Memory of Mr. Mahmoud Kambakhsh

On the cover:
Memory of Mr. Mahmoud Kambakhsh

A valuable and strong supporter of Mohandes and active
member of Iranian Community for over 25 years in Canada.

Board of directors:
Mehran Mohaghegh, kamal Erfani, Mohammad Azizi, Maliheh Forouzanfar, Nasrin Homaee, Shiva
Shavandi, Behshad Sabah, Naser Sadeghi fard, Romina Hayati, simin Sepehri, Sina Forouzi, Ahmad Riahi

Board of Trustee:
Arsalan Mohajer, Esmaeil Zahedi, Hossein Zereshkian, Mohammad Toufighi, Mohhamad Kamyab,
Changiz Sadr, Jamil Mardukhi, Javad Mostaghimi, Jahangir Tavvakoli, Mehrdad Ariannehad, Reza Moridi,
Houshang Shans, Mansour Mahdavi, Afshin Khodabandeh

Mission:
Highlights of the MOHANDES mission are as follows:
a ) To attract, organize, inform, devise and support members and the Iranian Canadian Engineering
Community at large to achieve their desired standing in the Engineering and business community in Canada.
b ) To ensure that the full cycle of Immigration/Integration of Iranian engineers to Canada is well understood,
observed, monitored and measured and remedial action is taken on timely basis.
c ) To encourage members to pursue higher level of formal and informal education and promote professional
activities through seminars, workshops, events and volunteer work.
d ) To provide networking opportunities in order to promote professional and cultural relations with other
professional individuals and organizations and promote business opportunities.
e) To encourage and support students of engineering disciplines, innovations and new engineering frontiers
and recognize outstanding academics, engineers, students and entrepreneurs.
f ) To maintain and promote higher moral, ethical and professional standards by encouraging volunteer
and humanitarian activities through promoting Iranian cultural, engineering and architectural history and to
participate and host cultural, recreational and sports activities
g ) To establish mechanisms for acquiring budget and fundraising to enable MOHANDES to deliver its
desired services.
h ) To expand activities of MOHANDES by establishment of local chapters, subsidiaries and confederation
with similar organizations.
M O H A N D E S

M A G A Z I N E

2

WINT E R

E DIT ION

2021/2022

In This Edition:

Contribution to this edition:
Afshin Khodabandeh,
Dr.Arsalan Mohajer,
Mohammad Kamyab,
Esmaeil Zahedi,
Kamal Erfani, Khalil Hakimi,
Mahmood Amoozegar
Pantea Maralani

4 ............Editor’s Note
5 ............Future Of Engineering
6 ............Manufacturing in Canada
10...........SIC Commitee
11 ..........SIC Commitee-Electrical

Cover Design:
Simin Sepehri

12...........SIC Commitee-Agricultural
13...........SIC Commitee-Mechanical

Board of Editors:
Afshin Khodabandeh,
Khalil Hakimi

17...........Advantages of Corporations owned
permanent life insurance policies
18...........Coping with Current Global Crises

Reporter and Writer:
Khalil Hakimi

22............سرگرمی

25............۲۰۲۰ جشن شب یلدای مهندس سال

Graphic Design & Print:
Kheradmand - www.khrd.ca

27............ كانون اعضاي از تعدادي با آشنايي
 پيشرفياي
 افقت
 پيشرف
28............عموديت

Photographs and articles may be reproduced
with permission. The editors and contributors
to MOHANDES magazine attempt to provide
accurate and useful information and analysis.
However the editor and MOHANDES can
not and do not guarantee accuracy and of the
information contained in this magazine and
assume no responsibility for any action or
decision taken by any reader of this magazine
based on the information provided.
The Canadian Society of Iranian Engineers
andArchitects “MOHANDES” established in
1988 is a non-political , non-profit and nonreligious Organization which serves Iranian
Engineers In Canada and Architects.
M O H A N D E S

M A G A Z I N E

 همايگر د
29............ماهانهي

33............است؟ شده بدتر گيري همه طول در شما حافظه آيا

35............آنالين بصورت مهندس نوروز گزارش

36............ساختماني پروانه اخذ فرودهاي و فراز موفق تجربه
37............یادبودها

۳۸............مهندس مديره هيات,عمومي مجمع
۳۹............امناي مهندس هيات,عمومي مجمع

41............ ايران خشك فالت در رساني آب  مهندسي

 سردبي يادداشت
42............ر

43............نوروز مناسبت به كانادا وزير نخست پيام

3

WINT E R

E DIT ION

2021/2022

Editor’s Note
A

s of November 2021, outbreak of the coronavirus
disease (COVID-19) has spread to six continents,
and around five million people have died as a result.
From school closures to devastated industries and
millions of jobs lost – the social and economic cost of
the pandemic is overwhelming. Covid-19 is threatening
to widen inequalities everywhere, undermine progress
on fighting global poverty and clean energy, and more.
Among the worst hit are workers in the informal
economy, mostly young men and women. Any
economic recovery will likely be uneven, and probably
leading to greater inequality in the coming years.
In this ever-changing global and national environment,
MOHANDES as Association of Iranian Engineers and
Architects living in Canada, provides a medium for its
members to connect with other skilled professionals and
volunteers who are keen to add value to our community.
MOHANDES also provides an interesting overview of
feature articles, community accomplishments, learning
topics, and activity updates each month through its
website and planned events.
The MOHANDES BOD and administration
Team and Working Group members are volunteer
professionals who have worked together to take our
professional community to new heights. Mohandes
holds monthly seminars on the 1st Wednesday of each
month at Sheraton Hotel of Richmond Hill and invites
top scientists and professionals to hold presentations on
various interesting, related topics.
Among other activities, MOHANDES has a very
energetic committee composed of different groups
of specialities. These groups include (1) Electrical/
Computer (2) Architecture (3) Civil and Construction
(4) Mechanical/Aero Space (5) Materials/Mining (6)
Industrial (7) Agriculture/Environmental (8) Chemical

M O H A N D E S
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Engineering. Mohandes also holds several workshops
and information sessions for newcomers (Newcomers
Information Session and Resume Clinic) in order to
assist newcomer engineer and professionals in their
quest to adapt their skill set into the Canadian job
market in collaboration with various associations
including Professional Engineers Ontario (PEO)
Ontario Society of Professional Engineers (OSPE) and
Ontario Association of Architects (OAA)and also holds
various social events every year including: Yalda Gala
Night (Dinner, Dance & Entertainment); Nowruz Gala
Party (Dinner, Dance & Entertainment); Summer Boat
Cruise (Dinner & Dance) and Summer Picnic. In the
past year due to pandemic situation, MOHANDES has
implemented a plan for doing all activities virtually by
ZOOM platform.
If you possess any higher education in technical,
scientific, engineering, architectural or related subjects,
you are invited to join us and be part of our professional
network.
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Future Of Engineering
Study locally, work internationally

by: Afshin Khodabandeh

I

n the wake of recent advancements in the field of energy and
also developments in the field of communications, our world is really beginning to shrink.
Alternative sources of energy that
initially were supposed to be a solution to our polluting technology, in
the past decade survived the attack of
conservatives in North America and
managed to stay alive and compete
with the controversial methods of
producing energy like coal burning
power plants and Fracking technology to produce and burn more petroleum. Now people choose wind,
solar and geothermal energy not only
because they are clean but more importantly because they are cheap and
getting cheaper and more efficient by
the year.
Communication technology also
has experienced a meteoric rise. Now
anybody with an affordable mobile
unit and benefiting from broadband
internet can communicate with almost any place on the planet and this
is just the beginning.
Microsatellites are beginning to
provide a global internet access and
consequently your place of birth and
where you grew up becomes more and
more irrelevant.
Engineering as a profession has already begun to go beyond borders.
First step in this endeavor would be
licencing.
For decades engineers in Ontario
were bond to the Professional Engineering Act (1990) and were supposed
to get their licence from PEO, the
self-governing engineering organizaM O H A N D E S

tion in Ontario. Other provinces and
territories have their own governance
bodies.
Now, as huge infrastructure projects
are introduced to different parts of the
country, issue of licencing is becoming a drag. We engineers have to and
eventually will establish a more universal teaching and mentoring system
so that anybody could move and work
in any part of the world but the process will begin here, by a nationwide
licencing program in Canada.
It no longer makes sense to have individual governing bodies in each jurisdiction while engineering job market
is fluid and moves from place to place
constantly.
As Engineers Canada is working
towards a national licencing procedure, the PPE (Professional Practice
Exam) is leading the way. During the
past pandemic, on March 2020, PEO
announced that it will join the national online exam (NPPE) administered
by the association of professional engineers and geoscientists of Alberta
(APEGA). Ontario was the 10th province or territory to join the online multiple choice exam.
It seems logical that by standardization of licensure procedure,
professional engineering licence shall
become “National” soon, but having
a valid licence to practice would only
be the first step.
A practitioner needs national support in the matter of insurance coverage and technical codes and regulations as well.
While engineering education especially at the undergraduate level is
M A G A Z I N E
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pretty much the same all around the
world, at least they seem to be, we have
to set universal engineering standards
and for example instead of Ontario
Building Code, we better follow the
National Building Code. This will not
only help engineers in their practice,
but also in the matter of litigation and
consequently insurance policy, this inclusion is a must.
Finally, as robots and AI take over
a lot of engineering jobs, engineers
should be educated and trained for a
more human touch. We have to familiarize ourselves to arts and humanities
more than before.
There was a time that a “house”
was defined as a shelter to protect us
from natural elements and predators.
Nowadays, people are looking for a
“home” which is pleasant and efficient as well. A home is basically a
house with certain cultural add-ons
that upgrades it to a pleasant place
with certain social-cultural flavor, to
live in.
An engineer in the 21st century
should know how to communicate
with people, how to work in multidisciplinary and interdisciplinary
jobs. They should have ample global
knowledge and entrepreneurial outlook, as much as they need technical
depth.
I conclude by free quoting James
Plummer, the Ontario-born former
dean of engineering at Stanford University as saying ; Future engineers
would be a different breed, competing for fewer jobs in a more highly
automated world. They should learn
about liberal arts and life skills as well.
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Manufacturing in Canada
Mohandes Seminar Sept 1, 2021
By: M. Hossain Kamyab

M

anufacturing in Canada was presented by Mr.
M.Hossain Kamyab member of Board of Trustees
of Mohandes on our monthly seminar of September 1,
2021. The first part of this article will be presented in this
issue of Mohandes Magazine and the rest will be followed
in future issues.

The historical growth of Canada’s population is complex
and has been influenced in many different ways, such as
First Nations populations, expansion of territory, and
human migration.
Being a new world country, immigration has been,
and remains, the most important factor in Canada’s
population growth. The 2016 Canadian census counted
Introduction
a total population of 35,151,728, an increase of around
Canada extended from Atlantic to the Pacific and 5.0 percent over the 2011 figure. Between 1990 and 2008,
Northward into Arctic Ocean ranks 37th by population, the population increased by 5.6 million, equivalent to 20.4
comprising about 0.5% of the world’s total, with over 38 percent overall growth
million Canadians as of 2021.
Being, the fourth-largest country by land area (secondlargest by total area), the vast majority of the country is
inhabited, with most of its population south of the 55th
parallel north and more than half of Canadians live in just
two provinces: Ontario and Quebec. Though Canada’s
population density is low, many regions in the south such
as the Quebec City–Windsor Corridor, have population
densities higher than several European countries.

In 2016, the population density of Canada was 3.92
people per square kilometre. As contrast, Russia’s similar
figure was 8.4 people per square kilometre.
M O H A N D E S
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Manufacturing i s a critical component of Canada’s
economy.
The production, sale and distribution of finished products
contribute to consumer and labour markets, and secure
Canada’s position as an economic leader among developed
nations. Major, medium-sized and small manufacturers
produce goods used by Canadians and contribute to the
revenue gained from the export of goods to other countries.
The manufacturing industry produces a broad range of
products for an equally broad range of uses. For example,
manufacturing provides equipment for:
Exploring, developing, extracting, processing and
distributing resources from land, oceans and forests.
Equipment for these purposes may include hydroelectric
generators, fishing vessels, railway locomotives, farm
machinery, mining equipment and other machinery for
transportation of the goods.

History of manufacturing in Canada

19th Century:
After the Confederation or Dominion of Canada in 1867
(154 YRS ago) the geographic expansion, construction
of Canadian Pacific Railway with new settlements and
population increases bringing skills and also capital, in
1871 “Canadian Manufacturer Association” (CMA) is
founded and incorporated by act of Parliament in 1902
dedicated to promoting the growth of manufacturing.
The discovery of electricity and the subsequent harnessing
of some of Canada’s vast hydro resources provided industry
with an efficient, low-cost source of electrical energy.

The First World War stimulated industrial development
and diversification, especially in such industries as steel,
shipbuilding, nonferrous metals, pulp and paper.
18th Century:
By 1920 manufacturing directly employed 600,000
workers about 17 per cent of the total labour force at that
Early 18th century manufacturing in Canada was the time.
introduction of grist-mills to process grains into flour. In
1840 there were 400 mills producing flour for domestic During WW2 Canadian industry expanded and
and foreign market.
diversified highly and there was swift growth in heavy
industries (vehicles, aircraft, armaments, shipbuilding
But before that in 1730s (290 YRS ago) Iron Smelting was and steel) and huge development in aluminum, electrical
done at Forges St-Maurice near Trois-Rivieres Quebec. apparatuses, communications equipment, tool making
By the mid-1740s (281 YRS ago) this foundry supplied and chemicals.
armament, stoves and other household utilities.
The first steamboat made in Canada was built in 1809 By the mid-1940s, manufacturing directly employed over
(212 YRS Ago) by Eagle Foundry of Montreal which made one million workers, more than 25 per cent of the labour
more than 100 parts of the steamboat engines.
force.
M O H A N D E S
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region as well as from natural gas, coal seams,
hydroelectric dams and uranium deposits.
Demand increased for machinery and equipment
used in exploring, developing and distributing
these energy resources. Increased supply of energy
permitted Canadian manufacturers to achieve
internationally competitive scales of operation.
Canadian-manufactured machinery and equipment
have been used in energy development and
production throughout the world.
In the second half of the 20th century, four key
developments in trade policies and practices
significantly affected Canadian manufacturers.
They included:
The Canada-US Automotive Products Agreement
(or “AUTOPACT”);
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT);
20th Century:
Globalization of production; and multi-lateral Free
Throughout the 20th century, manufacturing contributed Trade agreements reached with the US in late 1987 (Free
significantly to the economic well-being and prosperity Trade Agreement or FTA) and its expansion in 1994 to
of Canadians. Between 1945 and 1999, manufacturing include Mexico (North American Free Trade Agreement
accounted for a high of 24 per cent and a low of 15 per or NAFTA).
cent of Canada’s total real output of goods and services,
or Gross Domestic Product
The 1965 Canada-US Automotive Products Agreement
By 1999, manufacturing accounted for approximately (AUTOPACT) between Canada and the US created a
19 per cent of Canada’s Gross Domestic Product, and conditional, duty-free environment which has allowed
2 million jobs. In this period Canada’s manufacturing the Canadian and US industries to rationalize according
industry was strongly affected by computer technology, to appropriate economies of scale, resulting in efficient
energy-price escalation and trade liberalization.
industries that serve an integrated Canada-US market.
The first industrial computer was introduced in
Canada in 1957. Since then, computer technology has
found widespread use in manufacturing for tasks such
as production, inventory control and accounting. The
use of computer-aided design (CAD), computer-aided
manufacturing (CAM) and robotic technologies has
increased rapidly.

The Autopact benefited both countries at different
times. Canada gained in higher level more production, an
increase in trade and productivity, a greater share of North
American automotive employment and lower consumer
prices.

Canada was one of 23 major trading nations that
signed the original GATT treaty in 1947. GATT was
Electronics made the explosive growth of Canada’s a multi-lateral agreement signed by 85 nations and 30
telecommunications industry, which reached worldwide provisional signees; its rules called for the elimination of
by the 1980s. Canadian manufacturers participated discriminatory treatment in international commerce in
in the Aerospace industry by designing and producing order to maximize the use of world resources and thereby
communication satellites.
raise living standards.
The rapid rise in world oil prices in the 1970s had a GATT membership was part of a national commitment
stimulating effect on the development of Canada’s energy to the principle of “freer trade,” which over time increased
resources, particularly from bitumen in Alberta’s oil sands the volume of manufactured goods to Canada. There have
M O H A N D E S
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been nine rounds of GATT negotiations, the
first in 1947 and the most recent in 2001 (the
negotiations for which are still underway).
The GATT was replaced in 1995 with the
establishmentof theWorldTradeOrganization
following negotiations conducted during
the 1986 round of negotiations. The World
Trade Organization assumed responsibility
for the administration of multi-lateral trade
agreements formerly conducted under GATT.
The state of international competition
has changed drastically since the late 1950s
and early 1960s. At that time, Europe and
Japan were largely preoccupied with postwar
rebuilding and with the development of
internal markets. Canada’s share of the
world’s exports of manufactured goods rose
from 4.5 per cent to 6 per cent only to fall back
to 4.5 per cent by the end of the 20th century.
The emergence of Japan, Europe and China
as global industrial powers has meant tougher competition
for Canadian manufacturers.

322 thousands) manufacturing jobs had disappeared. This
trend is not unique to Canada: the majority of Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD)
member countries are experiencing a similar decline.
Contributing factors include production moving to
countries such as China.
With the exception of the production of transportation
equipment, oil and coal products, and computers and
electronics (excluding automobiles) all other segment of
manufacturing have experienced a downturn. The textile
industry, historically one of the largest manufacturing
employers in the country, is one of the hardest sectors hit.
For example, between 2004 and 2011, jobs at textile mills
decreased by over 60 per cent. The automotive sectors,
as well as lumber and paper industries, are also in rapid
decline, particularly after the 2008 recession.
In response to these changes, Canadian manufacturers
are increasingly focused on production for domestic
markets as globalized manufacturing and distribution
networks undermine production for export. Central
Canada continues to dominate the bulk of manufacturing
output, with Ontario representing approximately 46 %
and Québec approximately 24 % of total manufacturing
sales. Many consumer goods industries are concentrated
in these two provinces, which have well over half the
country’s population.

Competition has been increasingly based on cost of
production per unit, placing downward pressure on
wages and other costs associated with the production and
transportation of manufactured goods. There has been
intensified competition in the domestic and international
markets in nearly all sectors, but particularly automobile
production, machinery and electronics.
Industrialization among lesser developed countries,
due largely to the influence of foreign-direct investment
associated with globalization, has focused on sectors
producing labour-intensive, low-technology, highlytransportable goods. Increasing imports from lesser
developed countries has created significant problems
in Canada in such sectors as clothing, certain textiles,
the lower range of the footwear market and consumer
electrical products, as competition has become increasingly
globalized.
21st Century:
Economic and regulatory changes affecting Canadian
manufacturing in the last quarter of the 20th century
further intensified in the 21st century.
By the 2000s, the manufacturing sector had declined at
large. Between 2004 and 2008, about one in seven (or
M O H A N D E S

M A G A Z I N E

To be continued

9

WINT E R

E DIT ION

2021/2022

SIC Commitee
SPECIAL INTERESTS COMMITTEE (SIC)

S

pecial interests committee (SIC) manages several special interest groups (SIG) namely Agricultural Environmental
engineering group, Architecture group, Civil engineering group, Electrical and Computer engineering group,
Materials, Mining and Chemical engineering group, Mechanical, Industrial and Aerospace engineering group and
special interdisciplinary group.

SIC Groups Activities
Civil Group Monthly Presentation

M O H A N D E S
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SIC Commitee-Electrical
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SIC Commitee-Agricultural
Agricultural ,Natural Resource and Enviroment Group Monthly Presentation
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SIC Commitee-Mechanical
MIA Group Monthly Presentation
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Advantages of Corporations owned
permanent life insurance policies
Tax, Retirement and Maximize Estate
Why Business owners have two
options when choosing how to own
a life insurance policy on their lives:
corporate or personal. Why choose
corporate ownership? Using low-tax
corporate dollars to pay the insurance
costs is a significant incentive for
corporate ownership, but there are
other considerations with corporateowned life insurance.
Tax - A significant advantage of a
corporate-owned life insurance policy
is the annual savings achieved from
the corporation paying insurance
costs with dollars that were taxed
at a lower active business rate. Life
insurance costs are generally not taxdeductible. As a result, less pre-tax
dollars are needed when the policy
is held corporately versus personally
since personal tax rates are generally
higher than corporate tax rates on
active business income.
Retirement - You own a private
corporation that has a significant
amount of its wealth in taxable
investment. You want to grow and
protect the value of your corporation
to maximize what can be left to
beneficiaries. You are also looking
for the flexibility to access some of
the money in the future in case you
need to supplement your income.
The corporation retirement strategy
provides tax-efficient growth and
access to the cash values if needed.
While offering you the protection
you were looking for. By using life
insurance, the estate value available for
M O H A N D E S

future generations can be significantly BENEFITS:
increased by the tax-free benefit and 1-The cash value within a life
resulting credit to the corporation’s insurance policy is an asset.
capital dividend account.
2-The growth in cash value is not
considered taxable income.
Estate Planning - Business owners 3-In case of death, the death benefit
often accumulate wealth within less the adjusted cost basis of the policy
a holding company because they will go into the Capital Dividend
don’t need all their business’ profits account and the beneficiaries can
to fund their lifestyle. This achieves take tax-free dividends from the CDA
a significant tax deferral since these account.
funds are left at the corporate level 4 - This is the best way of utilizing
and not paid out to the business owner your retained earnings for taking
as a taxable distribution (dividend or tax-free money at retirements;
salary). These corporate assets are otherwise, you will have to pay taxes
often used to purchase investments on withdrawal of retained earning
that generate income that’s taxed at the from the business at the time of
highest corporate rate, which ranges retirement.
between 48.7% and 54.7% depending To discuses more and make an
on the province or territory, and may example of illustration for you, please
also reduce the operating company’s contact;
small business limit.
In contrast, the cash value growth Khalil Hakimi
within a life insurance policy is taxadvantaged meaning it isn’t subject
to taxation. As a result, the policy’s
growth isn’t slowed by tax and it
doesn’t contribute to reducing the
corporation’s small business limit
like other forms of passive corporate
income.
The tax-advantaged growth within
a policy and the CDA mechanism
are two unique advantages that
life insurance has over corporate
investments – making it a tax efficient
tool for transferring corporate wealth Independent insurance advisorto a surviving spouse or the next CHS
generation.
hakimikvn@gmail.com
250 858 7335
ACCOUNTING & TAX
M A G A Z I N E
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Coping with Current Global Crises
Climate Change . Poverty . Inequality
By: Arsalan Mohajer, PhD., D.I.C., P.Geo

S

ummary of Causes and
Remedies: Since the industrial
revolution in the mid-eighteen
century scientists and engineers
have achieved considerable success
in reducing human suffering. In the
1750s more than 85% of the global
population of about 1-billion were
living in extreme poverty with a life
expectancy of around 40-50 years.
The advancement of technology and
medical sciences has helped reduce
global poverty to below 10%. Albeit,
the population growth has caused
extreme poverty for 700 Million
people who have to survive with less
than $2 per day in this century. In the
wake of the COVID-19 pandemic,
500 Million more people were added
to the poverty-stricken and destitute
global population, due to a pause
in economy and productivity. This
pandemic also left behind 5 Million
dead worldwide in the past two years.
That is an additional alarm for the
fragility of people’s health mostly
related to current human behavior.
Another relatively ignored wake-up
call is 9 Million annual avoidable
deaths due to air pollution, 160,000
deaths from heatwaves in the 21st
century, and projected millions of
death from hunger and malnutrition
in developing countries, which are all
related to climate change, population
growth, and lack of equity.

impacted environmental degradation
to such an extent that it seems to be
unsustainable. That is why most
scientists and engineers prescribe
drastic measures to prevent threats
of humans’ extinction and the
disappearance of many other species
living on the planet Earth. These
difficult remedies include targeted
reduction of burning fossil fuels by
the mid-21st century, geoengineering
(risky climate engineering), and
necessary change in human
behavior such as beef consumption,
deforestation, and means of
transportation, renewable energy,
and carbon capture technology.
In this brief review the connection
between climate changes and extreme
poverty, and inequality, and political
instability, that has led to the current
global crises will be discussed. Also,
potential ramifications and the need
for a Global Citizens Movement,
similar to Human Rights, Me-Too,
Black Lives Matter, Indigenous Rights
movements will be assessed from a
societal and technological perspective.

Current Situations;
It took planet Earth’s atmosphere over
4 billion years to clean up poisonous
gases that were not hospitable to living
creatures. As climate temperature
became relatively stable in the past
10,000 years’ humans were flourished
Nowadays, the industrial progress and dominated the planet. Since
that has helped population growth, James Watt’s invention of the modern
and life expectancy of over 80 years steam engine in Glasgow, Scotland,
in advanced nations, has adversely in the 1750s, the industrial revolution
M O H A N D E S
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picked up fast and suddenly the fate
of humanity changed drastically. By
burning coal, oil, and gas humans
released an enormous amount of
Co2 that was trapped underground
for millions of years as fossil fuel. This
situation has led to global warming
with severe consequences on climate
change that has caused natural
disasters and perils to humans and
to other creatures’ health, livelihood,
and safety. Based on the principles of
a physical closed system, like life on
a ship, or on a space station, or on
planet Earth, it is conceivable that
climate change and environmental
degradation would cause disasters
such as drought, floods, hurricanes,
forest fires, etc., that have led to further
poverty and inequality among people
of particular geographical situations,
or economic classes, genders, race and
ethnicities around the world. Burning
fossil fuels as a source of energy
helped progress and comfort in techadvanced countries, but it brought
much more suffering and perils to an
underdeveloped part of the world.
We all witnessed during 2021, many
examples of disruptive weather as a
result of global warming. In mid-July,
western Germany and Belgium storms
dropped up to eight inches of rain in
two days. More than two feet of rain
fell in China’s Henan province in just
three days. Hundreds of thousands
of people fled rivers that had burst
their banks. Torrential storms in
Tennessee, New York, and New Jessy,
were unprecedented. The causative
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mechanism for these catastrophic
events could be global warming that
has created more airborne vapor,
fueling “vapor storms” that are
responsible for more rain and snow
than storms did a few decades ago.
Heavy-precipitation events are hitting
harder and occurring more often
across the globe.
Wildfires in Australia, California,
Canada were all mega-scale, and
droughts in the Middle East and Africa
are a growing concern that has led to
mass refugees and famine. Climaterelated risks to health, livelihoods, food
security, water supply, human security,
and economic growth are projected
to increase with global warming of
1.5°C and increase further with 2°C.
Why this is happening;
As indicated above, about 250 years
ago human civilization released no
significant amount of greenhouse
gases. The situation gradually
changed with the start of the
Industrial Revolution and large-scale
coal-burning to power steam engines.
Meanwhile, humanity discovered
other fossil fuels and engineered new
chemicals that, along with CO2, make
up the catalog of gases that trap heat
in the atmosphere. In 2019, the most
recent year with complete data, new
worldwide emissions from all human
sources were the equivalent of 52,000
million metric tons of carbon dioxide,
as indicated below. That works out to
more than 1,600 tons per second.
How we estimate emission;
The Rhodium Group, which
provides data to Bloomberg Green and
other economic powerhouses to save
capitalism from the perils of climate
change, estimates CO2-equivalent
annually by analyzing sector- and
country-level economic data. The
M O H A N D E S

methodology is based on guidance by
the UN Intergovernmental Panel on
Climate Change. The analysis covers
energy, industry, agriculture, land-use
and forests, and waste emissions, using
the data source from 1990 to 2019.
The estimated annual greenhouse gas
emissions add up to 52 BMT (billion
metric tons). Carbon dioxide is the
main gas heating the planet. Six others
are more powerful than CO2, but
much less abundant, and absorb heat
as well. They are expressed below with
some reference to causative sources
and measured as equivalents to CO2.
Carbon dioxide - 39.0 B. metric tons;
CO2 is emitted when fossil fuels burn,
with contributions from deforestation
and cement-making. Methane 8.6BMT (Co2-equivalent) leaks from
energy infrastructure, agriculture,
cattle (live stocks), leaks from melting
arctic permafrost, and natural sources
(wetlands, lakes, termite colonies),
Five other greenhouse contributing
gases add another 4.5BMT from the
production of fertilizers, manure,
refrigerant, and cleaning chemical.

emissions to as close to zero as possible,
by transitioning towards renewable
sources of energy.

Debates and approaches to find
solutions;
Optimism is now growing by
the Global Citizens Movement
that encourages certain roles and
responsibilities for people individually
and collectively to Defeat Poverty,
Defend Earth, and Demand Equity.
Hopefully, these efforts and resolutions
of COP26, a UN conference on
Climate Change, in Glasgow,
Scotland, held from Oct. 31 to Nov.
12, 2021, with the participation of
world governments’ leaders, to bring
substantial commitments to reduce
greenhouse gases. The resolutions
were limited to stop financing coalburning generation abroad, net-zero
emission target around 2050-60, 100
billion annual support to developing
countries to adapt to climate change.
Nonetheless, scientists, technocrats,
environmental activists, and various
stakeholders, are not satisfied and
are continuing debates that may find
What is the Goal;
practical ways to reduce the impacts
The goal is obviously to try to bring of climate change on the current
these numbers downward by reducing global crises.
emissions until getting close to zero.
These emissions should be reduced to Significant example;
half their 2010 level by 2030 to keep
transportation is the single-largest
the commitments made in the Paris contributor to greenhouse gas
Agreement goal of limiting global emissions in the United States is about
warming to below 1.5°C.
25% of global emissions. To achieve
the commitment of zero-net by
Although most failed to honor the mid-century, might mean requiring
commitments, there is a perceived all of the nation’s new car sales to
optimism as dozens of countries, be electric as early as 2035, based
including nine of the 10 largest on a recent study at the University
economies have pledged to zero-out of Toronto. Under current policies,
emissions by mid-century. That’s the the United States and the rest of the
state where no more carbon dioxide world won’t meet global emissions
and other greenhouse gas emissions reduction targets that scientists say
are going into the atmosphere than are necessary to curb the worst effects
can be taken out, and it means cutting of climate change. It has been argued
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that even with a proliferation of green
energy and electric vehicles, fossil fuel
production would continue to grow.
That’s largely to help meet load and
support grid reliability given the
increase in intermittent generation
such as wind and solar. Renewables
are projected to be the main source of
new electricity generation. Also, some
help from nuclear plants, particularly
from Small Module Reactors (SMR)
has been envisaged to be instrumental
for the future generating stations.
Engineering Remedies;
Geoengineering (also called
climate engineering), which refers
to large-scale intervention in the
Earth’s climate system to counteract
greenhouse gas-induced warming,
has been one of the most rapidly
growing areas of climate research as
a potential option for tackling global
warming. There is a wide range of
proposed geoengineering techniques.
Generally, these can be grouped into
two categories:

surface of the Earth.
Greenhouse Gas Removal (GGR) or
Carbon Geoengineering
GGR techniques aim to remove
carbon dioxide or other greenhouse
gases from the atmosphere, directly
countering the increased greenhouse
effect and ocean acidification.
These techniques would have to be
implemented on a global scale to
significantly impact greenhouse gas
levels in the atmosphere.
Although a deep reduction in
anthropogenic CO2 emissions is
the safest way to mitigate global
war ming, geoengineering has
been proposed as a possible option
to tackle global warming. Before
large-scale implementation of any
geoengineering schemes, we need
to fully explore and evaluate the
associated mechanisms, impacts,
and risks of climate engineering.
Mechanisms of such methods and the
possible climatic and environmental
impacts and risks must be carefully
evaluated before any implementation.

Solar Radiation Management
(SRM) or Solar Geoengineering
SRM techniques aim to reflect a
small proportion of the Sun’s energy
back into space, counteracting the
temperature rise caused by increased
levels of greenhouse gases in the
atmosphere which absorb energy and
raise temperatures. Some proposed
techniques, from researchers at
Harvard University, include:
o Albedo enhancement. Increasing
the reflectiveness of clouds or the land
surface so that more of the Sun’s heat
is reflected back into space.
o Space reflectors. Blocking a
small proportion of sunlight before it
reaches the Earth.
o Stratospheric aerosols.
Introducing small, reflective particles
into the upper atmosphere to reflect
some sunlight before it reaches the

New Pledges by world leaders
and companies at COP26
Conference:
Hopes have been raised during
the COP26 UN conference by the
industrial private sectors to make a
difference, with an incentive to survive
and make more profit going green. To
save the Life on Earth world leaders
and private sector companies have
made nonbinding commitments to
take the following actions:
83 countries are now joining an
initiative to reduce methane emissions
by 30% compared to the 2020 level, by
2030. That is a big step as methane is
the most damaging to the atmosphere
after a larger volume C02 impact.
- Over 100 countries have pledged
to halt and reverse deforestation
Billionaires pledged various
environmental protection and food
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security for 42 Million people to the
tune of $10b..
- $100b annual pledge by advanced
economies to help less developed
countries to cope with and adapt to
climate change.
- Butthemostsignificantcommitment
was on November 3rd, 2021, from the
Glasgow Financial Alliance for Net
Zero (GFANZ), announced by Mark
Carney, Canadian banking executive,
that over 450 financial institutions
across 45 countries have pledged
over $130 trillion of private capital to
transition the global economy to netzero by 2050. The pledges come from
banks, investors, stock exchanges, and
other various financial firms.
In closing, it must be reiterated
that all of the above pledges may
not be sufficient, or may not be
delivered due to lack of political
will, or industrial lobbies pressure.
Nonetheless individual citizens of this
planet have a more important role to
play and a moral obligation to stop
killing themselves and their future
generations by further poisoning the
Earth biosphere and its atmosphere.
The most effective remedy would
be reducing their garbage volume,
curbing burning fossil fuels, reducing
beef consumption, stopping
deforestation, planting trees, and
reduce unnecessary transportation,
and donating to causes aimed at
eradicating hunger, where 40% of the
food produced in advanced countries
goes to waste (as reported by American
Scientist August. 2021)
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سرگرمی

پاسخ سودوکو در صفحه ۲۹

با توجه به منطق موجود در این
چگونه می توانیم یک سالن

حاصل ضرب ها  ،پاسخ صحیح را

مستطیل شکل به ابعاد  9x12:متر

تعیینکنید:

را با دو قطعه موکت به ابعاد :

11 X 11= 4

 1x8متر و  10x10متر پوشش دهیم

22 X 22 = 16

بشرط آن که تعداد قطعات از

33 X 33 = 18

سه تجاوز نکند؟
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? = 99 X 99

جواب در
شماره آینده
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برنامه شـب یلدای مهندس با حضور قریب  300نفر بصورت انالین و با اجرای آقای مهندس امیر بهبهانی و خانم دکتر فرانک شـجاعی
اجرا گردید .در ابتدا خانم مهشید آژیر پیام مشترک انجمن های فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران در تورنتو ،دانشگاه صنعتی
شـریف (سـوتا) شـعبه تورنتو ،دانشـکده نفت آبادان ،فارغ التحصیالن دانشـگاه تبریز و کانون مهندس را قرائت نمودند .در ادامه آقای
مهندس مهران محقق رئیس هــیأت مدیره کانون مهندس تاریخچه کوتاهی از شـب یلدا را برای حاضران قرائت نمودند .هنرمند شـهر
مـا خانـم دکتـر سـهیال گلسـتانی آهنـگ خاطـره انگیـز مجنـون تـواز زنده یاد مرضیـه را بازخوانی کردند و پـس از آن خانم عصمت محمدی
دکلمه ای درباره یلدا برای حاضران خواندند .نوبت به هنرمند آذربایجانی شـهرتورونتو آقای حسـن انعامی رسـید که قطعاتی فارسـی و
آذربایجانـی را بـه زیبایـی اجـرا کردنـد .مهنـدس بیـژن نیـازاده بـه همـراه یارانـش خانم رزم گر و بهنام شـادمهر از شـهر شـیکاگو در جمع ما
حضور داشـتند و قطعه شـهر قصه را با زیبایی هر چه تمام تر ارائه کردند .اسـتاد اصغر وفایی با هنرنمایی خویش همه را مجذوب تار
و صـدای خـود کـرد کـه قطعاتـی از شـهر قصـه را فالبداهـه اجـرا کردنـد .در ادامـه برنامه خانم دکتر فرانک شـجاعی غزل زیبائی را از حافظ
دکلمه کردند و اسـتاد وفایی با سـه تار ایشـان را همراهی کردند .آقای مهندس بهبهانی ده عدد کلید واژه را انتخاب کردند و از حاضران
خواسـتند یک بیت که از یکی از این واژگان که در دیوان حافظ اسـتفاده شـده باشـد را در تکسـت بنویسـند.
قریـب  26نفـر در ایـن مسـابقه شـرکت کردنـد کـه در روزهـای بعـد بـه همـه آنـان یـک جلد کتـاب حافظ تدوین روانشـاد مهندس حبیب
شـفائی توسـط کانون مهندس دردرب منزل آنان تقدیم گردید .آقای مهندس یوسـف تقی پور با تار آذربایجانی دو قطعه زیبا اجرا کردند.
آقای انعامی مجددا قطعاتی را با هنرمندی اجرا نمودند  .حاضران ابیاتی از حافظ را که در مسـابقه شـرکت داده شـده بود قرائت کردند.
آقای وفایی در پایان دو قطعه بسـیار زیبا اجرا کردند که بسـیار مورد توجه قرار گرفت.
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آشنایی با تعدادی از اعضای کانون

C: 647.267.0049
O: 416.450.8586
www.futuristhome.com
reza@futuristhome.com
BROKER
CERTIFIED 5 STAR HIGHER STANDARDS

Darioush Tahmoureszadeh
Civil Engineering

Sales Representative

www.century21.ca/darioush.tahmoureszadeh
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آشنایی با تعدادی از اعضای کانون
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پیشرفت افقی یا پیشرفت عمودی
خلیل حکیمی_برداشتی از کتاب_صفر به یک نویسنده 2014 -Peter, Thiel

در جسـارت رویارویـی بـا چالـش هـای پیش بینی نشـده
اسـت که اثری نو خلق می شـود ،در حقیقت این آزمون
مـا را یـک قـدم بـه جلـو بـه پیش می بـرد و گرنه در تقلید
و کپـی کـردن در جـا مـی زنیـم ،هرچنـد ایـن در جـا زدن
محکم و مستمر باشد ،قطعاً اگر در آینده انشتین دیگری
بیایـد بدنبـال یافتـن فرمـول اتـم نخواهـد بـود ،او در فکر
محصـول جدیـدی خواهـد بـود ،بحـران هـای پـی در پی،
چه اقتصادی و چه علمی و بهداشـتی طی سـالیان اخیر
به ما آموختند ،که راه عبور از بحران ها ،مسیرها و روش
های جدیدی هسـتند که تا حال پیموده نشـده اند ،برای
رسـیدن بـه ایـن مسـیرها قبـل از لـوازم و ابـزار مـورد نیاز،
بـه مغزهـای جویـا و پویـا و باورمند نیـاز داریم ،ایده های
جدیـد ،ابزارهـای مـورد نیـاز را تعریـف خواهنـد کرد ،بیل
گتس ،نیاز به سیستم عامل را ابتدا یافت و بدنبال آن نرم
افزارهـای الزم تهیـه شـد ،مـارک زاکربرگ ،لـزوم و ضرورت
شـبکه هـای ارتبـاط مجـازی مـردم را درک کـرد و به دنبال
آن فیـس بـوک ،اجرایـی شـد ،مانـدگاری و اندیشـیدن در
محـدوده لـوازم و مقـررات جـاری ،بوروکراسـی
عمومی و یا خصوصی ،مجال رشد ایده های
جدیـد را نمـی دهـد ،ما را روزمرگی مشـغول
خواهـد کـرد ،در دامنـه رشـد افقی ،که همان
تقلیـد و کپـی سـازی اسـت ،فـرو مـی رویم و
از رشـد عمـودی کـه همـان خلق و ایجاد یک
باور جدید ،یک محصول جدید و راه و روش
جدیـد اسـت ،بـاز مـی دارد ،میـزان توسـعه
یافتگـی ممالـک بـه میزان افراد و مشـغول و
وسعت دامنه این دو رشد متفاوت است ،در
همه جوامعی که سـنت های دسـت و پاگیر
و بوروکراسـی عقیم کننده اسـت ،رشـد افقی
غالب تر اسـت و در هر جامعهای که فضای
بازتـری بـرای بروز اندیشـه هـای نو و فرصت
هـای بیشـتری بـرای خالقیت و نـوآوری دارد،
رشـد عمـودی غالـب تـر و آن جامعه توسـعه
یافتـه تـر اسـت .پیتر تیل مولـف کتاب ،صفر
به یک ،در مقدمه آن کتاب می گویند ،صفر
به یک همه آنچه را که من به طور مستقیم
بـه عنـوان یکـی از بنیـان گـذاران بـی پـال B
 Pallو سپس سرمایه گذار بسیاری از شرکت
های نو پا مانند فیس بوک و اسپسس ایکس
آموخته ام ،به کار می گیرد .با وجود اینکه به
الگوهای بسیاری اشاره کرده ام و آن ها را در
این کتاب شرح داده ام .اما این کتاب فرمولی
2021/2022

E DIT ION

برای موفقیت پیشنهاد نمی کند .تناقص آموزش نوآوری در
این است که چنینی فرمولی نمی تواند وجود داشته باشد،
زیرا هر نوآوری ای ،نو و منحصر به فرد است .هیچ قدرتی
نمـی توانـد در واژه هـای مشـخصی تجویـز کند که چگونه
خلاق باشـید .در واقـع ،تنهـا الگـوی قدرتمندی که در یافته
ام این است که انسان های موفق ،ارزش را در جاهای پیش
بینی نشده می یابند و آن ها این کار را با اندیشیدن درباره
کسـب و کار بر اسـاس اصول ابتدایی به جای فکر کردن به
فرمـول هـا انجـام مـی دهنـد ....در کمترین معنی ،آینده به
شـکلی خیلی سـاده عبارت اسـت از مجموعه همه دقایقی
که هنوز نیامده اند ولی آنچه آینده را متمایز و با اهمیت
مـی سـازد ایـن نیسـت کـه هنـوز رخ نداده اسـت ،بلکه این
اسـت کـه زمانـی فـرا مـی رسـد که جهـان متفـاوت از امروز
خواهد بود .در این توصیف ،اگر قرار است هیچ چیزی در
جامعه ما در صد سال آینده تغییر نکند ،آنگاه آینده دورتر
از صـد سـال خواهـد بـود .اگـر همـه چیز در دهـه آینده به
شـدت تغییر کند ،آنگاه آینده تقریباً دم دسـت اسـت .هیچ
کـس نمـی توانـد دقیقـاً آینـده را پیش بینی کند ،اما دو چیز
را می دانیم :اینکه آینده متفاوت خواهد بود و اینکه باید
در دنیای امروز ریشـه داشـته باشـد .بسـیاری از پاسـخ ها
بـه ایـن پرسـش تضـاد آمیز ،شـیوه های متفـاوت نگاه ما به
اکنون هسـتند ،پاسـخ های خوب آن هایی هسـتند که هر
چـه بیشـتر نـگاه مـا را به آینـده نزدیک می کنند
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گرد همایی ماهانه

گذشـته و قبل از همه گیری کرونا در هتل شـرایتون ریچموند هیل بر گزار می
گردید.در طول این گرد همایی ها افراد با هم آشنا می گردیدند و امکان تبادل
اطالعـات فراهـم مـی گردیـد .از زمان همه گیری کرونا این سـخنرانی ها بصورت
انالیـن و در نـرم افـزار زوم اجـرا مـی گـردد.

مهنـدس چهارشـنبه اول هـر مـاه از سـخنرانان صاحـب نـام در عرصـه هـای مختلـف دعـوت
مـی نمایـد در یـک موضـوع عمومـی سـخنرانی نماینـد .ایـن سـخنرانی در مسـائل مختلـف
و در حـوزه هـای مختلـف علـوم ارائـه مـی گـردد .کانـون مهنـدس تلاش دارد از افـراد

برجسـته و صاحـب نـام ایرانـی دعـوت نمایـد .ایـن سـخنرانی هـا در سـالهای
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ذیال نمونه ای از تصاویر سخنرانی های ماهانه ارائه می شود.

پاسخ سودوکو
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یعنـی زمـان اولیـن قرنطینـه در انگلسـتان انتخـاب کننـد تا از
دوران قرنطینـه هـای بعـدی کـه طی کرده بودند .در پاسـخ به
این خواسـته ،پرسـش شـوندگان موضوعات ویژه ای از جمله
گذراندن وقت در طبیعت ،آغاز و پایان مانند مشاغل جدید،
تولد ،ترک مشاغل و مراسم تدفین به میزان بیشتری یادآوری
و اظهـار کردنـد .افـراد همچنیـن انجام کارهای عادی را باتفاق
دوسـتان و خانـواده ،امـا بـه روشـی غیر معمـول توصیف می
کردند .یکی از شـرکت کنندگان در مورد بازی تنیس روی میز
با مادرش در حالی که دستکش و ماسک پوشیده بود صحبت
کرد .خبر خوب این است که این خاطرات به اصطالح بریده-
بریـده ونامنسـجم (اپیزودیـک) بسـیار مفصـل و بـا جزییـات
بودند .الودی نتیجه می گیرد« :من این را به عنوان نشانه ای
از این که سیستم های حافظه چندان " درهم ریخته " نشده
اند در نظر می گیرم ،و بنظر می رسد مشکل فقط این باشد
کـه حافظـه مـا در تمـام مـوارد در کلیت خود کار نمی کند».
) (Credit: Robert Reader/Getty Imagesهمـه ایـن هـا نشـانگر ایـن هسـتند که وقتـی زندگـی دوباره
شلوغ و پر مشغله شود ،سرنخ ها و نشانه های قدیمی برای
آنهایی که نقص شناختی خاصی ندارند ،دوباره احیا خواهند
شـد و خاطـرات موثـر و کارای مـا بایـد بجـای خـود بازگردنـد.
قابل توجه است که بسیاری از خاطرات متمایز ما ،چه آنهایی کاترین الودی همچنین از افراد خواست خاطره ای قابل توجه بـه زودی ،ماننـد دیگـر جنبـه هـای ایـن اوقـات عجیـب و غم
کـه بـا « ُمهـر -زمـان» مشـخص مـی شـوند و چه آنهایـی که ما از زندگـی خـود در قرنطینـه را توصیـف کننـد .احتمـال زیادی انگیـز ،مشـکل فراموشـی هـای دوران کرونـا هـم از ذهـن مـا
تمایل داریم به خاطر بسـپاریم ،شـامل رویدادهایی هسـتند مـی رفـت کـه افـراد خاطره مورد نظـر را از اوایل آوریل  ،۲۰۲۰محو خواهد شـد.
که در خارج از خانه رخ می دهند .این موضوع ممکن است
با این فرضیه مطابقت داشته باشد که وقتی در خارج از خانه
هسـتیم ،هیپوکامـپ مغـز مـا احتماالً در تالش بـرای اطمینان
info@dormerhomes.ca
It’s about
Dormerhomes.ca
COMFORT
Dormerhomes.ca
COMFORT
از اینکـه هروقـت بخواهیـم مـی توانیـم راه بازگشـت خود به
255 Duncan Mill Rd., Suite 204
A better home buying
M3B 3H9 Toronto, Ontario
experience from
خانـه را پیـدا کنیـم فعـال تـر عمـل مـی کنـد .و برعکـس اگـر
T. 647-429-7090
start to finish.
زندگـی مـا محدودتـر شـود ،احتمـاالً فعالیت در این قسـمت
از مغـز کـه بـرای بخاطر سـپردن شـرح حال شـخصی (حافظه
DORMER
اتوبیوگرافیک) بسـیار مهم اسـت کاهش می یابد.
BOND
یکی از نتیجه گیری های این تحقیق جدید در مورد حافظه
REGISTERED
در زمان قرنطینه این اسـت که یکی از بزرگترین عوامل پیش
SOLD OUT
thebondonyonge.ca
بینـی کننـده عملکرد خوب حافظـه در دوران قرنطینه ،میزان
تحـرک روزانـه افـراد اسـت .افـرادی کـه از سـاختمان خـارج
مـی شـدند و وارد سـاختمان هـای مختلـف مـی شـدند یا می
توانسـتند از اتاقـی بـه اتـاق دیگـر برونـد ،مشـکالت حافظـه
کمتـری گـزارش کردند.
It’s about

A better home buying
experience from
start to ﬁnish.

info@dormerhomes.ca

255 Duncan Mill Rd., Suite 204
M3B 3H9 Toronto, Ontario
T. 647-429-7090

YONGE & BOND, RICHMOND HILL
120 STACKED TOWNS

YONGE & BOND, RICHMOND HILL
120 STACKED TOWNS

روزها ،هفته ها و ماهها در یکدیگر ادغام شده اند و
ما را تشنه تجربیات بدیع نگاه داشته اند
عامـل بـزرگ دیگـر ،و در نـگاه اول شـگفت آورتـری کـه ایـن
تحقیق نشان داد جنسیت بود .نظر سنجی نشان داد احتمال
اینکه حافظه زنان بدتر شده باشد بیشتر از مردان است .چه
چیـزی مـی توانـد دلیـل ایـن امر باشـد؟ به نظر می رسـد زنان
بـه ایـن دلیـل در مـورد خرابی حافظه رتبه باالتری کسـب می
کننـد کـه تغییـرات منفـی بیشـتری را در شـرایط کاری ،روابط
خود و میزان استرس تجربه می کنند .این با مطالعات دیگری
که نشـان داده اسـت زنان بیشـتر تحت تأثیر عوارض قرنطینه
قرار می گیرند منطبق اسـت.
2021/2022
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اینکـه چـرا از یـاد بـردن کلمات بایـد در طول محدودیت های
کوویـد ۱۹-افزایـش پیـدا کنـد مشـخص نیسـت ،اما مـی توان
آن را بـه ایـن ترتیـب توضیـح داد کـه بسـیاری از مـا از خانـه و
بـه تنهایـی کار مـی کنیـم و حتـی اگـر در محل کار حضور پیدا
کرده باشیم ،آنجا هم از یکدیگر فاصله گرفته ایم .بنابراین در
یکسال و اندی گذشته فرصت کمتری برای گفتگوی حضوری
بـا دیگـران پیـدا کـرده ایـم .مـا بـه میـزان زیـادی از تعاملات
اجتماعی منفصل گشـته ایم.

)(Credit: Claudiu Zaharia/Getty Images

یکـی دیگـراز مشـکالت شـیوع پیـدا کرده مربـوط به حافظه،
که اینک با داده های جدید آشـکار می شـود ،فراموش کردن
چیزهایی اسـت که به شـما گفته شـده یا فراموش کردن انجام
کارهایی است که قبال گفته اید انجام خواهید داد ولی انجام
نـداده ایـد .محتمـل تریـن توضیـح بـرای ایـن امر عـدم وجود
نشـانه ها وسـرنخ ها در محیط بالفصل فرد اسـت .برخی از
مـا بـه جـای تـردد به محل کار ،تحرک و جابجایی در دفتر کار،
رفتن به جاهای دیگر برای جلسـات و برخورد مداوم با افراد،

تحقیقات نشان می دهند که همه گیری ،ادراک ما از
زمان را کام ًال تغییر داده است
رایـج تریـن تغییـر در حافظـه ،فراموش کـردن زمان وقوع یک
رویـداد یـا حادثـه بـود کـه  ٪۵۵درصـد افـراد مـی گفتنـد برای
آنهـا اتفـاق مـی افتـد .ایـن نشـان مـی دهد که همـه گیری بر
ادراک مـا از زمـان تأثیـر گذاشـته اسـت ،کـه واقعـا تعجب آور
اسـت .هنگامـی کـه مـن نوشـته های مربـوط بـه ادراک زمان
را در کتابم «زمان تحریف شـده»( )۱بررسـی می کردم برایم
مشـخص شـد که برخی از خاطرات با چیزی که به آن « ُمهر-
زمان» گفته می شـود همراه اسـت .وقتی خاطره ای متمایز،
زنده و شـخصی باشـد و به قصه ای تبدیل شـود که ما بارها
آن را بازگو کرده ایم ،می توانیم آن خاطره را دقیقاً در جدول
زمانـی زندگـی خود مشـخص و پیدا کنیم.
اما بیشتر رویدادهای زندگی ما اینگونه نیستند و بنابراین ما
تلاش مـی کنیـم آنهـا را دقیقـاً در زمان وقوع شـان قرار دهیم.
این موضوع به ویژه در بسیاری از جنبه های زندگی در دوران
همـه گیـری صـادق بوده اسـت .بی گمـان و یا به احتمال زیاد
زمانـی را کـه بـرای اولین بار شـنیدید کـه وارد قرنطینه اجباری
می شویم و یا زمانی را که اولین واکسیناسیون را انجام دادید
بـه خاطـر مـی آوریـد .امـا احتمـاال در بیش از یک سـال اخیر،
موارد زیادی مشابه آنها که واضح و متمایز و جالب بنمایند،
برایتان اتفاق نیفتاده اسـت.
رایج ترین مشکل بعدی که افراد در مورد بدتر شدن حافظه
شـان اظهـار مـی کردنـد ایـن بـود کـه مـی گفتنـد گاهی کلمه
مناسـب بـرای بـکار بـردن در یک جملـه را پیدا نمی کنند
دامنه فعالیت های ما بسـیار محدود و در جلسـات آنالین،
پیـاده روی ،تلویزیـون و باالخـره وعده غذایی دیگری در خانه
خالصـه شـده اسـت .روزهـا ،هفتـه هـا و مـاه ها درهـم ادغام
شده اند .چهارشنبه گذشته بسیار شبیه به دوشنبه قبلی است
و بسـیار سـخت اسـت کـه بدانیـد حتـی در چـه ماهی ممکن
اسـت در یک پارک خاص قدم زده باشـید چه برسـد به اینکه
2021/2022

)(Credit: Luis Alvarez/Getty Images

روز دقیـق آنـرا هم بخاطر بیاورید.
دومیـن مشـکل رواج یافتـه در دوران همهگیـری که توجه مرا
بخـود جلـب کـرد مشـکلی بود که مـردم می گفتند که بعضی
وقـت هـا کلمـه مناسـب برای بکار بـردن در یک جمله را پیدا
نمـی کننـد .ایـن پدیده در روانشناسـی به عنـوان "پدیده نوک
زبان" شـناخته می شود.
همه ما گاهی اوقات آن را تجربه کرده ایم و اغلب درباره نام
هـا ایـن اتفـاق می افتد( .معموالً اسـم کسـی بـا تاخیر یادمان
مـی آیـد؛ "اوه بلـه  ،او تام نام دارد!"

ایـن موضـوع که افراد انجام بعضی کارهـا را فراموش
مـی کننـد ممکن اسـت به دلیـل عدم وجود نشـانه و
سـرنخ در محیط بالفصل ما باشـد)
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عمدتا در یک اتاق در خانه محبوس شـده ایم و برای شـرکت
در جلسـات بـی پایـان آنالیـن فقـط بـه صفحه مانیتـور خیره
مانده ایم .در زمان های قبل که مردم بیشتر بیرون می رفتند،
از کنـار اتاقـی کـه قبلا در آن در جلسـه خاصـی شـرکت کرده
بودنـد رد مـی شـدند و یـا شـخصی را مـی دیدند کـه از جلوی
میز شـان عبور می کند ،سـرنخ هایی خلق می شـدند که به
آنها یادآوری می کرد که بله ،ما باید برای جلسه بعدی یا فردا
گزارشی تهیه کنیم ،تولد فالن دوست نزدیک است و چیزهای
دیگـری کـه بخاطر اینگونه سـرنخ هـا بخاطرمان می آمد.
افـرادی کـه از سـاختمان محـل کار خـارج مـی شـدند ،به این
طـرف و آن طـرف مـی رفتنـد ،وارد سـاختمان هـای مختلـف
مـی شـدند ویـا مـی توانسـتند از اتاقی به اتـاق دیگری بروند،
مشـکالت حافظـه کمتـری در نظر سـنجی گـزارش کردند
M O H A N D E S

آیا حافظه شما در طول همه گیری بدتر شده است؟
داده ها چنین می گویند
نوشته :کلودیا هاموند ۱۵ ،ژوئن  .۲۰۲۱ترجمه :کمال عرفانی مرجعBBC/Future :

)(Image credit: Jan Hakan Dahlstrom

در نوامبـر  ۲۰۲مقالـه ای نوشـتم کـه در آن گفتـه بـودم بـه نظـر مـی رسـد در طول همه گیری
کویـد ۱۹-فراموشـکارتر شـده ایـم .نقطـه شـروع مـن در ایـن مورد ،روایت هایـی از گفته های
افـرادی بـود کـه بـه دسـت مـن مـی رسـید و گفتـه می شـد که آنهـا در طول قرنطینه ناشـی از
همه گیری دچار فراموشـی بیشـتری شـده اند.
در آن مقاله از گفتگوهایم با پژوهشـگر حافظه کاترین الودی ،اسـتاد علوم عصبی-شـناختی
در دانشـگاه وسـت مینسـتر صحبـت کـردم .مـا عوامـل مختلفـی را که می تواننـد در بروز این
پدیده اثر گذار باشـند مورد بحث و بررسـی قرار دادیم ،اما در آن موقع هیچ داده ای وجود
نداشـت که بر اسـاس آن بتوان حدس زد که وسـعت این فراموشـی ناشـی از قرنطینه تا چه
حدودی بوده اسـت.
اکنـون بـه لطـف کاتریـن داده هایـی در اختیـار داریـم .در حال حاضر ،او در حال آماده سـازی
آنها برای انتشـار در یک تحقیق دانشـگاهی اسـت ،اما در برنامه روانشناسـی که من در کانال
چهار رادیو بی بی سـی اجرا می کنم خالصه ای از نتایج بدسـت آمده را به من نشـان داد.
الودی در تحقیقات خود از پرسشنامه ای درباره حافظه روزمره استفاده کرده است که در آن
از پاسـخ دهندگان می خواهد تا به طور ذهنی عملکرد برخی جنبه های حافظه خود را در
این اواخر درجه بندی کنند .سـواالتی از پسـش شـوندگان پرسـیده می شـد از این قبیل بودند:

در این تحقیق برای بررسی حافظه افراد در دوران کووید ،از کسانی که مورد پرسش قرارگرفته
بودند در مورد هر کدام از سـواالت پرسشـنامه سـوال می شـد که آیا آنها احسـاس می کنند که
حافظـه آنهـا در دوران همـه گیـری بهبـود یافتـه اسـت؟ در طول همه گیری تغییـری نکرده؟ و
یا بدتر شـده اسـت؟ و به نظر می رسـد که داده ها روایت های ناشـی از بدتر شـدن حافظه
را تاییـد می کنند.
در حالی که تعداد کمی افراد خوش شـانس اظهار می کردند حافظه آنها بهبود یافته اسـت،
 ٪۸۰درصد شرکت کنندگان گفتند که حداقل یک جنبه از حافظه آنها بدتر شده است ،درصد
باالی قابل توجهی که معموالً در تحقیق ها انتظار می رود شاهد آن باشیم.
این نکته را هم بگوییم که برخی از این شرکت کنندگان به فراخوانی در رسانه های اجتماعی
پاسـخ داده بودند تا پرسشـنامه ای در مورد مشـکالت حافظه در طول همه گیری را پر کنند.
به عبارت دیگر آنها به لحاظ آماری نمونه ای خود-انتخابی تلقی می شـدند که ممکن اسـت
دقیقا به دلیل همین مشکل حافظه در نظرخواهی شرکت کرده باشند.
اما همه شرکت کنندگان در نظرخواهی به این روش انتخاب و مورد پرسش قرار نگرفته بودند
و نتایـج بدسـت آمـده بـدون توجـه بـه اینکـه افـراد به چه نحوی وارد گـروه نمونه نظرخواهی
شـده و مورد نظر خواهی قرار گرفتند مشـابه اسـت.

آیا اتفاق افتاد که چیز مهمی را فراموش کرده باشید به دیگران بگویید؟
آیا شروع به خواندن چیزی کردید که بعدا متوجه شوید قب ًال آن را خوانده اید؟
2021/2022
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گزارش نوروز مهندس بصورت آنالین
کانـون مهنـدس بـا برپایـی مجـازی جشـن نوروز ،پل بسـیار
زیبایی سـاخت بین دلهای خسـته از کرونا و شـعله های گرم
و نورامیدبخـش نوروز.
گزارشـی از برپایی مجازی جشـن باشـکوه نوروز با شـرکت
صدهـا تـن از اعضـای کانـون و خانـواده های ایشـان توسـط
سـرکار خانم پانته آ ماراالنی مجری برنامه تهیه شـده اسـت.
مجله مهندس از سرکار خانم پانته آ ماراالنی برای تهیه این
گـزارش تشـکر مـی نمایـد و اجـرای بسـیارعالی مراسـم را به
ایشـان تبریـک می گوید.
در هیاهوی پراضطراب شیوع کرونا و غوغایی که در کل دنیا
به پا کرد ،رسـیدن سـال جدید خورشـیدی مثل همیشـه بهانه
قشـنگی شـد که سـاعاتی به شـوق دیدار بهاری دیگر و آغاز
سـال نو به گرامیداشـت سـنتی کهن بپردازیم و با شـوق دیدن
دوسـتان حداقـل در فضـای مجـازی گـرد هم آییـم .به همت
و میزبانی جمعی از دوسـتان و همکاران در کانون کانادایی
مهندسان و آرشیتکتهای ایرانی،
کانون فنی اونتاریو ،سوتا (انجمن دانشگاه صنعتی شریف)،
انجمـن فـارغ التحصیالن دانشـگاه تبریـز در اونتاریو ،انجمن
فـارغ التحصیلان دانشـکده نفـت ،انجمـن شـناخت و خانـه
ی ایـران (مونیـخ) در آلمـان در یـک جشـن مجـازی نـوروزی
دیدارهـا را تـازه کردیـم و اندکـی از غبـار دلتنگی هـا زدودیم.
برنامه با پیام تبریک نخست وزیر کانادا جناب آقای جاستین
تـرودو از زبـان جنـاب آقـای  Han Dongکـه نماینده منطقه
 DON VALLEY NORTHدر پارلمان هستند شروع شد
و در پی آن آقای  Johnathan Sowشادباش نوروزی Steven
 Alfonso Del Ducaرهبـر حـزب لیبـرال در اونتاریـو را بـه
سـمع مهمانان برنامه رساند.
پـس از اینکـه سـرکار خانـم آژیـر عضو هیئت مدیره سـوتا به
نمایندگـی از کمیتـه برگزارکننـده در پیـام مشـترک گروه های
همکار برای همگی آرزوی صلح و شـادی و نشـاط و از گروه
هـای همـکار تشـکر کردنـد ،سـرکار خانـم لیلـی نبـوی کـه از
چهره های شناخته شده در رسانه های فارسی زبان هستند،
بـا یـادآوری آنکـه علـی رغـم تمـام دشـواری ها ،بهـار و نورزو
همیشه نقطه پیوند و نزدیک شدن ما به یکدیگر بوده است،
همگـی را بـه شـنیدن غـزل زیبایـی از موالنا مهمان کردند.
سـپس آواز نـوروزی دلنشـینی از سـرکار خانـم گلسـتانی را
بـا همراهـی نوازنـده جـوان و بااسـتعداد آریـا محمدشـاهی
شـنیدیم که حال و هوای نوروزی بیشـتری به جشـن دادند.
در بخش بعدی آقایان یوسف تقی پور و احمد ابراهیم پور با
تار و دف و آواز آذری ما را به آذربایجان زیبا و سرفراز بردند.
پـس از آن میزبـان آقـای شـاهو عندلیبـی هنرمنـد نام آشـنای
2021/2022

سـاکن تورنتـو شـدیم کـه بـا آرزوی
روزهـای بهتـر بـرای وطنمـان ایران
در سـال جدیـد ،ایـن بـار نـه بـا نـی
کـه بـا همراهـی یـک سـاز جدید و
منحصربـه فـرد به نام "نرگس" یک
تصنیف زیبای کردی را به مهمانان
برنامـه تقدیم کردند.
مهمـان عزیـز بعدی برنامه سـرکار
خانـم محمـدی بودنـد کـه شـعر
بهـاری لطیفـی از خانـم عرفـان
نظرآهـاری را بـرای حاضریـن
خواندنـد کـه مورد اسـتقبال و ابراز
احساسـات زیـادی قـرار گرفـت.
هنرمند دیگری که در بخش بعدی
به اجرای برنامه پرداختند سـرکار خانم شـیال نهرور بودند که
به "صدای سـبز گیالن" شـناخته می شـوند و این بار هم مثل
اجراهـای دیگـری کـه از ایشـان شـاهد بودیـم ،با صـدای زیبا
و آوازهـای گیلکـی فضـای پرشـور و شـادی به جشـن کوچک
ما دادند.
سـپس نوبت به بچه ها رسـید و از این گفتیم که کودکان ما
میـراث دار و نگهبـان سـنت هـای مـا هسـتند و از ایـن جهت
آشنایی آنها با نوروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .خانم
سـپیده آهنـی بـا صدای دلنشینشـان قصه عمونـوروز را برای
کودکان حاضر در برنامه خواندند که مورد توجه بسـیار قرار
گرفت و در بخش نظرات ،شاهد بازخوردهای مثبت از طرف
پدرومادرهایـی بودیـم کـه از اینکـه در برنامـه به بچه ها هم
فکر شـده اسـت ،بسـیار خرسـند بودند و همراه فرزندانشـان
بـه ایـن قصه زیبا گوش سـپرده بودند.
هنرمنـد بعـدی جنـاب آقـای وفایی ,سـاز و آواز زیبای خود را
بـا تفالـی از خواجـه شـیراز آغـاز کردند و سـپس "مبـارک باد"
دلنشـینی نواختند و خواندند.
بخـش دیگـری از برنامـه هم به کودکان اختصاص داده شـده
بود که در آن خانم هنگامه محالتی در کلیپی که با تصاویری
ترکیبی از نقاشی های کودکانه و مینیاتور ساخته شده بود از
نوروز در شاهنامه برای بچه ها داستان گفتند.
بعـد از ایـن بخـش ،آقـای حسـن انعامـی خواننـده توانمند و
باسـابقه اپـرا در ابتـدا بـا صـدای پرقـدرت و زیبایشـان آهنگ
معـروف "جـان مریـم" از محمـد نـوری را آنچنـان بـه زیبایی
بازخوانی کردند که مهمانان را به همراهی و رقص واداشت.
ایـن همراهـی در آهنـگ آذری بعـدی اوج گرفـت و حـال و
هـوای متفاوتـی به جشـن آورد.
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در قسـمت دیگر برنامه ،آقای امیرحسـن سـعیدی از مونیخ
از مجموعه در دست انتشار " برس به داد من ای عشق" دو
قطعـه از اشـعار زیبـای خـود را خواندنـد و لطـف دو چنـدان
به برنامـه دادند.
پـس از آواز دلنشـینی بـه هنرمنـدی خانـم رهـا آوا خواننـده
جـوان سـاکن تورنتـو ،جنـاب آقـای محمـدی شـعر دلنشـین
"بهارانـه" "را بـه مهمانـان تقدیـم کردنـد.
بخـش جـذاب دیگـری از برنامـه اجراهـای زیبـای خانـواده
محتـرم و هنرمنـد هوشـور بـود کـه از بـزرگ و کوچک با سـاز
و آواز خـوش خـود همگـی را بـه وجـد آوردنـد .بعـد از آنکـه
با هنرمندان به آذربایجان و کردسـتان و گیالن و فارس سـفر
کردیـم ،مهمـان آواز لـری صمیمانـه ای از خانـم شـهناز باقری
شدیم.
بـا نزدیـک شـدن بـه انتهـای برنامـه ،خانم فرانک شـجاعی با
آرزوی اینکه بتوانیم شادی و غم زدایی نهفته در شعر پارسی
را به دلهای خود ببریم ،گزیده ای از اشـعار شـاعران در باره
نوروز را خواندند و حسن ختام پرامید و لطیفی برای برنامه
رقم زدند.
در بخش بعدی پس از نمایش کلیپ تصاویر ارسالی مسابقه
سـفره هفت سـین ،که از روزهای پیش از جشـن اعالم شـده
بود ،برندگان آن مهشـید خویی و اسـماعیل زاهدی از تورنتو
و مریم شـیرین سـخن ازمونیخ معرفی شدند.
سـپس جناب آقای مهندس محقق ،ریاسـت کانون مهندس،
از همه افراد و گروه های همراه و همکار در جشن نورزوی
و همینطور مهمانان حاضر در برنامه تشـکر کردند و برنامه
بـا اجـرای موسـیقی و رقص همگیی مهمانـان این گردهمایی
صمیمانـه پایان یافت.
M O H A N D E S

تجربه موفق فراز و فرودهای اخذ پروانه ساختمانی
Pacific House by Lexi Developments
خلیل حکیمی
گفتگو با مدیران شرکت
Lexi Development
مهندس بابک نیک بختان  ،مهندس بهاالدین ناعمی
مهندس بهزاد بهشتی فروتن
هنـگام مصاحبـه هـای مطبوعاتـی و تهیـه گـزارش از پـروژه
هـا ،ذهـن پرسشـگر خبرنـگار همزمـان در البلای اطالعات و
گفتگوها بدنبال یافتن واقعیت های ناگفته و انعکاس هر آن
چیزی اسـت که پیدا نیسـت ولی شایسـته می داند با عموم
در میـان بگـذارد .در مالقـات بـا مدیران این شـرکت دریافتیم
که گفتگو پیرامون اخذ مجوز این پروژه شنیدنی است .آنچه
حداقـل در تمـام مـدت مصاحبـه وجهـه غالب محیط گفتگو
بـود ،هماهنگـی و انسـجام گروهیـی بـود که مـن در این تیم
جـوان دیـدم  ،آنگونـه کـه بـه آنهـا گفتـم شـما نمونـه بارزی
از کار گروهـی و شـراکت هسـتید و مـی توانیـد مثـال خوبـی
باشـید بـرای دیگـران ،کـه بله ایرانی ها هـم می توانند در کار
شـراکت موفق باشـند ،در کار شـراکت دو راه بیشـتر پیش رو
نیست ،یا شکست است و یا موفقیت ،من رمز این موفقیت
را از این دوسـتان پرسـیدم و پاسـخ دادند ،اصل و اسـاس کار
ما ،در بکارگیری همکاران ،روشها و ابزارهای حرفه ای است.
مـا جملگـی بـه کار گروهـی و تلاش گروهـی برای رسـیدن به
اهداف گروه بر مبنای رفتار و برنامه و اقدام حرفه ای عالقه
منـد و متعهـد هسـتیم ،فرمـول ،بسـیار سـاده ولـی بسـیار پر
اهمیـت اسـت .مـن ایـن موفقیـت را به این دوسـتان جوانم،
تبریـک می گویم.
آنچه در این نوشتار می آید ،به عنوان دیدگاه هر سه نفر از
مدیران و شـرکای این شـرکت اسـت چرا که در طول مصاحبه
این دوستان همدیگر را در بیان مطالب و خاطرات و گزارش
کار به گونه ای کمک می کردند که گویی کل داستان از زبان
یک نفر بیان می شـود ،من این انسـجام و اتحاد و همراهی
را واقعـاً مثـال زدنـی دیـدم و شـک نـدارم چنیـن گروهـی بـا
چنیـن رویکـردی در هـر حرفـه ای موفـق خواهنـد بـود .کار
گروهـی مصـداق تجربـی و عینـی خردگرایـی جمعی اسـت،
این دوسـتان اعتقاد دارند ،مشـارکت گروهی فرصتی را برای
حـل مشـکالت ،ابـراز عقیـده و دسـت یابی بـه راههای جدید
پیـش روی مـی گذارد.
ایـن رویکـرد نـه یـک تاکتیـک و در حـد یـک پـروژه ،کـه یک
اسـتراتژی دراز مـدت اسـت بـرای کارآمدتـر کـردن شـرکت و
اسـتحکام پایه های آن در مقابله با شـوک ها و ریسـک های
پیش بینی نشـده کسـب و کار در دنیای پر شـتاب و مدام در
2021/2022

Proposes rendering of the Pacific House project depicting the building and the amazing views

حـال تغییر آن .
آنهـا بـه مـن گفتنـد علـی رغـم چالشـهای متفـاوت و تالشـی
چندین سـاله سـرانجام ما هر چه در این مسـیر بیشـتر پیش
مـی رفتیـم ،عشـق و اراده امـان بـه سـاخت این پروژه بیشـتر
مـی شـد ،چرا؟
برای نمونه ،ما در یافتیم که پرسـنل یکی از بزرگترین پایگاه
های نیروی دریایی کانادا که در ویکتوریاست نیاز به مسکن
بیشـتر و مناسـب در نزدیکی پایگاهشـان دارند ،در مالقاتی
کـه بـا فرمانـده پایـگاه داشـتیم ،اطالع یافتیم در حـدود هزار
نفـر از پرسـنل ایـن پایـگاه در جسـتجوی مسـکن مناسـبتری
هسـتند و خوشـحالیم کـه ایـن پـروژه بخشـی از نیـاز آنهـا را
تامین خواهد کرد .همچنین متوجه شدیم یکی از مشکالت
جمعیت سالمند این منطقه عدم وجود تعداد مناسب مراکز
بهداشـتی و درمانـی اسـت کـه فضـای بسـیار مناسـبی از این
پـروژه بـه تامیـن ایجـاد یک واحد بهداشـتی درمانی مناسـب
اختصاص مییابد.
در مالقات با مقامات شـهرداری و نمایندگان بومیهای محل
آنهـا بـه مـا گفتنـد ایـن نقطـه جغرافیایـی خـاص شـهر دارای
بیشینه فرهنگی و تاریخی از مهاجرت اولین گروه ژاپنیهایی
است که از این نقطه به کانادا وارد شده اند و با مردم بومی
اینجا ارتباط برقرار کردند .توسعه شهری مناسب در این محل
می تواند قابلیت های خدماتی و شهری این منطقه بیافزاید.
مضـاف بـر ایـن همـه پـروژه هـای توسـعه و عمـران در بطن
فعالیت های اجرایی خود ،عامل توسـعه و تحریک فعالیت
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بسـیاری از صنایع وابسـته از جمله کارآفرینی در همه حوزه
های حرفه ای و خدماتی وابسته به صنعت ساختمان خواهد
بـود .
ما به تجربه آموخته ایم که با اراده گروهی و ایمان و عشق
به حرفه امان حتما موفق خواهیم شد.

مهندس بابک نیک بختان
مهندس بهاالدین ناعمی
مهندس بهزاد بهشتی فروتن
M O H A N D E S

زنده یاد ان مهندس رفاهی و مهندس کامبخش

یادبودها

یادمان دوست سفر کرده ام
مهندس محمود کامبخش
نوشته :مهندس اسماعیل زاهدی

زنـده یـاد محسـن رفاهـی عضو هیـات مدیـره های
بیست و هفتم و بیست و هشتم کانون مهندس در
می ماه سـال جاری جهان را ترک و خانواده و یارانش
را در سـوک گذاشت.
در دوره خدمـات او در کانـون مهنـدس همـه وظایف محوله
را بـا نهایـت دقـت ،نظـم و صمیمیـت انجـام میـداد و از هـر
کوششس برای اعتالی مهندس فرو گذار نمی کرد .در مراسم
یادمانـی کـه بصـورت انالیـن و در زوم کانـون مهندس برگزار
گردیـد تعـداد کثیـری از دوسـتان و اعضای خانواده او حضور
داشـتند و تعـدادی از ایـن عزیـزان بـا ذکـر خاطراتـی از او یاد
او را گرامی داشـتند.
هیـات مدیـره کانـون مهنـدس در گرامیداشـت ایـن عضـو
پایـدارو وفادارمهنـدس درخـت یاد بودی از طریق شـهرداری
ریچموند هیل سـفارش داد که در یکی ازپارکهای این شـهر
بـا نـام او ثبـت گردیده اسـت.
یاد و خاطره او در ذهن ما باقی می ماند
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چنـدی پیـش مهنـدس محمود کامبخش عضو برجسـته و
فعـال کانـون مهنـدس و نیـز از اعضـای انجمن شـناخت از
میـان مـا رفـت و بـا ایـن عـروج نابهنـگام همـه دوسـتان و
آشـنایان را در غـم فقدانـش اندوهنـاک کـرد .مـرگ بخـش
پایانـی زندگـی اسـت و مـا را گریـزی از آن نیسـت.
مرگ همراه با تولد می آید و آنچه
مهم اسـت محتوی و کارنامه ما در
فاصله این دو رخداد اسـت .هر که
بـار و بـرش بیشـتر باشـد بـی گمان،
فقدانـش ملمـوس تـر و تحمـل این
دوری بـرای بسـتگانش سـخت تـر
خواهـد بـود .از همیـن رو مـا هنوز
در انـدوه و غـم از دسـت رفتـن این
دوسـت عزیـز ناباورانـه در سـوگ
هستیم.
مهنـدس محمـود کامبخـش در
جـوالی سـال  1941در قزویـن دیده
بـه جهـان گشـود و از همـان اوان کودکـی و نوجوانـی بـا
پرداختن به ورزش هایی چون فوتبال و بسکتبال و تنیس
و کشـتی بـه پـرورش جسـم و جـان خـود پرداخـت و بـه
ممارسـت و پیگیری رشـته های مختلف ورزشـی مشتاقانه
و چابـک سـوارانه ادامـه داد آن گونـه کـه موفـق بـه اخـذ
چندیـن مـدال قهرمانی در رشـته دوچرخه سـواری گردید.
عالیق و اشتغال وی به ورزش موجب آن نشد تا از حضور
در عرصه های مختلف هنر نیز غافل بماند .برهمین مبنا،
چنـد صباحـی نیـز روح و ذوق جویـا و پویـای ایـن جـوان
پرشور و پر انرژی سری هم به رشته های هنر و موسیقی
زد و دسـت یازیدن به سـازهایی چون سـه تار و سـنتور را
تجربـه کـرد .حتـی در دوران دبیرسـتان با ایمان به کارهای
گروهـی و عشـق بـه هنـر نمایـش به بازیگـری در نمایش
های دبیرسـتانی پرداخت.
با پایان دوران دبیرستان ،اینبار برای کسب مهارت علمی
و ارتقای تخصص های حرفه ای به دانشگاه گراتس اتریش
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رفت و پس از اتمام تحصیل دانشگاهی در رشته مهندسی
برق از آنجا نیز عزم سـفر به آلمان کرد و ضمن آشـنایی با
محصوالت شـرکت  AEGو  Telephounkunدر حقیقت
شـغل حرفـه ای خویـش را آغـاز کـرد و ایـن شـرکت یکـی
از بزرگتریـن تولیـد کننـدگان تجهیزات الکتریکی در جهان
بـه حسـاب مـی آمـد .وی پـس از آن به تهران برگشـت و با
عنوان مهندس برق خدمات حرفه ای و آبادگرانه اش را به
کشور خود تقدیم نمود .در تمام مراحل کاری و مسولیت
هـای گوناگـون ،چـه بـه عنـوان کارمند یک موسسـه و چه
در مقـام کارآفریـن بخـش خصوصـی ،آنچه هـدف اولیه و
زیربنـای برنامـه هـای ایشـان بود خدمت بـه ارتقای میهن
بود و این کار را با اشتیاق و عاشقانه در راهبری و مشارکت
در پـروژه هـای توسـعه و ترقـی کشـورش
نشـان می داد.
انجـام ده هـا پـروژه کوچـک و بـزرگ در
اقصی نقاط کشور شاهد و سند این ادعا
هستند و یکی از بارزترین خدمات ایشان
در برق رسـانی به جزیره قشـم و آخرین
آن رسـاندن کابـل نـوری از بندرعبـاس بـه
جزیـره هرمز می باشـد.
وی همـراه خیـل عظیمـی از خبـرگان و
متخصصـان ایرانـی و بـه دنبـال تحـوالت
سیاسـی پس از انقالب در سـال  1993به
مهاجـرت خـارج روی آوردنـد و از ایـن رو
کشـور کانـادا را بـه عنوان مقصد خـود برگزیدند .همچون
بسـیاری از مهاجریـن تـازه وارد ،وی نیـز ضمـن حفـظ
موقعیت تخصصی و حرفه ای خویش ،موقعیت و شـغل
هـای متفاوتـی را تجربـه کردند.
تمامـی ایـن فـراز و فرودهـا و ایـن مهاجرت و کوچ اجباری
نه تنها خدشـه ای از باورهای میهن دوسـتانه و شـخصیت
حرفه ای وی نکاست بلکه چون پوالد آبدیده روح و روان
خود را در این مسیر همواره صیقل می داد و چنان شمع
پرفروغی آرام آرام نورافشـانی می کرد و همواره دوسـتان
و عزیزانش را به دور خود جمع می کرد .روح پر اشـتیاق
و سیری ناپذیرش با طبیعت بسیار مانوس بود و از همین
رو بـا سـوختن شـمع وجـودش بـه دامـان پـر مهر طبیعت
بازگشت و با این کوچ و سفر خاطرات و یادگارهای بسیار
ارزشمندی از رفاقت و دوستی برایمان به یادگار گذاشت.
یادش گرامی و روانش شاد
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مجمع عمومی  ،هیات مدیره مهندس
جهت انتخاب آن تعداد از اعضای هیات مدیره که دوره تصدی و مسئولیت دوساله انان به پایان رسیده بود نامبردگان ذیل از میان کاندیدا ها بعنوان اعضای اصلی و علی البدل انخاب گردیدند:

لیست کامل اعضای هیات مدیره:
 -1مهران محقق
 -2ناصر صادقی فر
 -3بهشاد صباح
 -4احمد ریاحی
 -5نسرین همایی
 -6رومینا حیاتی
 -7سیمین سپهری
 -8سینا فروزی
 -9شیوا شوندی
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مجمع عمومی  ،هیات امنای مهندس
چلسـه مجمع عمومی کانون مهندس برای بررسـی تغییرات ضرور در اساسـنامه و انتخاب ان تعداد اعضا هیات مدیره که دوره دو سـاله آنها به پایان رسـیده بود و اعضای هیات امنا در تاریخ
پنجم ماه می  2021بر گزارگردید .پس از رسـمیت یابی جلسـه و انخاب هیات رییسـه در ابتدا گزارش رییس هیات مدیره کانون و گزارش مالی قرائت و هر دو به تصویب مجمع رسـید.
پس از آن پیشـنهادات هیات مدیره برای ایجاد تغییراتی در اساسـنامه که قبال در جلسـات متعدد تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود به مجمع عمومی ارائه گردیده به تصویب
محمع رسید.
انتخابات همان شب بصورت انالین برگزار گردیده و نامبردگان بشرح ذیل بعنوان اعضای انتخابی هیات امنا انتخاب گردیدند:

اعضای هیات امنا:

 -1محمد حسین کامیاب
 -2ارسالن مهاجر
 -3اسمعیل زاهدی
 -4حسین زرشکیان
 -5چنگیر صدر
 -6محمد توفیقی
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شاهنامه بنای آن را به دوره کیخسرو نسبت می دهند.برخی ازمردم بومی ساخت ان به دست
بشـر را ناممکن می پندارند.سـازه ای که بنا بر اقوال گوناکون سـاخت آن چند صد سـال به طول
انجامیده اسـت .شـیده اللمی در گزارشـی در شـماره  36ماهنامه شـبکه آفتاب در این باره می
نویسـد":طوالنی تریـن کاریـز جهـان بـا عمیـق تریـن مادر چـاه با  33کیلومتر طـول و  470حلقه
چاه آن قدر عظمت دارد که به اعتقاد شماری از مردم گناباد اصال ساخته دست انسان نیست!
آن هـا بـاور هایشـان را بـه افسـانه هـا آمیختـه اند...سـابقه ای چنـد هزار سـاله دارد که تـا دوران
هخامنشیان عقب می رود...در شاهنامه نامش را نوشته اند .مردم آن بخشی از تاریخ شهرشان
را بیشـتر دوسـت دارند که به شـاهنامه می رسـد .این قنات از دو رشـته اصلی به نام های قصبه
و دوالب تشـکیل شـده اسـت.مادرچاه آن در دامنـه سـیاه کـوه و مظهـر کنونـی قنـات در جنـوب
محلـه معـروف بـه قصبـه شـهر(کوی شـرقی) قـرار دارد.در فاصلـه  683متـری کانـال اصلی به دو
شـاخه فرعی و این شـاخه ها به شـش شـاخه فرعی تقسـیم می شـوند.این تقسـیمات به منظور
پیشـگیری از قطع جریان آب در اثر ریزش های احتمالی بوده اسـت.تعداد چاه های آن به 472
حلقه بالغ می شـود.حفر مادر چاهی به عمق  340متر در سـه مرحله و سـه طبقه و برداشـت
خـاک بـه میـزان  73میلیـون متـر مکعـب در عمقـی حدود سـیصد و چهل متـر با کمترین خطای
محاسبه در مسیرویا شیب بندی ،موید نبوغ مهندسی ایرانی و در نوع خود شاهکاری بی نظیر
در جهان اسـت و در حال حاضر نیز با دبی  160لیتر بر ثانیه نیاز های یک شـهر هشـتاد هزار
نفری را برآورده می کند.نخسـتین بار هانری گوبلو پروفسـور فرانسـوی که سـخت مخالف روش
های سـنتی تحصیل آب و معتقد به فناوری نوین ی چون حفر چاه و اسـتخراج اب به وسـیله
پمپ بود در سال هزار و نهصد و چهل میالدی ماموریت یافت که از قنات قصبه کناباد بازدید
به عمل آورد.حاصل بازدید او تغییر نظراتش در باره شـیوه های سـنتی و نوین تحسـیل آب بود
که به نوشتن کتابی به نام "قنات،فنی برای دستیابی به آب" انجامید که توسط ابوالحسن سروقد
مقدم و دکتر محمد حسـین پاپلی یزدی به فارسـی برگردانده شـد و سـالها بعد سـعید توکلی فر
از روی آن فیلم مسـتندی به نام قنات قصبه گناباد سـاخت.
در ادبیات کالسیک نیز رد پای قنات قصبه گناباد قابل مالحظه است.فردوسی در داستان دوازده
رخ اشاراتی به آن دارد:
ز زیبد همی تا گنابد سپاه در و دشت از ایشان کبود و سیاه
در جنـگ تـوران و ایـران در داسـتان دوازده رخ ،گنابد(نـام قدیمـی گنابـاد) مقـام لشـگر ایـران و
دشـت زیبـد محل قـرار تورانیـان بود.
سپه را سوی میمنه کوه بود ز جنگ دلیران بی اندوه بود
سوی میسره رود آب روان چنان در خور آمد چو تن را روان
منطقـه زیبـد و گنابـد خشـک و بـی آب بـوده و برخـی از پژوهشـگران بـر ایـن باورنـد که اشـاره
فردوسی در ابیات باال به رود همین مظهر قنات است ؛چرا که رودی در آنجا جاری نبوده است.
ناصر خسرو از این قنات در سفرنامه اش چنین یاد می کند:
"چـون از شـهر تـون برفتیـم آن مـرد گیلکـی مـرا حکایت کرد کـه وقتی از تون به گناباد می رفتیم.
دزدان بـه بیـرون آمدنـد و بـر مـا غلبـه کردند.چنـد نفر از بیم  ،خود در چاه کاریز افکندند.بعد ،از
آن جماعـت یکـی را پـدری مشـفق بـود و یکـی را بـه مـزد گرفـت و در آن چاه گذاشـت تا پسـر او
را بیرون آورد.چندان ریسـمان و رسـن که آن جماعت داشـتند حاضر کردند و مردم بسـیارآمدند.
هفتصد گز رسن فرو رفت تا آن مرد به بن چاه رسید.رسن در آن پسر بست و او را مرده بیرون
کشـیدند و آن مـرد چـون مـرده بیـرون آمـد گفت:آبـی عظیـم در این کاریز روان اسـت و آن کاریز
چهار فرسـنگ می رود".
منابع:
-1قنـات قصبـه گنابـاد یـک اسـطوره نوشـته دکتـر محمـد حسـین پاپلـی یزدی،رجبعلـی لبـاف
خانیکی،مجیـد لبـاف خانیکی،عبـاس جاللی،فاطمـه وثوقی(انتشـارات پاپلـی)
-2قنـات هـا ،فنـی بـرای دسـتیابی بـه آب نوشـته هانری گوبلو ترجمه ابوالحسـن سـروقد مقدم
ومحمد حسـین پاپلی یزدی(انتشـارات پاپلی)
 -3قنات های تفت اثر دکتر محمد حسین پاپلی یزدی و همکاران(انتشارات پاپلی)
-4مستند قنات قصبه گناباد ساخته سعید توکلی فر (یوتیوب)اپارات
-5قنات قصبه گناباد نوشته شیده اللمی (ماهنامه شبکه آفتاب شماره )36
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قنات قصبه گناباد یک اسطوره

مهندسی آب رسانی در فالت خشک ایران
محمودآموزگار

مورخـان بـر ایـن باورنـد کـه در فلات خشـک و کـم آب ایـران ،پی بردن به اینکـه ترکیب آب و
زمین تولید ثروت می کند؛بر اهمیت آب افزود و اولین نهاد های حکمرانی در این سـرزمین
حول محور آب،تسلط بر آن و توزیع آن شکل گرفت و از این رو میرآب ها را نخستین حاکمان
ایـن سـرزمین بـه شـمار مـی آورنـد.از تـوده مـردم آن کـه به کانـون قدرت نزدیک تر بود سـهم
بیشتری از آب نصیبش می شد و آن که دورتر کم تر.حکمرانی عادالنه ایحاب می کرد که برای
توزیع عادالنه تر آب چاره جویی شـود.این موضوع برنامه ریزی ویژه ای بر اسـاس اسـتفاده
از دانش و امکانات موجود می طلبید.مهندسـی قنات،فناوری ایحاد سـازه هایی در زیرزمین
برای رسـاندن اب به مسـافت های دورتر نتیجه این تدبیر بود که قرن های متمادی آب مورد
نیاز مردم این سـرزمین را تامین می کرد.فناوری که در پی غلبه بر طبیعت نبود و نشـانی از
صلـح طلبـی مردمـان ایـن سـرزمین بود.دانـش بومـی که با آغاز تحوالت عمدتـا اقتصادی دهه
چهل شمسـی به کناری نهاده شـد وسیسـتم حفر چاه های عمیق و اسـتحصال اب از اعماق
چاه به وسـیله پمپ موجب افت آبهای زیر زمینی و زوال تدریجی قنات ها گشـت و ناگزیر
لوله کشی برای رساندن آب جایگزین آن شد؛ اما بنا بر آمارموجود هنوز حدود  36000قنات
فعال در کشـور قابل شـمارش اسـت 11.رشـته از این قنات ها به فهرسـت میراث جهانی راه
یافته ودر چهلمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند.در این یادداشت
بـه معرفـی برخـی از آنها می پردازیم.
 -1قنات بلده فردوس،در شـهر فردوس واقع شـده و بنای آن به دوره ساسـانی نسـبت داده
می شـود .گفته می شـود که محاسـبات تنظیم آب آن به شـیخ بهایی منسـوب اسـت؛کاریزی
با پانزده رشـته قنات و چهار چشـمه جوشـان که اب های پراکنده را در یک شـاه جوی جمع
آوری مـی کند.قنـات بلـده علاوه بـر آبیـاری بخش هـای زیادی اززمین های کشـاورزی اطراف
شـهر فردوس ،پس از پیمودن سـی و پنج کیلومتر بیش از دوهزار وسـیصد وهشـتاد هکتار از
زمین های کشـاورزی و هزار و هشـتصد قطعه باغ را سـیراب می کند.در گذشـته نه چندان
دور در دو طـرف شـاه جـوی تـا شـهر فـردوس مسـافتی بـه طـول بیسـت کیلومتـر درختـکاری
بـود کـه امـروزه از ایـن درختـان مسـافتی بـه طـول نـه کیلومتر باقی مانده اسـت .آب آن وقف
اسـت؛قناتی که کماکان منبع اصلی آبرسـانی به باغات و زمین های کشـاورزی و حتی اسـتخر
هـای پرورش ماهی اسـت.
 -2قنات زارچ با قریب هشـتاد کیلومتر طول ،در دوران پیش از اسلام در شـهر زارچ یزد بنا
شـده و از ویژگی های معماری آن مسـیر هفتاد پله ای آن است.مسـجد جامع یزد به منظور
آب رسـانی به مومنان در حریم این قنات سـاخته شـده اسـت .قنات زارچ دارای سـه سرشـاخه
بـه نـام هـای شور،شـیرین و ابراهیـم خویدکـی اسـت که در حال حاضر بـه دلیل حفر بی رویه
چاه های عمیق و افت سـطح آب های زیر زمینی دو شـاخه شـیرین و ابراهیم خویدکی در
ابتدا کم آب و سـپس خشـک شـده اند و امروزه فقط شـاخه شـور فعال اسـت.در حال حاضر
حدود هشـتصد خانوار و چهل هکتار باغ از آب این قنات اسـتفاده می کنند.
 -3قنـات حسـن آبـاد مهریـز در قـرن هشـتم بنـا شـده اسـت .علاوه بـر آبدهـی نسـبتا باال و
عمـق کـم کانـال آبرسـان مهریـز تـا یـزد ،عدم تشـکیل الیه هـای گچی و نمکی در طول مسـیر
که آب قنات را با همان کیفیت اولیه و بدون داشـتن هرگونه امالح از جمله منیزیم،کلسـیم
وسـدیم به آبادی های پایین دسـت سـرازیر می کند از ویژگی های این قنات است..بیشـترین
اسـتفاده از ایـن قنـات بـرای کشـاورزی و شـرب بـوده و در طـول مسـیر در آب انبـار ها ذخیره
می شـده و عالوه بر آبیاری باغات و اراضی سـر راه آسـیاب ها را هم به حرکت در می آورده
که معروفترین آن ها آسیاب میرزا نصرالله بوده است.آسیاب میرزا نصرالله در دوره قاجاریه
در پایین دسـت باغ پهلوانپوربنا شـده ومسـقال به عنوان میراث جهانی به ثبت رسـیده اسـت.
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قنات حسـن آباد دارای پنج شـاخه پیشـکار اصلی،پیشـکار کوهی،شـق قنات،کوه سرخی و شاه
نشـینی اسـت که امروزه تنها شـاخه شـق قنات فعال اسـت.
 -4قنـات گوهرریـز جوپاریکـی از فعالتریـن قنـات هـای منطقه جوپار کرمان اسـت.قناتی که
در دوره صفویـه سـاخته شده،سـه هـزار و پانصـد و پنجـاه و شـش متـر طـول و 139حلقه چاه
دارد و حدود سـیصد و سـی هکتار از اراضی و باغات جوپار را آبیاری می کند.گفته می شـود
که آنتونی اسـمیت جهانگرد و جانور شـناس بریتانیایی در سـال  1329برای نوشـتن پایان نامه
خـود در بـاره ماهـی سـفید کـور از ایـن قنـات بازدیـد کرد.هـر چند در آن سـفر موفق به دیدن
ماهی سـفید کور نشـد اما سـفرنامه خود را به نام ماهی سـفید کوردر سـال  1953منتشـر کرد
که با اسـتقبال زیادی روبرو شـد.کتابی که به چند زبان ترجمه شـد.در همین سـفر مسـتندی
هـم در بـاره قنـات در ایـران برای بی بی سـی سـاخت.
 -5قنـات هـای دوقلـوی اکبرآبـاد و قاسـم آبـاد بـروات بـم که از جملـه دالیل ثبت آن ها دوقلو
بودن آن هاسـت.اکبرآباد قناتی اسـت در روسـتای اکبرآباد از توابع بخش ریگان شهرسـتان بم
کـه طـول آن  1100متـر و سـی و پنـج میلـه چـاه دارد.عمـق مادرچـاه هفـت متروفاصلـه آن تا
مظهر دویست متر و دبی آن هشت لیتر بر ثانیه است.قنات ملک اهل روستاست و اراضی
زیر کشـت آن بالغ بر شـانزده هکتار اسـت.قنات قاسـم اباد هم دو هزار وسـیصد متر طول
وپنجاه میله چاه دارد.عمق مادر چاه چهل و چهار متر و فاصله اش تا مظهر  300متر اسـت
و دبی آن  139لیتر بر ثانیه اسـت .این قنات هم ملک روسـتاییان اسـت و صد هکتار اراضی
کشـاورزی را آبیاری می کند.
 -6قنات مون اردستان که قدمتش به هشتصد سال پیش می رسد،تنها قنات دوطبقه جهان
اسـت .در هر طبقه این قنات آب مسـتقال جریان دارد و آب هیچ یک از طبقات به دیگری
نفوذ نمی کند.این قنات با درنظر گرفتن شـرایط اقلیمی سـاخته شـده و فناوری به کار رفته
در آن شگفتی برانگیخته است.
 -7قنات وزوان در زمان ساسانیان(حدود دو هزار سال پیش) و در دو کیلومتری شمال شهر
وزوان بنا شـده اسـت.مادر چاه آن در جنوب شـهر میمه اسـت .طول آن یک هزار و هشـتصد
متر وعمق مادر چاه آن هیجده متر و دارای شصت و چهار حلقه چاه است.این قنات دارای
سـه رشـته بوده که از محلی باالتر از بند قدیمی به شـعبات مختلف تقسـیم می شـده اسـت.
در بـاالی بنـد دو شـکاف زیـر زمینـی وجـود دارد و پـس از بنـد کـردن آب بیـن شـکاف هـا،آب
ذخیره شـده در پشـت بند(سـد) را از دهم آذر ماه تا دهم فروردین هرسـال به مخازن بزرگی
کـه در زیـر زمیـن وجـود دارد هدایـت مـی کنـد و پـس از گشـودن دریچه های تعبیه شـده در
سـد بـه تدریـج آب ذخیـره شـده بـه صـورت خـودکار و بـه مـدد نیروی گرانش زمیـن به چرخه
مصـرف روانـه می گردد.
 -8قنات مزدآباد اصفهان با طول هیجده کیلومتر و و عمق صد متردر قسـمت های نزدیک
به مادر چاه و دبی یکصد و ده لیتر بر ثانیه از پر آب ترین قنات هاسـت.
 -9قنـات ابراهیـم آبـاد اراک قریـب نهصـد سـال قدمـت دارد.طـول آن  11کیلومتـر اسـت و از
کـوه هـای هفتـاد قلـه سرچشـمه مـی گیرد و پس از طی یازده کیلومتـر در زیرزمین درنزدیکی
روسـتای ابراهیم آباد از زمین خارج می شـود.در طول این مسـافت  350میله چاه حفر شـده
اسـت.کاربرد اصلـی ایـن میلـه هـا تخلیـه خـاک حاصل از کنـدن راهرو(کانال) قنات به سـطح
زمین(مظهر) و همچنین تهویه راهرو و تامین اکسیژن بیشتر برای کارگران و مهندسان قنات
اسـت.ارتفاع مادرچـاه قنـات بیـش از یکصـد و ده متـر اسـت و در حـال حاضر بـه صورت دوره
ای نزدیـک بـه صـد هکتـار از اراضـی کشـاورزی ابراهیـم آبـاد را ابیاری می کند.
 -10قنـات قصبـه در شـهر گنابـاد در  260کیلومتـری جنـوب شـهر مشـهد بنـا شـده اسـت .به
گمـان قـوی سـاخت آن بـه زمـان هخامنشـیان بـاز مـی گردد؛هرچند که برخـی منابع از جمله
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یادداشت سردبیر
را نخواهنـد داشـت و منـازل مسـکونی کـه از آنهـا بـه واحدهای خوابگاهی و اسـتراحت مردم
یاد می شـد ،همچنان محل کار و فعالیت شـغلی سـاکنان آن خواهد شـد آنگونه که در دوران
کرونا شـده اسـت ،پاسـخ گویی به این پرسشـها به گونه ای صریح و محکم دشـوار اسـت اما
آنچـه پیداسـت ،بایـد در کنـار فعالیـت هـای روزانه و مدیریت اجرایی امور ،منابع بیشـتری به
شناسـایی تهدیدات پیش بینی نشـده ،تجهیز سـازمانهای مربوطه ،آموزش مداوم و ضرورت
ارتقای بهداشـت و دولتی کردن واحدهای تحقیقاتی و تولیدی ،بهداشـتی ،پزشـکی و دارویی،
اختصـاص یابـد .تـا بـرای نمونـه دیگـر تجربـه تلخ عدم توانایی کشـورها مانند کانـادا در تولید
واکسـن کرونا را شـاهد نباشـیم  ،دریک دهه گذشـته بسـیاری از این واحدها از سـوی دولت به
بخش خصوصی واگذار شـده و آنان نیز توجه خودرا به بازار متمرکز کردند ،بازاری که هدف
اصلی آن ایجاد تقاضا و تولید بیشتر کاالهایی است که سود فراوانتر و سریعتری داشته باشد
نـه امـکان رویارویـی بـا معضالت و مشـکالت عمومی و ملی.

هیات تحریریه مجله مهندس تصمیم گرفت  ،یادداشت سردبیر این شماره به موضوع کرونا
و نیز گفتگویی کوتاه با مهندسان عضو کانون اختصاص یابد .

سخنی با اعضا و مهندسان غیر عضو کانون
بهترین راه مشارکت در فعالیت های اجتماعی و تاثیرگذاری بر روند تصمیم سازی و مدیریت
کالن جامعـه ،حضـور فعاالنـه و مسـئوالنه در نهادهـای مدنـی و حرفـه ای اسـت  .روز بـه روز
جایگاه تشـکل های صنفی و حرفه ای در مجامع ملی ،محلی و بین المللی برجسـته تر می
شـود و اراده و باورهـای سیاسـی و اجتماعـی فـردی در قالـب تشـکل هـای مدنـی و حرفـه ای
پخته تر و کارامد تر می شـود  .از این تشـکل ها به عنوان بهترین و سـالم ترین ارتباط میان
حکومـت و جامعـه و روابـط میـان ملـت هـا نیز می توان اسـتفاده کرد .
حـال کـه بـه اهمیـت جایـگاه کانـون مهنـدس بـه عنـوان یکـی از اصیل ترین تشـکل صنفی –
مهندسی جامعه متخصصان ایرانی – کانادایی پرداختیم الزم است که نکاتی را به همراهان،
دوسـتان عضـو و غیـر عضـو کانون یـاد آوری کنیم.
همانگونه که در وب سایت کانون و در تشریح مزایای عضویت در آن مالحظه می فرمایید،
این کانون ضمن آنکه امکان حضور فعاالنه و موثر اعضا را فراهم می کند  .همچنین فضای
مناسـب امـکان ارتقـای آمـوزش و بـه روز کـردن اطالعـات حرفـه ای را در قالـب کمیتـه هـای
تخصصـی را نیـز فراهـم مـی کنـد ،بـا عضویت در آن شـما می توانید با همقطـاران و همکاران
خود بیشـتر آشـنا شـوید و بالطبع به فرصت های شـغلی نیز دسترسـی بهتری داشـته باشـید
ضمـن آنکـه ایـن کانـون در ارتبـاط ارگانیـک بـا سـایر تشـکل هـا و انجمـن های هم سـو زمینه
ارتباطـات گسـترده تـر حرفـه ای و اجتماعـی را امـکان پذیـر مـی کنـد  .این تشـکلها  ،موقعیت
حرفه ای ما را به عضوی از جمع واالی متعلق به "جامعه مهندسـی " ارتقا می بخشـد یعنی
از جـز بـه کالن و از فـرد بـه جمع میرسـیم.

نخست کرونا و شوک سهمگین ناشی از آن ،پیش بینی چگونگی آینده مناسبات اجتماعی و
سازو کارهای نهادهای اجتماعی  ،خدماتی  ،صنعتی  ،بازرگانی  ،تولیدی را در همه زمینه ها در
هاله ای از ابهام قرارداده است  .اندیشمندان و کارشناسان حوزه های مختلف از ارائه تصویر
دقیق و پاسـخگویی صریح به سـواالت پیرامون این بحران ناتوانند اما به درسـتی سـواالت و
نگرانی های خود را دراین باره مطرح کرده اند .بر این باوریم ،تالش برای پاسـخگویی به این
سـواالت و تاکید برآمادگی و اختصاص منابع بیشـتر برای اجرای طرح های ضروری در مقابل
این بالیا و یا حتی سـنگین تر از آن بخشـی از هویت و عناصر تشـکیل دهنده دنیای پس از
کرونا خواهد بود .این مهم در کشـورهای مختلف ودرمیان کارشناسـان رشـته های گوناگون
بازتاب و تجربیات متفاوتی بر جا گذاشـته اسـت .برای نمونه عده ای براین باورند که از این
پـس توجـه بـه بیولـوژی بیشـتر از تکنولـوژی ویـا ایدلوژی خواهد بود و برهمین اسـاس منابع
مالی بیشـتری به این بخش اختصاص خواهدیافت.

حضرت موالنا چه زیبا درتوجیه این هم گرایی های انسان محور می گوید:
سال ها پرسیدم از خود کیستم ؟
آتشم ،شوقم ،شرارم ،چیستم ؟
دیدمش امروز دانستم "کنون ..
اوبه جز من  ،من به جز او نیستم

درمیـان تعجـب و عـدم بـاور بسـیاری از کشـورهای غربـی بـه نحوه مقابله و کنترل و سـازمان
دهی منابع و تجهیزات و اجرای برنامه های واکسیناسیون در کشورهای با حکومت متمرکز
وابسـته مانند چین و سـایر کشـورهای کمونیسـتی ،سـریعتر ،وسیع تر و با مشارکت باالتری از
تـوده هـای مـردم همـراه بـود؛ چـرا که این دولتها کنترل بیشـتری بر منابـع و امکانات عمومی
کشورشـان دارند ،علیرغم مهار نسـبتا موفق این ویروس طی کمتر از دوسـال گذشـته هنوز
هم بسـیاری می پرسـند ،این معضل کرونا ،چه تاثیری بر تعامل انسـانها با همدیگر خواهد
داشـت ؟ آیـا بازارهـا همچنـان عرصـه تاخـت وتاز فعالیت های دیجیتـال و آنالین خواهد بود،
آیـا داون تـاون یـا همـان مرکـز شـهرها و برجهـای تجـاری و اداری دیگـر آنچنان رونق گذشـته
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