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ﺻﻔﺤﻪ ١

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮیSUTA
ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺗﻤﺎم در هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ

هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ،هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ
ﮐﻮﻩ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و اﻧﺪر داﻣﻨﺖ
داﻧﺶ و ﻓﻦ را ﭼﻪ ﻧﻴﮑﻮ ﭘﺮوری،
ﻟﻴﮏ ﺷﺮح اﯾﻦ ﺁزادی و ﺁراﻣﺶ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
اﺑﺮ و ﺑﺎراﻧﺖ ﻓﺮاوان ﺳﺒﺰﻩ ات ﻓﺮش زﻣﺮد
اﻃﻠﺴﯽ هﺎ و ﮔﻞ ﮔﻠﺪاﻧﯽ ات
ﺧﻮش ﺟﻤﺎل و دﻟﺮﺑﺎ
ﻟﻴﮏ ﻋﻄﺮ ﺧﻮب ﺁن ﮔﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺎ ﺟﺎن ﭘﺮور ﺗﺮ اﺳﺖ
دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺧﻮش ﺑﺮو ﺳﻴﻤﻦ ﺳﺎق و ﻣﻮزون ﭘﺒﮑﺮ اﻧﺪ
ﻟﻴﮏ ﺑﺮق ﭼﺸﻢ و ﮔﺮﻣﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ و هﻮش ﺗﻴﺰ دﺧﺘﺮ اﯾﺮان ﻣﺎ ﮐﺎرا ﺗﺮ اﺳﺖ
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ
ﻗﺪر ﺧﻮاهﯽ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی و اﯾﻦ ﺁﻏﻮش ﺑﺎز ای ﻧﺎزﻧﻴﻦ
ﮔﺮم ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد ﺟﺎﻧﺖ ﺑﺎ دم ﭼﻮن ﺁﺗﺸﻢ
ﻟﻴﮏ ﮔﺮﻣﯽ ﺟﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺁﺑﺎد ﺑﺎدا ﮐﺸﻮرت
ﯾﺎد ﺑﺎدا ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺁزاد ﺑﺎدا ﮐﺸﻮرم
ﻓﺮﯾﺪ ﻧﺒﻮی )داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ورودی  ١٣۵٢رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﺳﺎﮐﻦ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﺳﻮﺋﺪ (

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ در ﮐﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪی اﻧﺠﻤﻦ در ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ و ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
اﻧﺠﻤﻦ و ﺳﻨﺠﻴﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ادواری هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﭼﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
ﻣﺎ در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از اﻋﻀﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا هﺎی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ هﻤﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪن و در رای دادن دﻋﻮت ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ.
ﺁﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﻓﻌﻠﯽ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن دارﻧﺪ؟
ﺑﻠﻪ! ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٠٢اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ داﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﻓﻌﻠﯽ
هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪن ﻣﺠﺪد را ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺁﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﯾﺮان در هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟
ﺑﻠﻪ .ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﯾﺮان در هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
ﺁﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در اﯾﺮان در هﻢ ادﻏﺎم
ﺷﻮﻧﺪ؟
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺧﻴﺮ! ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺮ روی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ هﺮ دو اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪا از هﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ  SUTAﻧﻴﺰ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻴﺒﺎﯾﺴﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﻢ هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮی ﻣﻴﺎن دو اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻴﻢ.

ﮔﺰارش دﮐﺘﺮﻓﺮﻳﺪون هﮋﺑﺮی
رﻳﺌﺲ اﻧﺠﻤﻦ SUTA
ﺑﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ

ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ را
در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮش ﺁﻣﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﮔﺰارش ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﻮﯾﮋﻩ از ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ:
 از هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﮑﺮم ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ.
 از ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺁﻗﺎﯾﺎناﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد و ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺼﻴﺤﯽ و هﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺪاوم ﺷﺎن در ﭘﺸﺖ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺸﮑﺮم.
 از اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در اﯾﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮهﻤﮑﺎری ﺷﺎن ﻣﺘﺸﮑﺮم .ﺑﻮﯾﮋﻩ از ﺁﻗﺎﯾﺎن
ﺣﺴﻴﻦ رﺿﻮی و ﺣﻤﺰﻩ ﻟﻮﯾﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮوزﻧﺪﻩ
ﻃﺒﻴﺒﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﺎن در ﭘﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ
هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﺰا و ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ
اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺸﮑﺮم.
 ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ داورﺑﻘﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم هﺎ را در اﯾﺮان و ﺑﻪ هﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ  ٢٠٠٢ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪون ﮐﻤﮏ اﯾﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
اﻋﻀﺎی ﻣﺎ در اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻴﺒﻮد .اﯾﺸﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ از هﻤﺴﺮم هﺪوﯾﮓهﮋﺑﺮی ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﻤﺎری و
ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺎهﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد.
هﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎی ﻣﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯾﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ .ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻼﺻﻪ ای از اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﻴﮑﻨﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از واژﮔﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﮐﻪ از "وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر" ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ
هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻣﺮوز ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ SUTA
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی
ارﺗﻘﺎ دهﺪ.
دﻧﺒﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢

ﺷﻤﺎرﻩ ٢١
ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٨٣
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٢

دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﺰارش دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی

 ﺷﺎﺧﻪ هﺎ :ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در اﻧﺠﻤﻦ و دﺧﺎﻟﺖ دادنﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﻀﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺧﻪ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اروﭘﺎ ،ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ
 ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮی :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮی ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪﯾﻢ وﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻴﺶ از  ١۵هﺰار دﻻر ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ هﻨﻮز در ﻓﺮهﻨﮓ
ﻣﺎ ﺟﺎ ﻧﻴﻔﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ  SUTAﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
هﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﺪ.
ﺧﺰاﻧﻪ دار ﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺁرﯾﺎ ﮔﺰارش دﻗﻴﻖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ را ﻓﺮدا در
اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻢ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﮐﻤﮏ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ
زدﮔﺎن ﺑﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﻀﺎی ﻣﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﻤﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل
دادﯾﻢ.
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ
اﻣﻀﺎی ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮدک هﻤﺮاﻩ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .وﻟﯽ از ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁن
ﭼﻴﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻴﻢ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ اهﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد و هﺮ ﺳﺎﻟﻪ  ٩ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻌﺎدل  ١٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز هﺮ داﻧﺸﮑﺪﻩ و  ٢ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ هﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
اهﺪا ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻌﺎدل  ٢٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﯾﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮی دورﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اهﺪا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و از ﮐﻤﻴﺘﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ :ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﻓﻮروم هﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺮی ،از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﻣﻘﻴﻢ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻗﺎﯾﺎن زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻮرا
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ :هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎهﺎﻧﻪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ،هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ از اﯾﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ٢٠ﺷﻤﺎرﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
هﺎی ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮع و اﺧﺒﺎرﺟﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .هﻤﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﺎر و
اﻧﺮژی ﻣﻴﺒﺮد .ﺑﻮﯾﮋﻩ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺼﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﻣﺎ ﺁﻗﺎﯾﺎن اﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد
وﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ.
 :IEEEﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ IEEE
ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق هﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﺷﺪ OFAC .در ﻣﺼﻮﺑﻪ ای در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
 IEEEوﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﻴﺪﻩ از اﯾﺮان را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻼ اﻧﺘﺸﺎر هﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را از اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺷﺪﻩ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ هﻤﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﻋﻠﻴﻪ اﯾﻦ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و  OFACرا وادارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﭘﺲ
ﺑﮕﻴﺮد.
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ  SUTAﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻂ اول اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻴﺠﻨﮕﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
داﻧﺸﮕﺎهﯽ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در اﺛﺒﺎت اهﻤﻴﺖ
وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  SUTAاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ  :٢٠٠۴ﺗﺪارک و ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ  ٢٠٠۴ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ  SUTAدر  ١٢ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺁﻟﻤﺎن را ﺑﻪ دو
دﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ .اول ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﺎ در
اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﯾﻦ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﻴﻞ دوم ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻣﮑﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی ﻣﺎن از اﯾﺮان را در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﻴﻢ .اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از  ٣٠٠ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﻣﺎ ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ وﯾﺰا ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ از ﺳﻔﻴﺮ ﺁﻟﻤﺎن در اﯾﺮان
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻋﻄﺎی وﯾﺰا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﻨﻢ.
دﯾﺪار در ﻓﺮاﻧﺴﻪ :ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ دﺧﺘﺮ ﻻدن و ﺁرش ﺑﻬﻨﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻻدن
ﺗﺒﺮﯾﺰی داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ دورﻩ ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ اﺳﺖ .او هﻤﭽﻨﻴﻦ
اوﻟﻴﻦ دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎری از
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دورﻩ ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ
ﺁﻧﻬﺎ از ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ٣هﻔﺘﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁرزوهﺎ را ﺑﺮای ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ
ﺑﻮدم ﭼﺮا در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻴﮑﻨﻴﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ:
اوﻻ ﻣﺎ اﺳﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادﯾﻢ.
دوﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ دﯾﺪاری ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن هﻤﺪورﻩ ای ﺧﻮد ﺗﺤﺖ هﺮ
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ رﺳﻤﯽ ﻣﻴﺒﺎﯾﺪ
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮑﺎن ﺁن
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ وارد داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،در هﻨﮕﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺣﺘﯽ هﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان از اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺧﻮد را ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻨﯽ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻏﻴﺮ از ﺷﺮﯾﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺁﯾﻨﺪﻩ
دوﺑﺎرﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد؟
ﭼﻬﺎرﻣﺎ اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺁن زﻣﺎن و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻃﺮاز اول در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻧﺎم اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺁن و
ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺁن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ ﺁن.
دﮐﺘﺮ ﺳﻬﺮاب ﭘﻮر :ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﻴﻢ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﻬﺮاب ﭘﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ ﺁن واﻗﻔﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارﻧﺪ .در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻢ ،اﯾﺸﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎن در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ.
هﺪف  :SUTAﻣﻄﺎﺑﻖ هﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ SUTA ،در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺣﻬﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن اﻓﺮاد .هﺪف ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻓﺎع
از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ
 SUTAرا ﺗﻨﻬﺎ از درﯾﭽﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ .ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎ در ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﻴﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ را در
دو دورﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ :ﯾﮑﯽ دورﻩ ﭘﻴﺶ ازﺗﺎﺳﻴﺲ  SUTAو دﯾﮕﺮی
دورﻩ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ  .SUTAاﻣﺮوز هﻤﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ در ﺧﺎرج و
داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮﺗﻤﺎس دارﻧﺪ و ﻣﺘﻔﻘﺎ و از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم دﯾﺪﯾﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ﺁزادی هﺎی ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی اﯾﺮان اﺑﺮاز داﺷﺘﻴﻢ.
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ  SUTAاز اﺑﺘﺪا ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ اﻓﺮاد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﻧﻈﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﻴﺪوارم
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﯽ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ هﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
ﺑﺎ ارزوی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و SUTA
ﻣﺘﺸﮑﺮم

ﺷﻤﺎرﻩ ٢١
ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٨٣
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٣
ﺝﻠﺴﻪ ﭘﺮ هﻴﺠﺎن ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ

دو ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﮑﺎرﻩ ﭼﯽ

ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﯽ

اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ
از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،دﮐﺘﺮ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﻳﺨﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن،
دﮐﺘﺮ ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ و دﮐﺘﺮ ﺁرﻳﺎ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺶ هﺎی
ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪادی ﻧﻴﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و
ﻧﻈﺮات ،درد دل هﺎی ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ هﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ و در ﺧﻴﻦ ﺣﺎل دوﺳﺘﺎﻧﻪ و
ﺁزاد ﺑﻮد
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺮ ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ از ﺳﻮی هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ از
اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ و هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺁن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮد.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﮐﺎﻣﺮان اﻟﻬﻴﺎن در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ

در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اوﻟﻴﻦ روز ﮐﺎﻣﺮان اﻟﻬﻴﺎن ﻣﺎ را در ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻧﻴﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﺮان در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﻣﻴﻠﻮﻧﻬﺎ دﻻر درﺁﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل هﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺁﺷﻨﺎ و ﻏﺮﯾﺒﻪ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮد .در
هﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ او در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﻴﮑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻴﺎم را
ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ و هﻴﭽﮕﺎﻩ از ﺷﮑﺴﺖ
هﺎ ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،هﻤﺴﺮش در ﺷﻬﺮ ﺑﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ دهﻬﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .اﻟﻬﻴﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ هﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ .در هﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎﻣﺮان ﮔﻮش ﻣﻴﺪادم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ هﻤﻪ ﻣﺎ
ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ هﺴﺘﻴﻢ ،اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ دﺳﺖ ﭼﻴﻦ ﺷﺪﻩ از اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را
 SUTAﻣﻴﻨﺎﻣﺪ .ﺁری ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ هﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ دارد و
ﻏﻨﯽ از ﺗﺨﺼﺺ هﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و دوﺳﺘﯽ هﺎی ﭘﺮ ﺷﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﺮز هﺎی ﻧﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻴﻢ.

ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻼﻗﻴﺖ و اﺑﺪاﻋﺎت ﻓﻨﯽ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی  ١ﺗﺎ  ١٩ﺑﻪ هﻤﺖ
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻠﺪ ﺷﺪﻩ در
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﺪ.

ﻋﮑﺴﻬﺎی ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ در ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺴﻴﺎر ی از ﻋﮑﺴﻬﺎی ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،هﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻋﮑﺴﻬﺎی ﺧﻮد را هﻨﻮز در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺧﻌﻪ ﺑﻪ ﺁدرس زﯾﺮ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺳﺎل ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﺸﺎن ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ:
http://suta.org/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=649#
649

ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎی ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮخ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﻮد .ﻣﻦ و ﺑﻬﺮخ هﺮدو از
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺰﮔﺰاری اوﻟﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﻦ دﯾﻪ ﮔﻮ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻬﺮخ هﻤﻮارﻩ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻴﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽ از دورن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﭘﻴﺎم را ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ و ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ زﯾﺎد در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻗﺮار
ﻣﻴﺪهﺪ .اﯾﻦ ﭘﻴﺎم ﺑﻬﺮخ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎن ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﻠﺴﻪ هﻨﻮز ﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮا ﭘﺎ
ﮔﻮش ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻬﻴﭽﻮﺟﻪ ﻣﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺁن ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻴﻢ.
ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﮑﺎرﻩ ﭼﯽ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دورﻩ  ۶ﯾﺎ ورودی  ١٣۵٠رﺷﺘﻪ
ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ هﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢١
ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٨٣
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۴

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎﺡﻴﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ
دﮐﺘﺮ زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ﺧﻴﺮﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان وﺑﺎ ﮐﺴﺐ
اﺟﺎزﻩ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ روﺳﺎ و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ را ﺁﻏﺎز ﻣﻴﮑﻨﻢ.
ﻣﻦ زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
دورﻩ ﺷﺸﻢ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ هﺴﺘﻢ .ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس
ﻣﻴﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی را ﺑﺪور
از دﻏﺪﻏﻪ هﺎی روزﻣﺮﻩ در ﮐﻨﺎر هﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ و از هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻴﺎﻣﻮزﯾﻢ.
ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ را ﺑﻪ
اﺣﺘﺮام وﯾﺎد ﺗﻤﺎم ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻴﻢ.
دﯾﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺤﻞ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﻴﻤﺎن در
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ را ﻃﯽ ﻣﻴﮑﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را هﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺘﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎدم و ﺑﯽ اﺧﺘﻴﺎر اﻓﮑﺎرم ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﻧﻴﺮوی دروﻧﯽ ﻗﻮی
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺁوردﻩ و ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻴﺮو ﭼﻴﺰی هﺴﺖ ﺑﺠﺰ ﻧﻴﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن
ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎ و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ
ای ﺧﻮد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ؟
ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ دو روز ﺑﻪ ﺁن ﺧﻮاهﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﭽﻪ هﺴﺖ و ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎ در ﺑﺴﺘﺮی از ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎ و
ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ و رﺷﺪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎ
ﺑﻴﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ و ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ و دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ –
ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﯾﮑﯽ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در دﯾﮕﺮان
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻧﻪ ﺿﺮورﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﺎهﺶ ﻣﻮزون و هﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ-
ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎ و ﺧﻼهﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ در
ﯾﮏ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎص ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ
در زﻣﻴﻨﻪ هﺎی دﯾﮕﻪ ﻧﺸﻮد.
وﻟﯽ  .....از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﻢ؟ اﻧﮕﺸﺘﻤﺎﻧﺮا روی ﮐﺪوﻣﻴﮏ از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
هﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﻌﻀﺎ ﻓﺎﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ و
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﺸﺒﻪ ﺑﻮﺟﻮدﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺸﺒﻪ از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮوﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﮕﺮ ﻇﺮف دو روز در اﯾﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﭼﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﺮد؟
ورای ﺑﺤﺚ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺁﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁن در هﻤﻴﻦ دو روز
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم را در ﻣﺴﻴﺮ ﮐﺎهﺶ ﻓﻮاﺻﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ دارﯾﻢ؟ ﺁﯾﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺎﻩ ﮐﻠﻴﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻣﺰ ﮔﺸﻮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت دﯾﮕﺮ را
در ﺧﻮدش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ – ﮐﺎهﺶ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎص زﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای
ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻄﻮر ﺑﻨﻴﺎدی ﮐﺎهﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ هﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﯾﮕﺮی در دراز ﻣﺪت
ﻧﻤﻴﺸﻮد اﻣﻴﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺠﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ..........اﮔﺮ ﭘﺮ
ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی اﯾﺮان و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ دﻻر هﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﮐﺎر و
ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن هﺰﯾﻨﻪ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد  .....ﯾﮏ ﺳﻼم – ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ – دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻓﺸﺮدن – از ﺣﺎل هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﻴﺪن – دوﺳﺖ
ﻧﺪﯾﺪﻩ ای را ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻦ – ﯾﮏ رﻓﻴﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ در ﺁﻏﻮش
ﮐﺸﻴﺪن....
ﺑﻪ درﺟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﻬﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻴﻢ
ﺧﻮاهﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ هﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ اﯾﻦ دو روز را هﺪﯾﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و از هﺮ ﻟﺤﻈﻪ اش ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ.
هﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻤﺎن و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻤﺎن ﻋﺸﻖ
ﻣﻴﻮرزﯾﻢ – هﻤﻪ ﻣﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارﯾﻢ و هﻤﻪ
ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ ﺑﺪهﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
هﺎ رو ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺁرزوهﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﻦ و ﺗﻮ دﺷﺖ وﺳﻴﻌﯽ ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﻴﻦ ﻣﺎ رود زﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻟﻴﮏ ﺁوای ﺗﻮو ﺷﻌﺮ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻣﻦ
روی اﯾﻦ رود ﭘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﻞ ﮐﻪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ را ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺴﯽ
ﺑﺪهﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻩ – اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف هﺰاران ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش و در ﻣﻮاردی ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و
ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرهﺎ روی زﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﻋﺸﻖ و
اﻣﻴﺪ ﻣﺎ را در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﮐﺮدﻩ  ---ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون هﻴﭻ
ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﻣﺎدی و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻧﺸﺪ ﻧﺪارد ---هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
وﯾﺰا از اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ هﻴﭻ
ﮔﺮﻓﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺁﻧﺮا ﺣﻞ ﮐﺮد.
ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺁﻗﺎﯾﺎن  ........ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی

دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ،دو هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺲ از ارﺳﺎل
ﺁﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎی راﺳﺖ در
ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺁﻟﻤﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن روز  ٩ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺮای دﮐﺘﺮ
هﮋﺑﺮی ﺁرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺉﻴﺲ ﺝﺪﻳﺪ IEEE
ﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺌﺲ
ﺟﺪﯾﺪ  IEEEﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻻﯾﺘﻨﺮ رای دهﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻻﯾﺘﻨﺮ
ﺑﻴﺶ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا هﺎی اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
 IEEEﺁﺷﻨﺎ اﺳﺖ و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻼﻗﻪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از رﻓﻊ
ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت از اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ.

ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻳﺒﺮز اردوﺑﺎدی در ﺡﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻨﺎوری ﺝﺪﻳﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻮﺧﺖ هﺎی ﻏﻴﺮ ﻓﺴﻴﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی

ﺷﻤﺎرﻩ ٢١
ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٨٣
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۵

ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ از زﺑﺎن ﻋﮑﺲ هﺎ

ﺁﻏﺎز ﮔﺰدهﻤﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁهﻨﮓ ارگ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻓﺴﻮر زاﻧﺪر

ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺼﻴﺤﯽ از ﺳﻮی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪارک ﻣﺤﻠﯽ

ژاﻟﻪ اﻣﻴﻦ دﺧﺘﺮ زﻧﺪﻩ ﻳﺎد دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ در ﺡﺎل ﻳﺎد از ﭘﺪر

دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی هﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد راﺉﻴﮑﺎ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﻳﻐﻤﺎﻳﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﻓﻠﺴﻔﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺽﺮﻏﺎﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﺑﻮد از دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ

ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻣﮑﺎرﭼﯽ و دوﺳﺘﺎن در ﺡﺎل اﺝﺮای ﺳﺮود اﻧﺠﻤﻦ

ﺧﻮش ﺁﻣﺪﮔﻮﻳﯽ اﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد از ﺳﻮی ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ

هﻨﺮﻧﻤﺎﻳﯽ ﺁواز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ رﺽﺎ ﻏﻔﺎری ﺑﻬﻤﺮاهﯽ ﻧﯽ زاهﺪ

ﺷﻤﺎرﻩ ٢١
ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٨٣
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۶

ﮔﻮﺷﻪ ای از ﭘﻴﺎم هﺎی رﺳﻴﺪﻩ از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ ﺑﻪ
رﺉﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ

در ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ از دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی هﻤﮑﺎر داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر و
دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﺑﯽ هﻤﺘﺎ و هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ
هﺎِﻳﺪﻟﺒﺮگ ﺳﻌﯽ ﻓﺮاوان ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ در اﯾﺮان درﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻦ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﺷﺎهﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮدﻩ ام ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺁن ﺗﺎ
ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺪرن و دﻗﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ن .واﺣﺪی

وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻢ از ﺷﻤﺎ ،دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﻋﺰﯾﺰ ،و از ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪارک
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را داﺷﺘﻴﺪ
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺮاوو! اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﺎدی ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ
اوﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ را در ﻣﺪت ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﮔﺬراﻧﺪم و از هﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺁن ﻟﺬت
ﺑﺮدم .ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﺤﺚ هﺎی ﻋﺎﻟﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎی ﭘﺮ
ﻣﺤﺘﻮا و ﻏﻴﺮﻩ و ﻏﻴﺮﻩ و ﻏﻴﺮﻩ .ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن هﻤﻪ اﯾﻦ هﺎ در
ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺴﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ  ٢٠٠۴اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻘﻮل ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ هﻴﭽﮕﺎﻩ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﻢ داد.
ﺑﻬﻨﺎم

ﻣﺎﯾﻠﻢ از زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﮐﺸﻴﺪﯾﺪ
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در ﺗﻤﺎم
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ دﯾﺪار و ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ارزﻧﺪﻩ ای
هﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎدان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ دﯾﺪار از ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﺮ
ﺟﺎذﺑﻪ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﯾﺪ .ﻣﺎ در ﺿﻤﻦ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﻘﻴﻢ ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﯾﻢ.
ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ ﺁﯾﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اهﻤﻴﺘﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺟﻮان اﻧﺠﺎم دادﻩ اﯾﺪ! ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺪارک و ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﻴﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ و وﻗﺖ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ را ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺠﺪدا از ﺷﻤﺎ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .روزﮔﺎر ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺁرزوﻣﻨﺪم! ﺧﺪا ﯾﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ!
ﻓﺮﺣﻨﺎز

ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎم در ﮐﺎخ ﺗﺎرﻳﺨﯽ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ
ﻣﻔﺘﺨﺮم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ را در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ .هﻤﭽﻮن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﻢ را ﭘﺲ از  ٣٠ﺳﺎل ﺑﺒﻴﻨﻢ .اﯾﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺴﻴﺎر از
ﺁن ﻟﺬت ﺑﺮدم.
ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
هﺎی ﻣﺎ رﺷﮏ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﺪار دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﻴﮑﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﮕﺮﻩ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ

ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درب اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﮕﺮﻩ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﯾﮑﻨﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮود ﻣﻴﺎورم .هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ
ﺗﺪارک دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ
هﻤﺴﺮم ﻣﻨﻴﮋﻩ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و هﻤﺴﺮﺗﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ
دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻌﻮف ﺷﺪﯾﻢ .ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد .از
زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻴﮑﺸﻴﺪ و از اوﻗﺎت ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ در
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺸﮑﺮم .درود ﺑﻪ هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺗﺪارک اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻬﺪی
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ
از ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮔﻴﺘﺎر ﺑﺮای اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺬت ﺑﺮدم .در اﯾﻦ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ وﻟﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﻣﺎﯾﻠﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ را دادﯾﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ
هﻴﭽﮕﺎﻩ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ و دﯾﺪار ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ و
ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ .هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻮد .ﭘﻴﺎدﻩ روی در ﮐﻨﺎرﻩ رود ﻧﮑﺎر
ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽ هﺎی ﻣﺎهﻬﺎی اﺧﻴﺮ را از ﺗﻨﻢ ﺑﻴﺮون ﺑﺮد.
ﺑﺎﺑﮏ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ و وﻗﺘﺸﺎن را وﻗﻒ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ! ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﺎدی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺁرزو دارم ﮐﻪ ﺧﻮد راهﯽ هﺴﺘﻴﺪ
ﺑﺴﻮی ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻴﻔﺘﻪ!
ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﮔﺮوهﯽ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﺧﻴﺮ در ﺡﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ در هﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ

