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  1  خبرنامه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

37 شماره
1393ارديبهشت 
صفحه 34

 ديدار ساليانه هيئت اجرايي با رئيس دانشگاه
گزارش برگزاري 

هاي  گردهمايي
هاي  دانشكده
  )2ص (مختلف

عتي مكانيك شريف هشتمين جشنواره صن
  )8ص (برگزار شد

از پل طبيعت بازديد 
  )8ص (شود مي

چكيده اخبار 
  )15ص (دانشگاه 

باالتر از شواليه، 
گفتگو با ناصر 

  )21ص (ها  داربي

 
  
  
  

 

تبريك رئيس دانشگاه به پيام 
  انجمنجديد دبيركل 

پيام تبريك زير اخيراً توسط اقاي دكتر رضا روستا : خبرنامه
آزاد رئيس دانشگاه براي دبير كل انجمن ارسال شده كه در 

  .عيناً درج مي شود
  جناب آقاي مهندس شيري

انتخاب جنابعالي به عنوان دبير كل انجمن ، سالم عليكم
همانطور كه . كنم التحصيالن را تبريك عرض مي رغفا

التحصيالن دانشگاه با جمعيتي  مستحضر هستيد، جامعه فارغ
نفر ظرفيتي قابل توجه جهت پيشرفت دانشگاه  40,000بالغ بر 

باشد و لذا مساعي حضرتعالي در اين راستا قطعاً فعاليتي در  مي
و توفيق در پيشاپيش براي سالمتي . خور و پر ارزش خوهد بود

  .نمايم اين امر خداپسندانه و مبارك آرزو مي
  رئيس دانشگاه -رضا روستا آزاد

جناب آقاي دكتر مشايخي، دبير كل قبلي انجمـن و  : رونوشت
  تشكر از زحمات صورت گرفته در دوره مسئوليت

انتظارت دانشگاه از 
  التحصيالن چيست فارغ

ير خود با اعضاي رئيس دانشگاه در برنامه مالقات اخ: خبرنامه
و هيئت اجرايي انجمن، از انتظارات خود از انجمن 

 به باردانشگاه مشتاقانه منتظر . سخن گفتندالتحصيالن  فارغ
. باشد نشيني نتيجه فعاليت آموزشي پنجاه ساله خود مي

التحصيل را  دانشگاه انتظار دارد حال كه قريب چهل هزار فارغ
بهره برده و  آناز ثمرات  به جامعه تحويل داده است خود نيز

التحصيالن در پيشبرد و توسعه دانشگاه سهيم  خيل عظيم فارغ
دانشگاه مسئوليت برقراري اين رابطه را بر عهده نهاد . شوند

سازماني كه تنها بر . داند التحصيالن مي مردم نهاد انجمن فارغ
 كند و تنها بر داوطلبانه اعضاي خود فعاليت مي كوششاساس 

هاي حامي  شده توسط اعضا و شركتابع مالي فراهم اساس من
با توجه به قدمت تاسيس انجمن كه به سال . شود اداره مي

گيري  وجود دارد كه با بهرهاز آن گردد اين انتظار  برمي 1370
ساله نقش وسيعتري در سازماندهي  22از سابقه فعاليت 

 م كهداني بخوبي نمياما . التحصيلي داشته باشد نيروهاي فارغ
رسيده است و التحصيالن دانشگاه  اين پيام به گوش فارغآيا 

در اين  .چيستاينكه نگرش آنان در خصوص انتظارات فوق 
  .اطالعات كافي در اختيار نداريمزمينه 

التحصيالن  فارغ ان را باايم كه ارتباطاتم سالها كوشش كرده
الت برقرار كنيم و از احوا ايران و جهانجاي  دانشگاه در جاي
كشد كه بتوانيم  تنها يك سال طول مي. آنان باخبر شويم

التحصيالن يك دوره دانشگاه را جستجو كنيم و پس از  فارغ
آنان ارتباط برقرار  سه چهارمهاي فراوان با حداكثر با  كوشش
ها چقدر  هحال تصور كنيد كه چنين كاري براي كليه دور. كنيم

  .گيرد انرژي و زمان مي
گويند  مي كنند، مثالً ميهايي را مطرح  چالشبرخي از اعضا 

التحصيالن به دانشگاه چندان كار روان و  رفت و آمد فارغ
 نحوبراي ورود به دانشگاه به اي نيست و خيلي از اينكه   ساده

. با آنان برخورد شود مطمئن نيستند اي مناسب و محترمانه
نحوي  التحصيالن به ميگويند چاره كار آن است كه فارغ برخي 

در ميان آنان در اداره دانشگاه سهيم شوند تا اين احساس تعلق 

هاي ي فعاليتاعضاي هيئت اجرايي منتخب انجمن در اولين ديدار سال نو در يك جلسه دو ساعته با رئيس دانشگاه در مورد انتظارات متقابل و نحوه هماهنگ
مهندس محمود شيري دبير كل جديد انجمن، دكتر رضا روستا آزاد رئيس دانشگاه: در عكس فوق از سمت راست. ندانجمن و دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخت

  .اين خبرنامه بخوانيد 3گزارش كامل اين ديدار را در صفحه . و دكتر علينقي مشايخي دبيركل سابق انجمن ديده مي شوند



  

  2  التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف انجمن فارغخبرنامه 

1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
هاي دست به عصا و محافظه  نكته ديگر سياست. تقويت شود

كارانه دانشگاه در خصوص به رسميت شناختن موجوديت 
ها است كه باعث ايجاد اشكال در  انجمن در برخي دوره

اهد اين به عنوان ش. هاي مستمر انجمن گرديده است فعاليت
فعاليت انجمن در دانشگاه براي  به منعتوان به  ، مي مدعا

به اشاره كرد كه باعث شد  1378تا  1373سالهاي اوليه 
التحصيالن آسيب جدي وارد شود و  هاي ارتباطي فارغ حلقه
كه تا سالها بر  گسترش دهدهايي را در ميان اعضا  اعتمادي بي

  .سر انجمن سايه افكنده بود
خير نيز معرفي نمايندگان دانشگاه در هيئت امناي در دوره ا

هاي به عمل  انجمن با تاخير دوساله همراه بود كه با پيگيري
آمده اين مشكل مرتفع شد و هيئت امناي جديد تشكيل و با 

  . هاي خود را آغاز نمود جديت فعاليت
دانشگاهيان و خوانندگان اين خبرنامه  در اينجا از عموم هم

م نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص كني دعوت مي
التحصيالن با دانشگاه  تقويت و تحكيم روابط فارغراهكارهاي 

از . هاي بعدي باشد ارايه كنند تا راهگشاي كار ما در فعاليت
اعضاي گرامي درخواست مي كنيم چالش ها و موانع ارتباط 

 بهو  بيان نمايندرا صميمانه خود با انجمن و دانشگاه موثر و 
گذاري و برنامه ريزي فعاليت هاي بعدي  انجمن در سياست

  .رساندياري 

گردشگري به  برنامهسومين 
  شود خوانسار برگزار ميشهر 
در پي برگزاري دو سفر گردشگري به شهر : خبرنامه

امسال  1392و  1390خوانسار در ارديبهشت ماه سالهاي 
خ تاري. شود سومين سفرگردشگري به اين شهر برگزار مي
 26و  25اين برنامه در روزهاي پنجشنبه و جمعه 

  .ارديبهشت ماه خواهد بود
در اين برنامه دو روزه از منطقه گلستان كوه كه پوشيده 

گلهاي زيباي . هاي واژگون است بازديد خواهد شد از الله
اين منطقه معموالَ در حوالي ماه ارديبهشت شكفته 

به . ده خواهند شدپژمرخواهند شد و در اوايل خردادماه 
اين دليل فرصت محدودي براي گلهاي الله در اختيار 

اين برنامه گردشگري توسط كميته . خواهد بود
گردشگري انجمن برنامه ريزي و تداركت ديده شده 

ديدار از پارك سرجشمه و گشت و گذار در . است
باغهاي شهر ديدني و كوهستاني خوانسار از بخش  كوچه

در اين سفر به عالوه از . خواهد بود هاي جذاب اين سفر
مسجد جامع گلپايگان و ارگ گوگد در نزديگي گلپايگان 

  .ديدن خواهد شد

  خبرنامه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف
 info@tappico.com) انجمن دبيركل(محمود شيري

  كميته روابط عمومي و انتشارات:تهيه و تنظيم
  zahraei.m@gmail.com) دبير(محمد زهرايي

  foroz2002@yahoo.com فروزنده طبيبي
  fmalihi@hotmail.comفرخ مليحي 

  faranak_ghahremanpour@yahoo.com فرانك قهرمان پور 
  mina.zarabian@gmail.comمينا ضرابيان 

  elaheh_izadi@yahoo.comالهه ايزدي راميني 
  a.forouzan@aryan-energy.comعلي فروزان 

  انجمن يدفتر مركز
  karimi_hoda@yahoo.com) مدير اجرايي(رديهدي كريمي دستج

  info@alum.sharif.eduاحسان اله ارض پيما 
 baharehirannejad6@yahoo.comبهاره ايران نژاد 

 somayehesani@alum.sharif.edu سميه حساني

  pirahesh_m@alum.sharif.eduمحبوبه پيراهش 
  reyhaneh_aghvami@alum.sharif.eduريحانه اقوامي 
 info@alum.sharif.eduز رزاقي پروي

  8639/11365 دانشگاه صنعتي شريف، ص پ –خيابان آزادي  -تهران 
  66085860– 66164490- 2:  تلفن

  3000101151: پيامك 66085866:نمابر
www.alumsharif.org  
info@alum.sharif.edu 

 تصحيح خبر
يادداشت زير توسط آقاي  36در پي درج خبر برگزاري نشست تخصصي در خبرنامه شماره 

درج  دكتر سيد جمال الدين گلستاني براي تصحيح خبر مذكور ارايه شده است كه عيناً
  .شود مي
ف كه برخالدد ميگردآور يا، مااحتر، اشريفن لتحصيالا رغنجمن فااخبرنامه م بير محتردسر

رخ موروزه نشست تخصصي يك ي بيردينجانب سمت ا 36ره خبرنامه شمارج در خبر مند
ين نشست اري ابرگزاي بره چندين مات ني به مداعزيز. شتمانده بر عهدرا  92مهر  18

خر ه آمادو يكي در يك عضو ان ينجانب تنها به عنوو اند دبوده ليت كرفعاي و يزربرنامه
  .شتمر دامربوطه حضووه گرركادر 

  تقويم رويدادهاي آينده
  ارديبشهت، بازديد از پروژه پل طبيعت 22دوشنبه 
التحصيالن دانشكده عمران در مجموعه  ارديبهشت، اردوي تفريحي فارغ 19جمعه 

  تفريحي توچال تهران
دانشگاه صنعتي شريف در  1393ارديبهشت، مراسم دانش آموختگي سال  19جمعه 

  مجموعه برج ميالد
  ارديبشهت، سفر دو روزه به شهر خوانسار 26و  25پنجشنبه و جمعه 

التحصيالن دانشكده مهندسي عمران با  ارديبهشت، گردهمايي فارغ 31چهارشنبه 
  1393اد ايران در سال هاي اقتص سخنراني دكتر مسعود نيلي در مورد ويژگي

  نظرخواهي در مورد خبرنامه
كنيم نظرات خود را در مورد طرح و محتواي  از عموم اعضا و خوانندگان گرامي تقاضا مي

هايي از  بگوييد كه چه بخش به ما. خبرنامه براي كميته روابط عمومي و انتشارت بفرستند
نكته . پسنديد هايي را كمتر مي خبرنامه براي شما جذاب تر و مفيد تر است و چه بخش

اين خبرنامه به . كنيد ديگر اينكه چه مطالب ديگري را براي طرح در خبرنامه پيشنهاد مي
  .ستيمدانشگاهيان گرامي تعلق دارد و منتظر دريافت نظرات پيشنهادات شما ه هم  عموم
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1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
رئيس تشريح انتظارات 

  دانشگاه از انجمن
اعضاي هيئت اجرايي در آغاز سال نو همه ساله : خبرنامه

سال فرارسيدن تا  روند انجمن به ديدار رئيس دانشگاه مي
در مورد مسائل و ضمناً ان تبريك بگويند و جديد را به ايش

امسال نيز اين . عاليق مشترك به بحث و تبادل نظر بپردازند
سنت ادامه يافت و اعضاي هيئت اجرايي و بازرسان اين دوره 
و برخي از اعضاي دوره هاي قبل در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 

در يك جلسه دو ساعته در سالن شوراي دانشگاه با  1393
  .ديگر مالقات و به بحث و گفتگو پرداختنديك

، علينقي  در اين ديدار خانم ها و آقايان محمود شيري
محمود محبي،   ، ، فيروز اردشيريان مشايخي، علي مقدسيان

ميرهاشم   ، لو عليرضا حمزه  ، حسين رضوي، مهدي حكيم پور
، مهران  سجادي، حجت بابايي، فروزنده طبيبي، علي نقيب

مد زهرايي، سيدجالل عفيف، فريبرز پلوئي، برمك سپهري، مح
الدين  و سيد جمال صدري، آرمين نوربخش، هدي كريمي

  .گلستاني حضور داشتند
و دقايقي قبل از حضور رئيس دانشگاه در در ابتداي جلسه 

محمود شيري دبير كل انجمن بيان نمود كه در جلسه جلسه، 
رئيس دانشگاه داشته نظرات رئيس اي كه روز گذشته با 

وي گفت كه رئيس دانشگاه . دانشگاه را دريافت داشته است
هاي انجمن و نيز بنياد شريف را در حد قابل قبول و  فعاليت

داند و خواهان آن است كه ترتيباتي براي  مورد انتظار نمي
به . سازماندهي و بكارگيري جامعه چهل هزارنفري اتخاذ شود

التحصيالن مي  هاي عموم فارغ نشگاه پتانسيلنظر رئيس دا
افزود كه  وي. بايست در جهت حمايت از دانشگاه بسيج شود

جوانان خيل عظيم رئيس دانشگاه بر استفاده از پتانسيل 
مهندس شيري به نقل از دكتر . التحصيل تاكيد بسيار دارد فارغ

براي گروهي از جوانان روستا آزاد چنين نقل كرد كه حتي 
طرح اين  .اند اد تشكل در اين زمينه اعالم آمادگي كردهايج

حاضرين فراهم  را براي بحث و گفتگوي  موضوعات زمينه
هاي اين انجمن  برخي به مقايسه شرايط و سطح فعاليت .كرد

. هاي كشور پرداختند در مقايسه با انجمن هاي ساير دانشگاه
وازي با هاي م برخي نيز از طرح هرگونه جريانات ايجاد تشكل

انجمن ابراز نگراني كردند و بيان داشتند كه عموم نيروها و 
بايست در حول و حوش انجمن مركزي سازماندهي  منابع مي

در اين راستا مي بايست ظرفيت مديريتي انجمن . شوند
افزايش يابد و براي هدايت پتانسيل جوانان يك راهكار ايجاد 

  .شاخه جوانان در انجمن است
روستا آزاد جلسه رسمي آغاز شد و طرفين آغاز  با حضور دكتر

سال نو را به يكديگر تبريك گفته و خواهان موفقيت همگان 
  .را در اعتالي دانشگاه و انجمن شدند

در ادامه دكتر مشايخي بحث ذهنيت را در توسعه ارتباط 

چنانچه  بطور مثال. دانشگاه و انجمن بسيار كليدي دانست
در ئيسه دانشگاه برجسته شود نقش انجمن در ذهن هيئت ر

حسين رضوي نيز . شود افزايي ايجاد مي تعامل با انجمن هم
هاي گسترش مناسبات انجمن و دانشگاه را حضور  يكي از راه

نكته ديگر . دبيركل انجمن در هيئت رئيسه دانشگاه دانستند
هايي  همكاري و مشاركت انجمن و دانشگاه در برگزاري برنامه

آموختگي و جشن چهلمين سال  شنظير مراسم دان
  .شود است كه هرساله در دانشگاه برگزار ميالتحصيلي  فارغ

 19آموختگي  توانست در برگزاري مراسم دانش مثالً انجمن مي
ارديبهشت نقش كليدي ايفا كند و براي اينكار بهتر بود كه از 

  . داشت قبل در كميته برنامه ريزي جشن حضور مي
ستاآزاد به نقش و فعاليت برجسته در اين نشست دكتر رو

التحصيالن در دانشگاه هاي معتبر جهاني نظير ام آي تي  فارغ
 25اشاره كرد و بيان نمود كه اين دانشگاه از اين منبع قريب 

وي در ادامه به طرح هاي دانشگاه  .ميليارد دالر درآمد دارد
برج فناوري اشاره كرد كه نياز به منابع مالي  3براي ساخت 

التحصيالن برآورده نشده  به بيان او توقع از انجمن فارغ. اردد
است و و الزم است مكانيزمي طراحي شود كه انجمن بتواند 

آنان را به پاي كار التحصيل ايفا كند و  هزار فارغ 40نمايندگي 
هاي جوان از اهميت زيادي  در اين راستا نقش گروه .بياورد

نمود كه در كنار برگزاري  روستا آزاد پيشنهاد .برخوردار است
هايي نيز براي براي  برنامه براي دوره هاي قديمي برنامه

هزار  40ي افزود كه و. هاي اخير برگزار شود دوره
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از انجمن . شود مييك ثروت مهم محسوب  التحصيل فارغ

ماموريت و چشم انداز  ،سال فعاليت 22كه طي  رفت انتظار مي
تعريف كرده بخوبي تحصيالن ال خود را براي سازماندهي فارغ

رئيس . به پاي كار نيامده انداين جامعه به نظر وي هنوز . باشد
دانشگاه به طرح توسعه مركز رشد در شمال دانشگاه اشاره 

شركت در اين مركز كار  20بيان داشت كه هم اكنون كرده و 
وي افزود كه . كنند نفر به آنجا رفت و آمد مي 250مي كنند و 

ايست با ابتكار و خالقيت طرحي را براي انجمن مي ب
استاد فراهم  500هزار دانشجوي نخبه و  11گيري از  بهره
  .نمايد

در اين جلسه محمود محبي دبير كميته ورزش با اشاره به 
سوابق طرح تشكيل باشگاه فرهنگي و ورزشي بيان نمود كه 
دانشگاه به تعهدات و توافقات قبلي خود براي واگذاري زمين 

اي باشگاه عمل نكرده است و خواستار بذل توجه دانشگاه بر
دكتر روستا در پاسخ گفت كه همچنان . به اين مسئله شد

التحصيالن در  ايجاد اين باشگاه با سرمايه گذاري فارغامكان 
زمين جانبي پرديس پژوهش و فناوري وجود دارد و بهتر است 

مينه چنانچه شهرداري نيز در ز. اين موضوع پيگيري شود
  . مساعدت خواهد نمود

رئيس دانشگاه از جمله اهداف دانشگاه را اعتالي رتبه دانشگاه 
دانشگاه برتر جهان دانست و خواستار مشاركت  100به 

هاي  او طرح. عمومي براي رسيدن به اين هدف متعالي شد
دانشگاه را در زمينه پروژه ماهواره بسيار افتخارآميز تلقي نمود 

التحصيل برجسته كار  فارغ 150ه در اين پروژه و بيان داشت ك
به نظر دكتر . زيرسيستم فعال شده است 40 در آن كنند و مي

تواند قطب صنعتي اقتصادي شود و در آن  روستا شريف مي
Sharif Valey  يا Tarasht Valeyوي . ايجاد شود

تنظيم سند راهبردي دانشگاه را بسيار افتخار آميز تلقي نمود و 
عموم دانشكدها در تنظيم اين سند مشاركت  گفت كه

وي موفقيت خانم مونا جراحي براي دريافت جايزه از . اند داشته
رئيس جمهور آمريكا را بسيار با اهميت و افتخار آميز دانست 

 كشورها ساير تواناز اينكه چنين پتانسيلي صرف تقويت  اما
  .شود اظهار تاسف كرد مي

و ر كل انجمن از مذاكرات اين جلسه محمود شيري دبي در
كردن و ادغام هاي انجام شده براي يكپارچه  پيگري
شركت نمايشگاه از جمله در دانشگاه هاي نمايشگاهي  فعاليت

هاي دانش بنيان در برنامه جشن چهلمين سال در مهرماه 
هاي بزرگ  سخن گفت و خواستار مطرح شدن پتانسيلامسال 

 30با اشاره به هزينه  وي. خانواده بزرگ دانشگاه شريف شد
ميليارد  10ميليارد توماني احداث برج فناوري بيان نمود كه 

تومان از بودجه اين طرح توسط معاونت فناوري رياست 
و بقيه آن قرار است توسط سرمايه گذاري مجموعه جمهوري 

پايان بخش اين نشست گرفتن عكس  .شستا تامين شود
  .نجمن ثبت شودجمعي بود تا در سوابق ا يادگاري دست

پس از جلسه مالقات و گفتگو با رئيس دانشگاه و خروج 
. ايشان از جلسه، نوبت به برگزاري جلسه هيئت اجرايي رسيد

در اين جلسه دكتر سيد جمال الدين گلستاني كه از طرف 
انجمن به عنوان مسئول برگزاري كنفرانس ساليانه انجمن 

د در اين زمينه تعيين شده است به ارايه گزارش عملكرد خو
 24و  23وي گفت كه قرار است اين كنفرانس در . پرداخت

مهرماه برگزار شود كه روز پس از آن براي برگزاري جشن 
دكتر . التحصيلي در نظر گرفته شده است چهلمين سال فارغ

هايي مختلفي طراحي و  گلستاني افزود براي كنفرانس كميته
براي عموم اعضاي در نظر گرفته شده است كه اطالعات آن 
وي انتظارات خود از . ستاد برگزاري كنفرانس ارسال شده است

انجمن را براي برگزاري كنفرانس نظير بودجه اوليه و امكانات 
  .دفتري و دبيرخانه اين بيان نمود

بيان  پس از پايان گزارش دبير كنفرانس، برخي از حاضرين به
انس و كنفردر زمينه تامين احتياجات موجود مشكالت 

 .همزماني آن با فعاليت هاي جشن چهلمين سال اشاره كردند
آماده همه بيان نمود كه كميته مكانيك نيز حكيم پور  مهدي

و به  باشد برگزاري كنفرانس ميگونه همكاري در اين زمينه 
  .كمك خواهد نموددر اين زمينه انجمن 

در ادامه در مورد لزوم همزماني جشن و كنفرانس و نيازهاي 
 .هماهنگي بين اين دو رويداد بحث و تبادل نظر صورت گرفت

نكته ابهام ديگر آن بود كه اين دو رويداد يك برنامه ديده 
شود يا به صورت دو برنامه مجزا با دو مجري جداگانه در نظر 

مجموع حاضرين موافقت خود را با برگزاري در . گرفته شود
شد ضمن  زمان اين دو برنامه اعالم نمودند و قرارهم

تخصيص منابع كافي براي برگزاري اين دو رويداد، تدابيري 
  .براي هماهنگي اين دو برنامه در نظر گرفته شود
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  گردهمايي ساليانه

  دانشكده مهندسي و علم مواد
موعد  1393غروب روز چهارشنبه دهم ارديبهشت ماه : خبرنامه

هندسي التحصيالن دانشكده م برگزاري گردهمايي ساليانه فارغ
التحصيالن، استادان،  نفر از فارغ 200نزديك . و علم مواد بود

كارمندان و دانشجويان اين دانشكده در سالن جابرابن حيان 
تعدادي از اعضاي هيئت اجرايي انجمن نيز در . گرد آمدند

دعوت نامه اين گردهمايي توسط . گردهمايي حضور داشتند
و اعضاي . شدكميته تخصصي مهندسي و علم مواد ارسال 

انجمن اين گردهمايي را  كادر ادارياين كميته با حمايت 
بعد از ظهر با ثبت نام  4گردهمايي از ساعت . برگزار نمودند

تجديد ديدار و گفتگوي مهمانان . مهمانان و پذيرايي آغاز شد
  . دقايق اوليه اين گردهمايي را به خود اختصاص داد

علي اكبر اكرامي رئيس مراسم داخل سالن با سخنراني دكتر 
وي گزارش مبسوطي . دانشكده مهندسي و علم مواد آغاز شد

سخن او از تعداد استادان . را از وضعيت دانشكده بيان كرد
به بيان او هم اكنون اين دانشكده داراي . دانشكده آغاز شد

 4دانشيار،  9نفر استاد،  14عضو هيئت علمي است كه 
از نظر تعداد دانشجو تعداد . ستندنفر بازنشسته ه 4استاديار و 

دانشجو در اين دانشكده مشغول به تحصيل هستند كه  552
نفر در مقطع كارشناسي  220نفر در مقطع كارشناسي،  285

. نفر در مقطع دكتري مشغول به تحصيل هستند 47ارشد و 
وي در ادامه به وضعيت مقاالت منتشره اين دانشكده اشاره 

 2014تا  2010عداد مقاالت طي سالهاي كرد كه آماري را از ت
طبق آمار . نكته ديگر تعداد كتابهاي منتشره بود. ارايه كرد

پنج كتاب، سال  2011سه كتاب، سال  2010ايشان در سال 
دو  2014سه كتاب و در سال  2013يك كتاب، سال  2012

كتاب توسط هيئت علمي و دانشجويان دانشكده منتشر شده 
  .است

. پرداخت 92به نقل افتخارات دانشكده در سال دكتر اكرامي 
در اين سال دكتر محمد رضا محمدي به عنوان دانشمند جوان 
برجسته در رشته مهندسي مواد توسط فرهنگستان علوم 

توسط چي  و همينطور دكتر عبدالرضا سيم. شناخته شده است
به عنوان پژوهشگر معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

از . معرفي شده استدر شاخه فني و مهندسي برتر كشوري 
هاي دانشگاه نيز، دكتر محمد رضا محمدي به  نظر برترين

عنوان پژوهشگر نمونه، دكتر محمد علي فقيهي ثاني به عنوان 
پژوهشگر شايسته تقدير و دكتر اميرحسين كوكبي به عنوان 

  .پژوهشگر شايسته تقدير شناخته شده است
سرانه دانشجو به استاد بود تر اكرامي نكته ديگر مورد توجه دك

المللي پائين  كه به نظر ايشان هنوز نسبت به استانداردهاي بين
. باشد است و براي جبران آن نياز به جذب هيئت علمي مي

دكتر اكرامي در خاتمه وضعيت فضاي آموزشي دانشكده را 
به گفته او فضاي موجود كفاف نيازهاي دانشكده . تشريح كرد

دهد و نياز به توسعه فضاي موجود و احداث ساختمان  را نمي
او از عالقمندان به دانشكده . جديد براي دانشكده است

درخواست كرد كه براي تامين هزينه توسعه دانشكده و نيز 
وي شماره . احداث ساختمان جديد از دانشكده حمايت كنند

حسابي را كه به همين منظور در نظر گرفته شده است را 
  .نمود معرفي

سخنراني علي كوچك زاده دبير كميته مواد بخش ديگر برنامه 
وي به ارايه گزارش فعاليت يكساله كميته مواد و معرفي . بود

او از اعضاي فعال انجمن . چهار كارگروه اين كميته پرداخت
خواست كه با عضويت در كميته مواد به اين كميته ياري 

در ادامه نوبت به معرفي . رسانند و فعاليت آنرا گسترش دهند
به اين مناسبت كليپي . آموخته برجسته دانشكده رسيد دانش

آقامهدي التحصيل معرفي شد كه  سپس اين فارغ. پخش شد
در . مفيدي نام دارد و دانش آموخته دوره چهارم دانشكده است

اين مرحله مهدي مفيدي به سخنراني پرداخت و از خاطرات 
بخش مهمي از . يع كشور گفتخود در خدمت رساني به صنا

اي وي در صنايع نيشكر خوزستان گذشته است و  زندگي حرفه
هم اكنون نيشكر . داند او اين صنايع را از افتخارات كشور مي

خوزستان حدود نيم ميليون تن شكر توليد مي كند و 
  .محصوالت ديگر آن الكل بهداشتي و خميرمايه است

اي  مل مهمي در فعاليت حرفهاو عشق ورزيدن به ميهن را عا
پس از سخنراني مهدي مفيدي طي مراسمي از . خود دانست
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وي قدرداني به عمل آمد و يك هديه و لوح تقدير توسط دبير 

  .كميته به ايشان اهدا شد
در اين مرحله نوبت به تقدير از استاد و كارمند نمونه دانشكده 

س آزاده دكتر كوكبي به عنوان استاد نمونه و مهند. رسيد
در اين . به عنوان كادر اداري نمونه شناخته شدندوحاني ر

بخش توسط رئيس دانشكده به آنان هديه و لوح تقدير اهدا 
 1375ورودي دانش آموخته مشهدي آزاده روحاني  .شد

است كه در آزمايشگاه شيمي و پليمر دانشكده دانشكده شيمي 
   .مواد مشغول به كار است
ه انگيز از عكس هاي قديمي توسط مجموعه جالب و خاطر

التحصيالن تهيه شده بود كه اين عكس بصورت كليپ  فارغ
اين مجموعه بسيار مورد . براي حاضرين نمايش داده شد

استقبال حاضرين قرار گرفت و موجب ابراز احساسات زياد 
  .خصوصاَ توسط جوانترها شد

برگزاري انتخابات دوره جديد كميته مواد بخش ديگر اين 
در ابتدا نامزدهاي . گردهمايي را به خود اختخصاص داد

 9در مجموع . عضويت در كميته اجرايي خود ثبت نام نمودند
پس از آن هر يك به صورت كوتاه . نفر خود را نامزد نمودند

خود را معرفي و برنامه هاي خود را براي عضويت در كميته 
امير حسين صمدي، عباس قاسمي، سعيد . بيان كردند

لعتبري، مرضيه رمضاني، اميد محمدي، كوشا غالمي، خ
علي كوچك زاده و مرتضي پوررئيسي از جمله  محمود شيري، 
محمود شيري نيز كه اخيراً به سمت دبيركلي . اين افراد بودند

انجمن برگزيده شده است طي سخناني كوتاه خواستار كوشش 
  .همگاني براي اعتالي دانشگاه صنعتي شريف شد

مراسم مفرح موسيقي سنتي ايراني توسط اعضاي برگزاري 
محمد . گروه موسيقي دانشگاه بخش ديگر گردهمايي بود

سياوش موالئيان   اي سه تار، حقيقي خواننده، سهند سرنبشته
  .كمانچه و پويان توكلي نوازندگي تنبك را به عهده داشتند

نوبت به ريختن آرا به صندوق  هاي داخل سالن اتمام برنامهبا 
در اين مرحله . اي رسيد و حاضرين سالن را ترك گفتندر

. فرصتي براي گرفتن عكس يادگاري دست جمعي فراهم شد
صرف شد تا پس از دقايقي نيز صرف ديد و بازديد مهمانان 

آنكه در ارديبهشت ماه سال آينده فرصتي براي ديدار ديگر 
  .فراهم شود
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التحصيالن  گردهمايي ساالنه فارغ

  ندسي مكانيكدانشكده مه
التحصيالن مهندسي مكانيك هر  گردهمايي فارغ: خبرنامه

هاي مختلف  ساله با هدف بهبود كمي و كيفي تعامل بين نسل
التحصيالن با يكديگر و از سوي ديگر برقراري ارتباط آنها  فارغ

ها و  با دانشجويان در راستاي انتقال دانش مبتني بر مهارت
ا در قالب برنامه چند روزه ه هاي آن تجارب علمي و حرفه

  .گردد جشنواره صنعتي مكانيك شريف برگزار مي
 30شب روز  10الي  5بيستمين دوره اين گردهمايي از ساعت 

نفر در محل سالن جابرحيان  350با حضور  1392بهمن ماه 
القلم  سريعمحمود دكتر  در اين برنامه. دانشگاه برگزار شد

در رابطه با پيامدهاي شتي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد به
در . به سخنراني پرداختسازي اقتصادي  اجتماعي خصوصي

ميرهاشم  با آوازموسيقي سنتي بخش ديگر اين گردهمايي 
 گروهو  دانش آموخته دوره سوم مهندسي مكانيكسجادي 

ا استقبال فراوان حضار كه ب اجرا شدنوازندگان همراه وي 
  .مواجه شد

عملكرد دوره اخير كميته  اين گردهمايي گزارشدر 
ارايه شد و  علي فروزانالتحصيالن مكانيك توسط  فارغ

هاي اين  از ديگر برنامه شعبانعليمحمد رضا سخنراني كوتاه 
هاي  از غرفهدر خالل گردهمايي مهمانان  .گردهمايي بود

  .بازديد نمودندجشنواره صنعتي 
يد انتخابات حضوري براي تعيين اعضاي جد اين نشستدر 

در اين انتخابات افرادي كه . كميته اجرايي مكانيك برگزار شد
در انتخابات اينترنتي شركت نكرده بودند راي خود را به 

با توجه به جمع آراي اينترنتي و گفتني است . صندوق ريختند
به كميته علي البدل  عضو اصلي و عضو 7حضوري نهايتاً 

، مهدي حكيم پور: زاعضاي اصلي عبارتند ا. مكانيك راه يافتند
، محمد مجدم، زينب شاهي، علي فروزان، عليرضا حمزه لوئيا
اعضاي علي البدل نيز به . ميرهاشم سجادي، نگين بهشت كار

و  سيدعليرضا هندي، حسين مجدفر: شرح زير اعالم شدند

آقايان داود  در اين دوره عالوه بر افراد منتخب .ابوالفضل آداب
و صبا سمنكان به صورت  سلجوقي، محمدطاهر آهنگري

  .ميته مكانيك فعاليت خواهند نمودكبا داوطلبانه 
و  دست جمعيعكس يادگاري پايان بخش گردهمايي گرفتن 

  .پذيرايي شام بود
جشنواره  گردهمايي دانشكده مكانيك تا پايان سومين روز

 28اين جشنواره در روز . برگزار شدصنعتي مكانيك شريف 
دانش آموخته ورودي كتر سورنا ستاري با سخنراني دبهمن ماه 

معاون علمي و فناوري دانشكده مهندسي مكانيك و  1369
  .رييس جمهور افتتاح شد

برنامه هاي متنوعي همانند سمينار حل  در اين جشنواره
مشكالت صنعتي، جلسات پرسش و پاسخ تخصصي 
بيومكانيك، ارايه پروژه هاي موفق صنعتي در غرفه هاي 

و  Trizرگاه هاي آموزشي نمونه سازي سريع،نمايشگاه، كا
حقوق مالكيت فكري و اختراعات و سمينار چهار ميلياردر 

  .ايراني برگزار شد
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1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
هشتمين جشنواره صنعتي مكانيك 

  شريف برگزار شد
  1392بهمن  28خبرگزاري ايسنا، دوشنبه 
هاي  لزوم توسعه و گسترش صندوق: دكتر ستاري خواستار شد

ها و توسعه اقتصاد  سازي فناوري ريحمايتي براي تجا
  بنيان دانش

هشتمين جشنواره مكانيك دانشگاه صنعتي شريف، با حضور 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي 

در دانشگاه صنعتي شريف  92بهمن  28نخبگان امروز دوشنبه 
  .برگزار شد

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، دكتر سورنا 
ستاري در مراسم افتتاحيه هشتمين جشنواره مكانيك دانشگاه 
: صنعتي شريف در سالن جابر بن حيان اين دانشگاه گفت

دانشگاه صنعتي شريف و دانشكده مكانيك اين دانشگاه 
همانند خانه من است و زماني كه براي اين جشنواره دعوت 
 شدم با طيب خاطر پذيرفتم و خوشحالم كه بين اساتيد خودم،

  .ام حضور پيدا ميكنم دانشجويانم و ديگر همراهان هميشگي
پيرو سخناني كه رئيس دولت تدبير و : وي خاطرنشان كرد

هايمان  اميد در دانشگاه شهيد بهشتي داشتند الزم است كمك
ها را از حالت كمي در آورده و به حالت كيفي تبديل  به دانشگاه

دولت يازدهم به هاي كلي  كنيم كه اين اتفاق قطعا درسياست
  .وقوع خواهد پيوست و ما نيز بر آن پايبنديم

دكتر ستاري با بيان اينكه به عنوان معاونت علمي وفناوري 
رئيس جمهور آماده هرگونه حمايت و همكاري الزم براي 
تكميل و راه اندازي مراكز رشد و پارك فناوري دانشگاه 

رد نياز هاي مو گرچه هزينه: صنعتي شريف است، اظهار داشت
اندازي پارك فناوري دانشگاه صنعتي شريف بسيار  براي راه

سنگين است ولي به طور حتم با توجه به جايگاه اين دانشگاه 
هاي علمي و فناوري و لزوم توجه به اهميت اساتيد،  در عرصه

التحصيالن و دانشجوياني كه به طور عمده از استعدادهاي  فارغ
ارد كه معاونت علمي وفناوري برتر كشور هستند ارزش آن را د

اندازي اين پارك  هاي مناسبي براي راه گذاري بتواند سرمايه
  .جذب كند

  اندازي حلقه واسط ارتباط صنعت و دانشگاه راه

هاي معاونت علمي و فناوري به دانشگاه  دكتر ستاري به كمك
ها بايد مورد  اين دانشگاه: پرور اشاره كرد و گفت هاي نخبه

هاي واسط بين  انبه قرار بگيرند تا بتوانند حلقهحمايت همه ج
كه براي تجاري سازي الزم است را   صنعت و دانشگاه

  .اندازي كنند راه
رئيس بنياد ملي نخبگان با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 

استعدادهاي برتر بنياد ملي نخبگان در دانشگاه صنعتي  1600
از تغييراتي كه در يكي : شريف در حال تحصيل هستند، گفت

ها  اين چندماه اخير انجام داده ايم اين است كه تمامي حمايت
هاي بنياد ملي نخبگان را از حالت فرد محور به  و كمك

ايم تا براي ايجاد يك جريان  دانشگاه محور تبديل كرده
  .حمايتي و توانمندسازي نخبگان مورد استفاده قرار بگيرد

هاي الزم براي  نامه است ضمانت در اين راستا نياز: وي افزود
هاي  هاي مالي و حتي صندوق تجاري سازي، كمك

VC)هاي  در دانشگاه) گذاري خطر پذير هاي سرمايه صندوق
  .نخبه پرور و مستعد توسعه پيدا كنند

  بنيان حمايت همه جانبه از اساتيد پيشرو در تفكر اقتصاد دانش
اهي كه پيشرو در دكتر سورنا ستاري با اشاره به اساتيد دانشگ
معاونت علمي و : تفكر اقتصاد دانش بنيان هستند، گفت

فناوري آماده هرگونه حمايت از اين اساتيد است تا بتوانند 
شان  هاي دانش بنيان خود را تاسيس كنند و مشكالت شركت

هاي حمايتي را برطرف  را از نظر مالي و يا نيازشان به صندوق
  .كند

اساتيد : نوآوري و شكوفايي افزوددبير هيات امناي صندوق 
توانند حجم اشتغال را فعال كرده و  داراي تفكر دانش بنيان مي

التحصيالن نخبه  توسعه دهند و به اين ترتيب از خروج فارغ
چنانچه اغلب كساني . جلوگيري كنند

اند نيز اگر در  كه از كشور خارج شده
شان  كشور يا نزديكي محل تحصيل

اي براي جذب  نهها زمي در دانشگاه
آنها وجود داشت هرگز كشور را ترك 

  .كردند نمي
رئيس بنياد ملي نخبگان با اشاره به 

برداري يك  اينكه قيمت بهره
هاي  دانشجوي نخبه در نرخ

المللي چهار تا پنج ميليون دالر  بين
بايد محيطي : است، تصريح كرد

فراهم كنيم تا اين دانشجويان از 

ر براي ادامه تحصيل از كشور خارج كشور خارج نشوند يا اگ
  .شدند پس از پايان دوره تحصيل به كشور بازگردند

دكتر ستاري ابراز اميدواري كرد كه بنياد ملي نخبگان بتواند 
در آينده نزديك روشي را براي توانمندسازي نخبگان جايگزين 

نبايد : پرداخت حقوق ماهيانه به آنها انجام دهد و اظهار داشت
اشد كه از سويي بنياد ملي نخبگان به آنها يك مقرري اينطور ب
اي بدهد و از سوي ديگر برخي از آنان خدايي نكرده  ماهيانه

احساس مسئوليتي نسبت به جامعه نداشته باشند بنايراين 
  .ها بايد دوطرفه باشد ها و احساس مسئوليت ها، كمك حمايت
هاي خطر  ذاريگ ها نيز بايد بتوانند وارد مقوله سرمايه دانشگاه

  پذير شوند
هاي آينده  در سال: جمهور گفت معاون علمي و فناوري رئيس

صنعتي   هاي مهم و اصلي كه در دانشگاه اينگونه جشنواره
هايي كه صورت خواهد گرفت به  شريف است با حمايت

اي برگزار شود كه تمامي ابعاد زنجيره دانشگاه و صنعت  گونه
هاي حمايتي را  بتوانيم صندوق در آن ديده شود و تا آن زمان

چه ازطريق كريدورهاي تجاري سازي بيرون دانشگاه و چه از 
طريق كريدورهاي تجاري سازيي كه در داخل دانشگاه شكل 

هاي حمايتي در داخل  خواهند گرفت، حمايت كنيم و صندوق
دانشگاه نيز آنقدر تقويت شوند تا بتوانند وارد مقوله 

  .ذير شوندهاي خطر پ گذاري سرمايه
دكتر ستاري در پايان ابراز اميدواري كرد دانشكده مكانيك 

ريزي، هماهنگي و  دانشگاه صنعتي شريف بتواند با برنامه
التحصيالن مجرب و كاردان پيشرو  همكاري اساتيد و فارغ

  .بنيان در آينده نزديك گردد تفكر و حركت اقتصاد دانش
مكانيك دانشگاه كميته فارغ التحصيالن و دانشكده مهندسي 

هر ساله اقدام به برگزاري  1385صنعتي شريف از سال 
» جشنواره صنعتي مكانيك شريف«اي تحت عنوان  جشنواره

كند كه هدف آن بهبود و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه و  مي
آشنايي دانشجويان با صنعت مكانيك از طريق حضور صنايع 

محصوالت خود به ها و  مختلف در نمايشگاه و معرفي فعاليت
هاي آموزشي مرتبط، حضور در  دانشگاهيان، شركت در كارگاه

هاي علمي فناورانه، فراهم كردن فضايي براي ارتباط  نشست
مديران صنعتي موفق با دانشجويان و استادان دانشگاه، تالش 
در جهت حل بخشي از مشكالت صنايع و اهدافي از اين دست 

  .است
ي موفق،  س از برگزاري هفت دورهنيز اين دانشكده پ 92سال 

  .هشتمين جشنواره صنعتي مكانيك شريف را آغاز كرد
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1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
 صنعتي جشنواره هشتمين

  روايت نشريه شريف به مكانيك
  1392اسفند  5دوشنبه ، 241شماره نشريه داخلي شريف 

 28 دوشنبه روز هشتمين جشنواره صنعتي مكانيك شريف از
 دانشكده. به مدت سه روز در دانشگاه برگزار گرديد ماه بهمن

 هر 1385 سال از شريف صنعتي دانشگاه مكانيك مهندسي
 جشنواره " عنوان تحت اي جشنواره برگزاري به اقدام ساله

 و بهبود آن هدف كه نمايد مي " شريف مكانيك صنعتي
 صنعت با دانشجويان آشنايي و دانشگاه و صنعت ارتباط تقويت

 معرفي و نمايشگاه در مختلف صنايع حضور طريق از مكانيك
 در شركت دانشگاهيان، به خود محصوالت و ها فعاليت
 علمي هاي شستن در حضور مرتبط، آموزشي هاي كارگاه

 صنعتي مديران ارتباط براي فضايي نمودن فراهم فناورانه،
 حل جهت در تالش دانشگاه، اساتيد و دانشجويان با موفق
. باشد مي دست اين از اهدافي و صنايع مشكالت از بخشي
 موفق، ي دوره 7 برگزاري از پس دانشكده اين نيز امسال

  .گزار نمودبر را شريف مكانيك صنعتي جشنواره هشتمين
و از  جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت ستاري دكتر

فارغ التحصيالن مهندسي مكانيك شريف، در افتتاحيه اين 

 حدود شود مي خارج كشور از كار براي كه نخبه هر مراسم
 تالش بايد و دارد مادي ارزش دالر ميليون پنج تا چهار
 از بعد كه اين يا و نشوند خارج كشور از قشر اين كنيم
 و علمي هاي فعاليت انجام براي خود تحصيل دوران اتمام

 اميدواري ابراز ستاري دكتر .گردند باز كشور به صنعتي
 اين و برتر هاي دانشگاه بيشتر انديشي هم با كه كرد

 براي الزم كارهاي و ساز نخبگان ملي بنياد و معاونت
  .شود ايجاد كشور در نخبگان فعاليت

 با صنعتي برتر نامه پايان چهار از مراسم ناي پايان در
 ملي بنياد مقام قائم پور سهراب سعيد دكتر حضور

 و مكانيك، مهندسي دانشكده رئيس وثوقي دكتر نخبگان،
 به تقدير به شرح زير مكانيك مهندسي دانشكده اساتيد
  .آمد عمل

 فوق هوايي اسپيندل ميكرو يك سازي نمونه و طراحي -
  قاسميان بهنام توسط سريع

 عوامل و نوساني حرارتي لوله عملكرد تجربي بررسي -
  حقايق شهاب توسط آن بر موثر

 و ذره نانو حاوي رنگ با شده فعال خورشيدي سلول -
  بخشايش اميرمحمود توسط تيتانيوم اكسيد دي سيم نانو
 حركت ايجاد منظور به كنترلي روش يك توسعه -

  شريفي مجتبي  توسط پزشكي هاي ربات در پذير انعطاف
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1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
  چهارشنبة شيمي

التحصيالن  هاي متمادي است كه فارغ سال: روزنامه شريف
دانشكده شيمي در اولين چهارشنبه ارديبهشت هر سال دور 

هاي خود  اي دانشكده شوند و با استادان و هم هم جمع مي
امين گردهمايي دانش  امسال، سي. كنند تجديد ديدار مي

در  93، چهارشنبه سوم ارديبهشت آموختگان دانشكده شيمي
با نزديك شدن به . سالن جابر دانشكده شيمي برگزار شد

، محوطه ورودي سالن جابر و دانشكده شيمي 16,30ساعت 
سيار مشهود بهاي سني،  تنوع گروه. شاهد هياهوي خاصي بود

هاي  ترها با بچه ها تا كمي قديمي التحصيل شده فارغ از تازه. بود
هاي گذشته  ها و البته بزرگواراني كه از نسل خود، ميانسال

هاي افراد از  دقيقه و كم و اضافه شدن 45با گذشت . بودند
هاي چند نفره تشكيل شده  هاي ديگر، حلقه اي به حلقه حلقه

در البي دانشكده شيمي به يك پايداري نسبي 
ها و نحوة ابراز  از احوال پرسي. رسيده بودند

هميد كه اين برامه تنها تان ف احساسات افراد مي
با اعالم مسئول . محملي براي تجديد ديدارهاست

و برنامه با . سالن، حاضران به داخل سالن جابر رفتند
دكتر . تالوت قرآن و پخش سرود ملي آغاز شد

با ارايه گزارش   پورجوادي، رئيس دانشكده شيمي،
كوتاهي در باره دانشكده شيمي، اعالم كرد كه در 

نژاد و دكتر كيادو استاد جوان، دكتر سال گذشته 
پرستار به جمع اعضاي هيئت علمي دانشكده شيمي 

هاي گردهمايي  در ادامه پاورپوينت عكس. اضافه شده است
هاي افرادي كه  سال گذشته به نمايش درآمد كه ديدن عكس

در گردهمايي امسال حضور نداشتند، يك تجديد ديدار مجازي 
دكتر بالاليي دبير كميته . ودشهاي خاص خ بود با جذابيت

التحصيالن دانشگاه صنعتي  تخصصي شيمي انجمن فارغ
در سخنراني خود به اين موضوع اشاره كرد كه . شريف

سالگي تاسيس دانشكده شيمي  50گردهمايي سال آينده، با 
برنامه   كميته براي سال آينده، اينشود و  همزمان مي

هاي برنامه كه بسيار  يكي از بخش. اي دارد ههاي ويژ ريزي
هاي جواني و  مورد استقبال قرار گرفت، پخش كليپ عكس

  .دوران تحصيل استادهاي دانشكده بود
. پرداخت 51هاي  گردهمايي امسال به معرفي ورودي

روي صفحه نمايش سالن نمايش داده  51هاي ورودي  عكس
شد و آنهايي كه در سالن حاضر بودند، هنگام نمايش عكس 

. جا برخواستند و مورد تشويق حاضران قرار گرفتند خود، از
ورودي   موسوي، سيدرضاهمچنين از خدمات علمي و اجرايي 

او . و از استادان دانشكده شيمي، با اهداي لوحي تقدير شد 51
نادري مسئول  مهندس مهرنوشدر سخنان خود از زحمات 

هاي ممتد  حضار نيز با تشويق. برگزاري گردهمايي تشكر كرد
در پايان مراسم، . نادري تقدير كردند خانمو فراوان خود از 

اي  پذيرايي در البي دانشكده صورت گرفت كه فرصت دوباره
هاي  كم كم حلقه. بود براي تجديد ديدار و مرور خاطرات

دوباره تشكيل شده، كوچك و كوچك تر شدند و البي 
  .دانشكده در سكوت فرو رفت تا چهارشنبه شيمي سال آينده

التحصيالن در پي برگزاري گردهمايي فارغ:خبرنامه
دانشكده شيمي، روزنامه دانشجويي دانشگاه صنعتي 

خبري را در مورد ) www.sharifdaily.net(شريف 
 6اين گردهمايي منتشر كرده است كه به نقل از شماره 

هاي اين  عكس. ناً نقل مي شودعي 1393ارديبهشت 
گزارش نيز توسط خانم مهرنوش نادري عضو كميته 

 .اجرايي شيمي ارسال شده است
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گردهمايي فارغ التحصيالن 

  برگزار شد دانشكده مهندسي برق
التحصيالن دانشكده  سومين گردهمايي فارغ: فرخ مليحي

بهمن ماه  30 در روز چهارشنبه 1392مهندسي برق در سال 
ويژه ميهمانان . سالن كهرباي دانشكده برگزار شددر پارسال 

 رئيسو پيشكسوت دكتر محمود نحوي استاد  نشستاين 
دانش سبق دانشكده مهندسي برق و مهندس محسن حجتي ا

معاون واحد تصفيه شركت دانشكده و  1364آموخته ورودي 
  .بودند مهاب قدس

دكتر نحوي در مورد برنامه درسي دوره  در اين گردهمايي
 يو .سخنراني نمودكارشناسي دانشكده مهندسي برق 

ن حاضري ينپرسشنامه ارزيابي دروس دوره كارشناسي را ب
در را التحصيالن دوره هاي مختلف  تا نظرات فارغ نمودتوزيع 

هاي مختلف  دروس مختلف در بخشمورد اثربخشي و كارايي 
  .مع آوري نمايدصنعت ج
مديريت  "محسن حجتي سخنراني خود را با عنوان  در ادامه

در مورد را مطالب وي . ارائه كرد "اتوماسيون در صنعت آب
كشور به بيان وي . ارايه كردران وضعيت آب و منابع آب اي

درصد از مساحت خشكي هاي جهان را به  1/1ايران با اينكه 

صدم درصد از آبهاي موجود در  34فقط   خود اختصاص داده،
از سوي ديگر در اغلب . خشكي هاي جهان را در اختيار دارد

مناطق ايران، ريزش هاي جوي اكثراً در فصل بهاري صورت 
چنداني به آب براي فعاليت هاي كشاورزي مي گيرد كه نياز 

همچنين ريزش هاي جوي به طور يكسان در كشور . نيست
بارندگي بيشتر و برخي  مناطقو برخي  گيرد صورت نمي

ميانگين بارندگي در سطح كشور حدود . استبارندگي كمتر 
كل مصرف ساالنه  آب در كشور . در سال است مترميلي  250

 92كعب است كه از اين ميزان حدود ميليارد متر م 90حدود 
 7در صد در بخش صنعت و  1در صد در بخش كشاورزي و 

  .در صد براي شرب مصرف مي شود
با توجه به قرارگرفتن ايران در نواحي خشك و نيمه خشك، 
مقدار بارندگي و حجم آب هاي ايران به اندازه كافي نيست و 

مشكل  .نيستريزش هاي جوي در همه جا به يك اندازه 
هاي جوي، باالبودن  كشور ما عالوه بر كمبود ريزش ديگر

يعني بخش اعظم آب هاي ناشي از . ميزان تبخير است
بارندگي طي فرآيند تبخير، بخار شده و از دسترس خارج 

عالوه بر تبخير . شود كه آن را تبخير واقعي مي نامند مي
در  يعني مقدار آب. واقعي بايد به تبخير بالقوه توجه كرد

ميزان تبخير . به وسيله خورشيد تبخير مي گرددكه دسترس 
بالقوه بيشتر از تبخير واقعي است زيرا معموالً آبي كه براي 

تبخير در محيط وجود دارد، كمتر از توانايي آن محيط براي 
منابع سرانه آب شيرين در كشور در سال . تبخير مي باشد

 2100حدود  1355متر مكعب و در سال  5500حدود  1340
شود كه ميزان منابع  پيش بيني مي. متر مكعب بوده است

متر مكعب برسد كه  1250به حدود   1400سرانه آب در سال 
. اين ميزان شرايط بحراني تنش آبي محسوب مي گردد

محدوديت منابع آب و توزيع فصلي نامناسب بارندگي نشان 
طحي و مي دهد كه ابتدا بايد ظرفيت منابع آب هاي موجود س
تا  شودزيرزميني كشور به خوبي شناسايي و مطالعه 

برداري صحيح از آنها صورت  براي بهره يريزي جامع برنامه
  .گيرد

  

گردهمايي فارغ التحصيالن 
  برگزار شد هاي انرژي سيستم
 30گردهمايي سيستم هاي انرژي در تاريخ : فروزنده طبيبي

گزار شد دراين در آمفي تاتر دانشكده انرژي بر 92بهمن 
از جمله  .گردهمايي برنامه هاي متنوعي پيش بيني شده بود

ارايه گزارش در مورد فعاليتهاي  ،ارايه چند مقاله تخصصي
اجراي موسيقي سنتي توسط فارغ التحصيالن  و كميته

در اين گردهمايي تني چند از اعضاي هيات اجرايي  .دانشكده
جرايي انجمن به همچنين مدير ا كاركنان دفتر انجمن و و

 نوبت به برگزاري ي برنامهانتها دعوت كميته حضور داشتند در
نفر خود را نامزد عضويت در  11 و اين كميته رسيدانتخابات 

در . معرفي خود پرداختند سپس نامزدها به. نمودنداين كميته 

عدد به صندوق راي ريخته  54برگه هاي راي به تعداد  ادامه
آخرين بخش اين دسته جمعي ي يادگاررفتن عكس گ. شد

  .گردهمايي بود
منجر به انتخاب اين انتخابات مارش آراي دريافتي در شنتيجه 

به عنوان كميته اجرايي البدل  عضو اصلي و دو عضو علي 7

  : گرديد كه اسامي آنان به شرح استهاي انرژي  سيستم
، مرتضي حدادي، سودابه قهرمان پور :اسامي اعضاي اصلي

سميه ، حسام قدكساز، حميدرضا حيدري مقدم، حيسعيد فتو
  امير اسماعيل حسن پور، احمدي

  بهنام رضائيو امين جود زاده : اسامي اعضاي علي البدل
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  شود از پروژه پل طبيعت بازديد مي

طبق برنامه ريزي شده توسط كميته تخصصي : خبرنامه
ارديبهشت ماه از  22عمران، قرار است در غروب روز دوشنبه 

وژه پل طبيعت واقع در اراضي عباس آباد تهران بازديد پر
شيوا مرداني عضو كميته اجرايي عمران . گروهي صورت گيرد

ايده بازديد از اين پروژه را ارايه داده و خود مسئوليت 
او كه خود . به عهده گرفته است آنراهماهنگي برگزاري 

دانشكده مهندسي  1383ورودي التحصيل كارشناسي   فارغ
رشته ران است، تحصيالت كارشناسي ارشد خود را در عم

براي . معماري دانشگاه علم و صنعت به پايان برده است
برگزاري اين بازديد با شركت نوسازي عباس آباد وابسته به 
شهرداري تهران هماهنگي شده و قرار است كارشناسان سازه 

هاي اين پل به بازديد  و معماري اين شركت در مورد ويژگي
چند تن از استادان رشته عمران و از . نندگان توضيح دهندك

  .است  دعوت شده برنامه اينبراي  ها دانشگاهمعماري 
در محل پارك آب و آتش آغاز  16بازديد از ساعت برنامه 

انديشي و  هممعارفه و مراه با جلسه شود و اين بازديد ه مي
در يك تعامل ميان متخصصان دو رشته معماري و عمران 

عالقمندان براي ثبت نام در اين  .خواهد بودمحيط دوستانه 
  .توانند با دفتر مركزي انجمن تماس بگيرند برنامه مي

پل طبعيت بر روي اتوبان مدرس، حد فاصل اتوبانهاي همت و 
بين پارك  يحقاني واقع شده و به منظور ايجاد مسير ارتباط
محل  اين پل .طالقاني و پارك آب و آتش احداث شده است

اين پروژه  .تردد عابرين پياده، دوچرخه و كالسكه خواهد بود
منحصر به فرد در مرحله پاياني ساختماني قرار دارد و قرار 

هزار متر مربع  7پل طبيعت . است به زودي افتتاح شود
هزار قطعه فوالدي آماده سازي و 14 دارد و در آن مساحت

. هزار تن وزن دارد 2نصب شده و حدود 
ل در زيباترين منطقه تهران ساخته اين پ

اي وسيع و  شده و در اطراف آن مجموعه
مراكز تفريحي و فضاي سبز و از  اي گسترده

  .داردديدني قرار 
فضاي تعامل  نمايشهدف از اين بازديد 

در طراحي  معماري و عمرانمهندسين ميان 
در دو مرحله هاي خاص  همزمان پروژه

  .استطراحي معماري و سازه 
ندسه نهايي پل طبيعت حاصل ماه ها ه

رفت و برگشت و همكاري نزديك گروه 
قطر لوله ها به گونه . سازه و معماري است

كه به لحاظ سازه اي  هاي انتخاب شد
هم پاسخگو باشد و به لحاظ معماري 

با دقت زيادي كه . مناسب به نظر بيايد
 گروه سازه داشتند براي هرچه سبك تر

داشتن قطر  بااي  لولههاي  المانشدن پل، 
كه  ضخامتي متغير دارند ،بيروني يكسان

بيروني لوله ها قابل اين مساله از ظاهر البته 
  .تشخيص نيست

پل طبيعت در دو سطح طراحي شده و روي 
ستونها نيز سطح سومي قراردارد كه هرسه 

. هايي به يكديگر متصل مي شوند سطح توسط رمپ ها و پله
و اختالف سطح دو نقطه ابتدا و انتهاي با توجه به شكل سازه 

پل، خود اين سطوح نيز داراي شيب هاي متغير ماليمي مي 
سطح سوم همانطور كه گفته شد در باالي دو ستون . باشند

  .استفراهم شده  توقفار دارد و فضايي براي قر
سطح پارك  سطح دوم سطحي است كه از سمت شرق هم

 .باشد رك آب و آتش ميسطح پا هم ،طالقاني و از سمت غرب
اين سطح بيشتر مسير حركتي افراد پياده، دوچرخه و كالسكه 

در نقاطي كه عرض پل در اثر حركت سينوسي در . است
دوطرف بيشتر مي شود در لبه ها امكان ايجاد فضاهاي سبز و 

لذا در اين سطح هر دو عملكرد اتفاق . نشستن وجود دارد
  .است ولي عملكرد حركتي غالب. فتدا مي
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سمينار زلزله و بازديد از گسل 

  شمال تهران برگزار شد
به ابتكار و كوشش كميته تخصصي دانشكده : خبرنامه

مهندسي عمران سومين برنامه بازديد از گسل شمال تهران در 
 29در اين برنامه . ارديبهشت ماه برگزار شد 11روز پنجشنبه 
عمران حضور  التحصيالن و دانشجويان دانشكده نفر از فارغ

هدف از برگزاري اين بازديد آشنايي همگاني با . داشتند
. هاي ناشي از زلزله بود خطرات زلزله و راههاي كاهش آسيب

صبح در محل ساختمان انجمن با  8,30اين برنامه از ساعت 
دكتر مهدي زارع عضو هيئت علمي . برگزاري سمينار آغاز شد

مران شريف اين پژوهشگاه زلزله و همكار سابق مجله ع
وي در ابتدا به بيان سير تحوالت و افزايش . سمينار را ارايه داد

سال اخير  200نجومي ميزان جمعيت شهر تهران و حومه طي 
به بيان وي سكونت اين ميزان جمعيت در منطقه . پرداخت

دكتر زارع به ارايه . بسيار زلزله خيز تهران بسيار خطر ساز است
طي صدها سال گذشته در منطقه ايران آماري از وقوع زلزله 

. پرداخت و احتمال وقوع زلزله شديد در تهران را ارزيابي نمود
نكته ديگر وقوع دو گسل در منطقه شمال تهران است كه اين 

هاي  او با ارايه نقشه. منطقه را بسيار خطر آفرين كرده است
گسل شمال هاي  ويژگيزمين شناسي و عكس به معرفي 

و گفت ساخت و سازهاي گسترده در حوالي  تتهران پرداخ
وي در . اين گسل بسيار سوال برانگيز و مخاطره آميز است

اين خصوص بارها به مسئولين وزارت مسكن و شهرداري 
تهران در اين زمينه يادداشت نوشته است ولي ظاهراً سوداگري 
و منافع اين ساخت و سازهاي مانع توجه به اين مسئله شده 

  .است
ز ارايه سمينار آرمين نوربخش به معرفي انجمن و كميته پس ا

عمران پرداخت و شمه اي از برنامه هاي اين كميته طي 
به بيان وي گردهمايي . هاي آينده را برشمرد ماه
التحصيالن با سخنراني دكتر مسعود نيلي در روز  فارغ

. ارديبهشت ماه در دانشگاه برگزار مي شود 31چهراشنبه 
آباد  بازديد علمي از پل طبيعت در اراضي عباس برنامه ديگر

ارديبهشت ماه برگزار 15است كه قرار است در روز دوشنبه 
هاي اين  برگزاري اردگاه هاي تفريحي نيز از ديگر برنامه. شود

كميته است كه قرار است چهارمين برنامه در صبح روز جمعه 
  .ارديبهشت ماه برگزار شود 19

ين در جلوي ساختمان انجمن عكس سمينار حاضربا اتمام 
در جلوي درب شركت كنندگان يادگاري گرفتند و سپس 

هاي مورد نظر بر  سوار بر اتوبوس شدند تا به محلدانشگاه 
اولين نقطه منطقه كن و . روي گسل تهران رهسپار شوند

دكتر زارع توضيحات مبسوطي را در . ابتداي جاده سولقان بود
ه داد و به سئواالت حاضرين پاسخ مورد ويژگي هاي گسل اراي

  .داد
محل ديگر بازديد منطقه بام تهران در باالتر از پاركينگ تله 

هاي محل  در اينجا نيز دكتر زارع به ويژگي. كابين توچال بود
 .گسل و ميزان ساخت و ساز گسترده اطراف گسل پرداخت
. آخرين نقطه بازديد دره گالب دره در جنوب ميدان دربند بود

هاي ساخته شده بر روي گسل شمال تهران را بسيار  وي برج
ها در  مخاطره آميز توصيف كرد ضمن آنكه اين ساختمان

  .معرض رانش زمين نيز هستند
بعد از ظهر نوبت به صرف ناهار در يكي از  2,5ساعت 
آشنايي شركت كنندگان كه .هاي ميدان تجريش رسيد رستوران

هاي  دل نظر آنان از مزيتبيشتر از طيف جوان بودند و تبا
همراهان پس از صرف . برگزاري اين بازديد يك روزه بود

حركت كردند تا از آنجا به دانشگاه شريف  16ناهار در ساعت 
  .به منزل خود بازگردند

يادآوري مي نمايد اولين برنامه بازديد از گسل شمال تهران در 
امه بازديد نفر و دومين برن 18با شركت  1381خرداد  30تاريخ 

نفر از فارغ  40با شركت  1383در تاريخ هفتم خرداد 
استادان و دانشجويان دانشكده مهندسي عمران    التحصيالن،

با همكاري دكتر ساسان عشقي و دكتر مهدي زارع از اعضاي 
هيئت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 

  .زلزله برگزار شد
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 ها يراناردوي تفريحي عم سومين

  برگزار شددر بام تهران 
عمران دانشكده التحصيالن  فارغ اردوي تفريحيسومين برنامه 

در  1393فروردين  21شريف صبح روز جمعه دانشگاه صنعتي 
ايستگاه تله كابين توچال برگزار در حوالي بام تهران منطقه 

اين برنامه توسط كميته عمران پايه ريزي شده و قرار . شد
. همه ماهه در يكي از مناطق اطراف تهران برگزار شود است
سرپرستي اين . نفر حضور داشتند 50برنامه بيش از  سوميندر 

دانشكده عمران  82حميد كلهر داشن آموخته ورودي برنامه را 
بيشتر شركت كنندگان را طيف جوانتر تشكيل . به عهده داشت

 .كرده بودند دادند اگر چه از قديمي ها نيز تعدادي شركت مي
صبح در محل پاركينگ تله كابين  8,00در ساعت اين عده 

تهران حاضر شدند و جمع شدن به سمت ايستگاه اول تله 
ايستگاه اول  اطرافدر محوطه . كابين پياده روي كردند

پس از آن زمان . فرصتي براي ورزش صبحگاهي فراهم شد
پس از  .هاي محل فرا رسيد صرف صبحانه در يكي از رستوران

صرف صبحانه جلسه معارفه و گفتگو در محل رستوران برگزار 
در مورد شد و حاضرين ضمن معرفي خود به ارايه نظرات خود 

بحث داغي  .مسائل مختلف حرفه اي و اجتماعي پرداختند
ميان شركت كنندگان درگرفت و اين مسئله نشان از تفاوت 

از شركت  چند تن .ديدگاه ها در ميان شركت كنندگان داشت
كنندگان از خارج به ايران آمده بودند و از فرصت برگزاري اين 

يكي از . اردو براي ديدار دوستان خوئد بهره برداري كردند
هاي گفتگو بحث ادامه تحصيل در خارج از كشور و  زمينه

  . مهاجرت در قشر جوان بود
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 امسالمراسم دانشآموختگى 
  برگزار مىشوددر برج ميالد 
  1393فروردين  21شنبه   يك 245ره نشريه داخلي شريف شما

- 1391مراسم فارغالتحصيلى دانشآموختگان سال تحصيلى 
سالن همايشهاى  اردي بهشتماه سال جارى در، دانشگاه 92

، هزار نخبه41پرورش  و برگزار ميگردد، بينالمللى برج ميالد

حاصل پنجاه سال فعاليت دانشگاه 
  .است شريف

، گاهـبه گزارش روابط عمومى دانش
ن دوره ــمراسم فارغالتحصيلي اي

اد ــگان با هدف ايجــدانشآموخت
ا حضور ــفضايى به يادماندنى و ب

ههاى آنان خانواد، النــفارغ التحصي
 19اتيد دانشگاه روز جمعه ــو اس

 10اعت ــس، ارديبهشت سال جارى
گان ـش آموختـع دانـصبح با تجم

ان و در ــشـمقابل دانشكدههاي
ن ـدر سال 15اعت ـــس

برگزار ، رانــالد تهـرج ميــاى بينالمللى بــهمايشه
  .ميشود

ين تعداد كل فارغ التحصيالن دانشگاه در ا؛ بنا بر اين گزارش
نفر در مقطع  980نفر مىباشند كه از اين تعداد  2499دوره 

نفر در  127نفر در مقطع كارشناسى ارشد و  1392، كارشناسى
  . فارغ التحصيل  شدهاند، مقطع دكترى

خاطرنشان مىشود تعداد كل فارغ التحصيالن دانشگاه تا پايان 
   .مىباشد نفر 41752در حدود  92- 1391حصيلى سال ت

اين مراسم با هدف قدرداني از مقام استاد و  همچنين در
همزمان با هفتهى بزرگداشت مقام معلم از اساتيد برتر 
آموزشى دانشكدهها تقدير مىشود و به كليه  فارغالتحصيالن 
مقطع دكتري و دانش آموختگان برتر هر دانشكده در مقطع 

  .كارشناسى و كارشناسى ارشد هدايايى اهدا خواهد شد
  

ييس دانشگاه ورتزبورگ بازديد ر
  آلمان از دانشگاه صنعتي شريف

 :1392 اسفند  11يك شنبه 242شماره نشريه داخلي شريف، 

ل ــور فورشــآلمان پروفسگ گاه ورتزبورــئيس دانشر
، )گاهــمعاون دانش(ترى ــور ســبههمراه آقايان پروفس

مسئول برنامه (و پروفسور تومه ) رئيس دانشكده(پروفسور لنز 
روز شنبه سوم اسفند ماه جارى از دانشگاه ) MBAيزى ر

در ابتداى اين ديدار طى . صنعتى شريف بازديد نمودند
دكتر ، دكتر عبد خدايى، هاى با حضور دكتر روستا آزادــجلس

فق و دكتر تقوىنيا راههاى ــدكتر مش، دكتر علوى، مهدوى
از . ى قرار گرفتــهمكارى بين دو دانشگاه مورد بررس

وعات مهم مطرح شده در اين مذاكرات امكان برگزارى موض
تبادل استاد و دانشجو بين دو ، MBAترك ــدورهى مش

دانشگاه و فعال نمودن فرصتهاى مطالعاتى اساتيد و 
  .دانشجويان دكترى بود

پس اعضاى اين هيئت از ــس
كدهى ــمركز نانو و دانش

. دــد نمودنــك بازديــفيزي
وس ــوليژگاه ــدانش
گ يميليانوس ورتزبورــماكس

ميالدى  1402ال ــآلمان در س
ده و در مركز ــتاسيس ش

اين . اتحاديهى اروپا قرار دارد
دانشكده  10دانشگاه داراى 

ته در ــاز نكات برجس. مىباشد
مورد اين دانشگاه مىتوان به 

برندهى جايزهى نوبل  14فعاليت 
كه در دورههاى مختلف در اين 

  .ليت بودهاند اشاره كردمشغول فعادانشگاه 
كدههاى اين دانشگاه در ــاز نظر ردهبندى جهانى دانش

  :ردهبندى شانگهاى به شرح زير مىباشند
  دانشكدهى برتر 100دانشكده علوم طبيعى جزو  ●

  دانشكدهى برتر 50دانشكده شيمى جزو  ●
  دانشكدهى برتر  100دانشكده علوم رياضى جزو  ●

پ اس تعداد مقاالت چاــه براساز نظر ردهبندى ليدن نيز ك
.درصد باالى آن قرار مىگيرد10گاه در ــاين دانش، شده است

  

 سلطان دانشگاه اعضاي بازديد
  شريف دانشگاه از عمان قابوس

  :1392اسفند  11يك شنبه  242شماره نشريه داخلي شريف، 
 قابوس سلطان دانشگاه از هيئتي جاري ماه اسفند 3 شنبه روز

 هيئت اين اعضاي .نمودند بازديد شريف شگاهدان از عمان
دانشگاه و  خارجي همكاريهاي معاون دانشگاه، رئيسشامل 

 مورد نانو مركز در ابتدا درو  بودنداساتيد برخي از دانشكده ها 
 آن هاي آزمايشگاه از و گرفتند قرار مركز اين اساتيد استقبال
  دانشكده يها آزمايشگاه از بازديد براي سپس. نمودند بازديد

 پايان، در. كردند مراجعت دانشكده اين به نفت شيمي مهندسي
 هاي راه شد برگزار دانشگاه رئيس دفتر در كه اي جلسه طي

 و دانشگاه دو بين همكاري
 دانشجو و استاد تبادل امكان
    .گرفت قرار بررسي مورد

 تنها قابوس سلطان دانشگاه
 است عمان كشور دولتي دانشگاه

 تأسيس 1980 سال از كه
 8 اكنون هم .است گرديده
 حال در دانشگاه اين در دانشكده
 مقاطع و هستند فعاليت

 در و ارشد كارشناسي كارشناسي،
 ارائه آنها در دكتري موارد برخي
  گردد مي

 اخبار مهم دانشگاه
ست اچكيده اخبار دانشگاه بخشي : الهه ايزدي راميني

 ارايهكه قرار است از اين پس به طور ثابت در خبرنامه 
از طريق وبگاه دانشگاه   اخبار دانشگاه معموالً. شود

)www.sharif.edu ( داخلي شريف و نشريه
)www.sharif.edu/~prm ( شود منتشر مي. 
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 فيزيك جهاني برتر دانشمند سه

 صنعتي دانشگاه علمي هيات عضو
  شدند شريف

  :15/11/1392-ايرنا 
يمز لگت برنده جايزه نوبل فيزيك سال پروفسور آنتوني ج

به همراه پروفسور پال چو و پروفسور وارن پيكت با  2003
دريافت گواهي استاد معين به عضويت هيات علمي دانشگاه 

  .صنعتي شريف درآمدند
سه دانشمند برتر جهاني فيزيك عضو هيات علمي دانشگاه 

  صنعتي شريف شدند
سم اهداي نشان دانشگاه به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، مرا

صنعتي شريف و گواهي استاد معين به اين سه دانشمند برتر 
جهاني امروز سه شنبه با حضور رضا روستا آزاد رييس دانشگاه 
صنعتي شريف و سعيد سهراب پور معاون بنياد ملي نخبگان و 
رييس سابق اين دانشگاه و جمع كثيري از استادان و 

  .ار شددانشجويان صنعتي شريف برگز

رضا روستا آزاد در حاشيه اين مراسم به 
اين گواهي به منزله : خبرنگار ايرنا گفت

استخدام اين دانشمندان به عنوان عضو 
هيات علمي است و از اين پس 
همكاري هاي آنها به صورت رسمي با 
  .دانشگاه صنعتي شريف آغاز خواهد شد

همكاري اين دانشمندان : وي افزود
اجراي دوره هاي برجسته در قالب 

كوتاه مدت و به عنوان استاد راهنماي 
پروژه هاي دانشجويان دوره دكتري 

  .خواهد بود
در ادامه اين مراسم دفتر پيشرفت هاي 

به منظور ) IRPAM(بين المللي در فيزيك مواد پيشرفته 
  .مند برتر جهاني فيزيك افتتاح شداستقرار اين سه دانش

گام برگزاري دوره هاي كوتاه قرار است اين دانشمندان در هن
مدت تخصصي در دانشگاه صنعتي شريف در محل اين دفتر 

  .حضور يابند
پروفسور آنتوني لگت پس از افتتاح اين دفتر براي دانشجويان 

حيان اين  دانشگاه صنعتي شريف در محل سالن جابر بن

چرا زمان نمي «موضوع اين سخنراني  .دانشگاه سخنراني كرد
  .بود » بازگردد تواند به عقب

در  2003پروفسور آنتوني لگت دارنده برنده جايزه نوبل 
ابررساناها ، پروفسور پال چو، كاشف نخستين ابررساناي باالي 

و پروفسور وارن پيكت، استاد ) YBCO(دماي نيتروژن مايع 
ممتاز و شناخته شده بين المللي در ابررسانا از دانشگاه ديويس 

  .كاليفرنيا است 
  

دانش آموز نخبه در  180رقابت 
  دانشگاه شريف

مسابقه ملي دانش آموزي شريف با هدف : نشريه داخي شريف
ايجاد انگيزه و روحيه خودباوري در دانش آموزان دوره 
دبيرستان، ترويج كار تيمي و همچنين كشف استعدادهاي 

با  1392اسفندماه  9جوان و پرورش روحيه خالقيت روز جمعه 
نش آموز از سراسر كشور در دانشگاه شريف دا 180حضور 

در چهارمين دوره اين مسابقه، دانش آموزان در . برگزار شد
ي رياضي، كامپيوتر،  هاي سه نفره و در پنج زمينه قالب تيم

در مرحله . شيمي، فيزيك و نجوم با يكديگر به رقابت پرداختند
ا ه نهايي كه شيوه برگزاري آن بسيار جذاب و جديد بود تيم

بايد با توجه به درجه سختي و امتياز سؤاالت، به خريد و 
ها برمبناي ريسك پذيري با حل  تيم. پرداختند فروش آنها مي

هر سؤال، عالوه بر دريافت امتياز آن سؤال، به جمع آوري 
توانستند با افزايش سرمايه تيم خود،  سرمايه نيز پرداخته و مي

  .دسؤاالت بيشتري را خريد و فروش نماين
همچنين مراسم اختتاميه اين مسابقه با تقدير از برگزيدگان 
نهايي مسابقه و با حضور مسئولين معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، مسئوليني از وزارت آموزش و پرورش و 

در . اسفندماه برگزار شد 9مسئولين دانشگاه در عصر روز جمعه 

جوايز نقدي، سه  مراسم اختتاميه اعالم شد كه عالوه بر اهداي
تيم برتر اين دوره از مسابقات از طرف دانشگاه صنعتي شريف 
شامل تسهيالتي ويژه خواهند شد و در صورت پذيرش در اين 
دانشگاه امكان تغيير رشته تنها مشروط به پذيرش دانشكده 

الزم به ذكر است اين آيين . مبدا و مقصد براي آنها وجود دارد
كشوري كنكور به  500تا  150هاي  هنامه هم اكنون براي رتب
  .شود عنوان تسهيالت ارايه مي

  

برگزاري شانزدهمين مسابقات 
نوآوري و ابتكارات دانش (نادكاپ 
  شريف) آموزي

شانزدهمين دوره مسابقات دانش آموزي : نشريه داخلي شريف
تيم  96با معرفي 1392اسفند  16شريف روز جمعه  نادكاپ

 128در اين مسابقات دوهزار و  .پايان دادبرگزيده به كار خود 
دانش آموز دختر و پسر از مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان 

شهر كشور در پنج رشته رباتيك، هوافضا، نانوشيمي،  68از 
در مراسم . زيست شناسي و نجوم با يكديگر به رقابت پرداختند

حضور  اختتاميه شانزدهمين دوره مسابقات نادكاپ شريف كه با
معاون وزير آموزش و پرورش،  و يك هيأت شش نفره از 

آموزش و پرورش كردستان عراق در دانشگاه صنعتي شريف 
رشته مسابقه به عنوان برگزيده  32تيم در  96برگزار شد، 

  .نهايي اين دوره از مسابقات معرفي و تقدير شدند
هاي برگزيده به ترتيب اول تا سوم كارت شركت در  به تيم

 50ابقات رباتيك بين المللي امارات متحده عربي به ميزان مس
درصد تخفيف، بن شركت در تورهاي علمي در  30و 40، 

درصد تخفيف  15و  25،20هاي مختلف كشور به ميزان  استان
  .و مبالغي نقدي اهداء شد
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 شريف دانشجويان آفريني افتخار

  آلمان كشور در
 از دوره امين 44 در شريف صنعتي دانشگاه دانشجويي تيم

 اختصاص خود به را سوم رتبه آلمان روبوكاپ آزاد مسابقات
  .داد

 شريف دانشگاه كامپيوتر مهندسي دانشكده دانشجويان
 كه آلمان روبوكاپ آزاد مسابقات از دوره امين 44 در توانستند

 برگزار آلمان كشور ماگدبورگ شهر در ماه فروردين 16 تا 12
 سوم رتبه جهان، كشور 12 از تيم 70 زا بيش با رقابت در شد،
 علي گزارش؛ اين بر بنا. كنند كسب را مسابقات از دوره اين

 نجات محمدامين و توكلي عرفان رازقي، محمد زاده، عرب
 دكتر سرپرستي با كه دانشگاه روبوكاپ تيم اعضاي بخش

 اين به نظري اصغر علي دكتر همراهي و ربيعي حميدرضا

 سه سازي شبيه ليگ در توانستند بودند، شده اعزام مسابقات
 با و گرفته قرار آلمان و پرتغال هاي تيم از پس فوتبال بعدي

 را مسابقات اين سوم رتبه فرانسه و روسيه كشورهاي شكست
 6 در مسابقات اين شود مي خاطرنشان .دهند اختصاص خود به

 دانشگاه از تيم 2 ايران كشور از و بود گرديده برگزار ليگ
  .داشتند حضور قزوين آزاد دانشگاه و شريف تيصنع

 نيز قزوين آزاد دانشگاه تيم دانشجويان مسابقات اين در
 كسب را نما انسان فوتباليست ربات ليگ سوم رتبه توانستند
 با شريف دانشگاه دانشجويان شايان ذكر است كه .نمايند
 كرده سفر آلمان كشور به اول پرديس شركت مالي حمايت
  .بازگشتند كشور به ماه فروردين 18 بودند

 

نيم قرن تجربه دانشگاه 
  گردآوري ميشود

  :1393فروردين  31 شنبه يك 245شماره  نشريه داخلي شريف
تنها يك سال ديگر تا پنجاهمين سال  93شروع سال  اب

و همانطور كه مطلع هستيد ، تأسيس دانشگاه باقى مانده است
دانشگاه از سال گذشته دبيرخانه پنجاهمين سالگرد تأسيس 

براى برگزارى هر چه بهتر اين بزرگداشت به سرپرستى 
در همين راستا بر آن ، مهندس ميرزايى شروع به فعاليت نموده

شديم با ايشان كه سمت «دبير ستاد برگزارى بزرگداشت 
، پنجاهمين سالگرد تأسيس دانشگاه» را بر عهده دارند

بار در اين خصوص مطلع گفتگويى داشته باشيم و از آخرين اخ
  :است كه در زير مىخوانيدشويم ماحصل اين گفتگو گزارشى 

 50مهندس ميرزايى در ابتدا به جايگاه دانشگاه در آستانه 
دانشگاه صنعتى شريف در شرايطى : سالگى اشاره كرد و گفت

وارد پنجاهمين سال فعاليت خود در عرصه آموزش عالى كشور 
ى فنى و اى در رشتههار و ويژه جايگاه برت مىشود كه اوالً

با توجه به  ثانياً. كرده است مهندسى در سطح كشور پيدا
شرايط و نيازهاى روز كشور طرحهاى توسعهاى مختلفى در 

. پژوهشى و فناورى داشته و خواهد داشت، زمينههاى آموزشى
امكانات فيزيكى و كالبدى و ، گذشت نيم قرن فعاليتبا  ثالثا

  .اه دچار فرسودگى جدى شده استنشگزيرساختهاى دا
اجراي طرحهاى توسعهاى و  حفظ جايگاه ممتاز دانشگاه و

نيازمند سرمايه گذارى جدى و جلب ، ترميم زيرساختها
حمايت و مشاركت ارگانها و سازمانها و افراد عالقمند در 

  .سطح ملى و بين المللى مىباشد
 بزرگداشت فعاليت پنجاه ساله: وى همچنين اضافه نمود

فرصتى است براى معرفى خدمات و دستاوردهاى آن ، دانشگاه
طى نيم قرن سابقه پر افتخار و نگاهى جديد همراه با فرصت 

اهداف  ،ارزيابى امور و ايجاد توانى مضاعف در پيشبرد برنامهها
و تقويت جايگاه دانشگاه به جهت رسيد به افقهاى هرچه 

  ..بهتر

مهندس 
ميرزايى اشاره 
: هداشت به اينك

نگاه به آينده 
بايد با توجه به 
گذشته و حفظ 
دستاوردها و 
ترميم نواقص 

  .همراه گردد
دبير ستاد 

پنجاهمين سال با اشاره به چهلمين سال تأسيس دانشگاه 
و در چهلمين سال تأسيس دانشگاه  1384در سال : گفت

مجموعه اقداماتى با اهداف فرهنگى صورت گرفت و اكنون در 
. از بيشترى به اين نگاه احساس مىشودپنجاهمين سال ني

حمايت و همكارى ، روشن است تحقق اين امر مستلزم حضور
و فعال  فارغ التحصيالن و كاركنان بوده، همه جانبه اساتيد

نتايج مطلوب زمانى . ظرفيتها را طلب مىكند سازى همه
هر يك از . حاصل مىشود كه مشاركت همگانى فراهم گردد

شريف مىتوانند در اين مناسبت براى  اعضاى خانواده محترم
  .رشد دانشگاه قدمى بردارند

وى به اقداماتى كه تا كنون صورت گرفته اشاره داشت و 
دبيرخانه بزرگداشت با موافقت هيأت رئيسه محترم در : : گفت

تشكيل شد و برخى اقدامات اوليه صورت  92نيمه دوم سال 
جمع آورى اسناد  يكى از برنامههاى مهم دبيرخانه، گرفته است

و مدارك و سوابق فعاليتهاى مرتبط با دانشگاه مىباشد كه 
متأسفانه تا كنون برنامهاى در دانشگاه براى اين منظور وجود 
نداشته است و در همين راستا تشكيل مركز گنجينه اسناد 
دانشگاه شامل اطالعات و اسناد و آماده سازى بانك اطالعاتى 

ه كاربران از جمله اين برنامهها اين مدارك و ارائه سرويس ب
  .مىباشد

مهندس ميرزائى در خصوص فعاليتهاى اين ستاد اظهار 
مستندسازى تاريخ ، از جمله فعاليتهاى دبيرخانه: داشت

دانشگاه و تهيه تاريخ شفاهى از آن به روايت اساتيد و مديران 

الزم به يادآورى است كه در چهلمين سال . مؤثر مىباشد
كتاب تاريخ دانشگاه به : مستنداتى از قبيل تأسيس دانشگاه

تاريخ ، 1روايت تاريخ دانشگاه توسط اساتيد جلد ، روايت رؤسا
فعاليتهاى فرهنگى دانشگاه و كتاب خاطرات شهداى 

و كتاب  CDدانشگاه و زندگى نامه شهيد شريف واقعى و 
  .جامع معرفي دانشگاه تهيه گرديدگ كاتالو

الكترونيكى دانشگاه و تدوين و  برنامه ريزى جهت دانش نامه
تنظيم افتخارات و رويدادهاى دانشگاه طى ده سال اخير از 

  .ديگر برنامههاى دبيرخانه مىباشد
برخى از سوابق و مصاحبهها و : وى در ادامه اضافه نمود

گزارش برنامههاى اجرا شده و عكسهاى تاريخى و 
ار نماهنگهاى دانشگاه از طريق سايت دبيرخانه در اختي

  .عالقمندان مىباشد
از نحوه برگزارى مراسم خبر داد و ، دبير ستاد پنجاهمين سال

پيش بينى مىشود عالوه بر اجراى مراسم اصلى : گفت
فعاليتها و ، 94بزرگداشت پنجاهمين سال تأسيس در سال 

برنامههاى متنوعى توسط معاونتها و دانشكدهها و بخشهاى 
  .گردد اجرا 95-94دانشگاهى در سال تحصيلى 
در نظر است مراسم بزرگداشت : وى در پايان خاطرنشان كرد

ه و بگ پنجاهمين سال همانند چهلمين سال گردهمايى بزر
، دماندنى با حضور پيشكسوتان و فارغ التحصيالن دانشگاهيا

همكاران و ميهمانان مختلف از بخشهاى اجرائى و صنعتى 
  .اجرا گردد
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1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
  به ياد درگذشتگان اخير

دانشگاهيان  دو تن از هم ،خبرنامهشماره نتشار اين در فاصله ا
پيشكسوت دار فاني را وداع گفتند كه گزارش آنرا در زير 

  .ميخوانيد

  عدي مورهاج مهندسدرگذشت 
زنده ياد عدي مورهاج دانش آموخته دوره اول : خبرنامه

وي . در آمريكا درگذشت 25/1/93مهندسي برق در تاريخ 
هاي  در بيمارستان. يد رنج مي برداز بيماري قلبي شد سالها

آمريكا انواع معالجات بر روي وي انجام شد ولي گسترش 
  .بيماري قلبي منجر به فوت او گرديد

مراسم به خاكسپاري ايشان در آمريكا انجام شد ولي در تهران 
مراسم يادبود عالوه بر آن قرار است . نيز مراسمي برگزار شد

در آمفي  1393هشت ماه ارديب 21ديگري در روز يكشنبه 
اين . التحصيالن دانشگاه شريف برگزار شود تئاتر انجمن فارغ
احمد عطار دانش آموخته دوره اول  انآقايمراسم به همت 

و نقي جورابچي  مهندسي برق و مدير عامل شركت ناموران
دانش آموخته دوره دوم مهندسي شيمي برنامه ريزي شده 

  .است

مالك و  1387تا سال مهندس مورهاج 
مدير عامل شركت تاسيساتي وارن در 
تهران بود كه به علت بيماري قلبي 

برچيدن اين شركت شد و مجبور به 
شد و كشور آمريكا  راهيبراي معالجه 

تا زمان فوت در اين كشور اقامت 
وي در هنگام برگزاري جشن  .داشت

التحصيلي  چهلمين سال فارغ
آموختگان دوره اول در اين  دانش
اين جشن در . م حضور داشتمراس

در دانشگاه صنعتي  1389مهرماه 
شريف برگزار شد و در آن به عموم 

ها تنديس ويژه جشن اهدا  دوره اولي
  .شد

فرانسيس خانم همسر ايشان هم اكنون 
به و سه فرزند پسر ايشان ميرزا 

در ، رايان و رامسيس  رامونهاي  نام
ساكن كاليفرنياي آمريكا شهر گلندال 

همسرشان ليسانس اقتصاد از . ستنده
دانشگاه شهيد بهشتي و بازنشسته 

داراي رامون . شركت توانير هستند
مهندسي متالورژي از دانشگاه  ليسانس

و داراي  1380سال  بهصنعتي شريف 
درجه دكتري مواد از دانشگاه تكزاس 
در آرلينگتون و شاغل در شركت 

ري رشته رايان داراي مدرك دكت. شورون آمريكا است
مهندسي شيمي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و شاغل در 

رامسيس نيز داراي درجه دكتري . شركت اينتل آمريكا است

تو تكنولوژي كاليفرنيا است و به رشته مهندسي عمران از انستي
عنوان عضو هيئت علمي در همين دانشگاه مشغول به كار 

  .است
  

  محمد رضا پناهندهدرگذشت 
در هنگام پيگيري  :خبرنامه
آموختگان  دانش يافتنبراي 

دوره پنجم موفق به برقراري 
با آقاي محمد تلفني تماس 

رضا پناهنده دوره پنجم 
دانشكده مهندسي مكانيك 

اين  1392در آبان ماه . شديم
گفت  وي. مذاكره انجام شد

داراي . دارد ك كمتريمدتي است به علت عمل قلب باز تحر
طراحي تاسيسات مكانيكي و  زمينه است و دردفتر شخصي 
استان ضمناً مدرس نظام مهندسي  .فعاليت داردنظارت عاليه 

اين . نيز هستدوره فوق ليسانس مدرس  خراسان رضوي و
آخرين تماس ما به وي بود تا آنكه دكتر محمد پناهنده دانش 
آموخته دوره چهارم مكانيك و پسرعموي ايشان از درگذشت 

مراسم به خاك سپاري . خبر داد 1393ردين فرو 27در  نامبرده
  .ايشان در مشهد برگزار شد ترحيم و مجلس

بستگان زنده ياد پناهنده علت فوت ايشان را ناراحتي قلبي و 
  .بيان كردندشديد كليوي 

همسر ايشان خانم . فرزند بجا مانده است 3از ايشان همسر و 
احسان فرزند . زهرا پناهنده فرهنگي بازنشسته از مشهد هستند

پسر ايشان كارشناس ارشد معماري و دو دختر ايشان آيدا و 
  .هدي پزشك عمومي و ساكن مشهد هستند

مهندس پناهنده در سازمان نظام مهندسي استان خراسان 

اخيراَ كتابي در زمينه تاسيسات  .رضوي فعاليت آموزشي داشت
 صفحه براي چاپ آماده كرده بود كه در زمان حيات 1000در 

زنده ياد پناهنده قبل از سكونت در . نيافت رافرصت چاپ آن
مشهد در كارخانه اي در نيشابور و قبل از آن در شركت مترو 

  .تهران مشغول به كار بود

  4/02/1393آگهي درج شده در روزنامه خراسان در تاريخ

  عدي مورهاج
  اروميه 1325متولد سال 
  ساكن تهران
  :تحصيالت

  1349كارشناسي رشته مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف 
  :سوابق شغلي

از  تهران مدير عامل شركت تاسيساتي وارن درموسس و 
  1387تا سال 1354

  رئيس كارگاه بخش تاسيسات شركت فيلده
  ارئيس كارگاه بخش تاسيسات شركت تس

  :اي تخصص حرفه
  ها كارخانجات و شهرك HVACمديريت اجرايي تاسيسات 

 1389منتشره در مهرماه »دفتر اول«بيوگرافي زنده ياد مورهاج به نقل از كتاب 

 30/1/93مورخ  آگهي ترحيم مندرج در روزنامه همشهري
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گپ و گفت اختصاصي با 
 ها پروفسور ناصر دارابي

  )www.kimiyanews.ir(كيميا نيوز - كيميا نيوز

نشگاه مركزي پاريس ها، دكتراي احتراق از دا ناصر دارابي
)Ecole Centrale Paris (اكنون نيز با درجه  است و هم

 .پروفسور در اين دانشگاه مشغول تدريس است

ها قبل موفق شد نشان شواليه آكادميك را  او پس از آنكه سال
به دست آورد، سال گذشته نيز توانست نشان آفيسر را به خاطر 

نشاني باالتر از  هاي فرهنگي و آكادميك كسب كند؛ فعاليت
هاي  نشان معروف شواليه كه به افراد معدودي به خاطر فعاليت

هاي  هاي فعاليت يكي از زمينه. شود علمي و فرهنگي اعطا مي
هاي بيوديزل است؛  ها، احتراق و سوخت علمي دارابي

هاي تجديدپذير به شمار  هايي كه در زمره انرژي سوخت
هاي اخير رو به افزايش بوده  روند و استفاده از آنها در سال مي

هاي زيستي را در ادامه  گوي ما با او درباره سوخت و  گفت. است

 .خوانيد مي

 جناب دكتر اگر موفق باشيد براي اينكه بيشتر با سوابق 
هاي اصلي فعاليت علمي شما شروع  شما آشنا شويم، از زمينه

 .كنيم

در زمينه  تحقيقات من در زمان آغاز تحصيل در مقطع دكترا،
احتراق گازها بوده است؛ اين مساله كه در زمان سوختن گازها، 

 افتد تحقيقاتي در فرآيند احتراق دقيقاً چه اتفاقي مي
Fundamental )اين بحث، . شود محسوب مي  )بنيادي

هاي طبيعي الزم است و بعد از آن به  براي فهميدن پديده
به تدريج . بايد رفت) كاربردي( Appliedسراغ تحقيقات 

سازي فعل و انفعاالت  اين تحقيقات من، به سمت مدل
شيميايي پيش رفت؛ اينكه ببينيم فعل و انفعاالت شيميايي در 

البته بايد توجه . گيرد زمان احتراق به چه شكل صورت مي
هاي مايع مثل بنزين و  ه در زمان سوختن، سوختك داشت

مجاورت شوند و در  گازوئيل نيز به حالت گاز تبديل مي
اكسيژن با باال رفتن درجه حرارت، فعل و انفعاالت شيميايي 

اگر هر كدام از اين مراحل به خوبي صورت . شود انجام مي
شود؛  يابد و موجب آلودگي هوا مي نگيرد، راندمان كاهش مي

 .به عبارت ديگر هر چيزي كه باعث سوختن ناقص شود

دليل بوده  هاي شواليه و آفيسر به شما به چه اعطاي نشان
 است؟

هاي  هاي فرد در زمينه شرط اول براي شواليه شدن، فعاليت
ها، تعداد مقاالت و  كيفيت فعاليت. تحقيقاتي و آموزشي است

. شود ت بررسي ميانتشارات علمي، شناخته و ارجاعا
هاي مديريتي و اجرايي فرد و كارهاي او نيز در اين  مسووليت

بعد از اين، رئيس دانشگاه به وزارت علوم . زمينه موثر است
كند و وزارت نيز تمامي پيشنهادها را  پيشنهاد اعطاي مدال مي

شود كه  پيشنهاد، توسط يك هيات بررسي مي. كند بررسي مي
داراي نشان آفيسر باشند و البته اغلب اعضاي آن بايد حداقل 

بعد از تاييد هيات، به وزير . هم داراي نشان كماندر هستند
شود و او نيز بايستي دريافت نشان را تاييد  پيشنهاد داده مي

شود كه البته اين  وزير پيشنهاد داده مي سپس به نخست. كند
 شواليه مدال نسبتاً كميابي. مرحله معموالً تشريفاتي است

است، ولي باز هم به نسبت مدال آفيسر شرايط اعطاي آن 
هاي فرد بعد از  فعاليت  براي نشان آفيسر،. تر است آسان

چرا كه برخي بعد . شود دريافت نشان شواليه درنظر گرفته مي
هايشان كاهش يابد، يا  از شواليه شدن ممكن است فعاليت

ي علمي ها اگر تشخيص داده شود كه فعاليت. بازنشسته شوند
شود تا  ها ادامه يافته است، دوباره فرد معرفي مي و مسووليت

فاصله دريافت دو نشان معموالً كمتر از . نشان را دريافت كند
پنج سال نيست و به هر صورت، شرايط دشوارتري براي 

نشان شواليه را  2005من در سال . دريافت آن وجود دارد
ن آفيسر را به دريافت كردم و سال گذشته ميالدي هم نشا

  هاي متداول علمي، عالوه بر فعاليت. دست آوردم
. هاي اجرايي نيز در اين زمينه دخيل بوده است مسووليت
هاي دور، از مديريت گروه شروع  هاي من در سال مسووليت

كه البته اين مسووليت . شد و بعد از آن مدير البراتوار شدم
سال در اين  براي يك دوره هم تمديد شد و در مجموع هشت

در ضمن آن، رئيس دپارتمان انرژي دانشگاه شدم . سمت بودم

هاي اصالحات آموزشي دانشگاه  و همزمان نيز مسووليت پروژه
بعد از آن، از سال گذشته رئيس اداره دكترا . به من واگذار شد

هاي  هاي دانشگاهي، عضو هيات عالوه بر مسووليت. شدم
 .هستم هاي مختلف بوده و  امناي سازمان

ب اگر موافق باشيد، وارد جزييات زمينه تحقيقاتي شما وخ
طور خاص  هاي زيستي و به شما در زمينه سوخت. شويم

سهم . ايد هاي متعددي را انجام داده بيوديزل پژوهش
هاي زيستي در تامين انرژي، به ويژه در آمريكا و اروپا  سوخت

 ت دارند؟ها به چه دليل اهمي اين سوخت. رو به افزايش است

ها، لزوم يافتن جايگزيني براي  اهميت اصلي اين سوخت
هايي مثل نفت، بنزين و  سوخت. هاي فسيلي است سوخت
نفت به زودي پايان خواهد . پذير هستند سنگ كه پايان زغال
سال آينده و زغال سنگ  150تا  100البته گاز براي . يافت
اما مساله . سال آينده در دسترس خواهد بود 700تا  600براي 

چرا كه . اصلي، مساله نفت و لزوم وجود سوخت مايع است
سوخت مايع بيشترين ميزان انرژي را در يك كيلوگرم وزن 

يعني با حجم . اي كند، البته به استثناي انرژي هسته فراهم مي
توان انرژي زيادي توليد كرد كه براي اتومبيل و  كم، مي

وزن هواپيما در طراحي و براي مثال . هواپيما بسيار مهم است
لذا اگر بخواهيم جايگزيني براي . كاربرد آن اهميت زيادي دارد

هاي  هاي مايع بيابيم، در مرتبه اول بايد براي سوخت سوخت
هاي جايگزين،  يكي از اين راه. مايع جايگزيني پيدا كنيم

هاي زيستي است كه منشاء آن تقريباً هر چيزي  سوخت
دا، بيشتر منشاء گياهي مطرح بود و اولين در ابت. تواند باشد مي

دهه قبل به صورت گسترده وارد بحث آن  كشوري كه چند
هاي اغلب الكلي به كار  در اين كشور، سوخت. شد، برزيل بود

گرفته شد و چون الكل خالص مناسب نبود، تغييراتي در آن 
هاي زيستي تقريباً با هر منشايي  اما االن سوخت. داده شد
هاي مازاد مرغ و  ها و حتي بافت شود، از جمله چربي توليد مي

اما مشكل اصلي اين . شود دام كه از آنها بيوديزل توليد مي
ها، تحقيقات بنيادي  رغم جوابگو بودن اين سوخت است كه به

هر چند در عمل، . ها انجام نشده است در مورد اين سوخت
كشف  طور نيست كه بگوييم رود و اين هاست به كار مي سال
هاست  تكنولوژي و صنعت آن سال. اي صورت گرفته است تازه

هاي گازوئيلي و  اكنون در اروپا در ماشين وجود دارد و هم
اما . بنزيني، درصدي از حجم سوخت معمول، بيوديزل است

يابد، چرا كه هنوز به صورت  اين درصد به سادگي افزايش نمي
ممكن  دقيق مشخص نيست به لحاظ آلودگي چه مشكالتي

ممكن است چند سال بعد آلودگي . داشته باشد بر است در

التحصيلي هاي چهلمين سال فارغبرگزاري جشن:خبرنامه
اين فرصت را فراهم كرده است كه در هر دوره با افراد 

دانشگاهيان در داخل و خارج كشور آشنا  اي از هم برجسته
در جشن دوره پنجم نيز اين فرصت فراهم شد كه با . شويم

ناصر . شنا شويميكي از استادان برجسته در رشته احتراق آ
ها دانش آموخته دوره پنجم دانشكده مهندسي  دارابي

مكانيك هم اكنون در دانشگاه مركزي پاريس مشغول كار 
در سال . از شهر قزوين است 1331وي متولد سال . است

پس از اتمام تحصيل كارشناسي به عنوان مربي در  1354
 در 1357در سال . دانشكده مكانيك مشغول كار شده است

پي دريافت بورس تحصيلي از دولت فرانسه ايران را ترك 
. كرده و براي ادامه تحصيل به فرانسه عزيمت كرده است

موفق به اخذ دانشنامه فوق ليسانس و در  1360وي در سال 
موفق به اخذ دانشنامه دكتري در رشته مهندسي  1363سال 

  .انرژي از دانشگاه مركزي پاريس شده است
ه را به عنوان محل اشتغال خود انتخاب او همين دانشگا

كرده و از آن زمان تاكنون به عنوان عضو هيئت علمي در 
از سال . اين دانشگاه مشغول به تدريس و تحقيق است

تاكنون نيز مدير آزمايشگاه احتراق انرژتيك ملوكولي  2003
)EMC2( مقاله  54وي تاكنون  .در اين دانشگاه است

  .المللي منتشر كرده است نعلمي در مجالت معتبر بي
موفق به اخذ نشان شواليه و  2005ها در سال  پرفسور دارابي

موفق به اخذ نشان آفيسر از دولت فرانسه  2012در سال 
او عليرغم اقامت طوالني مدت در خارج از كشور . شده است

ارتباط خود را با ايران و مجامع علمي و حرفه اي حفظ كرده 
بر اساس جستجوي اينترنتي، در . ل استو در امور ايران فعا

هايي با دو رسانه داخلي انجام داده  سال گذشته مصاحبه
است كه آنها را براي درج در اين شماره خبرنامه انتخاب 

اين دو مصاحبه با سايت خبري كيميا نيوز و هفته . ايم كرده
نامه تجارت فردا ويژه نامه روزنامه دنياي اقتصاد صورت 

 .آيد ر پي ميگرفته است د
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. ها ايجاد شود خاصي به دليل سوختن بد اين نوع سوخت

ها به  همچنين اشكاالت فني ممكن است در برخي ماشين
هاي زيستي را به جاي  ها سوخت مثالً در برزيل سال. وجود آيد

ايجاد  كردند و اين مساله موجب بنزين معمولي استفاده مي
 .ها شد خرابي و خوردگي در ماشين

هاي زيستي را دو نوع بيوديزل و الكل  عمده سوخت
طور تخصصي در زمينه بيوديزل  دهد كه شما به تشكيل مي
منشاء بيوديزل چيست و اين سوخت تا چه . كنيد پژوهش مي
 هاي مايع متداول شود؟ تواند جايگزين سوخت ميزان مي

هاي  آيد كه هسته اهي به دست ميقسمت اعظم آن از مواد گي
وقتي از گياهي بتوان . روغني دارند، مثل كلزا و گل آفتابگردان
توان تهيه كرد كه اين  روغن تهيه كرد، مواد مشابهي مي

طور  يا مواد گياهي به: شود مساله به دو شكل انجام مي
تبديل ) اسيدهاي چرب(هاي استر  تواند به مولكول مستقيم مي
كنند و گازهاي حاصل  كه مواد گياهي را تخمير ميشود يا اين

لذا . كنند را از طريق يك پروسه شيميايي، تبديل به سوخت مي
اما از منشاء حيواني نيز . مبناي بيوديزل عموماً گياهي است

هاي مازاد مرغ و ديگر  شود و از بافت بيوديزل تهيه مي
كار  حيوانات كه تا پيش از اين براي كاربردهاي صنعتي به

يعني اسيدهاي چرب را از اين مواد . كنند رفت، استفاده مي مي
اشكال اصلي هم دقيقاً . كنند گرفته و تبديل به سوخت مي

هاي نهايي سوخت، نسبت به منشاء  همين است كه مولكول
اينكه آن را از مازاد مرغ توليد كرده . ابتدايي آن متفاوت است

آورده نهايي تغيير ايجاد باشند يا از يك نوع خاص گياه، در فر
 .كند مي

عامل اصلي گسترش استفاده از بيوديزل چه بوده است و 
 شود؟ اكنون تا چه ميزان از اين سوخت استفاده مي هم

است، بر ) تجديدپذير( Renewableبيوديزل، سوختي 
لذا به لحاظ اقتصادي و اجتماعي . هاي فسيلي خالف سوخت

تواند استفاده شود،  هايي نميالبته به تن. اثرات بهتري دارد
ها  چنان كه استفاده از آن در برزيل ايرادات زيادي در ماشين

ديگر اينكه ممكن است يك نوع سوخت در . ايجاد كرد
ها به تنهايي به كار رود، اما تضميني نيست ديگر  ماشين
ها با همان منشأ توليد شده باشند و اشكالي در ماشين  سوخت

نون، بيوديزل به مواد سوختي اضافه اك هم. ايجاد نكنند
درصد  85ها از  مثالً االن در اروپا برخي سوخت. شود مي

كننده  اما مصرف. اند درصد بيوديزل تشكيل شده 15گازوئيل و 
گونه است، چرا كه سوخت كامالً آميخته  داند اين حتي نمي
كنند كه استفاده از بيوديزل  ها هم تشويق مي دولت. شده است
. كارگيري آن در سوخت افزايش يابد يابد و درصد بهگسترش 

هاي طبيعي استفاده  در بسياري موارد در بنزين از سوخت
چرا كه پااليش و . شود كه البته درصد آن كمتر است مي

 .تكنولوژي بنزين با گازوئيل متفاوت است

اندازي شد  در ايران هم چند ماه قبل خط توليد بيوديزل راه
ضمن اينكه . د عرصه توليد اين محصول شدو ايران نيز وار

ها بوده است كه   اعالم شد تكنولوژي آن در انحصار آمريكايي
 .اندازي، به انحصار آنها پايان داده شده است با اين راه

اولين بار در حجم باال، اين . تكنولوژي مختص آمريكا نيست
ميالدي در برزيل به كار گرفته شده  80ها در دهه  سوخت

البته ممكن است  .است
تكنولوژي مدرن و 
جديد، در آمريكا به 

تري  صورت گسترده
اما در . وجود داشته باشد

آمريكاي جنوبي و 
فرانسه نيز از اين 

شود،  سوخت استفاده مي
هر چند تكنولوژي 
خاصي به لحاظ صنعتي 
براي توليد آن مورد نياز 

در آمريكاي . است
جنوبي، هر كسي 

 اش تواند گوشه خانه مي
اين سوخت را توليد كند 
و از آن بيزينس راه 

ضمن آنكه نياز . بيندازد
اما سوختي كه در اين . به سرمايه و نيروي انساني زيادي ندارد

سطح و مقياس توليد شود، به لحاظ كيفيت هيچ كنترلي روي 
آن وجود ندارد و ممكن است از نظر راندمان مشكالتي داشته 

 .باشد

آمريكا به واردات نفت متكي  كشورهايي مثل فرانسه و
نظر شما در . كند اين مساله در مورد ايران صدق نمي. هستند

خيزي مثل ايران به عرصه  مورد ورود كشورهاي نفت
 هاي زيستي چيست؟ سوخت

نفت در هر حال، ناياب خواهد بود و قيمت آن افزايش خواهد 
هاي زيستي شود و  هر كشوري كه وارد عرصه سوخت. يافت
د بخشي از نفت خود را جايگزين كند، قطعاً نفت بيشتري بتوان

بخشي از محصوالت نفتي با . براي فروش خواهد داشت
لذا هر قدر . هاي خاص، هنوز جايگزين ندارند كاربري
هاي نفتي كه امكان جايگزيني دارند كمتر مصرف  فرآورده

شوند، امكان توليد محصوالت نفتي ديگر بيشتر وجود خواهد 
سائل مربوط به آلودگي نيز كماكان پابرجا هستند و با م. داشت

 .هاي زيستي آلودگي نيز كاهش خواهد يافت مصرف سوخت

طور كه شما هم اشاره كرديد، مسائل زيادي در توليد  همان
چه موانعي در . بيوديزل وجود دارد كه بايد بيشتر بررسي شود
 زمينه گسترش استفاده از بيوديزل وجود دارد؟

مشكالت اين است كه وقتي بيوديزل در موتور يكي از 
يعني . سوزد، شناسايي كاملي از نحوه احتراق آن وجود ندارد مي

مراحلي كه بايد صورت گيرد تا بيوديزل تبخير و به گاز تبديل 
هاي شيميايي رخ  شود، با اكسيژن هوا مخلوط شود و واكنش

ت دهد، با بنزين يا گازوئيل معمولي متفاوت است و شناخ
دليل اين نيز آن است . كاملي از مكانيسم واكنش وجود ندارد

مبداء . شناسيم طور دقيق نمي هاي اوليه را به كه مولكول
بيوديزل بسته به زمان و مكان و منطقه توليد و شركت 

شده در برزيل، با آمريكا يا  متفاوت است، و مثالً بيوديزل توليد
جهاني در مورد آسيا متفاوت است و هنوز يك استاندارد 

در مورد بنزين يا گازوئيل . هاي بيوديزل وجود ندارد مولكول
ها و درصدها وجود دارد، اما براي بيوديزل هنوز  براي مولكول

اين مساله سخت است و حتي در يك كشور هم بسته به 
ما منشاء آنها را . هاي متفاوتي وجود دارد منشاء توليد، بيوديزل

هاي بيوديزل  و حتي اگر بدانيم، مولكولدانيم  طور دقيق نمي به
تر هستند؛  نسبت به بنزين يا گازوئيل معمولي بسيار پيچيده
در هواي . مثالً ويسكوزيته و درجه تبخير آنها متفاوت است

سرد ممكن است استفاده از برخي انواع بيوديزل مشكل باشد، 
اگر از نظر علمي . گونه نيست در حالي كه برخي ديگر اين

هيم بگوييم، هنوز راه درازي در تحقيقات در پيش است؛ بخوا
. گيرد هر چند در عمل بيوديزل مورد استفاده قرار مي

هاي معمولي  هاي توليد بيوديزل نيز باالتر از سوخت هزينه
هاي مربوطه و تكنولوژي آن به  چرا كه پااليش، دستگاه. است

ن مسائلي مثل خوردگي نيز در اين ميا. كلي متفاوت است
در . وجود دارد كه ممكن است ايراداتي در ماشين ايجاد كند

هاي زيستي به غير از بيوديزل نيز  مورد انواع ديگر سوخت
ها، اشكال اساسي اين  مثالً در مورد الكل. مشكالت وجود دارد

لذا نگهداري . سوزند شوند و مي است كه بسيار سريع تبخير مي
 .مراه استهايي ه و انتقال آنها نيز با دشواري

مطلب نهايي كه بايد عرض كنم، مربوط به آلودگي بيوديزل 
گازهايي هستند كه مقدار كمي از آنها وجود دارد، ولي . است

اين . كنند؛ مثل اكسيدهاي نيتروژن و كربن ايجاد آلودگي مي
اي  گازها براي سالمتي مضرند و موجب تشديد اثر گلخانه

تا حدودي آگاهي و  در مورد گازوئيل و بنزين،. شوند مي
شناخت در مورد ميزان آلودگي اين گازها وجود دارد، ولي در 

هاي زيستي، هنوز چيز زيادي  مورد بيوديزل و سوخت
هاي شيميايي احتراق  به عنوان مثال، در واكنش. دانيم نمي

هاي معمولي، ميزان بسيار ناچيزي سيانور ممكن است  سوخت
ميزان سيانور بيشتري توليد اما اگر در بيوديزل، . توليد شود

شود كسي ممكن است نداند و در درازمدت اثر منفي داشته 
البته اين يك مثال كامالً فرضي است و اصالً هيچ . باشد

هايي كه  طور كلي مولكول به. مدركي در مورد آن وجود ندارد
هاي زيستي به ميزان ناچيزي توليد  در احتراق سوخت

  . هاي زيستي بيشتر توليد شود شوند، ممكن است در سوخت مي
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  باالتر از شواليه

 ي مبارزه با آلودگي، بگوييم شواليه: هفته نامه تجارت فردا
ويژه   به. هموطن، هر كجايِ جهان كه باشد ارزشمند است

هاي اكتسابي؛ كه آن وقت باعث فخر  آنكه پر باشد از موفقيت
اين نوع ها از  پروفسور ناصر دارابي .شود و مباهات نيز مي

  .هاست هموطن
او موفق شده است كه از طرف . رزشمند است و مايه افتخارا

دولت فرانسه به دليل پژوهش هاي گران سنگ علمي نشانِ 
شواليه و نيز نشانِ ديگري كه باالتر ازشواليه است و آفيسر نام 

پيش از او تنها يك ايراني موفق به دريافت . دارد، دريافت كند
علي اكبر سياسي، وزير فرهنگ اسبق . ودلقب آفيسر شده ب

ايران، تنها كسي بود كه پيش تر چنين لقب پر افتخاري 
همين رخداد پر افتخار باعث شد تا با . دريافت كرده بود

مساعدت همكارمان احسان ابطحي با ايشان گفت و گويي 
  .مختصر داشته باشيم

شنايي آقاي دارابي ها لطفا خودتان را براي آنها كه با شما آ
ندارند معرفي كنيد و كمي راجع به زمينه تحصيلي خود توضيح 

  .دهيد
تحصيالت  1354در سالِ . در قزوين هستم 1331متولد سال 

دوره كارشناسي رشته مهندسي مكانيك را در دانشگاه صنعتي 
پس از آن موفق به دريافت بورسي از . شريف به پايان رساندم

ر دوره فوق ليسانس در دولت فرانسه براي ادامه تحصيل د
پس از عزيمت . شدم -شاخه انرژي - رشته مهندسي مكانيك

به فرانسه و گذراندن يك دوره يك ساله فرانسوي، تحصيالتم 
دوره . آغاز نمودم Ecole Centrale Paris را در دانشگاه

كارشناسي ارشدم كه به اتمام رسيد، به ادامه تحصيل در دوره 
فارغ التحصيل شدم و ميالدي  1984دكترا پرداختم و در سال 

سپس در همانجا به ترتيب به سمت هاي استاديار و دانشيار 
ميالدي مدرك هبيليتاسيون  1994سالِ  من در. برگزيده شدم
سپس در . دريافت كردم INP Toulouseرا از دانشگاه

برگزيده ) استادي تمام(به سمت فول پروفسور  1995سالِ 
  .شدم

شواليه بيشتر توضيح دهد و بفرماييد چه درباره دريافت لقب 
شد كه پس از آن توانستيد لقب آفيسر به دست بياوريد و بعد 

  بگوييد نشان آفيسر را چطور به دست آورديد؟
اولين دليل آن تحقيقاتي بود كه در حوزه . به چند دليل

درباره جلوگيري از ) انرژي-احتراق(تخصصي رشته خودم 
ناشي از احتراق براي توليد انرژي  آلودگي هاي زيست محيطي

ام  دليل ديگر آن سمت ها و مسووليت هاي كاري. انجام دادم
در دانشگاه از جمله رياست البراتوار انرژي دانشگاه از سالِ 

و  2009تا  2001
همچنين سابقه 
رياست دپارتمان 
انرژي اين 
دانشگاه بود كه 
باعث شد در 

 2005سالِ 
ميالدي اين لقب 

ولت به از طرف د
. من داده شود

پس از آن لقب 
ديگري كه باالتر 
از لقب شواليه 
است در سال 

از طرف  2012
نخست وزير 

در فرانسه پژوهشگران و . تعيين شد كه به من اعطا شود
محققاني كه مرتبط با رشته ما هستند به طور متوسط هر دو 
سال يك بار مقاله اي با استانداردها و شاخص هاي بين 

من هر سال، دو مقاله با استانداردهاي . ارائه مي دهندالمللي 
مقاله من در ژورنال  54تا به حال . بين المللي انتشار داده ام

هاي علمي كشورهاي جهان از جمله آمريكا به چاپ رسيده 
است و به همين تعداد در نشست هاي مختلف نيز شركت 

هداي اما از نقطه نظر تاريخي وضعِ قراري براي ا. كرده ام
ميالدي به زمان فرمانروايي ناپلئون  1808لقب شواليه به سال 
از همان روزگار تصميم گرفته شد تا اين . بناپارت بازمي گردد

نشان به افرادي كه موفق به انجام كارهاي مهم و تاثيرگذار از 
جمله در شاخه هاي تحقيقات علمي دانشگاهي و آكادميك 

  .گرددبراي كشور فرانسه مي شوند اهدا 
اين موضوع به قانون اساسي فرانسه نيز  1955بعدها در سالِ 

هم اكنون هم روند آن به گونه اي ست كه ابتدا . وارد شد
جمعي از اعضايِ آكادميك و شناخته شده و علمي كشور با 

در . درجات باال افرادي را به وزارت علوم پيشنهاد مي دهند
كه خود آنها نيز به وزارت علوم هياتي از بزرگانِ دانشگاهي 

گرفتن اين نشان نائل شده اند پس از بررسي افراد و تحقيقاتي 
. كه انجام داده اند، نامِ آنها را به وزير علوم پيشنهاد مي كنند

پس از تاييديه وزير علوم اسامي به ابالغ نخست وزير مي رسد 
. و در نهايت اين نخست وزير است كه اسامي را اعالم مي كند

م نيز كه باالتر از شواليه است در شرايطي به شخص نشان دو
تر نشان شواليه را دريافت كرده  اهدا خواهد شد كه او پيش

بايد گفت اين نشان هيچ گونه امتياز مالي با خود به . باشد
اهميت آن بيشتر از لحاظ اجتماعي و شان و . همراه ندارد

شده نشانِ ياد . منزلت شخص در اجتماع در خوِر توجه است
باعث مي شود تا در مجامع عمومي مردم متوجه شوند كه 
شخصي را كه مي بينند در راه علم و دانش و پژوهش در 

  .كشور قدم هاي بزرگي برداشته است
  تحقيقاتتان بيشتر بر روي چه پروژه علمي بوده است؟

بخش عمده تحقيقات من بر روي راه هاي چگونگي كم 
شي از احتراق در كارخانه كردن گاز هاي سمي و خطرناك نا

  .ها و سوخت ماشين ها متمركز است
 مي شود اين موضوع را بيشتر و به خصوص در مورد كشور

  .فرانسه توضيح دهيد
به طور مثال هر چند سال يك بار در فرانسه و در واقع در دنيا 
استانداردهايي براي حداكثر ميزان توليد گازهاي سمي كارخانه 

در . تعيين مي شود... ازت و اكسيد كربن واكسيد : ها از جمله
واقع سقف مجازي را براي انتشار اين گازهاي سمي ناشي از 

اين استانداردها در صنعت . توليد انرژي در نظر مي گيرند
تا ) 1993( 1از يورو . اتومبيل با نام يورو شناخته شده هستند

ا سال وجود دارد و انتظار مي رود ت 5به امروز كه يورو شماره 
دولت . هم معرفي خواهد شد 6ميالدي استاندارد يورو  2015

  .ابالغ مي كند اين استانداردها را به كارخانه هاي مختلف
اگر كارخانه ها اين استانداردها را در دستور كارِ خود قرار 

  ندهند، چه اتفاقي مي افتد؟
جريمه هاي مالي و ابالغ به بازار در رابطه با ممنوعيت فروش 

  .ها و مواد توليدي در انتظارشان خواهد بودكاال
به دليل اينكه كارخانه ها به تنهايي قادر به انجام اين عمل 
يعني روش هايي براي جلوگيري از كم شدن گازهاي سمي 
توليديشان نيستند، اين كار را به گروه هاي تحقيقاتي از جمله 

ده و راه ما محاسبات مورد نياز را انجام دا. ما واگذار مي كنند
  .كارها را در اختيارشان مي گذاريم

ليد كدام كشورها در حال حاضر بيشترين سهم را در تو
  ؟آلودگي هاي زيست محيطي دارند

در حال حاضر چين و هند به دليل جمعيت بااليي كه دارند 
چين و هند در حال حاضر از . اين سهم را از آن خود كرده اند

وليد انرژي بهره مي گيرد ذغال سنگ به عنوان منبع اصلي ت
دليل آن هم بيش تر اين است كه . كه فوق العاده آالينده است

به طور كلي چون ذخاير نفت و گاز در طي يك قرن آينده و 
براي نفت شايد هم زودتر به پايان خواهند رسيد، اما ذخاير 

سال ديگر پابرجا  900يا  800ذغال سنگ به دليل آنكه تا 
. ر به استفاده از ذغال سنگ روي آورده انداست، دولت ها بيشت

ودگي ناشي تحقيقات در باره چگونگي كاهش آل در حال حاضر
  از سوخت ذغال سنگ موضوع روز است

هفته نامه تجارت فردا مجله ضميمه روزنامه : خبرنامه
 13خود كه مربوط به  45ماره دنياي اقتصاد در ش

ها  گفتگويي را با پرفسور ناصر دارابي 1392ارديبهشت 
اين مصاحبه به بهانه دريافت لقب . انجام داده است

 .آفيسر از سوي دولت فرانسه انجام شده است
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هللا بي نياز با  مصاحبه فتح

  بخش فارسي شرق االوسط

االوسط در تاريخ  با بخش فارسي شرقنياز  اهللا بي فتحمصاحبه 
  )www.sharqparsi.com( 2013اكبتر 
نياز در چند دهه گذشته همواره در دو حوزه  هللا بي فتح

امري كه به . نويسي و نقد ادبي پركار و فعال بوده است داستان
اش را هرگز نداشته و به  خودش، توان رقابت با پرخواني گفته

كتابي كه خوانده يك نقد بر يك اثر نوشته يا پس  10ازاي هر 
و جهان حاضر به چاپ سالها خواندن ادبيات ايران  از

  .داستانهايش شده است
به قول . ام را بيشتر كردند كتابها اندوه دروني«گويد  خودش مي

ها روحيه افسرده  خيلي“ .كشند كتابها ما را مي“آناتول فرانس
  »من را به كتاب خواندن نسبت ميدهند

نياز تحصيالتش را در مهندسي برق در دانشگاه صنعتي  بي
ده اما آنچه به گفته خودش در همه اين شريف به پايان بر

باعث شده بتواند به زندگي ادامه بدهد، نه حرفه  سالها
نوشتن «: درآمدزاي او بلكه نوشتن و خواندن بسيار بوده است

نوشتن براي من . نوعي خود درماني بوده و هستبراي من 
  »اندوهي تابناك يا لذتي دردناك است

روميت و سخت او در امري كه در كنار كودكي پر از مح
خيز با خانوادهاي سيزده نفره و پدري كه كارگر  مناطق نفت

 ،»خيبر غريب« باعث شد بعدها درآثارش مثلبوده،  حفار
 ،»عليا حضرت فرنگيس« ،»مكاني به وسعت هيچ«
 ،»ميروم كه بميرم« ،»دردناكترين داستانهاي عالم «
ني باشد در پي نشان دادن زندگي مردما »جوي دلتنگ ستيزه«

  .اند تر بوده كه از خود او محروم
ساله تاكنون نزديك به بيست اثر داستاني و  65نياز  هللا بي فتح

 حال يكي از اثر در حوزه نقد منتشر كرده و در عين 10حدود 
ها است  نويسندگان پركار صفحات نقد ادبي مجالت و روزنامه

  .اثر هم آماده چاپ دارد 13يگويد و آنچنان كه خودش م
مجموعه پنج جلدي نقد او بر آثار نويسندگان جهان هم از 

  .هاي ادبيات شده است جمله دروس ضروري دانشكده
اين نويسنده و منتقد ادبي، همچنان كه پركار است، پرحوصله 
هم هست و به همين دليل هم سواالت طوالني من را تاب 

و با صبوري به آنها پاسخ داد و از خودش و نگاهش به  آورد
  :ادبيات گفت

نياز در خبرها خواندم كه به برخي  آقاي بي: شرق پارسي
 آثارتان براي دادن مجوز ايرادهاي فراواني وارد شد و شما

اين آثار . تصميم گرفته بوديد مدتي از خير چاپ آنها بگذريد
  چه بودند و چرا به آنها ايراد گرفتند؟

ز من رمان يا دو ناشر عالقه نشان دادند كه ا :نياز هللا بي فتح
دانستم كه چه  كم و بيش مي. مجموعه داستان چاپ كنند

و را به يكي  »خيبر غريب «اما رمان  ،خواهد افتاد اتفاقي
آن چه . را به ديگري دادم »ها شب مغلوب«مجموعه داستان 

روي رمان نوشته شد،  –بيشتر ار يك سال –پس از ماهها 
يفي و حتي اسكلتي باقي گذاشت كه با متن من تفاوت ك

  .وي داشتماه
خيز  در ناحيه نفت 1339مربوط به سال –شخصيت رمان 

 يك جوان عاصي و آشوبگر بود با -آغاجاري در خوزستان
دوستانه كه به دليل محروميت، رو به  نهادي نسبتا نوع

طبق يادداشتهاي سانسوركنندگان، . پرخاشگري گذاشته بود
وان به مظالم خارج از اعتقادات، باورها، انتقادهاي ج افكار،

اراده بشري، نفرت از بعضي پديده هاي به اصطالح خدادادي، 
هاي دوران پس از بلوغ و گرايش به ويرانگري  هيجان عشق و

و خودتخريبي و ديالوگ ها و مونولوگ هاي تعيين كننده 
در نهايت از او . محور اين جوان بايد حذف مي شد شخصيت و

ذهني كه از فرط خوشبختي  يك آدم راضي و بدون آشفتگي
. ندجويد، و من كامال با او بيگانه بودم، باقي ما آب را هم مي

  .به اين تغييرات تمكين نكردم
  آيا دوباره براي انتشار آنها اقدام كرديد؟: پرسش

بعد از آن ماجرا ناشر كه خيلي از رمان خوشش آمده بود، 
  .نيامد اصرار كرد كه جاهايي دست به تعديل بزنم؛ اما دلم

اين رمان در اصل پانصد و هفتاد صفحه بود و در بيست و 
. اولين نسخه تمام شده بود 1355ام، سال  هشت سالگي

بارها و بارها ساختار و بازي با فرم و حتي بار معنايي  سپس،
حاال . آن را تغيير داده بودم تا به دويست صفحه رسيده بود

اي  نويسنده كاري كه هيچ- كردم سالخي مي بايد آن را
باور  چون به. به آن دست بزند» اي هيچ عرصه« تواند در نمي

در نتيجه . اي پاره اي از وجودش است نويسنده من نوشته هر
  .اين كتاب هم مانند مجموعه داستان چاپ نشد

تان را در  تصميم نداريد كتابهاي منتشر نشده: پرسش
  خارج از ايران منتشر كنيد؟
نه پخش . شود از ايران تلف مي به نظرم كتاب در خارج

 هاي خوبي وجود دارد، نه هموطنان ايراني از آنها كننده
كنند و نه كسي به عنوان هموطن نويسنده كار او  استقبال مي
  .كند را تبليغ مي
جالب است عباس معروفي كه سالها است در : پرسش

ايرانيها « نويسد جايي نوشته كه كند و مي خارج از ايران كار مي
فقط در مرگ و زلزله . خرند كتابخوان نيستند و كتاب نمي

شايد » شوند و بعد زود فراموش ميكنند كمي به هم نزديك مي
. همين وضعيت هم مشكل مضاعف نشر خارج از كشور شده

نياز دانش آموخته دوره دوم دانشكده  اهللا بي  فتح  :خبرنامه
او از ابتداي . از شهر ايذه است 1327مهندسي برق و متولد 

وي فعاليت . تحصيل به ادبيات عالقه وافري داشته است
همزمان با شروع تحصيل در دانشگاه صنعتي  ادبي خود را

نياز تا به  از بي. شروع كرده است 1347شريف يعني سال 
. رمان و مجموعه داستان كوتاه منتشر شده است 18حال 

او يك نويسنده و منتقد ادبي است و مقاالت، مرور كتاب، 
ها،  ها، نقدهاي ادبي، سينمايي خود را در روزنامه نمايشنامه

ها و فضاي مجازي چاپ و  ها، فصلنامه ها، ماهنامه هنام هفته
. شود تعداد آثار او بالغ بر صدها مورد مي. منتشر كرده است

  .وي تاكنون صدها جلسه نقد و سخنراني داشته است
او . اما در كنار آن فعاليت مهندسي نيز داشته است

 ،حفاظت كاتديهاي مختلف تخصصي در زمينه  دوره
كنترل و  اطفاي حريق، م هاي اعالم وسيستتهويه مطبوع، 

نياز  بي. در داخل و خارج كشور گذرانده استاتوماسيون، 
تست و راه اندازي داراي سوابق شغلي مختلف در زمينه 

ظارت بر اجراي ، ني برق در ولتاژ و قدرتهاي متفاوتپستها
طراحي پايه ، ي پست هاي برق در ولتاژهاي مختلفتعداد

كز و پست هاي برق، ارق مرتفصيلي شبكه هاي ب و
تصفيه  سيستم تامين آب وهاي حفاظت كاتدي،  سيستم

پروژه هاي در وي . استفاضالب، شبكه هاي آبرساني 
شبكه ، واحدهاي آب شيرين كن ،برق ،نفت و گازمختلف 
در داخل كشور مشاركت و همكاري  فوالد مترو و ،راه آهن

  . داشته است
با وي  1390ر سال قبل از برگزاري جشن دوره دوم د

به گفته خودش داراي مشغله بسياري است . تماس گرفتيم
و از خير داشتن تلفن همراه گذشته است، چرا كه 

در زمان برگزاري . خبرنگاران آسايش وي را سلب كرده اند
جشن دوره دوم كوشش كرديم كه ديداري با وي داشته 

ر در زي. باشيم ولي فرصتي براي اين مالقات فراهم نشد
  :شود فهرست كتابهاي منتشره ايشان ارايه مي

  1369 -)رمان(مكاني به وسعت هيچ 
  1369 -)رمان(هاي خاكستري  حلقه نفوذناپذير گرگ

  1370 -) مجموعه داستان(ترين داستان عالم  دردناك
  1377 -)مجموعه داستان(روم كه بميرم  مي

  1378 -)رمان(علياحضرت فرنگيس 
  1381 -)رمان(عطش ماندگار 

  1382 - )مجموعه داستان(شورشگران را به زانو در آوريم 
  1383 - ) رمان (كنند  ها خودكشي نمي افعي
  1382 - )رمان(جوي دلتنگ  ستيزه

  1382 -) رمان(دريا درياساالر بي
  1382 -)مجموعه داستان(گور تشييع جنازه يك زنده به

  1382 -) رمان(مالقات با مسيح 
  1383 -)ن بلندداستا(سرخ، اي تناقض ناب  گل

  1383 -)رمان(اندوه رهگذران مرده 
  1384 - ) مجموعه داستان(نوعي خصومت 

  1384 -)مجموعه داستان(التهاب سرد 
  1386 -) مجموعه داستان(كوارتت مرگ و دختر 

 1386 - )رمان(ترجيع بندي براي شاعران جوان 

نياز دانش آموخته دوره دوم مهندسياهللا بيفتح:خبرنامه
بي برق و فردي سرشناس در حوزه نويسندگي و نقد اد

ايم كه به نقل  در اين شماره مطالبي را انتخاب كرده. است
اولين مطلب مصاحبه ايشان . شود از مراجع مختلف ارايه مي

دومين مطلب به نقل از . االوسط است با بخش فارسي شرق
شود و آخرين مطلب  روزنامه آرمان روابط عمومي نقل مي
در اين  خواننده. شود به نقل از خبرگزاري ايسنا ارايه مي

مطالب به مقدار زيادي با زندگي و نظريات اين نويسنده 
 .شوددانشگاهي آشنا ميهم
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 حاال با توجه به وضعيت توزيع و تبليغ آثار خارج از ايران و

اري آنها در عدم دسترسي درست به آنها؛ آيا ميتوان به تاثيرگذ
  ادبيات فارسي معاصر اميدوار بود؟

نه ، بيشتر نويسندگان ايراني خارج از كشور، به نظر من خيلي 
شكلي كه در  نآدر ضمن دوره تاثير گذاري به . ندا موفق نبوده

  .بيات كالسيك بوده، سپري شده استاد
در چهار سال گذشته مثل سالهاي ابتدايي بعد از : پرسش

 به نظر شما. رخي از نويسندگان مهاجرت كردندانقالب ايران ب
چه فرقي ميان آنهايي كه در سالهاي اول از كشور خارج شدند 

آثارشان  با كساني كه در اين دوره مهاجرت كردند؛ وجود دارد؟
  ايد؟ را خوانده

هايشان  كنند و كتاب شماري از اين نويسندگان مهاجر لطف مي
هاي  شكل ديگر هم بهآثار بعضي . فرستند را براي من مي

اند درد  كنم آنها نتوانسته فكر مي. رسد مختلفي به دستم مي
بازنمايي  هجران ايرانيان را به زبانهاي ديگر براي جهانيان

  .بينم بين اين دو گروه تفاوت چنداني نمي. كنند
  چطور؟: پرسش

ميالن ”روسي در فرانسه يا “ آندره مكين”مثال نگاه كنيد به 
در فرانسه  ي بلغاري باز هم“ژوليا كريستوا”ك يا از چ“ كوندرا

“ جومپا الهيري”از ژاپن در انگلستان يا “ ايشي گورو“يا 
ديگري را  اينها به داليلي كه مصاحبه.هندي تبار در آمريكا 
حتي در صد ناچيزي از  .اند موفق شوند طلب مي كند، توانسته

  .است هاي هموطن من نشده اين موفقيت نصيب نويسنده
پس اين مهاجرت بر كار نويسنده از نظر شما : پرسش

موثر است؟ اصوال مهاجرت يك نويسنده چه تاثيري روي خود 
  چه اثري بر فرهنگ كشورش دارد؟ او و

حتي . اي ژرف و گسترده و البته سرشار از درد و حرمان تجربه
سرچشمه  تواند منشا خرد و دانش و اين درد و رنج مي

آثار . اطالعات از سرزمين مادري شود هاي ناشي از هوشمندي
نابغه ادبي  دو نويسنده مدرنيست جهان كه بسياري آنها را

لهستاني “ جوزف كانراد ”. اي است بر اين مدعا دانند، افاده مي
 را جزو) بكت و(روس تبار كه بايد او “ والديمير ناباكف”تبار و 

  .نويسندگان مدرنيست متاخر دانست
ام و جهان داستاني هر  ثار هر دو را خواندهمن به تقريب تمام آ

 هر. ام دو را در جلدهايي از پنج جلد كتاب نقد به تفصيل آورد
دو نويسنده، آن زخم درمان پذيري را كه به آن مهاجرت 

با اين تفاوت كه ناباكوف . اند گويند، به خوبي تصوير كرده مي
زبان و كانراد به  نوشت دو زبان روسي و انگليسي مي به هر

  .انگليسي
  ها داشته؟ مهاجرت چه اثري بر اين نويسنده: پرسش

مهاجرت در آثار آنها يا به صورت نماد تبلور يافته يا استعاره و 
تلخ  آثار اين دو را سياه و). آيروني(نمايي ادبي  دگرگونه

مگر مهاجر خوشبختي در اين جهان هست كه از . نامند مي
 سنده مهاجر معموال در سهسياهي و تلخي در امان باشد؟ نوي

زندگي مردم سرزمين مادرياش، : عرصه ميتواند داستان بنويسد
. مهاجرپذير هموطنان مهاجرش و باالخره زندگي مردم كشور

صه هم ميتواند به كار گرفته البته تركيبي از دو يا هر سه عر
  .شود

ها مستلزم مطالعه بسيار زياد ادبيات سرزمين  همه عرصه
 اما شوربختانه بيشتر هموطنان. كشورها است مادري و ديگر

نويسنده من بخش زيادي از وقتشان صرف گذران زندگي 

 اكثر آنها وضع مالي خوبي ندارند در نتيجه به. شود روزمره مي
. كنند جاي كار مستمر ادبي، براي زنده ماندن تالش مي

. خالقيت هم رابطه مستقيمي با دانش و اطالعات عمومي دارد
يطي كه نتوان به دانش و اطالعات عمومي كافي شرا در

  .كند اه ناخواه خالقيت هم افول ميدسترسي پيدا كرد، خو
با اين اوصاف، آيا نويسندهاي كه مهاجرت : پرسش

تواند بر جامعه فرهنگي و كتابخوان كشورش باز  كند مي مي
تاثيرگذار باشد؟ مثال همين كنراد و ناباكوف چقدر موثر  هم
  ر مردم خودشان؟اند ب بوده

هاي  شايد امثال كانراد و ناباكوف، شماري از نويسنده
 اند وطنشان را تحت تاثير قرار داده باشند، اما نتوانسته هم
سر آمده » جريان سازي«موضوع . كننند »جريان سازي«

به عقيده من دوره تشكيل : مجبورم به حاشيه بروم. است
جهان علت و  ادبي دست كم چندين دهه است كه در جريان

زماني در آمريكا . معناي وجودي خود را از دست داده است
اشتاين ”از سوي ديگر و “ همينگوي ”يك سو،  از“ فاكنر”

يا در فرانسه . هاي ادبي پديد آوردند از سوي سوم جريان“ بك
و “ جويس”و در انگلستان “ سارتر”و “ دوبووار” ،“كامو”
 .اي دوم و سوم قرنه در دهه“ دورتي ريچاردسون“و“ وولف“

اما امروزه نه كسي در جايگاهي است كه ادعاي قافله ساالري 
رو  يك جريان ادبي را داشته باشد و نه كسي حاضر است دنباله

جريان ادبي با مكتب ادبي كه از جهان . اين يا آن جريان شود
انسان  بيني فلسفي و صد البته روانشناسي و جامعه شناسي و

  .وردار است، به كلي متفاوت استرخشناسي خاص خود ب
خود شما در اين سالها با وضعيت نشر در ايران، به : پرسش

  ايد؟ مهاجرت و رفتن از ايران فكر كرده
در جواني هم دعوت شركتهاي مهندسي و . ايران را ترك كنم

 ها خير، من تا اين زمان به قول جنوبي:پاسخ » دلم نيامد « در 
جي را كه كم هم نبودند، ي خاردوازده سال دعوت مجامع ادب

  .رد كردم
با توجه به شناخت و اطالع شما از آثار : پرسش

نويسندگان ايراني، به طور كلي وضعيت نويسندگان ايراني در 
  كنيد؟ گذشته را چطور ارزيابي مي هشت سال

مساله محوري در ادبيات داستاني ما طي هشت سال گذشته 
از  خواني شمار زياديخواني يا حتي كتاب ن همان مشكل كم

در حالي كه عدهاي در خواندن آثار داستاني  .اهل قلم است
 ترجمه شده و تاليفي به روز هستند و انصافا در خواندن بسيار

حتي از مردم خارج . خوانند پركارند، عده زيادتري خيلي كم مي
 اين امر تاثيري منفي در. خوانند از دايره نويسندگي كمتر مي

  .ع داشته است خلق آثار بدي
البته بدعت در داستان نويسي امروز ايران كم نيست، اما 
بسياري از آنها پيشتر از سوي نويسندگان خارجي به كار برده 

هاي  خود نويسنده و مطلب نويس، با اين وصف. بودند شده
شوند، اين بدعت را جهاني  خوانده مي »منتقد «  ها كه روزنامه

اطالعي، نقش مهمي در كاربرد اين  بدون شك بي. خوانند مي
در كليات بايد گفت كه داستان . كند گونه صفات ايفا مي

اين هشت سال ادامه همان ادبيات داستاني دهه هفتاد  نويسي
  .است

 توان درآمدزا آيا عالوه بر اينها كه گفتيد مي: پرسش
  نبودن اين حرفه را هم اضافه كرد؟

بي روي تجلي عيني چيزي كه تاثير بسيار نامطلو. دقيقا

 استعداد اين گروه از نويسندگان داشته است، وضعيت معيشتي
بسيار بدتر از دهه هفتاد شده آنها است كه در دهه هشتاد 

  .است
در اين دهه، نويسندگان ادبيات جدي هم براي جذب مخاطب 

در حال . رو آوردند» عامه پسند« پرشمار، به داستان نويسي
به داستان كوتاه هم سرايت كرده حاضر اين آسيب، كه حتي 

هاي آپارتماني يا برعكس،  است، و معموال در قالب داستان
اي در  هاي كليشه گردي و ماجراجويي يا كشمكش بيابان
كند، به شكلي جدي  هاي تاريخي نمود پيدا مي ها و كاخ قلعه

  .كند را تهديد مي ادبيات داستاني
مشكلي در مميزي ها  جالب است بدانيد كه اين نوع داستان

ارشاد ندارند و اين موضوع موجب خرسندي نويسندگان اين 
دوستان نويسندگان اين نوع . داستانها شده است نوع

اندازند و حتي  ها، در جرايد به نفع آنها هياهو راه مي داستان
دهند و نظر شماري از نويسندگان ديگر را  مي پرونده تشكيل

اما حقيقت اين است كه بيشتر . دهند در تاييد آنها بارتاب مي
  .ها ترديد دارند تان بودن اين متنداس منتقدين واقعي در

  چطور؟: پرسش
مگر ممكن است در جهان امروز يك متن ادبي خلق كرد كه 

 –هيچ رد پايي از روابط اجتماعي و مناسبات سياسي 
اقتصادي، حتي به صورتي كمرنگ و در اليه دوم و سوم 

 هايي، حتي اشته باشد؟ در چنين متنروايت در آن وجود ند
رود، زيرا فرد  كه محور مدرنيته است، زير سوال مي »فرديت «

در ارتباط با همنوعانش و روابط و معيارهاي حاكم بر آنها 
  .شود ، نه در خال تعريف مي

نمايشنامه چند صد ساله مكبث و رمان چهارصد ساله دون 
 وي است و نيز مادامكيشوت كه پتانسيل فردي در آنها بسيار ق

بواري و جنايت و مكافات صد و پنجاه سال پيش، فقط به اين 
 شوند كه جايگاه فرديت و دليل مدرنيستي خوانده مي

سازي  نگري مدرنيستي در انبوه روابط انساني برجسته درون
  .شده است
“ ژيل دلوز ”در عرصه نقد ادبي و “ هارولد واينريش”نظريات 

 ر زمينه سخن فلسفي و چندين و چندد“ فليكس گاتاري“ و 
  .دهد متفكر ديگر ارزش اين نوع تمركزها را به خوبي نشان مي

و در مورد خود شما آقاي بي نياز، شما در حوزه : پرسش
  بينم ايد و مي داستان و رمان و نقد ادبي آثار زيادي منتشر كرده

اي و نه خواننده  كه به همه داستانها از نگاه يك منتقد حرفه
نقد  به نظرتان كار. كنيد صرف نگاه كرده و آنها را بررسي مي

  نويسي خود شما داشته است؟ ادبي چه تاثيري بر داستان
اي دو روز كار  هايم مشكل نداشت، هفته من تا زماني كه چشم

گذراندم و  مي ام را كردم و با همان دو روز زندگي مهندسي مي
گاهي دوازده  بقيه روزها به طور متوسط چهارده ساعت و

به  نسبت البته سهم خواندن .نوشتم خواندم و مي ساعت مي
  .نوشتن معموال پنج به يك بود

در يك مصاحبه گفته بودم كه من از سيزده چهارده سالگي 
خواندم؛ مثال بيگانه كامو، اتاق شماره  كارهاي منتشره را مي

چخوف، سه تصوير تورگنيف، خاطرات خانه اموات از  شش
وقتي وارد دانشگاه شدم، . سكي و اكثر كارهاي هدايتداستايف

تقريب بيشتر همه آثار ترجمه شده ادبيات غرب را خوانده  به
هاي  البته به سينما هم عالقه زيادي داشتم و فيلم. بودم

تاريخي و درام و حتي عشقي جان فورد، كينگ ويدور،  وسترن،
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نك، هنري هاتاوي، نيكالس ري، مايكل كورتيز و هنري كي

مان، جوزف ال مانكيه ويچ، رائول والش، هوارد هاكز،  آنتوني
  .ر پن و اليا كازان را ديده بودمآرتو

هاي  به عمد از اين همه كارگرادان نام بردم، زيرا كارگردان
ها بر من تاثير  سينما در حد و اندازه شماري از نويسنده

 ترين توان از ساده آنها به من آموختند كه مي .گذاشتند
رويدادهاي زندگي قصه ادبيات جدي ساخت و خواننده را به 

از همان شانزده سالگي دست به قلم بردم و  من. تفكر واداشت
. داد، مادرم بود اي كه به داستان هايم گوش مي تنها شنونده

  .دانم مثبتي مي چاپ نشدنشان را امر
  نوشتيد؟ از كي نقد مي: پرسش

ي با حوزه نقد از سال اول با نقد و نظريه ادبي و به طور كل
مومني،  كتابهايي كه حميد عنايت، باقر. دانشگاه آشنا شدم

محمد حسن لطفي يا بعدها مثال عزت هللا فوالدوند، داريوش 
كردند  آشوري، حسين بشيريه، ناصر فكوهي و ديگران ترجمه

نقد ادبي را زماني شروع كردم كه ايده اصلي . را خوانده بودم
 علياحضرت« پالت داستانهايي چونا كالن و بعضا ي

مجموعه » مكاني به وسعت هيچ«  ،»خيبر غريب« » فرنگيس
 تمام شده »ميروم كه بميرم« ، »چهار داستان بلند«داستان 

  .بود
هايي با هم  نوشتن در اين دو حوزه چه تفاوت: پرسش

  دارد؟
 .به نظر من داستان يك چيز است و نقد يك چيز ديگر

 نويسم من وقتي داستان مي. نويسد ريه نمينويسنده از روي نظ
برايان مك “ يا “ ديويد الج ”آورم كه  اصال به خاطر نمي

فرانك “ اند و درباره ماهيت و نفس داستان چه گفته“ هيل
و “ ژرار ژنت“ نظرش راجع به پايان بندي چيست و “كرمود

  .يت دارندچه ديدگاهي درباره راوي و روا“ آسپنسكي”
  آيد؟ ها موقع نوشتن به كار نمي ن نظريهيعني اي: پرسش

هاي ادبي نوشته  بر اين باورم كه اثري كه بر مبناي نظريه
  .شود، خصلت تصنعي دارد مي

اي كه  همانطور كه مي دانيد در ايران به اندازه: پرسش
دليل آن به . داستان نويس به وجود آمده، منتقد ادبي نداريم

ه دليل فقدان سنت نقد و توان آن را ب چيست؟ آيا مي نظرتان
  سي در تاريخ ايران مربوط دانست؟رانبودن دموك

داستان نويسي هنر است، حال آن كه نقد، مانند سخن فلسفي 
شماري  بي دليل نيست كه در. يا جامعه شناسي يك علم است
يك رشته  »ت و فلسفهادبيا« از دانشگاههاي معتبر جهان

ها،  مانند ديگر زمينهنقد هم در سطح جهاني . شود تحصيلي مي
  .هايي دارد معيارها و شاخصه

شود كه كار نقد نويسي  نكته ديگر به موضوعي مربوط مي
  .نويسنده در ايران شناسنامه ندارد. كند مشابه فوق را توجيه مي

ها عموما، و در راديو و تلويزيون خصوصا، نامي از  در رسانه
 نها دشنامحتي به آ. شود ها و شاعران برده نمي نويسنده

. »انكار«دهند به اين ترتيب نويسنده در يك كالم  نمي
شايد ساعت دو و سه شب، دو سه نفر را بياورند تا . شود مي

درباره كتابي حرف بزنند، و حرفهايشان هم با مميزي و 
خالصه شده پخش شود، اما اين نوع كارها فقط به منظور 

  .خاصي است
پشت سر هم . تلويزيونيهاي مختلف  شما نگاه كنيد به شبكه
 هاي درجه يك و دو و سه اروپا پخش چهار بازي فوتبال از تيم

شود، اما البالي آنها محال است بيايند و كتابي را معرفي  مي
چرا؟ به چه دليل اين همه از كتاب واهمه دارند كه . كنند

در صد نويسندگان و شاعران معاصر ايران  98به  نزديك
ه اي كه پانزده كتاب نوشته است و حدود اند؟ نويسند ناشناخته
است با دنياي ادبيات داستاني در ارتباط است، طبق  سي سال

گفته خودش نه همكارانش از نوشتن او خبر دارند و نه ساكنان 
محل اقامتش و نه نانوا و قصاب و بقال و تعميركار  خيابان

  .ماشين محل
بيمه هيچكس در مطب و داروخانه و آزمايشگاه و راديولوژي و 

اي هستيد كه فالن كتاب  شما همان نويسنده« :گويد به او نمي
اينها و چند ده جمله دردناك ديگر را من از چنين » را نوشته 
ام و صدها جمله مشابه را از نويسندگان  اي شنيده نويسنده

حال وضع آنها را با هموطناني كه هنرپيشه يا . ديگر
تا كوره دهات آنها را . فوتباليست هستند، مقايسه كنيد

هاي دولتي  چون آنها از ديدگاه رسانه چرا؟. شناسند مي
  .خطرآفرين نيستند

آيا آثاري در حوزه داستان داريد كه هرگز به : پرسش
انتشار آنها فكر نكرده باشيد؟ منظورم آثاري است كه به 

حاضريد آنها را در خارج  .هرگز مجوز نخواهند گرفت نظرتان
  ر كنيد؟از ايران منتش

  .خير

بي معناي خود را از جريان اد
  دست داده است

 1392تير  26روزنامه آرمان روابط عمومي چهارشنبه 
رمان و مجموعه  16نياز، نويسنده و منتقد ادبي،  بي... ا فتح

داستان تا به حال چاپ كرده است و چند رمان تازه نيز در 
اواني را هاي فر نياز، مقاالت و يادداشت بي. دست چاپ دارد
به . ها ارائه داده است ها در مجالت و روزنامه طي اين سال

را در حوزه كتاب  80سراغ او رفتيم تا ادبيات داستاني در دهه 
 .و مطبوعات بيشتر بشناسيم
توان  هايي مي را با چه مولفه 80ادبيات داستاني دهه 

 شناخت؟
اه اي به ادبيات داستاني اين دهه نگ اگر با دقت همه جانبه

. است 70بينم كه ادامه همان ادبيات داستاني دهه  كنيم، مي
نگري مدرنيستي، تاكيد بر تنوع  اما به هر حال بار درون

هر  –صدايي  هاي فرميك، رويكرد چند ها و روايت، بازي راوي
اند؛ يعني  صدايي اشتباه گرفته ني را با چنداي چند لح چند عده

استفاده از  -اند ي كردهامري بيروني را جايگزين امري درون
هرچند  -تكنيك سيال ذهن يا به قول سينماگران فالش بك

دليل ضعف در رفت و برگشت با شكست  در موارد پرشماري به
تاكيد روي زبان كه گاهي هم شكل . مواجه شده است

بيمارگونه به خود گرفته است و عمال قصه گم شده و فداي 
كه  - ي كوتاه و طويل ها هاي زباني شده است، مونولوگ بازي

در جاهايي درخشان و گاه حتي شكل حديث نفس يك نواخت 
و ديگر رويكردها زياد ديده  - گيرد  و خسته كننده به خود مي

اي به ادبيات به مثابه تاريخ روي آوردند و تاريخ  عده. شود مي
نام گل «اين كه در حد امبرتو اكو در . را بازنويسي كردند

روياي «يا در حد ريچارد براتيگان در  اند موفق بوده» سرخ
اند يا همچون  كاري متوسط رو به ضعيف خلق كرده» بابل

اند، در  دچار شكست مطلق شده» پمپي«رابرت هريس در 
بعضي از . گردد تحليل نهايي به قضاوت خوانندگان بر مي

هاي  نويسندگان شماري از كارهاي خود را روي جنبه
هاي سينمايي  ار زيادتري به اكشناند و شم متمركز كرده بومي

توجه بيشتري نشان دادند، به بيان ) خصوصا سينماي آمريكا(
ديگر به پالت روايت توجه بيشتري معطوف كردند، در نتيجه 

هايي  گاهي هم متن. از شخصيت سازي و معناگرايي دور شدند
گزارش هستند؛ شبيه كارهاي  –بينيم كه دقيقا داستان  مي

و نورمن ميلر كه رخدادهاي اجتماعي را بدون ترومن كاپوتي 
يا تخيل ) به قول ساموئل كالريج(گيري از تخيل ثانويه  بهره
تر مرز  به عبارت ساده. دادند بارتاب مي) به قول كانت(ناب 

در . شود عيت داستاني ديده نميچنداني بين واقعيت واقعي و واق
ن نوع مدرنيستي استفاده از عناصر اي هاي پست عرصه متن

ها، خصوصا تكنيك كالژ، زمان گسستي و مكان زدايي،  روايت
رويكردهاي پارالوژيك و التقاط و تناقض دروني و امثال آنها 

ها در اكثر موارد با موفقيت مواجه نشدند  كه متاسفانه اين متن
ها هم نتوانست  ها در جرايد و سايت و تبليغات دوستان نويسنده

توان گفت كه حتي  تقريب ميبه . كاري براي آنها بكند
اي نتوانستند با شماري از آثار گروه دوم ارتباط  خوانندگان حرفه

 .برقرار كنند
 توان گفت وجه غالبي در اين بين وجود دارد؟ مي

نويسندگان مطرح اين گروه . وجه غالب همان گروه اول است
به داليل بيروني نتوانستند آثاري را كه استعداد نوشتن آنها را 

دليل مميزي كه اميد است هر چه  يكي به. ارند، عرضه كنندد
تر مسئوالن به آن توجه نشان دهند و به اين حقيقت  سريع

هاي يك روايت  هاي فردي شخصيت دست يايند كه انگيزه
اعم از سازنده يا مخرب به هر حال از دل روابط اجتماعي و 

گيرد، ثانيا  اقتصادي و سياسي همين سرزمين نشات مي
ازآفريني اين روابط، يا به تعبيري وجوه مختلف جامعه وظيفه ب

هاي يك  اي است و اگر براي نمونه درد و احساس هر نويسنده
هاي  ها و موفقيت فرد زحمتكش و درستكار اجتماع و سرخوشي

ها نيايد در كجا بازتاب  يك فرد فاسد و رانت خوار در داستان
كردن متن خود همه يابد؟ مزيد بر اين نويسنده براي هنري 

هاي دوم و حتي سوم متن خود  اين نوع مسائل را در اليه
نكته بعدي كه تاثير نامطلوبي روي تجلي عيني . آورد مي

استعداد اين گروه از نويسندگان داشته است، وضعيت معيشتي 
در اين . شده است 70تر از دهه  سخت 80آنهاست كه در دهه 

دليل  گان ادبيات جدي بهدهه، شوربختانه شماري از نويسند
و حتي » عام «نويسي  جذب مخاطب پرشمار، به داستان

 .رو آوردند كه حتما توجيهي براي كار خود دارند» عامه پسند«
 اند يك جريان ادبي را شكل دهند؟ ها توانسته اين مؤلفه

كم چهار  خير، به عقيده من دوره تشكيل جريان ادبي دست
عناي وجودي خود را از دست دهه است كه در جهان علت و م

زماني در آمريكا فاكنر از يك سو، همنيگوي از . داده است
هاي ادبي پديد  سوي ديگر و اشتاين بك از سوي سوم جريان

يا در فرانسه كامو، دو بواز و سارتر و در انگلستان . آوردند
هاي دو و سوم  حويس و وولف و دورتي ريچاردسون در دهه

كسي قدرت اين را دارد كه بگويد قافله اما امروزه نه . قرن
ساالر يك جريان است و نه كسي حاضر است دنباله رو اين 

در ايران، نيما به داليل مختلف و نه فقط . يا آن جريان شود
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آوانگارديسم، توانست يك جريان پديد آورد، همين طور 
هدايت، اما شاملو و فروغ فرخزاد و اخوان ثالث حتي به يك 

هر چند حاشيه روي است، . و كمال دست نيافتند جريان تمام
هنري در  –دانم خيلي مختصر درباره جريان ادبي  اما الزم مي

اي از  جريان ادبي به مجموعه. حد بضاعتم توضيح بدهم
ها و روايت  ها، نوآوري ها، فرم ها، تكنيك رويكردها، مؤلفه

هان جريان ادبي با مكتب ادبي كه از ج. شود ها گفته مي سازي
شناسي و  بيني فلسفي و صد البته روانشناسي و جامعه

. شناسي خاص خود برخوردار است، به كلي متفاوت است انسان
هاي رومانتيسيم و رئاليسم و سوررئاليسم  براي نمونه مكتب

هاي فكري خود دارند كه جاي بحث شان اين جا  بنيان
پس حرف زدن از مكتب نويسندگان جنوب يا اصفهان  -نيست

جريان معموال ناپايدار است و دير . يا شمال اشتباه محض است
براي مثال جريان دادائيسم در . آيد اش سر مي ياز زود دوره

پديداري . فرانسه و وريسم در ايتاليا در اوايل قرن بيستم
شرايط تاريخي و اجتماعي . جريان به سادگي ممكن نيست

تاريخي در گسست . خصوصا فرهنگي بايد اين امر را بپذيرد
» جريان«قرن بيستم، پيدايش  80و اوايل دهه  70اواخر دهه 

اي نيست كه جان فورد و  حاال زمانه. را به صفر تقليل داد
 ها و هيچكاك و كازان و بعدها سام پكين پا در سينما و بيتل

. اي جريان سازي كنند پينك فلويد در موسيقي براي دوره
آيا : كا را در نظر بگيريمبياييم ادبيات داستاني كشور آمري

نويسندگان شاخصي چون آن تيلر، فيلپ راث، آليس مونرو، 
توني موريسون، كورمك مك كارتي، رابرت كوور و پل اُستر 

اين نويسندگان حتي در آثار ! توانستند جريان سازي كنند؟ ابدا
هايي  خود هم تابع يك جريان نيستند، مثال همين راث در متن

يا آن تيلر » يكي مثل همه«و » اب انتقامارب«، »خشم«چون 
به وضوح تابع يك » اي تا آمريكا حفره«و » مرگ مورگان«در 

در فرانسه چه؟ آيا پاتريك مودويانو، آندره . جريان نيستند
سازي  اند جريان مكين، ميالن كوندرا و ميشل لبر توانسته

هاي سرگم  حتي خانم رولينگ نويسنده كتاب! كنند؟ مطلقا
طور كه  سازي كند، همان هري پاتر نتوانست جريان كننده

هموطنانش دوريس لسنيگ و ايان مك اون و پل بيلي 
توان توقع داشت كه در ايران با اين  پس چگونه مي. نتوانستند

 .سازي شود مشكالت نويسندگان و نويسندگي، جريان
هاي شهري يا آپارتماني در اين دهه  كنيد داستان فكر نمي

 ده است؟تر ش پررنگ
هاي كوتاه،  طور مطلق چنين نيست، اما اگر هم تمام داستان به

هاي يك دهه روي زندگي شهري  ها و رمان بلند، نوولت
ضعف زماني چهره . متمركز شود، به خودي خود ضعف نيست

هاي طبيعي و  دهد كه مسائل روزمره و كنش نشان مي
. بگيردهاي داستاني را  رويدادهاي معمولي واقعي جاي قرينه

هاي آپارتماني ما اساسا اينجاست كه بيشتر آنها  ضعف داستان
شوند و شمار  ها متمركز مي روي اختالفات كليشه خانواده

هاي مكرر به گذشته  زيادي از آنها در حديث نفس و رجعت
هم در يك آپارتمان » مسخ«داستان . شوند خالصه مي

زماني گذرد، اما مكان دروني متن تمام جهان است و  مي
» بازمانده روز«عين همين امر در داستان . اش نامحدود دروني

. شود اثر ايشي گورو هم در يك خانه بزرگ اشرافي تكرار مي
نكته ديگر اين كه جهان دارد به سمت كالنشهر شدن مناطق 

نقش روستا در همه كشورها روز . شود مسكوني سوق داده مي
توان هزاران  هم ميشود؛ هر چند هنوز  تر مي به روز كمرنگ

اما نه  - داستان كوتاه و رمان درباره زندگي روستايي خلق كرد
با رويكردهاي زوال و بالزاك كه در زمانه خود بسيار هم 
باارزش بودند، بلكه با رويكرد مدرنيستي و تمركز روي درون 

ها متن تكرار  ها كه در ده بيان و باورهاي روستانشين. نگري
هر چند امروزه  –دهد  زي به خواننده نميشده است، امروزه چي

هم اين باورها با رنگ و لعاب آميخته با امكانات موبايل و 
 .شوند هاي تلويزيوني جهاني به مردم القا مي شبكه

 مثال قصه در سايه قرار نگرفته است در اين دهه؟
مقاله، –داستان بايد قصه داشته باشد؛ حتي اگر از نوع داستان

- جغرافيا، داستان–داستان خاطرات،–داستانتاريخ، -داستان
گويند و هم تجريه  پردازان مي اين را هم نظريه. گزارش باشد

لزيو، نويسنده براي نمونه گوستاو لوك. ثابت كرده است
فرانسوي و برنده نوبل در يكي از كارهايش به ماجراي سينما 

پردازد و در كاري ديگر به محيط زيست و جاهايي  و فيلم مي
حتي . اما هر دو نوع، قصه خود را دارند. سرزمين آفريقا چون

هايي از بورخس كه هژموني روايت منحصرا در  آن نوشته
بوده است، با استقبال چنداني مواجه نشده » مقاله«اختيار وجه 

زيرا خواننده، اعم از فرهيخته يا غيرفرهيخته، از داستان . است
هري يا آپارتماني هاي ش اشكال كار داستان. توقع قصه دارد

خواهد آن را  روح همين نداشتن قصه است كه نويسنده مي بي
هاي ادبي و بازي  هاي زباني كالفه كننده و ارائه در پس بازي

ارتباط برقرار  در نتيجه خواننده با متن. با فرم پنهان كند
 .كند نمي

هاي ادبي داستاني در اين دهه توانست  مجالت و نشريه
هاي پيش بود و شما هم  هاي دهه در مجلهآن فضايي را كه 

در خيلي از آنها حضور داشتيد، ادامه دهد؟ آيا تفاوتي در 
مجالتي كه داستان در آنها جدي بوده است، در اين دهه يا 

 بينيد؟ هاي پيش مي دهه
ها به چاپ رسيد و نويسندگان  هاي زيادي از نوقلم بله، داستان

استان خود در اين ميانسال و حتي سالمند هم از چاپ د
تنها چيزي كه به شكلي دردآلود به . ها خودداري نكردند مجله

ها آسيب زد، با عرض پوزش بده و بستان و داد و  اين مجله
اي بود كه شايد كتاب نوشته باشند، اما نويسنده  هاي عده ستد

هاي ادبيات هستند؛ اموري مانند  نيستند و بيشتر شيفته حاشيه
ت و تجارت و محبوبيت، حتي تا حد كسب اقتدار و شهر

هاي مجالت  با اين همه، شماري از نقد. اندازي جايزه ادبي راه
از ارزشمندترين نقدهايي است كه طي نيم قرن گذشته به 

البته در همين مقوله هم كشور ما همان . چاپ رسيد
هاي  مثال در رشته -ها هايي را داشت كه در ديگر عرصه ضعف

و ما نتوانستيم در حد . ي و صنعتيمختلف علوم و ورزش
 - كشورهايي ظاهر شويم كه روزگاري جلوتر از آنها بوديم

به رغم همه كمبود، در . مانند كره جنوبي و تركيه و مالزي
. مجموع طي زمان مورد اشاره، مجالت ادبي خوبي داشتيم

ها جزو كارنامه  حتي بخش ادبي شمار زيادي از روزنامه
 .شود درخشان آنها تلقي مي

آيد و  ها مي هايي كه روي دكه خب يكي از مجله
هاي خاصي را هم در ادبيات داستاني براي خودش  خواننده

آن را دنبال . است» همشهري داستان«دست و پا كرده است، 

 ايد؟ كرده
بله، ضمن ارج نهادن به زحمات مسئوالن اين مجله بايد 

دبيات ا«هاي مجله  بگويم كه اين مجله در حد و اندازه
دهه هفتاد حوزه هنري نيست؛ همين طور در حد » داستاني
» گلستانه«، »كلك«، »كارنامه«، »عصر پنجشنبه«هاي  مجله

هاي اين مجله خنثي و آمفوتر هستند و  اكثر داستان. و غيره
مجله ظاهرا فقط . هاي تكنيكي و معنايي زيادي دارند شباهت

ر چارچوب خاصي انديشه نويسنده د كند كه آثاري را چاپ مي
من منظور شما را از دست و پا كردن خوانندگان خاص . باشد

كنم، چون ممكن است كتابي كه از نظر بيشتر  را درك نمي
دوستداران ادبيات جدي مقبول نيست بارها تجديد چاپ شود 

البته اميدوارم كه نه تنها اين مجله بلكه چند ده . يا برعكس
 .براي خود دست پا كنندمجله ديگر چند ميليون خواننده 

هايي  بينيد؟ با آن ويژگي همشهري داستان را چه طور مي
كه از جريان ادبي گفتيد،چه قدر توانسته است جريان ساز 
باشد؟ آيا در تاريخ مجالت داستاني ما جايگاه خوبي پيدا 

 كنيد دچار فانتزي شده است؟ كند؟ فكر نمي مي
دست دادم، موضوع به » جريان«هاي  با تعريفي كه از خصلت

توجه . كند پيدا نمي جريان سازي اين مجله معنا و مفهومي
داشته باشيد كه حتي مجالت نگين، فردوسي، جهان نو، خوشه 
و بعدها همين مجالتي كه نام بردم، نتوانستند جريان سازي 

تواند چنين نقشي را  كنند، حال چگونه همشهري داستان مي
ا هم نيويوركر با هيات ايفا كند؟ همين حاال در آمريك
 –ساله و مجله فرهنگي 87اديتوريالي نام و نشان دار و قدمت 

ساله و گردانندگاني  155ادبي آمريكايي آتالنتيك با عمر 
به باور من شما كلمه . سازي كنند اند جريان شهير نتوانسته

بيشتر اهل . ايد گرايي كرده فانتزي را جايگزين عام پسند يا عام
ه خود من بر اين اعتقاديم كه اين مجله آغاز خوبي قلم از جمل

توانست رو به اعتال بگذارد، اما متاسفانه خصلت  داشت و مي
در ادبيات اين مقوله فقط . ايدئولوژيك به خود گرفته است

وقتي نويسنده يا . رود بيني سياسي به كار نمي براي جهان
 منتقدي روي موضوع خاصي بيش از حد معمول تاكيد كند،

 .گويند متنش خصلت ايدلوژيك پيدا كرده است مي
در كجاي ادبيات داستاني ما هنوز ضعف داريم؟ مثال آيا 

ايم به نويسندگاني دست يابيم كه در ژانر بنويسند؟  توانسته
 اساسا بعد از اين همه سال ادبيات داستاني ما توانسته ژانر را

 تجربه كند؟
ان كوتاه؟ ژانر گوتيك منظورتان چه ژانري است؟ رمان يا داست

تخيلي؟ يا پليسي و جنايي؟ هر منظوري داشته  – يا علمي
ها دارند كار  باشيد، بايد بگويم نويسندگان ايران در همه عرصه

اي  ها ضعيف است و مجموعه بله، شمار زيادي از كار. كنند مي
خيلي خوب و عالي هم  هاست، اما كارهاي خوب و از كليشه
ها از جمله خود  ته اخير كه به نظر خيليهمين دس. داشته ايم

» دارندگان كتاب داستاني«درصد كل  20من به زحمت 
شوند، اگر شهرت جهاني ندارند، فقط و فقط به اين دليل  مي

است كه آثارشان در زبان فارسي نوشته شده است و اگر بعضا 
اند، براي اين است كه ادبيات  در داخل كشور هم مطرح نشده

بايد . هاي الزم مطرح نشده است ي در حد و اندازهداستاني جد
درصد اميدوار بود كه زندگي شان از  20فقط و فقط به همين 

  .شوند ها ديده نمي نوشتن و خواندن جدا نيست و در حاشيه
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1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
  ي وضعيت نقد ادبي نياز درباره اهللا بي وگو با فتح گفت

ي كتاب به منتقد  چرا اولين نسخه
  شود؟ تقديم مي

  1392آبان  5يكشنبه اري ايسنا، خبرگز
نياز معتقد است،  اهللا بي فتح

تر فضايي براي  ها كم رسانه
نقد واقعي دارند، اما ما 
منتقدان مطرح بسياري 
داريم و كساني كه 

گويند ما منتقد نداريم،  مي
شان را  اولين نسخه كتاب
  .فرستند براي منتقدان مي

خبرنگار ادبيات  وگو با اين نويسنده و منتقد ادبي در گفت
، درباره وضعيت نقد ادبي )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  ها و روزنامه متأسفانه سايت: در جامعه ادبي ايران گفت

تر  بيش. پردازند ادبي دچار فقر شديد هستند و به ادبيات نمي
ها ديده  تر نقدي در آن كنند و كم ها مصاحبه مي روزنامه

تر نقدها  بيش. فضاي زيادي نياز دارد شود، چون نقد به مي
كلمه نوشته شود كه  1200تر از  فرهنگي است و بايد در كم

. گونه نقد در مورد آثار مفصل كار دشواري است نوشتن اين
شناختي يا  مثال سبك –حال اگر قرار باشد نقد بوطيقايي 

نوشته شود، فضاي الزم  –شناختي  شناختي يا اسطوره جامعه
هزار كلمه مناسب باشد؛ امري  چيزي حدود پنج تا ده بايد براي

  .يابد ها هم به آن اختصاص نمي كه حتا در مجله
او در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه آيا واقعا ما از نداشتن 

گويند  كساني كه مي: بريم يا نه، گفت منتقد ادبي رنج مي
به شان را  منتقد نداريم، افرادي هستند كه اولين نسخه كتاب

اما مسأله اين است كه منتقد حاضر . كنند منتقد تقديم مي
،  براي نمونه جواد اسحاقيان. نيست با هر شرايطي كار كند

يا سياوش جمادي كساني هستند كه   الديني عليرضا سيف
نقدشان سه تا . يي بنويسند حاضر نيستند نقد هزاركلمه

صل چاپ شود و جرايد حاضر نيستند نقد مف چهارهزار كلمه مي
چه روزنامه  در چنين شرايطي نتيجه اين است كه آن. كنند

كند، نقد نيست، حتا مرور هم نيست، چون مرور هم  چاپ مي
  .هايي دارد ويژگي

منتقد بايد با ادبيات آشنا : نياز درباره ويژگي منتقد گفت بي
ام كه يك منتقد بايد  كتاب را ليست كرده 100باشد، من 

ام جلو  من بارها ديده. را خوانده باشد ها درصد آن 50حداقل 
اين . اند اند سبك و سيال ذهن را ژانر خوانده گوتيك نوشته

. داند دهد كه منتقد حتا ترمينولوژي نقد را هم نمي نشان مي
ام و با شمار  براي تهيه اين ليست دو سال زحمت كشيده

كثيري از نويسندگان و منتقدان ايراني مقيم ايران و خارج از 
كنم الزم است يك منتقد اين  فكر مي. ام كشور مشورت كرده

  .ها را بخواند كتاب
ها استادان  در دانشگاه: اين منتقد پيشكسوت تأكيد كرد

ريزي  اي در عرصه شناخت داستان داريم، اما برنامه برجسته
اي است كه به كسي اجازه آموزش نقد را  ها به گونه دانشگاه

زند؛ در  هاي داستان حرف نمي دهند و كسي از ويژگي نمي
تر منتقدان جرايد به صورت تجربي و با زحمت  نتيجه بيش

اما بسياري . آموختن نقد: اين مهم است. اند خود نقد را آموخته
اين افراد . اند هستند كه چنين زحمتي را متقبل و متحمل نشده

دانند، خيلي راحت به خود  نويسي را نمي كه تكنيك داستان
هاي  در حوزه. دهند مطلبي با عنوان نقد ادبي بنويسند ياجازه م

شيمي و برق كسي اظهارنظر   خرد ابزاري مثال مكانيك،
كند، چون عيني است؛ اما در عرصه ادبيات همه چيز گفته  نمي
ها تذكري از سوي يك منتقد داده  حال اگر به آن. شود مي

ران مكدر شود، ناراحت مي شوند؛ چون ما معموال از انتقاد ديگ
بوف «چندين نقد روانكاوانه و روانشناختي روي . شويم مي
گويد نبايد روي  نوشته شده است؛ اما بضاعت من مي» كور

اگر انتقاد . نقد روانكاوانه و روانشناختي نوشت» بوف كور«
خواهند انتقاد را با انتقاد پاسخ  شود و مي شود، شر به پا مي

  .دهند
تند كه چون منتقدان مطرح و عده ديگري هم هس: او افزود

گويند منتقد نداريم؛ در  نويسند، مي معتبر روي آثارشان نقد نمي
تر همين نويسندگان آثارشان را به محض چاپ  حالي كه بيش

اين يك نقيضه و بدتر از آن نوعي . فرستند براي منتقدان مي
در نهايت بايد بگويم كه ما منتقد خوب و خيلي . رياكاري است

طور كه نويسنده، ويراستار، شاعر و  يم، همانخوب دار
مشكل منتقدان اين . هاي خوب و خيلي خوب داريم مترجم

آيا نويسندگاني كه وجود منتقدان . شوند است كه ديده نمي
ها  كنند، حق دارند به ديگر رسانه توانمند ايران را انكار مي

  .كنند انتقاد كنند كه چرا نويسندگان و شاعران را انكار مي
تواند منجر به طرح يك  كه نقد ادبي چقدر مي نياز درباره اين بي

در : شود، گفت نويسنده و يا به حاشيه كشيده شدن ديگري 
هاي  شود و در رسانه جامعه ما چون نقد دست به دست نمي

چناني ندارد،  آيد، تأثير آن فراگيري چون راديو و تلويزيون نمي
از ايران منتقدان مطرح و يا گويند وقتي در خارج  اما برخي مي

نويسند، درِ انبار ناشر باز  حتا نويسندگان روي آثاري نقد مي
هاي دانشگاهي و  ها و بولتن شود، چون اين نقدها در رسانه مي

شود مخاطبان از  مؤسسات فرهنگي بازتاب دارد و سبب مي
. البته در ايران هم به هر حال نقد تأثير دارد. ها اثر بپذيرد آن
پشت و  كس و بي گفته نماند كه برخي به اين دليل كه بينا

زماني ستوني از بعضي . شوند پناه هستند، معرفي نمي
كرد و خود من نويسندگاني  ها به نقد اختصاص پيدا مي روزنامه

شناخت، در اين ستون معرفي  ها را نمي را كه كسي آن
، محمدرضا  ، محمدحسن شهسواري بلقيس سليماني. كردم مي
پور گسكري، حسين پاينده، عليرضا سيف  ودرزي، بهناز عليگ

گذاشتيم و نقد  هايي جلسه نقد مي الديني و خود من روي كتاب
شان نوقلم بودند، صرف نظر از  نوشتيم كه نويسندگان مي
ها و حتا سبك كار  كه چه افكاري داشتند و ما با بينش آن اين
هگذر نه تنها از اين ر. شان موافق بوديم يا نبوديم ادبي
شد، بلكه خودشان هم به جامعه ادبي  شان بازنشر مي كتاب

ها هم اكنون شهرت زيادي  شماري از آن. شدند معرفي مي
يي و اخالقي، اين كار را  گرچه ما به حكم وظيفه حرفه. دارند
اش اين بود كه  كرديم، معني كرديم و اگر اين كار را نمي مي
ها  فته نماند كه جمع زيادي از نوقلمناگ. ايم ها را انكار كرده آن

هايي را تحت عنوان حامي  هم متقابال لطف كردند و لوح
  .ها به من و ديگران دادند نوقلم

موضوع سر شخص من و ديگر دوستان و : او در ادامه گفت
خواهم  ها نيست؛ موضوع اين است كه مي واكنش اين نوقلم

ي چيزي بنويسيم، بگويم اگر درباره كتاب جديد نويسنده معروف
درِ باغي را كه قبال باز شده بود، باز . ايم كار خاصي نكرده

اما اگر كسي را كه نوقلم است يا از محافل ادبي . ايم كرده
متأسفانه افرادي . ايم فاصله دارد، معرفي كنيم، كار مهمي كرده

روند دنبال دوستان  نويسند، مي كه مطالبي تحت عنوان نقد مي
ارتباط با محافل ادبي  ر به افراد منزوي و بيت خودشان و كم

قاسم . رسد ها به كسي نمي پردازند؛ چون چيزي از آن مي
كتاب ترجمه كرده و شمار زيادي از  105صنعوي تا اين زمان 

ها معرفي كرده است، اما كسي از  نويسندگان جهان را به ايراني
تا كند،  نويسد، چون او در مشهد زندگي مي كارهاي او نمي

كنون عكسي از او منتشر نشده و با كسي ارتباط ندارد و خود 
طور جواد اسحاقيان كه  همين. ها كنار كشيده است را از حاشيه

ترين منتقدان تاريخ ايران است و او هم در  يكي از برجسته
كند و در انزوايي خودخواسته به نوشتن  مشهد زندگي مي

تر  هم بيش 40از دهد كه شمارشان  هاي نقد ادامه مي كتاب
  .شود كسي به او هم نپردازد همين نكته سبب مي. شده است

اين نويسنده و منتقد در پاسخ به اين موضوع كه برخي ها 
ايم و حق  يا سايتي را راه انداخته  و مجله  گويند ما روزنامه مي

اوال يك رسانه : داريم فقط از دوستان خودمان بنويسيم، گفت
توان آن را  اجتماعي است و نميبه هر حال يك پديده 

ثانيا اگر چنين . خانوادگي و متعلق به جمع دوستان دانست
اي درست است، پس چرا همين افراد به راديو و تلويزيون  رويه

پردازد؟ چرا كنار  مي» ها خودي«كنند كه فقط به  انتقاد مي
كنند و  نشينند و سانسور و مميزي را محكوم مي ديگران مي

اي عمومي نويسندگان و شاعران و مترجمان و ه حتا نامه
كنند؟ وقتي شما تريبوني در اختيارتان است  ناشران را امضا مي
، به  كند هايي را كه يك اقتداگرا اعمال مي و همان محدوديت

بريد، شما ديگر نه تنها روشنفكر نيستيد، بلكه حق  كار مي
است  روشنفكر كسي. هايي را نداريد اعتراض در چنين مقوله

كه جهت تحول تاريخي را شناخته و در آن جهت حركت 
كند و براي اين حركت به بستر چندصدايي و فضاي باز و  مي

يي خود  اما با محدود كردن امكانات رسانه. تضارب آرا باور دارد
شود و  براي دوستان، موضوع چندصدايي و تكثر آرا حذف مي

مولد دانش و اي از هنرمندان كه  به اين ترتيب عمال عده
در آن . شوند اطالعات قشر بالنده جامعه هستند، حذف مي
هاي اجتماعي  صورت چگونه باور داريد كه در همه عرصه

انتصاب جاي خود را به انتخاب واقعي دهد؟ بعد از چند سال، 
چند نويسنده و شاعر و منتقد و مترجم را به جامعه معرفي 

ست و غيردوست را ايد؟ چرا رويكرد انتخاب در حق دو كرده
بخشيد؟ چرا توقع داريد كه نويسندگان و شاعران  تسري نمي

نخوانند؟ مگر روشنفكر كسي » خاكستري«جوان رسانه شما را 
را جايگزين خودي و غيرخودي، هموطن » همنوع«نيست كه 

كند؟ بحث در  و خارجي، مشهور و گمنام و فقير و ثروتمند مي
بيش از اين وارد جزييات  اين مورد بسيار گسترده است و من

  .شوم نمي
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مشكالت آلودگي در كالن شهرهاي 
  ايران و راه هاي پيشگيري ودرمان آنها

  :مقدمه
خبرگزاري فارس به نقل از رئيس پژوهشكده علوم محيطي 

تن آالينده  1200دانشگاه شهيد بهشتي  گزارش داد كه روزانه 
فقط سه شوند و در سال گذشته تهران  وارد هواي تهران مي

  .روز هواي پاك داشته است
بنا بر گزارش موسسه صلح امريكا بحران آلودگي در ايران به 
حدي شديد است كه از ميان پنج شهر نخست دنيا در فهرست 
آلودگي سه شهر اهواز كرمانشاه و سنندج در ايران قرار دارند و 
ميزان آلودگي اين شهرها چهار تا هفت برابر ميزان قابل قبول 

اين ميزان در اهواز بنابر گزارش  .مان بهداشت جهاني استساز
برابر حد مجاز هم  50خبرگزاري فارس در بسياري از روزها به 

كند كه در  موسسه صلح امريكا همچنين  اضافه مي. رسد مي
بر . قرار دارد 86كشور مورد مطالعه ايران در جايگاه  93ميان 

ن منجر به هاي هواي تهرا ين مطالعه آاليندهاساس ا
عروقي و تنفسي  بيماريهاي قلبي و نفر بر اثر 5500مرگ
بر اساس گزارش ديگري ميزان مرگ و مير در . شوند مي

نفر در سال  45000سراسر كشور در اثر آلودگي هوا در حدود 
  .است

در اين مقاله كوشش شده است تا علل اصلي آلودگي ها در 
  .ايران مورد بررسي قرار گيرند

  گي هواآلود -الف
آلودگي هوا در كالن شهر هاي ايران بيشتر ناشي از گازهاي 

الينده اطراف آ، كارخانجات حاصل از احتراق موتور اتومبيل ها
. شهرها و وسائل توليد گرما و سرما براي مصارف خانگي است

استفاده از خودرو هاي قديمي و آالينده با مصرف باال و 
دراين  .برعلت بوده استسوخت هاي زير استاندارد هم مزيد 

درصد  88ميان سهم وسائل نقليه در ايجاد آلودگي در تهران 
براي  5در كشور هاي اروپائي كه از استاندارد يوروي. است

شود ميزان گوگرد توليد شده در  سوخت اتومبيل ها استفاده مي
جزء در (پي پي ام  10تا  5اثر احتراق در موتور خودرو بين 

حاليكه در ايران متوسط ميزان گوگرد حاصل در . است) ميليون
پي پي ام است و بنزين و  500تا 250از احتراق بنزين بين

پي پي ام گوگرد  8000تا  5000گازوئيل هائي كه داراي
گيرد و تالش هاي چند سال  هستند هم مورد استفاده قرار مي

ها به دستگاه جداكننده  اخير مسئولين براي تجهيز پااليشگاه
عالوه بر گوگرد دود . هنوز به نتيجه كامل نرسيده استگوگرد 

منوكسيد (اگزوز داراي اكسيد هاي نيتروژن، سوخت ناكامل 
 و ذرات معلق كربن و) هيدروكربنهاي سوخته نشده كربن و

باشد  تركيبات پلي سيكليك آروماتيك و اوزون و غيره هم مي
بنا بر يك تخمين . كه همگي براي سالمت خطرناك هستند

استفاده از . شود الينده در تهران منتشر ميآتن  192روزانه 
كاتاليزور ها براي كم كردن گاز هاي سمي اگزوز در كشور 

اين . هاي پيشرفته سالها است كه اجباري شده است
درصد از آلودگي گاز هاي اگزوز را كم  90كاتاليزورها بيش از

مشكالت  گازهائي نظير اكسيدهاي نيتروژن كه ايجاد. كنند مي
وسيله اين كاتاليزورها به كمترين مقدار ه كند ب تنفسي مي

 .شوند ابند و به ازت و اكسيژن تبديل ميي ممكنه تقليل مي
هاي مصرف شده  البته به علت ميزان باالي گوگرد در بنزين

  .بديا در ايران كارائي اين كاتاليزورها تا هفتاد درصد نقصان مي
ز لنت هاي ترمز آزبست دار هم مسايل ديگري نظير استفاده ا

اينگونه لنت ها سال ها است كه . بايد مورد توجه قرار گيرند
بعلت اينكه عامل ايجاد بيماري هاي ريوي بخصوص سرطان 

بنا بر . گيرند هستند، در اروپا و امريكا مورد استفاده قرار نمي
يك تخمين ساالنه هفت تن ذرات ازبست وارد هواي تهران 

ورتيكه مطابق استاندارد بين المللي هواي پاك شود در ص مي
  .ست در هوا بايد صفر باشدآزبميزان 

با وجود اينكه سالهاست كه استفاده از سرب براي باال بردن 
اكتان بنزين در دنيا بعلت مشكالت سالمتي ايجاد شده از آن 
ممنوع شده هنوز در كشور ما از اين ماده سمي استفاده 

اضافه شده براي باال بردن عدد اكتان ميزان بنزن . شود مي
نيم تا دو و نيم برابر مقدار تجويز شده بوسيله  بنزين هم يك و

الزم به ذكر است كه بنزن . استاندارد هاي بين المللي است
  .اي سرطان زا است ماده

بي شك تشويق مردم و كارخانجات اتوموبيل سازي براي 
خيرا در دنيا مورد توليد و استفاده از خودرو هاي برقي كه ا

تواند به كم كردن آلودگي ناشي از  توجه قرار گرفته اند نيز مي
استفاده از موتور هاي گاز . ها كمك كند احتراق موتور اتومبيل

سوز هم نسبت به بنزين و گازوئيل آلودگي كمتري ايجاد 
  .كند مي

باالبردن قيمت سوخت براي تشويق مردم براي استفاده از 
عمومي و توسعه خطوط اتوبوسراني و مترو، همه وسائل نقليه 
متاسفانه  .تواند به كم كردن آلودگي هوا كمك كنند و همه مي

درصد رفت وآمد هاي شهري بوسيله وسايل  26درتهران فقط 
هم اكنون تهران فقط . شود نقليه عمومي انجام مي

 4خود رو فضاي معابر دارد در حاليكه در تهران  750000براي
  .كنند خودرو تردد ميميليون 

زبست در ايران به علت اينكه عامل آبا وجود اينكه استفاده از 
ايجاد سرطان ريه است، ممنوع شده ميزان ازبست در هواي 

. برابر ميزان آن در شهرهاي اطراف تهران است 300تهران
قسمت اعظم اين آلودگي بوسيله لنت ترمز و صفحه كالچ 

  .خودروهاي قديمي است
تومان براي هر  475 ها متوسط قيمت بنزين در ايران اين روز

شود كه يك  سنت امريكائي مي 15ليتر است كه تقريبا معادل 
اين ارزاني قيمت نه تنها مردم را به . دهم مخارج توليد آنست

كند بلكه  استفاده بي رويه از وسايل نقليه شخصي ترغيب مي
ن در حاليست اي .شود باعث تشويق قاچاق بنزين و گازوئيل مي

تومان براي هر ليتر  8900كه قيمت بنزين در تركيه حدود
از يك طرف براي پااليش بنزين و گازوئيل آلودگي . است

شود و از طرف ديگر آنرا به  زيادي در پااليشگاه ها ايجاد مي
دست قاچاقچيان مواد سوختي ه يك دهم قيمت تمام شده ب

ايه پول هنگفتي دهند تا با فروش آن به كشور هاي همس مي
  .را به جيب بزنند

بدون شك يك سياست جامع كه شامل گسترش خطوط مترو 

و اتوبوس راني شهري، افزايش قيمت مواد سوختي، معاينه 
فني ساليانه وسائل نقليه، برقراري استانداردهاي مواد سوختي 

هاي  متداول در كشور هاي پيشرفته و تجهيز موتور ماشين
هاي جديد، ايجاد  ستفاده از سوختاحتراق داخلي براي ا

مقررات محكم براي جلوگيري از حركت خودروهائي كه از 
كنند،  زبست درصفحه كالچ و لنت هاي ترمز استفاده ميآ

اجباري كردن اگزوزهاي كاتاليتيك و تشويق توليد كنندگان 
در كم كردن آلودگي داخلي به ساخت خودرو هاي برقي، 

  .خواهد بودهاي ما موثر هواي كالن شهر
ايجاد پارك هاي عمومي و درخت كاري وسيع در پارك ها، 
خيابان ها و اطراف شهرها، بررسي جهت حركت بادها و 
جلوگيري از قراردادن كارخانجات آالينده در مسير حركت 
بادها و محدوده شهرها ازاقدامات ديگري است كه به كم 

  . كند كردن آلودگي هوا كمك مي
ده از فيلترهاي الكترو مغناطيسي براي اجباري كردن استفا

خصوص كارخانه هاي توليد ه دودكش كارخانه هاي آالينده ب
تواند در كم كردن آلودگي هوا  سيمان و آلومينيوم هم مي

  .كمك كند
اثرات ديوان ساالري، كم كاري در ادارات و فساد اداري بر 

  :آلودگي هوا
اي دولتي هر چه مراجعات اشخاص به سازمانها و دستگاهه

بيشتر باشد تعداد رفت وآمد هاي شهري زيادتر شده نتيجتا 
آلودگي هوا در اثر استفاده از وسايل نقليه افزايش بيشتري 

اداري كامپيوتري  هاي بانكي و اگر برعكس سيستم. يابد مي
ها  شوند و افراد بتوانند از محل سكونت خود بوسيله رايانه

رفت و آمد هاي شهري كارهاي خود را انجام دهند تعداد 
  .شود كاهش مي پيدا كرده و آلودگي هوا كمتر مي

شود كه تعداد  كاري در ادارات و فساد اداري هم باعث مي كم
هاي مالي  بيشتري كارمند ااستخدام شوند در نتيجه هم هزينه

رود و هم رفت وآمد اين كاركنان اضافي بار بيشتري  باال مي
ديگر نياز بيشتري به ساختمان از طرف  بر ترافيك مي افزايد،

براي جادادن آنها موجود است و اين هردو آلودگي را افزايش 
هاي اداري و حذف مقررات  ساده تر كردن سيستم. دهد مي

دست وپاگير نيز تعداد مراجعات را كمتر كرده به كم كردن 
  .آلودگي كمك ميكند

بر اساس تخميني كه زده شده ميزان كار مفيد انجام شده 
هاي دولتي در ايران روزانه كمتر از  وسيله كارمندان ادارهب

در نتيجه بجاي يك كارمند كه در . ساعت در روز است نيم
طول روز بايد پنج يا شش ساعت كار كند ما احتياج به ده تا 
دوازده كارمند داريم كه هركدام فقط نيم ساعت كار مفيد 

رفت و آمدها،  نتيجه آن ده برابر كردن ميزان. دهند انجام مي
ده برابر كردن ساختمان مورد نياز و ده برابر كردن هزينه 

  .استخدامي است
تواند به كم كردن رفت و آمدهاي  مساله ديگري كه مي

شهري كمك كند طرح دوركاري است كه بر اساس آن 
وسيله كامپيوتر در منازل خود كارهاي ه توانند ب كارمندان مي

ساله چند سال پيش در ايران مورد اين م. اداري را انجام دهند
اري از طرح هاي ديگر توجه قرار گرفت ولي مانند بسي

  .مسكوت ماند
امروزه در كشور هاي پيشرفته بسياري از مراجعات ارباب رجوع 
. به ادارات به علت استفاده وسيع از رايانه ها كاهش يافته است

ها  رايانهامروزه حتي خريد مايحتاج روزمره نيز ميتواند بوسيله 
صورت گيرد و نيازي به خارج شدن از منزل براي ابتياع 

دكتر فرزاد وحيد دانش آموخته دوره سوم دانشگاه:خبرنامه
)fzdvahid@yahoo.co.uk ( ساكن انگلستان

هاي متعددي را پيرامون مسائل مختلف اجتماعي و  سخنراني
در سايت شخصي خود  فرهنگي برگزار كرده است كه آنها

در اينجا سخنراني منتخب ايشان با عنوان . است  ثبت كرده
در  2013نومبر  29اين سخنراني در . شود فوق عيناً درج مي

 .در لندن ارايه شده استكانون ايران 
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  .مايحتاج روزمره نيست

مسئله ديگري كه در شهرسازي بايد مورد توجه قرار گيرد، 
فراهم كردن كليه مايحتاج مردم يك محله در همان محله 
. است تا نياز به مراجعه به  مركز شهر براي مردم كمتر شود

  .مل ادارات محلي هم باشداين طرح ها بايد شا
شايد يكي از مهمترين برنامه هائي كه به كم كردن آلودگي 

كند، طرح انتقال مراكز وزارتخانه ها و ادارات  تهران كمك مي
اين طرح هم فشار برروي . دولتي به شهر هاي ديگر است

كند و هم باعث رونق شهرستان هاي ديگر  تهران را كمتر مي
كاري پس از مدتي سر و مانند طرح دوراين طرح نيز . شود مي

  .صدا مسكوت شد
در اينجا الزم به تذكر است كه در صورت وقوع بالياي طبيعي 

. دفاع هستند نظير زلزله تهران و ديگر كالن شهر هاي ما بي
پخش كردن مناطق مسكوني در كشور وسيع ما، انتخاب 

سازي صحيح و منطبق بر اصول علمي،  سيستم هاي خانه
ب از برج سازي و اجراي دقيق قوانين شهر سازي مدرن اجتنا

به كم كردن تلفات ناشي از اين بالياي طبيعي كمك خواهد 
  .كرد

توجه كردن به موقعيت جغرافيائي شهرك هاي جديد از نظر 
مسير بادها، منابع آبي، گسل هاي طبيعي و منابع انساني و 

هاي  طبيعي بسيار حياتي است و بايد پيش از ايجاد شهرك
استفاده از . جديد به تمام اين مسائل توجه كافي مبذول داشت

فزايد و هم آلودگي ا مصالح محلي هم به زيبائي شهر ها مي
  .حاصل ازحمل مصالح ساختماني از را دور را نقصان ميدهد

اين روز ها مشكل ريزگرد ها هم به مشكالت موجود افزوده 
خشك و بي آب اين ذرات معلق در هوا كه از مناطق . شده

شوند آلودگي جديدي را برآلودگي  مجاور وارد فضاي ايران مي
براي مبارزه با آنها بايد در سطح . هاي قبلي افزوده است

اي و با تعامل با كشور هاي همجوار راه حل هاي  منطقه
  .مناسبي را براي تثبيت خاك پيدا كرد

  آلودگي آب ها - ب
ي زير زميني در سطح متاسفانه در كشور ما استفاده از آبها

گيرد بطوريكه در بسياري از  نامعقول و بسيار باالئي صورت مي
  .مناطق خطر از بين رفتن منابع زيرزميني بسيار جدي است

چون در بسياري از مناطق كشور بخصوص در تهران براي 
دفن فاضالب هم از چاه هاي كم عمق استفاده ميشود، يكي 

ع زيرزميني در كشور ما آلودگي از مخاطرات استفاده از آب مناب
 .وسيله چاه هاي فاضالبي استه ايجاد شده دراين منابع ب
ها طرح هاي جامع فاضالب شهري  براي مبارزه  با اين آلودگي

كه شامل تصفيه آنها و استفاده مجدد براي مصارف صنعتي 
البته نبايد فراموش . وكشاورزي است بايد مورد توجه قرار گيرد

اده از آبهاي تصفيه شده فاضالبي در صورتيكه كرد كه استف
عمل تصفيه با دقت باال و بصورت كامل صورت نگيرد براي 

آلودگي . كشت سبزيجات و صيفي كاري مناسب نيست
سبزيجات كشت شده در جنوب تهران كه با آبهاي فاضالبي 

شوند ميتواند خطر ابتال به اسهال و بيماريهاي  آبياري مي
  .غيره را در بر داشته باشد و انگلي جهاز هاضمه

ها هم حتما بايد از وارد كردن  در مورد آبهاي جاري رودخانه
اين كار در . فاضالب تصفيه نشده به آنها جلوگيري كرد

اخيرا . شود كشورهاي پيشرفته با جديت بسيار انجام مي
مديركل محيط زيست مازندران اعالم كرد كه از سي شناگاه 

هاي  حدود يك سوم به انواع آلودگيموجود در اين استان 
و قارچي آلوده هستند چرا كه فاضالب يازده شهر   يباكتر

ساحلي مازندران تصفيه نشده به درياي مازندران وارد 
بنا براين گزارش فقط بيست درصد فاضالب شهري . شوند مي

در گيالن كه نسبت به مازندران . شود مازندران تصفيه مي
شود فقط هفتاد  يه فاضالب ميكوشش بيشتري براي تصف

درصد واحد هاي صنعتي به سيستم تصفيه خانه فاضالب 
  .مجهز هستند

  آلودگي خاك -ج
ريختن زباله ها در مناطق اختصاص داده شده براي اينكار در 
بسياري از مواقع باعث آلودگي زمين شده و  قطعه زمين آلوده 

نده هاي ريختن آالي. شده براي سالها  قابل استفاده نيست
صنعتي، كه در كشورهاي در حال توسعه بدون توجه به عواقب 

تواند اثرات بسيار بدي در آلودگي  آن مرسوم است، نيز مي
تواند منجر به آلودگي  البته آلودگي خاك مي. زمين داشته باشد

  .آبهاي روان و زيرزميني هم بشود
در مورد پساب ها ي صنعتي بايد مقررات بسيار محكمي وجود 

و زير زميني داشته باشد تا از وارد شدن آن به آبهاي روان 
مخارج بازيافت مواد آالينده  منجر به باال البته . جلوگيري شود

شود ولي براي  رفتن قيمت تمام شده محصوالت توليدي مي
  .حفظ سالمت محيط زيست اين هزينه بايد پرداخت شود

يو اكتيو هاي راد دترين نوع آالينده هاي صنعتي آاليندهب
باشند كه اثرات آنها براي مدتهاي طوالني ادامه خواهد  مي

دراين مورد بايد مقررات بسيار محكمي وجود داشته . داشت
باشد تا نه تنها نسل فعلي بلكه نسلهاي آينده هم از خطرات 

  .اين آلودگيها حفظ شوند
اثرات حمايت بي رويه و نا معقول از صنايع رانت خوار و  -د

  .آلودگي هوامريض بر 
متاسفانه در بسياري از كشورهاي جهان سوم و كشور ما 

ويژه كارخانه هائي كه با تكنولوژي ضعيف چندين دهه  هب
اند به علت حمايت دولتها همچنان به  گذشته ساخته شده
كنند كه بعلت  دهند و اجناسي را توليد مي فعاليت خود ادامه مي

ابليت رقابت در بازار باال بودن قيمت و پائين بودن كيفيت ق
كنند بلكه باري هم بر  آزاد را ندارند و نه تنها توليد ثروت نمي
تنها هنر آنها ايجاد . اند دوش ماليات دهنده و مصرف كننده
محصوالت آنها هم در . آلودگي در قبال دريافت يارانه است

بسياري از مواقع به نوبه خود عامل ايجاد آلودگي بيشتر 
  .هستند
ه ن اكثر كارخانه هاي اتومبيل سازي در اين شرايط بدر ايرا
برند و خودروهاي آنها هم از استانداردهاي امروزي  سر مي

برخوردار نيستند و هم از نظر ايمني و هم از نظز ايجاد آلودگي 
. شدند بايست دهه ها پيش از رده خارج مي بيش از حد هوا مي

ام تالشهاي تا كنون صاحبان اين كارخانه ها در مقابل تم
دولت براي بهبود استاندارد هاي كيفيت خودروهاي توليديشان 

نه حاظرند كه موتور اتومبيلها را با شرايط . مقاومت كرده اند
دريافت سوخت بنزين  روز از نظر ميزان مصرف بنزين و

كند  كه كمترين آلودگي را ايجاد مي 5مطابق استاندارد يورو
انداردهاي ايمني نظير نسب تطبيق دهند و نه حاضرند كه است
در اينجا بد نيست كه بدانيد . ايربگ براي همراه را قبول كنند

كه موتورسيكلتها بطور كلي و بويژه موتورسيكلتهاي توليدي 
كنند و  در كشور نسبت به خودروها ايجاد آلودگي بيشتري مي

هنوز سياست مشخصي در مورد توليد واستفاده از آنها اتخاذ 
  .نشده است

  آلودگي صوتي - ه
زندگي در نقاط بسيار شلوغ در شهرهاي بزرگ براي شنوائي 

در بسياري از موارد منجر به از دست دادن  مضر بوده و
در چنين شرايطي الزم است . شود قسمتي از شنوائي افراد مي

پوشهاي  از گوش كه از پنجره هاي دوجداره در ساختمانها و
ر شلوغ ويا استفاده از مخصوص در هنگام عبور از مناطق بسيا

دولتها هم بايد . ماشينهاي پر سر و صداي صنعتي استفاده كرد
مقررات سختگيرانه اي در مورد وسايل نقليه پر سر وصدا نظير 

هاي هيدروليك  كلتها و ماشينهاي صنعتي نظير بيلموتور سي
به تصويب برسانند و در صورت نزديكي آزادراه ها و بزرگ 

كوني اقدام به ساخت ديواره هاي موج راهها به مناطق مس
  .شكن كنند

  آلودگي نوري - ز
شود كه  نور بسيار زياد توليد شده در شهرهاي بزرگ باعث مي

رويت ستارگان غير ممكن و يا با اشكال صورت گيرد و شبها 
براي كم كردن اين نوع .  زيبائي طبيعي خود را از دست بدهند

ته چراغهاي خيابانها را آلودگي در بسياري از كشورهاي پيشرف
كنندكه نور آنها در جهت پائين باشد  طوري طراحي مي

اين عمل باعث صرفه جوئي در . در بر نگيرد وآسمان را
بنا بر .  شود مصرف برق  و كم كردن آلودگي هواهم مي

در صد مصرف برق كشور  25گزارش مسئولين وزارت نيرو 
هر يك و براي توليد  شود صرف روشنائي مصنوعي مي

. شود گرم مواد آالينده وارد محيط مي 700كيلووات ساعت برق
بد نيست بدانيد كه از آغاز توزيع المپ هاي كم مصرف ال 

گيگا ساعت در مصرف برق كشور ما  3300اي دي تا كنون 
  .صرفه جوئي شده است

  فرهنگ سازي -ح
آگاهي هاي مردمي در جلوگيري از مصرف بي رويه كليه 

تواند عامل بسيار  برق، گاز و سوخت خودرو مي اجناس به ويژه
  .موثري در كم كردن آلودگي هاي محيط زيست باشد

امروزه در بيشتر كشورهاي پيشرفته فرهنگ سازي در زمينه 
ويژه مصرف برق و مواد ه ب جلوگيري از اسراف در مصرف و

سوختني و بازيافت مواد دور ريختني و زباله هاي شهري خيلي 
هرداريها براي جدا كردن مواد قابل بازيافت جدي شده و ش

سطل هايي با رنگهاي مختلف را در اختيار شهروندان قرار 
بدين ترتيب شهروندان با تشخيص رنگ سطل . ميدهند

. توان در آن قرار داد اي را مي ميدانند كه چه نوع ذباله
هاي  كنند كه از كيسه هاي بزرگ مردم را تشويق مي فروشگاه

استفاده مجدد بجاي كيسه نايلون هاي يكبار ضخيم قابل 
در مدارس به دانش آموزان اهميت . مصرف استفاده كنند

نگهداري محيط زيست و جلو گيري از آلوده كردن آن را 
كنند كه در پروژه هاي  نها را تشويق ميآدهند و  آموزش مي

. مخصوص حفظ و نگهداري محيط زيست شركت كنند
يل شده بوسيله خود مردم هم نقش سازمانهاي غير دولتي تشك

بزرگي را در فرهنگ سازي در جهت حفظ و سالمت محيط 
  .كنند زيست ايفا مي

برنامه هاي غلط اقتصادي و ضعف  ،اثرات تحريم ها -ط 
  .مديريت دولتها در آلودگي شهرها

در دهه گذشته تمام برنامه هائي كه براي مبارزه با آلودگي در 
ه بودند  متاسفانه به علت ضعف ايران تدوين و تصويب شد

مديريت و مشكالت مالي ناشي از برنامه هاي غلط اقتصادي 
و تحريم هاي بين المللي به طور كامل به اجرا گذاشته نشدند 
و نتيجه آن افزايش بيش از پيش آلودگي ها در سراسر كشور 

البته نبايد فراموش . و بخصوص در كالن شهرها بوده است
  .معيت شهري هم مزيد بر علت بوده استكرد كه افزايش ج
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 ركود از خروج براي راهي

قرار است تورم با . اقتصاد كشور در ركود تورمي قرار دارد
خصوص در  خروج از ركود به. كنترل رشد پايه پول مهار شود

ها و نهادهاي موجود در اقتصادايران پيچيده  چارچوب روش
ركود بايد  براي كمك به خروج از. بوده و ساده نيست

در اين يادداشت با . سازوكارها و نهادهاي جديد وضع كرد
مطرح كردن سه مولفه مهم از وضع موجود كشور راهكاري 

 .شود براي كمك به خروج از ركود ارائه مي

منابع مالي دولت بسيار محدود است و امكان : مولفه اول
. افزايش تقاضاي كل براي ايجاد تحرك در اقتصاد را ندارد

و  90هاي  هاي جاري در سال ملكرد بودجه عمراني به قيمتع
. هزار ميليارد تومان بوده است 11و  25به ترتيب  91

نيز  92شود كه عملكرد بودجه عمراني سال  بيني مي پيش
هزار ميليارد تومان باشد، اگرچه بودجه عمراني  11حدود 

 56و  40، 35به ترتيب  92و  91، 90هاي  مصوب براي سال
هاي  اگر متوسط نرخ تورم براي سال. ار ميليارد تومان بودهز
درصد در نظر بگيريم، عملكرد بودجه عمراني  33را  92و  91

كمتر از يك پنجم عملكرد  90هاي سال  به قيمت 92سال 
با كاهش شديد بودجه عمراني از يك . است 90بودجه سال

هاي عمراني در چند سال  حساب طرح طرف و شروع بي
 50از طرف ديگر، بدهي دولت به پيمانكاران حدود  گذشته

بدهي زياد دولت به . شود هزار ميليارد تومان برآورد مي
خواهد بود و  93پيمانكاران بار سنگيني بر بودجه عمراني سال 

پرداخت حتي بخشي از بدهي پيمانكاران از مبلغ كم بودجه 
 .كاهد گذاري مي عمراني براي سرمايه

هزار  38حدود  93يشنهادي در اليحه بودجه بودجه عمراني پ
ميليارد تومان است؛ ولي با توجه به روند ميزان تحقق بودجه 

به  93شود عملكرد بودجه عمراني سال  بيني مي عمراني، پيش
بخشي . هزار ميليارد تومان نباشد 15هاي جاري بيش از  قيمت

هاي دولت به  از اين بودجه بايد صرف پرداخت بدهي
ماند  اران بابت كارهاي انجام شده قبلي شود و آنچه ميپيمانك

جاري و احتماال تورم  درصد سال 40نيز اگر با توجه به تورم 
تبديل شود،  92درصد سال آينده به قيمت ثابت سال  25

گذاري كمتر از آنچه در  براي سرمايه 93مقدار بودجه عمراني 

نيز  93 بودجه جاري سال. اتفاق افتاد خواهد بود 92سال 
با  92شود كه نسبت به عملكرد سال  بيني مي اگرچه پيش

درصد رشد داشته باشد؛ ولي عمال  17هاي جاري حدود  قيمت
، بودجه جاري دولت هم 92درصدي سال  40با توجه به تورم 

هاي ثابت كاهشي خواهد بود و تقاضاي واقعي را  به قيمت
 . دهد تا به رفع ركود كمك كند افزايش نمي

فه دوم شرايط موجود، وضع اسفناك و در حال فروپاشي مول
بخش . مهندسي كشور است -هاي فني ها و شركت سازمان

آالت كشور در  بزرگي از نيروهاي انساني متخصص و ماشين
مهندسي يا مشاوران و پيمانكاران جمع  -هاي فني شركت
هاي دولتي  ها عمدتا سازمان كارفرمايان اين شركت. است
ها از يك طرف از كارفرماهاي خود  اين شركت. اند بوده

درصد  30ثابت كه با تورم   مطالباتي با ارزش اسمي. طلبكارند
اين . درصد، ارزش واقعي آن در حال ذوب شدن است 40و 

هايي به  ها، معموال در مقابل مطالبات خود بدهي شركت
 28درصد يا  25هاي سود  ها دارند كه بدهي آنها با نرخ بانك
از طرف ديگر به علت كاهش شديد . رو به افزايش است درصد

بودجه عمراني، كارفرمايان دولتي كار جديدي براي اين 
ها رو به افزايش  ها ندارند و بيكاري در اين شركت شركت
ها و بيكاري  عدم وصول مطالبات، افزايش بدهي. است

هاي مشاوره و پيمانكاري موجب شده است تا اين  شركت
هاي سازندگي كشورند رو به ورشكستگي  ظرفيتها كه  شركت

آنها عمدتا حقوق كارمندان و كارشناسان . و فروپاشي بروند
توانند پرداخت كنند و كارشناسان آنها بيكار شده و  خود را نمي

از هم پاشيده شدن . كنند بعضا از كشور مهاجرت مي
ها كوشش و مرارت  هاي سازندگي كشور كه طي سال ظرفيت

آمده يك ضايعه است و بيكاري و مهاجرت نيروهاي وجود  به
كارشناسي باتجربه ضايعه ديگري براي كشور خواهد بود؛ 

هاي گذشته ايجاد و رشد ظرفيت سازندگي  كه در دهه درحالي
هاي اشتغال نيروهاي  كشور موجب فراهم ساختن زمينه

شد، از هم پاشيدگي  پيوستند مي متخصصي كه به بازار كار مي
ركود كارهاي عمراني نه تنها اين بستر ايجاد اشتغال آنها و 

كند  برد؛ بلكه شاغالن قبلي را نيز بيكار مي جديد را از بين مي
هاي سازماني ايجاد شده جهت  تر آنكه، ظرفيت و مهم

 . سازد سازندگي كشور را مضمحل مي

هزار ميليارد  500مولفه سوم شرايط موجود، وجود بيش از 
دنبال  اين نقدينگي به. د مردم استتومان نقدينگي نز

. گذاري براي حفظ ارزش خود است هاي مناسب سرمايه زمينه
پردازد و زمان ديگري به سوي  زماني به خريد ارز يا سكه مي

به هر سمت كه . آورد زمين، مسكن يا بورس سهام روي مي
برد و چه بسا  ها را به سرعت باال مي رود در آنجا قيمت مي

اين منبع عظيمي كه نزد مردم است با . يجاد كندهايي ا حباب
هاي  گذاري تواند به سمت سرمايه يك ساماندهي مناسب مي

گذاري  پذير و ثمربخش روان شود و كاهش سرمايه توجيه
 . دولت را جبران كرده و به خروج از ركود كمك كند

براي كمك به خروج از ركود الزم است كه دو حوزه در ايجاد 

. آفريني كنند زوكار يا نهادها و قواعد جديد نقشساختار و سا
مهندسي  - هاي فني يكي حوزه بازار سرمايه و ديگري ظرفيت

سازي زمينه تشكيل  تواند با فراهم بازار سرمايه مي. كشور
هاي سودآور جديد، امكان  گذاري در پروژه هاي سرمايه صندوق

جديد  هاي گذاري در پروژه جذب نقدينگي نزد مردم به سرمايه
هايي را كه به اين منظور  و خريد و فروش سهام صندوق

سال پيش  5/2از حدود . شود فراهم سازد تشكيل مي
ها تدوين شد كه مورد  پيشنهادي براي تشكيل اين صندوق

اخيرا با توجه به شرايط اقتصادي كشور و . توجه قرار نگرفت
 گذاري، تشكيل كمبود شديد منابع مالي دولت براي سرمايه

ها مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس  اين صندوق
هاي مربوط به  ها و دستورالعمل نامه مشغول تدوين نهايي آيين

گذاران را در  ها امكان ورود سرمايه اين صندوق. آن است
آنچه اكنون در بورس . سازد بورس به بازار اوليه فراهم مي

ر بورس هاي فعال د گذرد خريد و فروش سهام شركت مي
هايي  شوند، شركت است كه به عنوان بازار ثانويه شناخته مي

گذاران  اند و سهام خود را به سرمايه كه قبال به وجود آمده
اند و آن سهام در بازار ثانويه بين مردم دست  اي فروخته اوليه
توجهي براي توسعه  شود، بدون آنكه منابع قابل دست مي به

هاي پيشنهادي براي آن  صندوق. هاي جديد فراهم آيد ظرفيت
ها  گذاران با خريد سهام يا واحدهاي صندوق است كه سرمايه

ها قرار دهند و سرمايه  سرمايه خود را در اختيار صندوق
هاي  گذاري در پروژه آوري شده در صندوق براي سرمايه جمع
پذير در  هاي توجيه پروژه. گذاري شوند پذير جديد سرمايه توجيه

گذاري از  گيرند، با سرمايه اي پروژه شكل ميه قالب شركت
كنندگان  طرف صندوق و با استفاده از اعتبارات بانكي يا تامين

رسند و ارزش اقتصادي ايجاد  ها به نتيجه مي مالي، ديگر پروژه
گذاران در  ها به سرمايه گذاري در پروژه كنند و سرمايه مي

ها يا سهام  ها واحد صندوق. رسانند واحدهاي صندوق سود مي
كنند و در نتيجه  جديد خود را در بازار براي اولين بار عرضه مي

سهام . دهند ها توسعه مي بازار اوليه را براي خريد سهام صندوق

خود كه در 3117روزنامه دنياي اقتصاد در شماره :خبرنامه
اي را با دكتر  منتشر شده مصاحبه 1392دوم بهمن ماه 

برداري  علينقي مشايخي انجام داده است كه براي بهره
اين استاد مديريت . شود خوانندگان خبرنامه عيناَ درج مي

اي  هاي توسعه نايجاد و فعال شدن سازمامعقتد است براي 
هاي دولتي  گذاري خصوصي و جايگزيني بخشي از سرمايه

يك تحول فكري و  نيازمند انجامهاي مردمي  با سرمايه
هاي  ايجاد صندوقاز طرف ديگر . هستيماداري در كشور 

هاي سودآور  گذاري در پروژه گذاري، فرصت سرمايه سرمايه
 .سازد يهاي مختلف براي عموم مردم فراهم م را در حوزه
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1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
تواند در بازار ثانويه بين مردم خريد و  واحدهاي صندوق مي

ارزش سهام هر صندوق در هر مقطع زماني با . فروش شود
يي كه آن صندوق در دست اجرا و ها توجه به وضعيت پروژه

تواند  هر صندوق مي. شود گذاري دارد در بازار تعيين مي سرمايه
ها  سهامداران واحدهاي صندوق. يك بازارگردان داشته باشد

هاي صندوق تمام شود و  الزم نيست انتظار بكشند تا پروژه
با توجه به پيشرفت . سهام خود را بفروشند يا سود ببرند

صندوق يا به ثمر رسيدن آنها، ارزش سهام افزايش هاي  پروژه
يابد و با فروش سهام صندوق در بازار ثانويه صاحبان سهام  مي
جزئيات اين . مند شوند توانند از افزايش ارزش سهام بهره مي

ها و چگونگي كاركرد آن توسط سازمان بورس بايد  صندوق
هاي  هگذاري در پروژ در گذشته سرمايه. تدوين و اعالم شود

به . ها اتفاق افتاده است جديد به نوعي و بدون وجود صندوق
هاي گل گهر و چادرملو  عنوان مثال وقتي بانك سپه در پروژه

ها به ثمر رسيدند بانك سپه  گذاري كرد و اين پروژه سرمايه
پذير مزبور  هاي توجيه گذاري در پروژه استفاده كالني از سرمايه

هاي پتروشيمي  در پروژهگذاري غدير  كرد يا سرمايه
ها سودهاي  گذاري كرد و بعد از به نتيجه رسيدن پروژه سرمايه

گذاري  هاي سرمايه ايجاد صندوق. كالني نصيب غدير شد
هاي سودآور در  گذاري در پروژه فرصت سودآوري از سرمايه

هاي مختلف نظير نفت، پتروشيمي، معادن و فلزات،  حوزه
توليد محصوالتي براي دامداري و صنايع كشاورزي و 

 . سازد جويي در انرژي را براي عموم مردم فراهم مي صرفه

طور  ها براي جذب منابع نقدينگي مردم به ولي ايجاد صندوق
اي  هاي توسعه الزم است سازمان. آميز كافي نيست موفقيت

پذير و مديريت  هاي توجيه خصوصي كه توان تعريف پروژه
. را دارند، تشكيل شود ها كارفرمايي اجراي آن پروژه

اي براي موفقيت بايد چند قابليت كليدي  هاي توسعه سازمان
مهندسي از  -اولين قابليت، يك فهم فني. داشته باشند

اي كه بايد در  تكنولوژي. كنند، است اي كه تعريف مي پروژه
هاي اجراي پروژه و نيز برآورد  پروژه انتخاب شود، برآورد هزينه

رداري از پروژه از جمله مواردي است كه نياز ب هاي بهره هزينه
عالوه  به. مهندسي دارد -به يك فهم و قابليت فني

هاي توسعه بايد قابليت تجزيه و تحليل بازارها و تقاضا  سازمان
هاي  براي محصوالت پروژه را داشته باشند و بتوانند تحليل

همچنين . دست دهند مالي درستي از بازده پروژه به
كار مناسب  و هاي كسب ي توسعه بايد بتوانند مدلها سازمان

هاي  عالوه سازمان به. ها طراحي و ارائه كنند براي پروژه
ها را  برداري رسيدن پروژه اي بايد بتوانند اجرا و به بهره توسعه
كارگيري مشاوران و پيمانكاران مناسب به درستي  با به

مهندسي و  هاي مديريت كنند كه اين كار نيز نياز به قابليت
 . مديريتي دارد

 -هاي فني تواند شركت اي مي هاي توسعه هسته سازمان
ها با افزودن و جذب  اين شركت. مهندسي با تجربه باشند

توانند صحنه  هاي مالي، اقتصادي و مديريتي مي قابليت
هاي توسعه منتظر كار از  سازمان. كار خود را تغيير دهند و كسب

آنها خود پروژه و كار تعريف . شوند طرف كارفرماي دولتي نمي
هايي كه تعريف و ارائه آنها و همچنين مديريت  پروژه. كنند مي

 .گذاري است هاي سرمايه قيت صندوقاجراي آنها ضرورت موف

هاي  هايي تشكيل شود؛ ولي پروژه اگر صندوق يا صندوق
هاي ارائه شده به خوبي  مناسبي به آن ارائه نشود يا پروژه

شده كار  آوري ها با پول جمع اجرا نشود، صندوقمديريت و 
اي  هاي توسعه ايجاد سازمان. توانند انجام دهند ثمربخشي نمي

تواند راه جذب  هاست كه مي و ارتباط تنگاتنگ آنها با صندوق
پذيري  هاي توجيه كارگيري آن را در پروژه نقدينگي مردم و به

ري مردمي را گذا شود، باز كنند و جريان سرمايه كه خلق مي
 . براي توسعه كشور و خروج از ركود باز كنند

هاي  ها منوط به ايجاد سازمان گشايي صندوق بنابراين، راه
بهترين حالت آن خواهد بود كه مديريت هر . اي است توسعه

توانايي و . اي توانمند باشد صندوق با يك سازمان توسعه
گفته شد اي همان طوري كه  هاي توسعه هاي سازمان قابليت

هاي مهندسي و فني، مديريتي، مالي و اقتصادي  شامل قابليت
ها و افراد با  اي توسط شركت هاي توسعه بايد سازمان. است

هاي  سابقه و مجرب تشكيل شود و با ايجاد و مديريت صندوق
كارگيري  گذاري، در خروج كشور از ركود و به سرمايه
گي كشور نقش ايفا هاي مردمي در راه آباداني و سازند سرمايه
هاي  اي در كنار صندوق هاي توسعه با ايجاد سازمان. كنند

گذاري  هاي سرمايه گذاري و تعريف و شروع پروژه سرمايه
هاي مشاور  ضمن كمك به خروج كشور از ركود، براي شركت

گذاري كار ايجاد  هاي سرمايه و پيمانكار در جهت اجراي پروژه
از تخريب و اضمحالل شود و ظرفيت سازندگي كشور  مي

هاي با سابقه و  در اين رابطه پيشگامي شركت. يابد نجات مي
مهندسي به موازات اقدامات سازمان بورس كه  -خوشنام فني

كند، ضروري است تا  ها را تدوين مي نامه تشكيل صندوق آيين
 . اي خصوصي اقدام كنند هاي توسعه نسبت به ايجاد سازمان

در چند سال . ن رابطه بايد توجه داشتبه چند نكته ديگر در اي
شماري را دولت گذشته بدون توجه به  هاي بي گذشته پروژه

هاي نيمه  تعداد پروژه. منابع خود شروع و زخمي كرده است
شود كه با  گفته مي. تمام كامال خارج از توان مالي دولت است

سال زمان الزم است تا  50منابع موجود دولت بيش از 
ها  علي تمام شوند؛ البته اگر آنچه در اين پروژههاي ف پروژه

انجام شده است با گذشت زمان از بين نرود و نياز به بازسازي 
هاي نگهداري آنها در  كند و از هزينه پيدا نكند كه پيدا مي

قطعا اين وضعيت به معناي هدر ! نظر شود وضع موجود صرف
ه است و به ها هزينه شد دادن منابع ملي است كه در اين پروژه
ها  در ميان اين پروژه. هيچ ظرفيت مفيدي تبديل نشده است

هايي را يافت كه تكميل آن توجيه اقتصادي  توان پروژه مي
گذاري خصوصي آنها را تكميل  داشته باشد و بتوان با سرمايه

گذاري كه  برداري رساند و براي باقيمانده سرمايه كرد و به بهره
اين . دست آورد ده مناسبي بهكند باز آنها را تكميل مي

هايي باشد كه  تواند از جمله پروژه هاي نيمه تمام مي پروژه
به اين منظور الزم . كنند اي تكميل مي هاي توسعه سازمان

ها را از طريق مزايده به هر قيمت كه  است كه دولت اين پروژه
ها كه تشكيل خواهند شد،  شوند به اين سازمان خريداري مي
ها در  ممكن است دولت شرايطي نيز در مزايده. واگذار كند

ها براي خريداران منظور كند  جهت بازتعريف و تكميل پروژه
 . تا خريداران نسبت به آن شرايط متعهد هم بشوند

گذاري و  هاي سرمايه نكته دوم آن است كه صندوق
هاي دولت در  توانند با حمايت اي مي هاي توسعه سازمان
كيل شود و توسعه استاني را با حمايت هاي مختلف تش استان

امكانات . مقامات و نيروهاي استاني تسريع و تسهيل كنند
طبيعي، معدني، كشاورزي، دامداري و صنعتي زيادي در 

ها وجود دارد كه مقامات و نيروهاي محلي نسبت به آن  استان
. تري نسبت به مركزنشينان دارند آگاهي و اطالع بيشتر و دقيق

توانند  ها مي اي خصوصي در استان هاي توسعه مانتشكيل ساز
با برخورداري از حمايت مقامات و ادارات استاني و با اتكا به 

هاي سودآور  ها و پروژه ها پتانسيل نيروي متخصص در استان
 . گذاري كنند هر استان را شناسايي و در آن سرمايه

ز و چه بعد ا 1340نكته ديگر اينكه در گذشته چه در دهه  
هاي  سازمان 80و اوايل دهه  70و  60هاي  انقالب در دهه

هاي دولت نقش مهمي در صنعتي  اي با اتكا به بودجه توسعه
سازمان گسترش و نوسازي صنايع، . شدن كشور ايفا كردند

شركت ملي فوالد ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران 
جاد ها هستند كه نقش بارزي در اي از جمله اين سازمان

هاي صنعت ايران را تشكيل  اكنون پايه صنايعي كه هم
هاي اجرايي  دهند، ايفا كردند؛ ولي اكنون با ابالغ سياست مي

قانون اساسي، ميدان براي بخش خصوصي جهت  44اصل 
وري باز شده است و دولت از تصديگري منع شده  افزايش بهره

هاي  در اين شرايط به جاي يا حداقل دركنار سازمان. است
اي خصوصي با  هاي توسعه اي دولتي الزم است سازمان توسعه

هاي سازماني رشد يابند و نيروهاي متخصص  اتكا به توان
كشور و همچنين رشد و توسعه بازار سرمايه، با اتكا به 

هاي همه مردم تشكيل شود و در دوران جديد توسعه  سرمايه
تر براي  روشناي  ايران نقش خود را ايفا كنند و كشور و آينده
تري در پهنه  رونق فرزندان ايران زمين و ايراني آبادتر و پر

 . وجود آورند توسعه جهاني به

هاي  باالخره نكته آخر اينكه ايجاد و فعال شدن سازمان
هاي  گذاري اي خصوصي و جايگزيني بخشي از سرمايه توسعه

هاي مردمي مستلزم يك تحول فكري و  دولتي با سرمايه
براي موفق شدن اين تحول الزم است . كشور است اداري در

كه دولت در سايه يك عزم ملي و با برخورداري از حمايتي 
جانبه زمينه اين تحول را از نظر فرهنگي، اداري، قانوني و  همه

اي  به اين منظور شايسته است كميته. سياسي آماده كند
متشكل از وزراي اقتصادي دولت و نمايندگاني از مجلس 

قضائيه و بخش خصوصي با رياست معاون  اي اسالمي، قوهشور
. جمهوري راهبري اين تحول را به عهده بگيرد محترم رئيس

نقش اين كميته زمينه سازي اين تحول و رفع موانع فرهنگي، 
  .اداري و قانوني بر سر راه آن خواهد بود
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گيري جنبش  ضرورت شكل

  مبارزه با فساد اقتصادي

اقتصادي و اداري در كشور به طور  با كمال تاسف، فساد
دولت يازدهم . اي گسترده شده و قبح آن ريخته است سابقه بي

درصد را  40فقط اقتصادي با رشد منفي پنج درصد و تورم 
تر از  تر و مخرب اي بس مهلك تحويل نگرفت؛ بلكه عارضه

تحريم به ارث گرفته است و آن فساد گسترده اقتصادي، از 
وه خواهي و از بين رفتن اخالق انجام وظيفه بين رفتن قبح رش

باعث شرمندگي ايران و ايراني است كه . براساس قانون است
كشور جهان،  177كشور در زمينه فساد اداري و اقتصادي بين 

كشورهايي نظير دانمارك، فنالند، سوئد و . را دارد 144رتبه 
حائز هاي يك تا پنج را  ترين كشورها هستند كه رتبه نروژ پاك

گستردگي فساد اداري و اقتصادي مانند بندي طويل . اند شده
بندند و در  كند كه افراد جامعه به پاي يكديگر مي عمل مي

هر كس بند را به پاي . ايستد نتيجه آن جامعه از حركت مي
آيد  بندد و جامعه به صورت مجموعه افرادي درمي ديگري مي

ه و در نتيجه از كه پاهايشان با بند فساد به هم بسته شد
در يك جامعه با فساد گسترده افراد . مانند پيشرفت بازمي

كنند و توليد ثروت در جامعه  هاي همديگر را خالي مي جيب
  .شود متوقف يا بسيار كند مي

در حال حاضر، گستردگي و عمق فساد اقتصادي و اداري 
اي  قدري زياد شده است كه در كمتر مجلسي است كه عده به

جمع شوند و از شدت و گستردگي فساد و مصاديق آن دور هم 
هايي كه در اين يادداشت  اگرچه در همه سازمان. سخن نگويند
شوند افراد مومني با شرافتمندي، درستي و صداقت  نام برده مي
كشند و وظايف خود را با پاكي و مطابق قانون  زحمت مي
جربه دهند، ولي موارد خالف زيادي هم مشاهده و ت انجام مي

شنويد كه ثبت يك شركت چهار ماه  از افراد موثق مي. شود مي
انجاميد و گاه براي انتخاب نام شركت و ثبت  به طول مي

موضوع فعاليت شركت، رشوه طلب شده و اجبارا پرداخت 
كرد كه مميز مالياتي دفاتر يك  يا مديري نقل مي. شود مي

موجه،  ي غيرگير شركت وابسته به يك نهاد عمومي را با بهانه
ميليون تومان ماليات علي الراس تعيين  150كند و  قبول نمي

شود،  وقتي با اعتراض مدير مالي شركت مواجه مي. كند مي
ميليون تومان رشوه، مساله را  50كند با دريافت  پيشنهاد مي

كنند و  مديران شركت از پرداخت امتناع مي. كند حل مي
مميز با مدير مالي شركت . توانند پرداخت كنند گويند نمي مي

ميليون  15خواهد كه با اخذ  رود و از او مي نزد سرمميز مي
تومان براي حل مساله توافق كند كه البته شركت از پرداخت 

  .كند آن امتناع مي
قضائيه قضات شريف و متديني هم خدمت  رغم آنكه در قوه به
ق و قضائيه بايد محل احقاق ح رغم آنكه قوه كنند و به مي

ها  جلوگيري از فساد باشد، ولي با كمال تاسف از وضع دادگاه
باز افراد ! شود هاي غم انگيزي توسط مردم تعريف مي داستان

ها بسياري  دارند كه در برخي شعب بانك موثقي اظهار مي
هاي بارز آن  نمونه. شود اوقات براي اخذ اعتبار رشوه طلب مي

ها و  اين نمونه. ظاهر شددر پرونده سه هزار ميليارد توماني 
شود  ها شنيده مي هاي زياد ديگري كه از همه سازمان نمونه

گير  انگيزي است كه كشور را زمين هاي واقعي و غم داستان
نگفتن و پنهان كردن آن نيز . اندازد كرده و آن را عقب مي
  . كند مساله را حل نكرده و نمي

توانند  يهاي شومي در جهت توسعه و تعميق فساد م چرخه
شود، قبح فساد از بين  فعال شوند، زماني كه فساد زياد مي

يابد و  رود و با از بين رفتن قبح فساد، فساد افزايش مي مي
با گسترش فساد انجام . شود تر مي تر و بزرگ تر، گسترده عميق

بنابراين براي  شود؛  كارها به طريق قانوني كمتر ممكن مي
آيد و فساد بيشتر  شوه پيش ميانجام كارها ضرورت پرداخت ر

شود و انجام كارها به طريق  وقتي فساد زياد مي. شود مي
شود، نخبگان و افراد سالم جامعه ميدان كار  قانوني مشكل مي

كنند و با كنار  كنند و برخي به خارج مهاجرت مي را ترك مي
شود، رشد  كشيدن افراد نخبه سالم، توسعه اقتصادي كند مي

ها  يابد و كفاف هزينه آمدهاي واقعي افزايش نمياقتصادي و در
وقتي . شود بنابراين زمينه توسعه فساد بيشتر مي دهد؛  را نمي

شود و افرادي كه با جريانات مالي بزرگ  فساد اداري عميق مي
اي را  هاي زياد و بادآورده نزديكند از طريق فساد و رانت ثروت

ر رانت خواري و آورند، اختالف طبقاتي مبتني ب به دست مي
اي در جامعه پيدا  ثروتمندان نو كيسه. شود فساد ايجاد مي

شوند كه مشخص نيست چه قابليت و فعاليت ارزش  مي
اند، در نتيجه اين نو  اند كه به ثروت رسيده آفريني داشته

شوند كه بقيه را به فساد و رانت خواري  ها الگوهايي مي كيسه
د نو كيسه به افراد با نفوذ و كشانند به خصوص اگر اين افرا مي

كشيده . صاحب منصبان مدعي اخالق و ديانت وابسته باشند
شدن افراد بيشتري به ورطه فساد و رانت طلبي و رانت خواري 
موجب تنزل بيشتر اخالقيات و ريخته شدن بيشتر قبح فساد 

  . شود مي
توسعه فساد و نهادينه شدن آن و سقوط اخالقي جامعه در اين 

اي نبوده است كه با وجود  هيچ جامعه. آميز است فاجعه زمينه
جمهوري . فساد گسترده اداري و اقتصادي پيشرفت كرده باشد

فساد اداري و اقتصادي . اسالمي ايران نيز استثنا نخواهد بود
سازد،  را غيرممكن مي 1404انداز  نه تنها دستيابي به چشم

با آنچه بايد  طور كه عملكرد واقعي جامعه در مقايسه همان(
) دهد، داد ناممكن بودن اين امر را نشان مي تاكنون رخ مي

بلكه موجب عقب افتادن كشور از ساير كشورها و جوامع حتي 
در واقع نهادينه . شود جوامع اطراف خودمان در منطقه مي

كند و آينده كشور و  مراتب بدتر از تحريم كار مي شدن فساد به
براي رهايي و . كشد ه تباهي ميفرزندان اين آب و خاك را ب

نجات كشور از اين آفت مخرب بايد جنبش ضد فساد اداري و 
در جنبش ضد فساد اداري و اقتصادي . وجود آيد اقتصادي به

همه كساني كه دلسوز كشور و آينده آن هستند، همه آنهايي 
كه دوست دارند خود و فرزندانشان در يك جامعه پاك و با 

همه آنهايي كه خواهان پيشرفت ايران  اخالق زندگي كنند،
هاي  زمين هستند، بايد شركت كنند تا با شناسايي علل و ريشه

گيري فساد و مبارزه با آن، كشور را از بند اين آفت  شكل
  . خانمان سوز نجات دهند

در مبارزه با فساد، مجازات مفسدين كالن براي نشان دادن 
به خصوص اگر . جديت نظام در مبارزه با فساد الزم است

مفسدين به افراد با نفوذ و صاحب منصبي وابسته باشند يا 
. خداي ناكرده خود جزو صاحب منصبان و افراد با نفوذ باشند

اگرچه مجازات افراد فاسد الزم است؛ ولي به هيچ وجه كافي 
هاي فساد اداري و اقتصادي را در ساختارها و  بايد ريشه. نيست

ها مجموعه  منظور از نهاد. وجو كرد تنهادهاي اداره جامعه جس
هاي پايش كنترل  ها، اختيارات، شيوه قوانين، قواعد، روش
گيري و پاسخگويي آنها براي اداره يك  صاحبان قدرت، تصميم

نهادها يا ساز و كارهاي مديريت يك جامعه در . جامعه است
هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  همه حوزه

جاد و توسعه فساد و پرورش فاسد يا جلوگيري توانند در اي مي
اگر افراد فاسدي مجازات . از آن نقش اصلي را داشته باشند

شوند، كه بايد بشوند، ولي ساز و كارها و نهادهاي اداره كشور 
آيند و توسعه فساد  اصالح نشود، افراد فاسد ديگري پديد مي

كس  در جمهوري اسالمي ايران هيچ. پيمايد راه خود را مي
تواند در سالمت، خير انديشي و دلسوزي رهبران و مديران  نمي

رغم پاكي و  ولي چرا به. ارشد نظام ترديدي داشته باشد
چون و چراي مديران ارشد نظام در جمهوري  دلسوزي بي

اسالمي، فساد اداري و اقتصادي چنين گسترده و مهلك شده 
لسوز، رتبه رغم داشتن مديران و رهبران پاك و د است؟ چرا به

مداري در نظام  كشور از نظر پاكي و قانون 177ايران در بين 
باشد؟ چرا نظامي كه بايد بر پايه  144اداري و اقتصادي بايد 

تعاليم اسالمي همه را به صداقت، پاكدامني و رعايت حقوق 
خواند اين چنين دچار فساد اداري و اقتصادي  مردم فرا مي

يافتگان جمهوري  كه پرورشسال  50شود، چرا افراد زير 
اسالمي هستند تا اين حد گسترده مرتكب خطا و خالف 

خود  3105روزنامه دنياي اقتصاد در شماره : خبرنامه
اي را با  منتشر نموده مقاله 1392دي ماه  17كه در 

عنوان فوق از دكتر علينقي مشايخي منتشر نموده 
درج . شود است كه عيناً براي آگاهي خوانندگان نقل مي

هاي  تاي معرفي فعاليتاين مقاله در راس
 .گيرد دانشگاهيان گرامي صورت ميهم
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1393ارديبشهت  37خبرنامه شماره 
شوند؟ چرا در نظام اسالمي، نخبگان و فرزانگان زيادي هر  مي

گيرند و به كشورهاي ديگر مهاجرت  ساله راه غربت پيش مي
كشور در حال توسعه و  91كنند به طوري كه ايران بين  مي

شود؟  رار مغزها رتبه اول را حائز ميتوسعه يافته جهان از نظر ف
چرا فضاي جامعه براي فعاليت اين فرزندان نخبه و مغزهاي 

شود كه راه مهاجرت از كشور و  يافته چنان تنگ مي پرورش
گزينند؟ چرا با وجود تدوين و  فعاليت در جوامع ديگر را برمي

، كه طبق آن بايد رشد 84ساله در سال  20انداز  ابالغ چشم
دي مستمر هشت درصد داشته باشيم، در سال گذشته به اقتصا

رشد منفي پنج درصد رسيديم و هر روز وضعيت كشور، حداقل 
به لحاظ رشد اقتصادي و توسعه و رشد اخالقي از مسير 

گيرد؟ رهبران و  انداز فاصله بيشتري مي رسيدن به چشم
  .انداز را طالبند مديران ارشد جامعه كه با صميميت تحقق چشم

به (ه طور جد پاسخ اين سواالت را بايد در ساختار و نهادهاي ب
سياسي، اقتصادي، ) ها ها، قواعد و روش معناي قانونمندي

بدون اصالح و تجديدنظر . وجو كرد اجتماعي و فرهنگي جست
در اين ساختارها و تنها با آرزوي پيشرفت و اعتالي اخالقي 

ه نصيحت و جامعه يا با توصيه و نصيحت به همگان، اگرچ
ماندن كشور  توصيه هم الزم است، مسير توسعه فساد و عقب

يابد و عوامل شوم گسترش فساد را با قوت به پيش  ادامه مي
با پشتيباني و حمايت رهبران و مديران ارشد جامعه . رانند مي

بايد در جنبشي همگاني فرهيختگان و نخبگان جامعه به 
ا و نهادهاي مديريت ها و اشكاالت ساختاره بررسي نارسايي

بايد با . سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه بپردازند
طلبي،  هاي سياسي يا قدرت ورزي نقد دلسوزانه و بدون غرض

هاي اصالح  هاي ساختارهاي فعلي تبيين شوند و راه نارسايي
كيفيت و عملكرد نهادها . آن به رهبران و كل جامعه ارائه شود

هاي سياسي، اقتصادي و  هر يك از حوزهها در  و ساختار
. گذارد هاي ديگر اثر مي فرهنگي و اجتماعي بر عملكرد حوزه

ها مورد توجه قرار  ها و نهادها بايد در همه حوزه اصالح ساختار
تواند ثمربخش و مفيد باشد  هايي وقتي مي چنين بررسي. گيرد

رت و كه در فضايي امن و آزاد و با پشتيباني رهبري و با جسا
شجاعت بدون توهين به شخصيتي يا تعيين مقصري انجام 

در واقع وقتي ساختارها و سازكارها اشكال دارد به دنبال . شود
اگر افراد نااليق يا . ثمر است مقصر گشتن امري باطل و بي

هاي وحشتناك  اي بر سر كار بيايند و موجب تخريب ناشايسته
ا كردن دردي را دوا بر سر او كوبيدن و ساختار را ره. شوند،
تر براي  اي روشن باشد كه با اصالح ساختارها، آينده. كند نمي

جمهوري اسالمي كه ثمره خون فرزندان با ايمان، صادق و 
صميمي ايران است و نيز براي فرزندان آينده ايران زمين رقم 

هايي كه به  اميدوارم با بهبود ساختارها نگذاريم خون. بخورد
هايي كه براي به ثمر  ريخته شده و مصيبتپاي اين انقالب 

رسيدن آن تحمل شده است هدر رود و اميدهايي كه بر اين 
  . انقالب بسته شد نقش بر آب شود

عالوه بر اصالح ساختارها كه كاري اساسي و اصلي است در 
جنبش ضدفساد اداري و اقتصادي انجام دو كار ديگر به طور 

يين تكليف سريع و شفاف يكي تع. تواند كمك كند همزمان مي
اند مانند پرونده  هاي فساد بزرگي كه مطرح شده قضايي پرونده

ميليارد توماني يا پرونده بيمه و برخورد قاطع  3000معروف به 
هاي اداري  خصوص در دستگاه با خاطيان و مفسدين بزرگ به

جمهوري محترم  طوري كه رئيس همچنين همان. و دولتي
ن، به خصوص با اولويت انواع كالن گفتند كشف ويژه خوارا

آن و برخورد با فسادهاي كالن اداري و اقتصادي صرفنظر از 
اينكه افراد درگير با آن موارد به چه كساني يا احتماال مقاماتي 

ها و برخورد با  تعيين تكليف قضايي اين پرونده. وابسته هستند
جاد و خاطيان باور عمومي را در مورد برخورد نظام با فساد اي

  . كند تقويت مي
كار ديگري كه الزم است انجام شود، ايجاد يك پايگاه 
اطالعاتي و دعوت از مردم است تا اگر شاهد فساد اداري و 

اطالعات . اقتصادي بودند مراتب را به آن پايگاه اطالع دهند
هاي ضد  جمع شده در آن پايگاه پردازش شود و توسط كميته

قضائيه،  ل از نمايندگاني كه قوهفساد كه در همه شهرها متشك
كنند به ترتيب اهميت يا  شوراهاي شهر و استانداران تعيين مي

هاي موارد تخلف را  صورت تصادفي رسيدگي شوند و پرونده به
قضائيه ارسال كنند تا به سرعت رسيدگي و حكم قضايي  به قوه

رساني كه نظارت مردمي را  وجود اين پايگاه اطالع. صادر شود
كند، اگر به درستي  پذير مي مفاسد اداري و اقتصادي امكانبر 

اين اقدام . انجام شود، خود مانعي براي وقوع مفاسد خواهد شد
  .زماني مفيد خواهد بود كه با اصالح نهادها همراه شود

  

وري  بهرهتفكر سيستميك و نشست 
  برگزار شددر دانشگاه شريف 

هاي علمي  چهارمين نشست از سلسله نشست: خبرنامه
وري با حضور دكتر علينقي مشايخي تحت  مديريت و بهره

وري در دانشگاه صنعتي شريف  عنوان تفكر سيستميك و بهره
وري ايران و با  اين نشست توسط انجمن بهره. برگزار شد

التحصيالن دانشگاه صنعتي  حمايت انجمن فارغهمكاري و 

سالن  شنبه دوم ارديبهشت ماه امسال در شريف در روز سه
نفر از  300در اين نشست بيش از . جابر ابن حيان برگزار شد

عالقمندان صنعت و دانشگاه حضور داشتند كه تعداد آنان 
  .بيش از ظرفيت سالن بود

اين نشست با سخنراني حسين حاجيان رئيس انجمن 
سپس كليپ تهيه شده توسط انجمن . وري ايران آغاز شد بهره
ه به معرفي انجمن و پخش وري ايران پخش شد ك بهره
گفتني . هاي كوتاه سه نشست قبلي اختصاص يافته بود بخش
 -رويكرد نهادي به مسئله بهره عنواننشست اول با است 

نشست ، دي ماه 3وري و با سخنراني دكتر فرشاد مؤمني در
وري در صنعت بانكداري و سخنراني  -دوم با موضوع بهره

بهمن  15ك پاسارگاد در دكتر قاسمي، مدير عامل محترم بان
نشست سوم با و  ماه در محل پرديس دو دانشگاه تهران

با 1393وري و بخش خصوصي در سال  -موضوع بهره
 20سخنراني دكتر محمد حسين اديب در روز سه شنبه 

 اسفندماه در سالن الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  .برگزار شد

پرداخت و نقش تفكر در ادامه دكتر مشايخي به سخنراني 
به بيان وي . وري تشريح نمود سيستميك را در افزايش بهره

تفكر سيستميك با توجه محوري به جامع نگري نقش كليدي 
نكته ديگر توجه به . ها دارد در افزايش بهره وري سازمان

بازخورد است چرا كه هميشه عوامل مختلف بصورت متقابل 
ك به فرآيندها و جريانات تفكر سيستمي. بر هم اثر مي گذارند

هاي  هميشه وقوع پديده ومختلف در طول زمان توجه دارد 
استاد دانشكده مديريت و . دهد مختلف در طي زمان روي مي

هاي مختلف تاثير  ها و مصداق مرور مثالارايه و اقتصاد با 
وي  .وري تشريح نمود تفكر سيستميك را بر افزايش بهره

ي تصميم گيري را يكي از ضعف ديد سيستمي در نهادها
عوامل مهم و كليدي در كاهش بهرهوري كشور دانست و 

  .همگان را به تامل در اين حوزه تخصصي تشويق نمود
ت از دكتر مشايخي براي ارايه سخنراني تقدير سدر پايان نش
  به عمل آمد
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مركز آموزش شركت  افتتاح

  كاوش آزمون
اي معتبر ه شركت كاوش آزمون يكي از شركت :خبرنامه
آزمايشات غير  صنعتي وفروش تجهيزات در زمينه داخلي 
اقدام كرده مركز آموزشي يك نسبت به تاسيس اخيراَ مخرب 

وبگاه شركت كاوش آزمون طبق خبر منتشر شده در . است
)www.kavoshazmoon.com ( اين مركز در

 واقعدشت در جاده دماوند بعد از جاجرود  شهرك صنعتي خرم
جمعي  با حضور 1392دي ماه  25در ركز آموزشي اين م. است

دكتر محمد  .بطور رسمي افتتاح شداز اهالي صنعت و دانشگاه 
رضا موحدي عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي مكانيك نيز 

اين . و سخناني ايراد نمود در اين مراسم حضور داشت
شده  ايجادمترمربع  4000مجموعه در فضايي به مساحت 

مترمربع ساختمان  1000مترمربع سالن و  1800است و داراي 
آموزشي، اداري، رفاهي مختلف امكانات  ازمذكور مركز . است
هاي كنفرانس، كالسهاي درس، آزمايشگاه،  سالن نظير

سلف سرويس مجهز به امكانات تهويه  هاي آموزشي و كارگاه
  .برخوردار استمطبوع، سمعي بصري و اينترنت 

ماشين كاري مدرن، جوشكاري و در اين مركز دوره هاي 
برش و آزمايشات غير مخرب به صورت تئوري و عملي براي 

هاي  اين دوره براي. شود مي برگزار متخصصين صنعت كشور
آموزشي از متخصصين داخلي و خارجي و نيز اساتيد مجرب 

  .دانشگاه استفاده مي شود

  :در تاسيس اين مركز اهداف زير در نظر گرفته شده است
روز رساني ه بو  تقاء سطح دانش مهندسين كشورار -

اساتيد توسط  ،همگام با دنياي صنعت آناناطالعات فني 
  شركتهاي بين المللي بزرگ دانشگاهها و

همانند انستيتو ( المللي دنيا ستيتوهاي بينيارتباط با ان -
  )ستيتوي جوشكاري آلمانيماشينكاري دانشگاه آخن و ان

به  كشور معتبرنگ با دانشگاههاي ارتباط تنگاتهمكاري و  -
و تاسيس هسته هاي پژوهشي  دانشگاه صنعتي شريف ويژه

  يجهت پايان نامه هاي فوق ليسانس و دانشجو يان دكتر
  برگزاري كنفرانس هاي تخصصي -
  ستيتوي تخصص طراحي و تحقيقات ماشينكارييايجاد ان -
 ارتباط دائمي با مراكز آموزشي و تحقيقاتي شركت هاي -

  مطرح دنيا در رشته هاي مربوطه
انجام پروژه هاي عملي و براي  ن آالت مرتبطنصب ماش -

  تحقيقاتي
  استاندارد سازي دانش ماشينكاري -
ايجاد پايگاه تكنولوژي در بخش هاي ماشينكاري،  -

جوشكاري و برش، آزمايشات تست هاي غير مخرب، طراحي 
  نو وو مهندسي سرمايس و گرمايش، انرژي هاي پاك 

لو  توسط عليرضا حمزه 1359در سال  آزمونشركت كاوش 
. دانش آموخته دوره سوم مهندسي مكانيك تاسيس شده است

در زمينه هاي  سال تجربه 30بيش از با تكيه بر اين شركت 
ريخته  برش، ماشينكاري و ابزارهاي برشي، نورد و ،جوشكاري

به تاسيس مركز  مبادرتهاي غير مخرب  گري و تست
  .است كردهوزشي آم

، خودروسازيحيطه فعاليت شركت كاوش آزمون در زمينه 
صنعت ، صنعت نفت وگاز، صنايع قالبسازي، صنعت نيروگاهي

اعم از لوله سازي و فوالد  صنايع توليد فوالد، فضا - هوا
صنايع عمومي نظير كارخانجات پمپ سازي، و  مخصوص

  .باشد مي تيين ابزار و انواع قطعات صنعشماتوليد ليفتراك، 
شركت يكي از قديمي ترين شركت هاي مهندسي تجاري اين 

ماشين  در ايران است كه بر مبناي عرضه فروش مهندسي
آالت، تجهيزات و ابزارآالت  به صنايع نورد و ريخته گري، 
ماشينكاري، جوشكاري و برش و آزمايشات غير مخرب 

)NDT  ( مجرب، كادر فني  اين شركت داراي. كند ميفعاليت
همكاري با با آموزش  و بعد از فروشخدمات  ،خدمات نصب
ارتباط نزديك با دانشگاههاي و در  بزرگ دنيا شركت هاي
هاي توليد كننده و  شركت با شركتاين  .باشد ميمعتبر كشور 

، SECOنظير ابزارهاي صنعتي المللي  فروشنده بين
SlipNaxos ،Dormer ،Botek ،Cloos ،

Oerlikon ،Messer ،Panametrics ، Tiede ،
YXLON  همكاري دارد و نمايندگي فروش محصوالت آنها

  .را به عهده دارد
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  آلبوم
  هاي قديمي عكس

عكس مقابل توسط آقاي سعيد پورقاسمي 
تيار آموخته دوره چهارم مهندسي شيمي در اخ دانش

خبرنامه گذاشته شده است كه از ايشان تشكر 
 .كنيم مي

اين عكس در راه بازگشت از اردوگاه رامسر در 
  .گرفته شده است1350تابستان 

دوره ششم (جواد پورآباده : از راست به چپ نشسته
  سعيد پورقاسمي، نامشخص، )برق

 حسين ثمري ميبدي: ايستاده از راست به چپ
غالمرضا نقره كار ، )ميدوره چهارم مهندسي شي(
سيداكبر سيدي ، )دوره چهارم مهندسي شيمي(
، نامشخص، نامشخص، )دوره ششم متالورژي(

نامشخص، نامشخص، نامشخص، . نامشخص
  نامشخص

  ،، عكس از آلبوم شخصي آقاي عبدالرسول هاشم زاده دانش آموخته دوره چهارم متالورژي1350تيم وزنه برداري دانشگاه در سال 
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