با صنعت فوالد و وجود
ذخایر انرژی گاز از اولویتهای مهم در توسعه صنعت فوالد است که اگر
جانمایی مکانهای احداث جهت تسهیل واردات و صادرات مواد اولیه و
محصول و تامین آب مورد نیاز به طور مناسب در نظر گرفته شود ،مزیت
نسبی در رابطه با صنعت فوالد محقق میشود.

خانواده فنی

خانواده فنی

کارخانه ذوب آهن اصفهان

بازار مصرف داخلی

مصارف محصوالت فوالدی بسیار گسترده است .مقاطع طویل فوالدی
نظیر تیرآهن ،میلگرد ،تسمه ،سپری ،ناودانی ،نبشی و غیره بهطور عمده
در صنعت ساختمان مورد مصرف قرار میگیرند و بازار مصرف خوبی در
ایران دارند .مصارف صنعت ساختمان به تنهایی شامل حدود دویست
نوع محصول فوالدی میشود.
محصوالت تخت فوالدی نظیر ورق عالوه بر ساختمان و اسکلت فلزی
مصارف عمدهای در صنایع مختلف از جمله در صنعت خودروســازی
دارنــد .در حــال حاضر ،مصرف ســرانه فــوالد در ایــران ،در حدود
260کیلوگرم در سال برآورد میشود.
بازارهای صادراتی

دسترسی به مواد اولیه

ماده معدنی اصلی برای تولید فوالد ســنگآهن است که خوشبختانه
ایران دارای ذخایر کافی سنگ آهن اســت و معادن بزرگی در گستره
کشور معادن از جمله سنگان در خراســان رضوی ،گلگهر در کرمان،
چادرملو و بافق در یزد و تعداد زیادی معادن کوچکتر فعال هســتند.
برای تولید فــوالد به روش کوره بلند ،زغالســنگ نیــز ماده معدنی
اصلی محسوب میشــود .ذخایر عمده زغالسنگ ککشو در کرمان،
البرزشرقی ،البرز مرکزی و طبس وجود دارد و معادن متعددی در این
نواحی فعال هستند .البته از نظر تکمیل مقدار زغالسنگ مورد نیاز و
بهبود کیفیت آن ،همه ســاله مقادیری زغالسنگ از خارج خریداری
میشــود .خوشــبختانه این معادن جهت تامین مواد اولیه واحدها به
خطوط ریلی متصل هستند.
ســایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع فوالد نظیر آهک ،دولومیت و ...نیز
در کشور موجود است و بخش عمدهای از فروآلیاژهای مورد نیاز مانند
فروسیلیس و فروکرم از صنایع داخلی فروآلیاژ تامین میشود.

تعدادی از تولیدکنندگان فوالد ،عالوه بر فروش داخلی ،بعضی از انواع
محصوالت طویل و تخت و فرآوردههای آلیاژی و حتی شــمش خود را
صادر میکنند .خریداران بهطور عمده ،کشورهای همسایه مانند عراق،
افغانستان ،پاکستان ،کشورهای مشترکالمنافع و به مقدار کمتر سایر
دانش فنی
کشورها هســتند .بهطور مثال صادرات فوالد مبارکه در سال 1396به
احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان که به روش کوره بلند و کنورتور کار
 1.5میلیون تن و فوالد خوزستان به  1.8میلیون تن رسید.
در سال  97جهش قابلتوجهی تاکنون در صادرات اقالم فوالدی صورت میکند و فوالد مبارکه که به روش احیای مستقیم میدرکس کار میکند
گرفته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است .و چند واحد تولید فوالد که از آهن قراضه ،شمش فوالد تولید میکنند
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خانواده فنی

انرژی(برق و گاز) و آب مورد نیاز

برق مورد نیاز ،غیر از مصارف عمومی ،در فرآیندهای تولید شامل موارد
زیر است:
به ازای تولید یک تن تولید چدن در روش کوره باند  20کیلووات ساعت
به ازای یک تن تولید در کوره قوس الکتریک  700-600کیلووات ساعت
به ازای یک تن تولید در کوره احیا میدرکس  120 -114کیلووات ساعت
مصرف برق با ابتکارات متعدد جهت کاهش مصرف آن روبرو بوده است.
از جمله مصرف برق به ازای یک تن فوالد در کوره قوس الکتریکی که
از رقم  850کیلووات ساعت به ازای یک تن تولید به رقم  600تا 700
کیلووات ساعت رسیده است و این روند کاهشی در طرحهای اصالحی
ادامه دارد.
مصــرف گاز ،غیر از مصــارف عمومی ،عمدتا جهت احیای مســتقیم
ســنگآهن اســت که به حدود  300مترمکعب به ازای هر تن تولید
میرسد .طرحهای اصالحی برای کاهش مصرف گاز ،همیشه مورد نظر
بوده است.
مصرف آب ،غیر از مصارف عمومی ،در فرآیندهای تولید ،در روش کوره
بلند 1/8 ،تا  2/3مترمکعب و در روش احیای مستقیم 1/6 ،مترمکعب
به ازای هر تن تولید است .کمبود آب یکی از چالشهای بسیار مهم در
صنایع فوالد است.
اساسا یکی از شاخصهایی که در انتخاب محل احداث واحدهای تولید
فوالد باید مدنظر قرار گیرد ،امکان دسترســی و تامیــن آب با هزینه
مناسب است.
تالش زیادی بــرای کاهش مصرف آب در فرآیندهــای زنجیره تولید،
انجام شده که همچنان ادامه دارد و موفقیتهایی نیز حاصل شده است.

کارخانه فوالد مبارکه

حفظ محیط زیست

حــدود  30درصــد آالیندگیها در جهــان مربوط بــه صنعت فوالد
اســت .از آلودگیهای محیطی با نصب غبارگیر در خروجی کورههای
قوسالکتریک و کنورتور و از پسماند شستشوی گازهای خروجی جهت
استفاده مجدد در خط تولید و تدابیر دیگری نیز برای صرفهجویی در
مصرف کلیه انرژیها انجام میشود تا عالوه بر کاهش هزینه ،به حفظ
محیط زیست کمک کند .ادامه پژوهشها برای کاهش آلودگی محیط
زیست اجتناب ناپذیر است.
ارزبری

با ساختن ماشینآالت و تجهیزات در داخل سعی شده است که ارزبری
برای ایجاد صنعت فوالد و توسعه آن کاهش یابد .بهطوریکه بخشهای
عمده از تجهیزات کــوره بلند و فرآیندهای مرتبط با آن بومیســازی
شده است و در مورد کوره احیا نیز واحدهای زمزم و  PREDجایگزین
روشهای میدرکس در احیای مستقیم شدهاند .در دوران بهرهبرداری
نیز وابستگی چندانی به مواد و تجهیزات خارجی وجود ندارد.
با توجه به تامین مواد اولیه مــورد نیاز تولید فوالد از داخل کشــور و
بومیسازی بخش عمدهای از ماشــینآالت و تجهیزات در واحدهای
ماشینسازی داخلی و طراحی خطوط تولید توسط مهندسان ایرانی،
آسیبپذیری در شرایط تحریم به حداقل آن کاهش یافته است.
چالشهای عمده

کمبود منابع آب ،محدودیتهــای تامین برق در تابســتان و گاز در
زمســتان (به دلیل اولویت مصارف خانگی) ،توسغهنیافتگی راهآهن و
محدودیت ظرفیت حطوط ریلی موجود ،وجود پرســنل مازاد بر نیاز
(در واحدهایی که قبال دولتی بودهاند) ،مشــکالت تامین زغالسنگ
از نظر کمــی و کیفی بــرای واحدهای کــوره بلند ،توســعهنیافتگی
صنایع مصرفکننده محصــوالت فوالدی و مشــکالت رقابتپذیری
در صادرات ،توســعهنیافتگی زیرســاختها در محلهای قرارگیری
واحدهای فوالدسازی و  ...از جمله چالشهای عمده صنایع فوالد ایران
هستند.
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و سایر واحدهای فوالدسازی ،باعث توسعه فناوری تولید فوالد در ایران
شده و تا حدود زیادی بومی شده است.
به عنوان مثال واحد  300هزار تنی فوالد میبد توسط کارشناسان ایرانی
ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است.
هرچند که در حال حاضر واحد مذکور به علــت عدمتامین کک مورد
نیاز غیرفعال است .همچنین تکنولوژی احیای مستقیم نیز بومی شده
و توسط کارشناسان داخلی برای برخی از پروژههای جدید فوالدی در
نظر گرفته شد ه است.
چرخه تولید فوالد از معدن آغاز و در انتهای خط نورد ،به محصول نهایی
تبدیل میشود .برای تولید فوالد در روش کوره بلند ،سنگآهن عمدتا
به صورت دانهبندی شده و آگلومره و در روش احیای مستقیم ،به صورت
گندله و کلوخه قابل مصرف است.
در تمام این زنجیره ،توان مهندسی و مشاوران داخلی قادر به طراحی
این خطوط بوده و در تمام فرآیندهای تولید ،شــرکتهای مهندسی
داخلی ،قادر به ارایه خدمات شــایانی به ایجاد و توسعه صنعت فوالد
هستند .بخش قابلمالحظهای از ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز در
توان ساخت داخل کشور است .اما برخی از تجهیزات یا اجزای آنها نیز از
صاحبان تکنولوژی تامین و چرخه تولید فوالد تکمیل میشود.

خانواده فنی

قهرمانی مهندس فتاپور
در مسابقات شنای بزرگساالن

مسابقات شــنای بزرگساالن جام
تهران (بزرگداشت هفته تربیت بدنی
و ورزش) با قهرمانــی تیم تهران به
پایان رسید .مهندس محمدحسین
فتاپور (مکانیک ،)59عضو علیالبدل
شورای عالی کانون ،توانست در این
مســابقات در  ٥٠متر پروانه در رده
سنی  60تا  64سال مقام نخست را کســب کرده و مدال طال را به گردن
بیاویزد .این مسابقات به میزبانی هیات شنای اســتان تهران از  18تا 21
مهر در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران و با حضور  ۳۴تیم
برگزار شد .در پایان این رقابتها تیم تهران با مجموع  ۳۳۳امتیاز در جایگاه
نخست ایستاد .همچنین تیمهای آکواتیس نوفالح  ۱و پاکدشت به ترتیب
با  ۲۲۴و  ۱۹۹امتیاز دوم و سوم شدند.

"رقص رنگها" با دکتر گتمیری
دومین نمایشــگاه نقاشــی دکتر
بهروز گتمیری (راه و ســاختمان
 ،)58استاد دانشگاه تهران و عضو
شورای عالی کانون ساعت  16تا 20
چهارشنبه  18مهر ماه افتتاحشد.
این نمایشــگاه با عنــوان "رقص
رنگهــا "danse des couleurs
در مــوزه هنرهای زیبــا مجموعه
تاریخی فرهنگی ســعدآباد تهران
برگزار شــده و تا  21مهر ماه ادامه
دارد .نخســتین نمایشگاه نقاشی
دکتر گتمیــری با عنــوان "ترنم
رنگها"  26تا  30اردیبهشــت مــاه  1396در نگارخانــه جهاننمای
مجموعه تاریخی – فرهنگی نیاوران برگزار شده بود.

خانواده فنی

دکتر نگار امیدواری برنده جایزه ساالنه  IEEEشد
دکتر نگار امیدواری (برق  )90موفق به دریافت جایزه ســاالنه (IEEEموسســه مهندسان برق
و الکترونیک) شــد .دکتر امیدواری فارغالتحصیل رشته مهندســی برق دانشکده فنی در سال
 1390است .همچنین مادر و پدر وی مهندس مریم مرندیان و مهندس سعید امیدواری ،هر دو از
فارغالتحصیالن دانشکده فنی هستند .دکتر امیدواری کارشناسیارشد و دکتری خود را در رشته
مهندسی پزشکی و فیزیک به ترتیب در دانشگاه آخن و صنعتی مونیخ آلمان اخذ کرده است .وی
در حال حاضر محقق پسادکتری در دانشگاه صنعتی مونیخ ()TUMاست .جایزه و کمک هزینه
تحقیقات  IEEE Glenn F. Knoll Graduate Educational Grantیک جایزه ســاالنه جامعه
علمی علوم هستهای و پالسمای موسسه مهندسین برق و الکترونیک  IEEE Nuclear and Plasma Science Societyاست .این جایزه هر سال به یک
دانشجوی دکتری برای فعالیت برجسته در زمینه تجهیزات علوم هستهای یا تجهیزات پزشکی هستهای اهدا میشود .مراسم اهدا جایزه سال 2018
در سیدنی استرالیا برگزار شد .موسسه مهندسان برق و الکترونیک  The Institute of Electrical and Electronics Engineersکه به  IEEEمعروف
است ،یک سازمان بینالمللی حرفهای و سازمان غیرانتفاعی است .هدف این موسسه کمک به پیشبرد فناوری بهطور گسترده و حوزههای وابسته به
مهندسی برق و کامپیوتر و همچنین زمینههای وابسته بهطور خاص است .این موسسه بیش از  ۴۰۰هزار نفر عضو در  ۱۶۰کشور جهان دارد که ۴۵
درصد این اعضا خارج از ایاالت متحده هستند.

گردهمایی مهندسان عمران  63فنی در گیالن

گردهمایی دوستانه فارغالتحصیالن مهندســی عمران سال  1363دانشکده فنی،
سهشنبه  24مهر تا جمعه  27مهر در استان گیالن برگزار شد 19 .نفر از مهندسان
عمران  63از شهرهای مختلف و از استرالیا گرد هم آمدند تا در قالب یک سفر  4روزه
عالوه بر تجدید دیدار از استان گیالن بازدید کنند .در این سفر ،اعضا از اماکن تاریخی
و تفریحی رشت ،شهر و مرداب انزلی ،منطقه آزاد انزلی ،صومعهسرا ،فومن ،ماسوله و
الهیجان دیدن کردند .مهندسان عمران فارغالتحصیل سال  1363هر فصل یک بار
گرد هم میآیند و تجدید دیدار میکنند.
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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 88798416-88400099 :
فکس88642004 :
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 / 1کدپستی1468617444:
تلفن /88374660 :فکس88370516:
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،
ن پنجم ،پالك ،23طبق ه همکف
خیابا 
تلفن88710809-10 :
فکس 88727167:
ایمیل ardal@dpimail.net:
www.ardalengineering.com
www.ardal.co

شرکتمهندسانمشاوردریابندر

مدیر عامل :دکتر کامبیز بهنیا
سال تاسیس 1354
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 3
تلفن 50 :و 66943249
فکس66431176 :
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 9
تلفن 22516834 :و 22516854
فکس22516063 :
ایمیلinfo@daryabandar.com :

مشاور عالي :مهندس محمدرضا انصاری
زمینه فعالیت :مهندسي ،تدارك ،ساخت،
مديريت پروژه و تامين مالي پروژه ها؛
در حوزههاي نفت و گاز و صنعت ،مسكن،
سيويل و ساختمان ،آب و فاضالب و
سيستمهاي حمل و نقل ريلي
آدرس :تهران سعادت آباد،باالتر از میدان
کاج،کوچه(2ابقری)،پالک18
تلفن 24801000:
فکس22135086:
ایمیلinfo@kayson-ir.com:
وب سایتwww.kayson-ir.com:

مدیرعامل:مهندس محمدرضا
مسعوديه
زمینه فعالیت :خدمات مهندسي مشاور
در تخصص صنايع ،توليد فلزات اساسي
آدرس :تهران ،خيابانمالصدرا،شماره
 ،96طبقه 2
تلفن:
 88042414و021 -88032054
فکس021 – 88034894 :
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 14طبقه 2
تلفن و فکس:
88355804 ،88355714
88355648
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 :پيمانكار پروژههاي عمرانی
در زمینه راهسازی ،تونل ،آب و فاضالب،
ساختمان و ابنیه صنعتی
آدرس :تهران  -خيابان ميرزاي شيرازي كوچه
شهدا -شماره 17
تلفن88717220 :
نمابر88721847 :
ایمیلinfo@arsa.ir :
وبسایتwww.arsa.ir :
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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  64پالک 29
تلفن( 88067828 :ده خط)
فاکس88037020 :
ایمیلinfo@amlah.com :
وب سایتwww.amlah.com :

مدیر عامل  :مهندس محمد ابوطالبي
زمینه فعالیت :ساخت بزرگراه  ،آزادراه ،
فرودگاه  ،پل  ،تقاطع غير همسطح ،
سد سازي ،آبياري  ،زه كشي  ،فاضالب،
اجراي خطوط لوله نفت و گاز و آب،
احداث تونل و ساختمان سازي.
آدرس :تهران ،ميدان آرژانتين،
بلوار بيهقي ،كوچه هشتم شرقي ،پالك3
تلفن021-88757360 :
فکس021-88735079 :
ایمیلinfo@denarahsaz.com:
www.denarahsaz.com

شركت مهندسين مشاور
زاوير

حامیان خبرنامه کانون

شرکت صنایع کابل کاويان

مدیرعامل:مهندسحسينحاجيحسينلو

زمینه فعالیت:توليد كننده انواع كابل هاي
مخابراتي و برق
آدرس :تهران  ،ولي عصر ،باالتر از پارك وي ،كوچه
هستي ،پالك 18
تلفن 22669500-510-511 :
فکس22028427 :
ایمیل info@kci.co.ir :

شرکت دریاخاک پی
مدیر عامل :دکتر بهروز گتمیری
زمینه فعالیت :ژئوتكنيك،طراحي
و نظارت،سازه ،سازههايي زيرزميني ،گودهاي
عميق ،ژئوتكنيك و سازههاي دريايي
آدرس :تهران ،اتوبان کردستان جنوب،خ، 27
خیابان بیست متری اول،خ ، 25پالک16
تلفن 88930501-5 :
فکس:
( 88930501-5داخلي )105
ایمیلinfo@daryakhak.com:

شرکت آبفن

شرکت صنایع کابل کرمان

مدیر عامل  :مهندس عليقلي فرداد
زمینه فعالیت  :توليد كننده انواع كابل هاي
كواكسيال ،مخابرات  ،برق
آدرس :تهران ،ولي عصر  ،باالتر از پارك وي ،كوچه
هستي ،پالك 18
تلفن 22669500-510-511 :
فکس22028427 :
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
تلفن88784781:
فاکس88796462:
ایمیلinfo@perlite-co.com:

شرکت عطاردیان

مدیر عامل  :مهندس محمدصادق الماسی
زمینه فعالیت :راه سازی  ،ساختمان سازی ،انتقال آب
و فاضالب
ن خاطر درفش،
ي سليما 
آدرس :تهران ،استاد مطهر 
پالك  ،8طبقه 3
تلفن88834162 :
فکس88829318 :
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 40
تلفن 88060441-3 :
فاکس 88047504 :
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 69
تلفن88610242-3 :
فکس88037652 :
ایمیلinfo@basparpey.com :

شرکت مشاور فربر

FARBAR Consulting Engineers
مدیر عامل  :مهندس رسول بی پروا
زمینه فعالیت :انجام مطالعات و تهيه 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 021-88707720 :
فکس021- 88707714 :
ایمیل farbar@gmail.com :
وب سایت www.farbar-eng.ir:
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مدیرعامل :مهندس احمد قزلایاغ
زمینه فعالیت : :مهندسين مشاور رسته
آبسدسازي،شبکه آبياري،آب وفاضالب و کشاورزی
آدرس  :سيدخندان،ابتداي سهروردي
شمالي،کوچه مهاجر ،پالک 25
تلفن 021-88526903-5 :
فکس021-88511839 :
ایمیل infoabfan@gmail.com :

مهندسينمشاررمپ

مدير عامل:دكتر علي اصغر اردكانيان
زمينه فعاليت :راه ،فرودگاه ،راه آهن ،حمل و نقل
آدرس:خیابان شهید بهشتی شرقی اندیشه اصلی
(شهید زینالی) پالک  9طبقه 3
تلفن /88441880 88414031 , 88414030 :فكس:
88441879
ايميلInfo@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  ،24پالک 11
تلفن88722718-88705198 :
فکس88725007 :
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 18
تلفن 88754753-4 :
و 88745715-16
فکس88759345 :
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
تلفن22691060-62 :
فکس22691059 :
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  ، 4طبقه  ، 6واحد 18
تلفن66572620-3 :
فکس66430292،88995746:
ایمیلInfo@armanmang.com :
سایتwww.armanmang.com :

مدیر عامل  :مهندس امیرمنصور عطائی
سال تاسیس 1363
زمینه فعالیت:
تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی،
یوتیلیتی صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
آدرس :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از
میرداماد ،خیابان منظر نژاد ،پالک 42
کد پستی1948814451 :
تلفن27190000:
فکس22844611 :
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( 88770173 :خط)
فکس88775520 :
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  ،36طبقه 4
تلفن 88611812-15:
فکس 88611778:
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 %96
و الکل صنعتی (بصورت فله و بشکه)
آدرس دفتر مرکزی :جردن خیابان
ارش غربی ،ساختمان ارش ،طبقه 4
واحد 27
تلفن /88676723:فکس88782763:
ایمیلafehteshami@yahoo.com:
سایتwww.ya-razi.org :

مهندسین مشاور رمپ

شرکتهگزا

مدیر عامل  :مهندس حسین چهرآزاد سال
تاسیس1344:
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 20
تلفن 41662000:
فکس41662000 :
info@hexa.ir
www.hexa.ir

شرکت فرعی راه
مدیر عامل  :مهندس علی آزاد
زمینه فعالیت:
راه ،پل ،تونل ،راه آهن،
باند فرودگاه
ن ونك
ن  ،ميدا 
آدرس :تهرا 
خیابان مالصدرا  ،خیابان پرديس
ي زاينده رود شرقی  ،پالك 16
كو 
تلفن 88881166 ، 88880055 :
فکس88884573 :
ایمیل :
fareirah@yahoo.com

شركت شيمبار
مديرعامل :مهندس فرامرز شيني
سال تاسيس1361 :
زمينه فعاليت:
طراحي ،مهندسي و اجراي پروژه هاي
آب ،نفت ،گاز و پتروشيمي
آدرس :تهران ،خيابان خالداسالمبولي
(وزراء)،
خيابان سي و پنجم ،پالك 21
كدپستي1516815311 :
تلفن88796761 :
فكس88795757 :
سايتwww.shimbar.com :
ايميلinfo@shimbar.com :
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مدیر عامل :
مهندس محمد شريف زاده بوشهري
زمینه فعالیت:
طراحي،تهيه ،ساخت و نصب خطوط
رنگ قطعات پالستيكي و فلزي طراحي،
ساخت ماشين آالت پوشش خطوط
لوله آب و نفت و گاز و تجهيزات صنعتي
آدرس :خيابان سهروردي شمالي
خيابان خليل حسيني
كوچه مريم،پالك ، 3واحد3
تلفكس88530699-704 :
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 1436935791 :
تلفن43621000:
فکس43621030:
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
 ،68طبقه دوم
تلفن 66558453-4 :فکس66558457 :
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 8
کدپستی1588834539 :
تلفن 88834437 – 88305656 :
88834510
دورنگار 88839578 :
پست الکترونیکی:
info@Taraddod rah.IR

حامیان خبرنامه کانون

شرکت تهران بوستن
مدیر عامل  :مهندس اسماعیل
مسگرپور طوسی
زمینه فعالیت :خدمات مشاورهاي
شامل مطالعات امكانسنجي،
مطالعات بنيادي توسعهاي،
طراحي اجراي طرحها و پروژه
)(BOO,EP,EPC,...
ن شهرک غرب،فاز5
آدرس :تهرا 
خ سیمای ایران،کوچه پنجم
پالک 1801
تلفن 88385976،88385913:
تلفکس88385927 :
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 4
تلفن 88785825 – 88878875 :
فکس88878876 :
وب سایت:
www.mahervahamkaran.com

ایمیل:

mahervahamkaran@yahoo.com
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