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دست اندرکاران همایش پنجاهمین سال بنیان گذاری دانشکده ی مهندسی در جمع آوری اطالعات و تاریخچه ی دانشکده ی 
مهندسی هیچ گونه نقشی نداشته و گفت وگوهای مندرج در کتاب به جز گفت وگو با دکتر جدبابایی تمامًا توسط این جانب 
به صورت صوتی/ تصویری انجام شده و سپس اهم مطالب آن به صورت نوشتاری تدوین و جهت تأیید صحت آن به 

آگاهی پیش کسوتان رسانده شد.
   جدول های آمار داده شده نیز به تنهایی توسط این جانب از سال ها قبل تهیه شده بود و در سال 1381 آمار جمع آوری 
شده تا آن تاریخ در قالب مقاله ای با نام این جانب در نشریه ی » دانش آموخته « به چاپ رسید. پس از آن ، در سال 
1393 مطالب تکمیل و با هزینه ی شخصی تایپ و فصل بندی شد. در برگزاری همایش دانش آموختگان سال 94 ، فایل 
پی دی اف آن را در اختیار دبیر همایش گذاشتم تا به لوح فشرده ی اهدایی به شرکت کنندگان اضافه گردد. بعد از همایش 
به مدت بیش از یک سال وقت صرف تکمیل مطالب و تهیه ی پیوست هایی با ذکر مأخذ نمودم. در پیش گفتار کتاب 
چه گونگی تدوین کتاب ذکر شده است. آقای دکتر خیاطیان رئیس دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر و دبیر همایش ، 

هزینه ی چاپ کتاب را تقبل کردند و پس از انتشار ، نسخه های کتاب در اختیار ایشان قرار گرفت.
   در نتیجه از مدیرمسئول محترم و شورای دبیران تقاضا دارم در شماره ی آینده ی نشریه ، اصالحیه ای درباره ی مطالب 

مندرج در صفحه ی 21 در رابطه کتاب تألیفی این جانب درج شود.

باسپاسواحترام
مینونعمتاللهی

طاهری منصور گرانقدر استاد از یادی « مطلب مقدمهی دربارهی
بهار1399 و انارکی«کهدرشمارهی103و104زمستان1398
نعمتاللهی مینو مهندس خانم ، رسیده چاپ به گزارش نشریهی
پیشینهی « کتاب تألیف و گردآوری چهگونگی مورد در توضیحاتی
دانشکدهیمهندسیدانشگاهشیراز«ارسالکردهاندکهباتشکراز

ایشانبهچاپمیرسد.



105
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
9 

ان
ست

تاب
 

76

ب
زتا

با

                                                                                 بازتاب

درناامیدیبسیامیداست

شورای محترم نویسندگان نشریه ی ارزشمند » گزارش « سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

احترام و درود بسیار تقدیم به شما گرامیان که سال هاست آرام و بی ادعا فصل نامه ای را مدیریت و منتشر می کنید که به منزله ی هدیه ای 
ارزش مند برای خانواده ی مهندسی کشور است. تالش خستگی ناپذیر شما نه تنها به دور از هرگونه حب و بغض، بل که با محوریت دانش 
و تخصص مهندسی بوده است و همواره دست آوردهای گران بها برای کل جامعه داشته است. دست آوردی که هدف غایی و نهایی حرفه ی 

مهندسی است ، بر پایه ی اخالق و منش حرفه ای. 
    نامه ی آقای دکتر آهنگ کوثر در صفحه ی 64 شماره ی 102 نشریه ، حاکی از آن است که خوش بختانه اجرای پروژه ی سد تنگ سرخ 
برای همیشه متوقف شده است. این مژدگانی گران سنگی برای مردم شیراز است که از خطر بالقوه ی فاجعه ی فرو ریختن سد وارهیده اند ؛ 
فاجعه ای که متخصصان زمین شناسی رخ دادن آن را به علت نامناسب بودن ساختار زمیِن محل سد ، بارها هشدار می دادند. هشدارهایی که 

هنوز ادامه دارد و نمونه های آن در همان شماره ی نشریه به چشم می خورد. 
   نقطه نظرهای موافق و مخالف تکمیل این پروژه که در شماره ی 93 نشریه به چاپ رسید ، تصویر روشنی از خطر این سد که بخشی از 
شهر شیراز را تهدید می کرد به نمایش گذاشت. این رفتار علمی بی طرفانه ی شورای نویسندگان در برخورد با چنین مسئله ی مهم و حیاتی 
جای سپاس گزاری بسیار دارد. البته نمونه ی مطرح کردن تخصصی مسائل و مشکالت مهمی از این دست در نشریه ی گزارش در طول 
عمر سی ساله ی آن  فراوان است. امید است این فصل نامه ی گران قدر ، به همت شورای نویسندگان هم چنان پویا و توانا در خدمت رسانی 

به جامعه موفق باشد.
   پیشنهاد آقای دکتر آهنگ کوثر مبنی بر واگذاری محل پی سازی سد و نیز محل خاک برداری شده در جنوب پارک کوهستانی دراک و 
غار بزرگ پدیدار شده در آن به دانشگاه شیراز ، به منظور عبرت  آموزی دانشجویان که طراحان و مجریان آینده ی این گونه پروژه ها هستند، 
می تواند به آن ها درک واقعی و روشنی از اهمیت مسائل پایه ی مهندسی ارائه دهد تا نتیجه ی تلخ و زیان بار تصمیم  گیری های شتابزده ی 
تک بعدی را در نمونه ای واقعی مشاهده کنند. این عبرت  آموزی ، سرمایه های هزینه شده در این پروژه را به ثمری سازنده برای کل جامعه 
تبدیل خواهد کرد. از هیأت مدیره ی محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس انتظار می رود برای اجرایی شدن پیشنهاد آقای 
دکتر کوثر ، پی گیری و اقدام مؤثر به عمل آورند ؛ چراکه دلیل وجودی سازمان همین گونه اثرگذاری ها بر دانش و حرفه ی مهندسی در 

خدمت به کشور است.
   جای آن دارد به همکاران و اعضای گرامی خانواده ی مهندسی کشور پیشنهاد کنم بار دیگر نشریه ی شماره ی 93 گزارش و نیز مقاله ی 
»پیش از سیل«، درباره ی سد موصل عراق، در شماره ی  92 را با دقت مطالعه فرمایند ، تا نمونه ی سرنوشتی که بنا بر نظر متخصصان 
زمین شناسی ، با ارائه ی مستندات می توانست، به علت همانندی جنس زمین محل در انتظار سد تنگ سرخ باشد یادآوری شود. در آن مقاله 
پایین دست بررسی شده است. پیش بینی ها و هشدارهای  از ساکنان  وضعیت خطرآفرین و تهدید سد موصل عراق برای چند میلیون نفر 
متخصصان  پیش از اجرای آن سد ، شوربختانه ، مورد اعتنایی دیکتاتور وقت عراق قرار نگرفت. از تاریخ آبگیری سد موصل در سال 1985 
تاکنون گروه بزرگی از مهندسان و کارکنان فنی در تونل زیر سد ، یک سره مشغول تزریق بتن به درون غارهایی هستند که در اثر آب 
شستگی در زمین یکی پس از دیگری به وجود می آید. مقاله با ارائه ی مستندهای ماهواره ای نشان می دهد که با وجود این همه فعالیت دائمی 

سنگین و غیر اقتصادی ، متأسفانه خطر فرو ریختن سد و نابودی بخشی از سکونت گاه های پایین دست قطعی است.
    با آرزوی سربلندی همکاران ارجمندی که فعالیت هایشان بر پایه ی اخالق حرفه ای استوار است. 

محمدهادیطلوع
کارشناسارشدعمران


