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 !هاي كريسمس بر شما مبارك باد شب
گويند هيچ كجا وطن نشود، ولي بايد به خـود قبوالنـد كـه در           مي

ن را در آن    واليتي كه يك چهارم، يك سوم و يا شايد نيمي از عمرما           
ايم تا كي بايـد احـساس غريبـي و دوري از وطـن داشـت؟        گذرانده

دستكم كمي كوتاه بياييم و از همين مكان يك مـيهن دوم بـسازيم،              
هرچند كه نامادري هرگز جاي مادر را پر نخواهد كـرد، امـا دور از               

گاهي هـم او را      عقل نيست كه براي تسكين خودمان هم كه شده، گه         
هدف از اين مقدمه تبريك سال نـو دوم ماسـت در            . مامان صدا كنيم  

. ميهن دوم ما يعني آلمان يا اروپا يا هر جاي ديگـري غيـر از ايـران                
 و يك بار    گذاريم را پشت سر مي   ميالدي   ٢٠٠٦روزهاي پاياني سال    
 . كنيم كريسمس را تجربه ميهاي  ديگر آرامش شب

ر آلمـان   گروه پاسخگويان كانون مهندسين و متخصصين ايراني د       
فرارسيدن عيد كريسمس و سال نو ميالدي را به شما هموندان عزيـز             

 . گويد كانون صميمانه تبريك مي
اول "را تحـت عنـوان      اي   مناسـبت نديـديم، مقالـه      جا بـي   در اين 
چاپ   به ١٢ شماره   "گربه ايراني "،كه در مجله    "، بعد مسيح  كريسمس

 . براي بولتن اين شماره انتخاب كنيمرسيده است، 
 

 اول كريسمس، بعد مسيح
اي كه در اين كشورها به  هاي ويژه ها در يكي از كشورهاي غربي زندگي كرده باشيد، حتما با بسياري از مراسم و سنت اگر سال

ترين اين  ترين و قديمي يكي از پرپايه. هاي آن كاري شوند، آشنا هستيد، ولي ضرورتا نه با تمامي ريزه صورتي جشن گرفته مي
 .هاي كريسمس است  شب ا جشنه سنت

 
 هاي تاريخي كريسمس  ريشه
گرايد، آتش  موقعيت خورشيد، روزها رو به بلندي مي خاطر تغيير هاي باستان پس از خاتمه شب يلدا، يعني زماني كه به رومي
شمار  ها به كيشان آن هم  مثل پيروان عيسي كه از–كردند و از افرادي كه صاحب اعتقادات ديگري بودند  افروختند و شادي مي مي
ها بهره گرفت و همين  فاتيوس از آن سنت بوني. ها شريك و سهيم شوند كردند تا در اين شادي و سرور با آن رفتند  دعوت مي نمي

 سول –هاي باستاني روم  اين ترتيب براي اولين بار كليساي رم بر مبناي جشن به. تاريخ را براي جشن تولد عيسي تعيين كرد
 نور "ها را با مسيح به عنوان  شد، فرمان جايگزيني خدايگان آفتاب رومي  دسامبر برگزار مي٢٥ كه در روز -يكتنوس و ميترااينو
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اي برخوردار شد، براي بزرگداشت  جشن آفتاب با اين تغيير ضمن حفظ فرم سنتي خود، از معنا و محتواي تازه. ، صادر كرد"عالم
 . عيسي مسيح: آفتابي تازه

كنستانتين .  صورت گرفت(٣٣٧–٢٨٥)هاي تقدس آفتاب روميان در زمان قيصر كنستانتين اول  دغام اعتقادات مسيحيت در سنتا
به روزي مقدس براي ) روز آفتاب(در زمان او بود كه يكشنبه . ويژه از نظرسياسي عالقه خاصي داشت به يك چنين ادغامي به
 . حضرت مسيح  مبدل شد

يت به عنوان مذهب رسمي امپراطوري روم اعالم پس از آن كه مسيح
. شد  ژانويه برگزار مي٤هاي كريسمس در روز  شد، در ابتدا جشن

لئوي . اين تغيير و تحوالت اما بدون تنش و به آرامي صورت نگرفت
كبير در خطابه هفتم خود شديدا ابراز نگراني كرده كه مسيحيان 

هاي زيادي هم  تالش. ندتمايل به تشريفاتي الحادي و كفرآميز دار
هاي آفتاب كه  صورت گرفت تا تولد عيسي همزمان با مراسم جشن

در اين رابطه به نقل از . اي غيرمسيحي بود، تعيين نشود داراي ريشه
توان مسيح را با خورشيد  گويند كه چطور مي كشيش آگوستينوس مي

 . كه او خود آفريننده خورشيد است  طراز گرفت، در حالي هم
 
از . هاي به ارث برده از دوران باستان را ملغي نكرده و تنها پوششي مسيحي به آن داده است كدام از سنت ا به امروز كليساي رم هيچت

 . ريشه گرفته است) Osterfest(، عيد پاك مسيحي "اُستارا"و از مراسم ) كريسمس ("ناختن واي"، "ويهن ناتن"ايام 

تر به جشني  رسد كه مسيحيان قبل ازهرچيز بيش به نظر مي.  تولد او در پرده ابهام باقي مانده استسال دقيق تولد عيسي هم مانند روز
 در - يعني روز عروج او -مناسبت ابراز شادي براي تولد عيسي توجه دارند، به زماني با فاصله چند ماهه به عيد پاك  سمبليك به

 دسامبر تيره  و سرد كه 
از اين رو است كه در تعيين زمان مراسم . شود تراحساس مي و از هر زمان ديگري براي معتقدانش بيشنياز به روشنايي و گرماي ا

 . لحاظ تاريخي مد نظر نبوده است كريسمس، تاريخ دقيق تولد او به
 

 كريسمس در دنياي امروز   
آيند و به يكديگر و   گرد هم ميبراساس اين سنت اعضاي خانواده. گردد هاي كريسمس به قرن هجدهم برمي صورت امروزي جشن

 . دهند به آشنايان و دوستان خود هديه مي
ترين دوران كسب و كار در  اند، و از اين رو براي كسبه و صاحبان مشاغل آزاد از پررونق ايام كريسمس و سال نو مسيحي همزمان

 اند  يورو به اين منظور خرج كرده٣٥٠توسط  به طور م٢٠٠٤ها در سال  ها، آلماني پرسي بر اساس همه. شود طي سال محسوب مي

هاي كريسمس كاهش يافته بود، مردم  كشورهاي  كه در آلمان ميزان خريد شب در شرايطي). تر از سال قبل آن  درصد كم٣٨(
 از تر   درصد كم٥( يورو ١٢٨٨يك شهروند آمريكايي به طور متوسط . تر از خود مايه گذاشتند ديگر براي هداياي كريسمس بيش
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 ٧١٦، ايتاليايي )٢٠٠٣تر از   درصد بيش١٤( يورو ١٢٢٣، انگليسي )٢٠٠٣تر از   درصد بيش١٩( يورو ١٢٧٠، ايرلندي )٢٠٠٣
تر از   درصد كم٢( يورو ٥٥١، فرانسوي )٢٠٠٣تر از   درصد كم١٤( يورو ٥٨٢، بلژيكي )٢٠٠٣تر از   درصد كم٢٠(يورو 
 . براي هداياي كريسمس خرج كرده است) ٢٠٠٣تر از   درصد كم٣٥( يورو ٣٨٦و هلندي ) ٢٠٠٣

 
 نيكوالوس و فرزند مسيح

مثل جنوب آلمان (نشين  كه در مناطق كاتوليك در حالي
عمدتا فرزند مسيح براي شادي كودكان هديه ) و اتريش

آورد، در اروپاي امروز اما قبل از هرچيز اين  مي
آفرين  نيكوالوس مقدس است كه نقش عموي شادي

يرا يك پدر  نيكوالوس فون مي. عهده دارد دكان را بهكو
از او به عنوان سنگر . روحاني در قرن چهارم ميالدي بود
در قرن بيستم سمبل . حمايتي كودكان تجليل شده است

نيكوالوس با خورجيني به رنگ سرخ و سفيد هر چه 
خالق اين . تر در فرهنگ عمومي مردم جا افتاد بيش

 Haddon(عروف هادون سوندبلوم ساز م سمبل، كارتون

Sundblom ( براي كارخانه ١٩٣١بود كه در سال 
كوكاكوال در چارچوب كار تبليغاتي صورت امروزي 

قدر موفق بود كه  اين تبليغ آن. نيكوالوس را خلق كرد
شود كه كوكاكوال خالق صورت  مكررا به غلط ادعا مي

 .  مدرن نيكوالوس بوده است
 

  
 

  در اينترنتگاهنامه و بولتن
از اين طريـق    . هاي خبري در سايت كانون نموده است       روابط عمومي گروه پاسخگويان كانون اقدام به انتشار علني گاهنامه و بولتن           

توانند در اختيـار كليـه همونـدان و عالقمنـدان          هاي كانون جهت مطالعه و يا ضبط الكترونيكي مي         تمامي مقاالت مندرج در گاهنامه    
 . يرندكانون قرار گ

 . به بخش انتشارات مراجعه نماييد) de.vini.www://http( سايت كانون درتوانيد  براي اين كار مي
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 مطالعه نشست زمين در تهران
 

در ارتباط با ) Andreas Schenk(آقاي مهندس آندرياز شِنك 
 پديده نشست زمـين     بررسي عيني "كار مطالعاتي خود تحت عنوان      

ــري   ــا روش اينترفرومت ــزرگ ب ــران ب ــدوده ته -SAR(در مح

Interferometrie( "   ــل ــوامبر در مح ــشنبه دوم ن در روز پنج
دكتر هـارموت  . سخنراني كرد به دعوت كانون    دانشگاه فني برلين    

به تفسير و تجزيه و تحليل اين ) Harmut Wesenfeld(وِزنفلد 
 . كار مطالعاتي پرداخت

باعث افزايش روزافزون هاي اخير  ترده شهر تهران در سال  رشد گس 
هاي زيرزميني در تامين آب مورد نياز مناطق شهرنشين و           سهم آب 

 بـه   ١٩٩٤از  . كشاورزي در منطقه تهران و ورامـين شـده اسـت          
هاي زيرزميني از ميزان توليد و نوسازي        سو ميزان مصرف آب    اين
 سـطح   ٢٠٠٤ تا   ١٩٩٤ در فاصله زماني  . ها پيشي گرفته است    آن
متر كاهش    ميلي ٨طور متوسط    هاي زيرزميني در اين منطقه به      آب

با توجه به مختصات خاص ژئولوژيكي شـهر تهـران،          . يافته است 
هاي زيرزميني منجـر بـه نشـست زمـين           كاهش مستمر سطح آب   

اي اسـت كـه در شـهرهاي بزرگـي ماننـد             خواهد شد، اين پديده   
بسته به ميـزان و     . ابل مشاهده است  مكزيكوسيتي و بانكوك نيز ق    

 فراسـاختاري و تخريـب       خـسارات  ايجـاد سرعت ايـن نشـست،      
 . دور از ذهن نيستها  ساختمان

كار در ارتباط با نشست زمين در تهران پرداخـت  اين هاي علمي كار مطالعاتي خود به تشريح نتايج        آقاي شِنك پس از معرفي روش     
 . هاي حاضرين پاسخ گفت و به پرسش

 .  دهند هايي از اين مراسم را نشان مي ها صحنه كسع
 

 هاي هوشمند در مديريت حمل ونقل  كاربرد سامانه
شان ارتقاي ايمني و كارآيي در ترافيـك و   هدف) Intelligent Transportation Systems(هاي هوشمند حمل و نقل  سامانه

هـاي   چـراغ . باشد انتقال اطالعات مي  و  آوري، انبارش، پردازش،     عهاي مدرن جم   آوري حمل و نقل از طريق به كارگيري تركيبي فن        
هـاي هـدايت جريـان ترافيـك،         هاي پارك خودروها، سامانه    هاي الكترونيكي اخذ عوارض، مديريت محل      راهنمايي هوشمند، روش  

 وشمند و خودروي رساني به كاربران، راه ه هاي مدرن اطالع هاي خودكار ثبت تخلفات، مديريت ناوگان، سامانه سامانه
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آقـای دکتـر    . باشند های استفاده می   هایی از زمینه   هوشمند نمونه 
 در  ٢٠٠٦ اکتبـر    ٢٣اهللا رضوانی بـا ایـن عنـوان در روز            امان

بـه  به ایراد سـخنرانی     و به دعوت کانون     دانشگاه صنعتی برلین    
  .  پرداختندزبان فارسی 
التحصیل دانشگاه  رغاهللا رضوانی از هموندان کانون و فا دکتر امان

های  هـدایت     صنعتی برلین در رشته مهندسی هوافضا با گرایش       
. باشـند  چنین تکنیک ماهواره مـی     و هم  هوایی   ترافیکپرواز و   

های فنـی، عملیـاتی، مـدیریتی، حقـوقی و           تخصص ایشان جنبه  
مراقبـت پـرواز،    . گیرد اقتصادی حمل و نقل هوایی را در برمی       

 ریـزی و مـدیریت   یی، برنامـه هـای هواپیمـا   مدیریت شرکت

چنـین   فرودگاه، اقتصاد، سیاسـت و حقـوق هوانـوردی و هـم           
هـای تخصـصی و      مدیریت کیفیت در هوافضا از جملـه زمینـه        

هـای   زمینه اصلی تحقیقات ایشان سیستم    . باشند کاری ایشان می  
مدرن مدیریت ترافیک زمینی فرودگـاه بـوده، ایـشان در ایـن           

بیـق توانـایی و خـصوصیات       منظـور تط   چارچوب روشی را بـه    
های خاص هـر     های مدیریت ترافیک زمینی به نیازمندی      سیستم

در حـال حاضـر ایـشان در ایـران بـه            . اند فرودگاه ابداع نموده  
از . باشـند  فعالیت دانشگاهی و فعالیت در اقتصاد آزاد مشغول می 

موضوعات مدیریت ترافیک   ایشان مقاالت متعددی در ارتباط با       
  .اند منتشر گردیده... های هوشمند حمل و نقل، تجارت الکترونیکی و غیره ههوایی، سامان

   .دهند هایی از مراسم سخنرانی ایشان را نشان می ها صحنه عکس
  :تر به سایت اینترنتی زیر مراجعه کنید برای آشنایی و اطالعات بیش

php.fa-nemad-index/net.group-nemad.www://http  
  
  

  آلمانی -برگزاری یک شب فرهنگی ایرانی
تحت سرپرستی پروفسور کالوس هازه یک برنامه فرهنگی بـرای اعـضای            پرگامون  اسالمی  فرهنگ   در موزه    ٢٠٠٦هفتم سپتامبر   

. زه به صحبت در ارتباط با محتویات این موزه پرداختنـد          در این برنامه پروفسور ها    . ایرانی و آلمانی پروژه مگاسیتی ترتیب داده شد       
  . تعدادی از اعضای کانون با ثبت نام قبلی در این مراسم حضور داشتند
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در ایـن   . به رستوران رفتند  با یکدیگر   تر   در خاتمه برنامه اعضای ایرانی و آلمانی پروژه مگاسیتی برای صرف شام و آشنایی نزدیک              

های ساختمان و مسکن، خانم دکتر پرهیزکار و آقای پروفسور حیدری، که معرف حضور             کز ایرانی پژوهش  آیی مسئولین مر   گردهم
حـضور  مسئول آلمانی پروژه آقای پروفسور شِفِر به همراه همکاران ایشان در دفتر فنـی پـروژه                 نیز  و  باشند،   هموندان کانون ما می   

  . داشتند
  

  نمایشگاه هنریبرگزاری 
 های هنر ترین نمایشگاه عنوان یکی از بزرگ) iran.com - Iranische Kunst heute" (هنر امروز ایران –ایران دات کام "

شهر اصفهان تنها شهر ایرانی است که با . شود امروزی ایران است که در موزه هنرهای مدرن شهر فرای بورگ آلمان برگزار می
 های هنری که قرار است ارائه شوند در درجه اول این اساس برنامهبر. یکی از شهرهای آلمان پیوند فرهنگی برقرار کرده است

کننده ساکن  کلیه هنرمندان شرکت. نشانگر واقعیات اجتماعی، مرزهای تعیین شده و دنیاهای متناقض زندگی در ایران هستند
سرپرستی برنامه با موزه هنرهای . ارد ادامه د٢٠٠٧ آغاز شده و تا ژانویه ٢٠٠٦این مراسم از اکتبر . باشند اصفهان و یا تهران می

  :تر مراجعه کنید به برای اطالعات بیش. باشد مدرن فرای بورگ با همکاری اداره فرهنگ این شهر می
  

Kontakt: 
Städtische Museen Freiburg  
Museum für Neue Kunst  
Marienstraße 10 A  
79098 Freiburg  
Tel. 0761/20102581 
Iran.com – Iranische Kunst heute, 20.10.2006-28.01.2007 
http://www.stadtverwaltung.freiburg.de/servlet/PB/menu/1151974/index.html 
 

 
 
  

  مهندسی در تهران -های فنی نشر کتاب
موسسه خـدمات   "و متخصصین ایرانی در آلمان اطالع حاصل کرده است که یک موسسه انتشاراتی در تهران به نام                  کانون مهندسین   

های  های فنی، دانشگاهی و مهندسی، دست به انتشار کتاب         به مدیریت آقای زرویی در راستای چاپ و توزیع کتاب          "فرهنگی فدک 
  . ه استمهندسی زد-های علمی و فنی بسیار ارزشمندی در زمینه

های منتشره از سوی این موسسه انتشاراتی ضمیمه این شماره بولتن خبری و نیز آدرس تمـاس   برای اطالع عالقمندان، فهرست کتاب   
  :شود با آن در زیر قید می
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  موسسه خدمات فرهنگی فدک
  ١٢٦ پالک – بین لبافی نژاد و جمهوری – خیابان اردیبهشت –خیابان انقالب 

  66465831 – 66481096: تلفن
  66482221: فکس

  
گذاری قابل توجهی دست به چنین کار بزرگ علمـی           جای کمال مسرت است که آقای زرویی مدیر محترم موسسه مزبور با سرمایه            

  . نوبه خود از زحمات و فداکاری ایشان کمال قدردانی را دارد کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان به. و فرهنگی زده است
  
 
 

  درخواست همکاری با بولتن خبری
هـای کـار و همکـاران کـانون           بولتن خبری ویژه اعضای کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان، از همـه اعـضا و گـروه                  

 های علمی و تخصصی خود را از طریق ها و برنامه کند که با این بولتن خبری همکاری نمایند و اخبار مربوط به فعالیت درخواست می
  .  بازتاب در این بولتن ارسال دارند گروه پاسخگویان برای

 
 
 
  

  :ضمائم این شماره
  خدمات فرهنگی فدک های منتشره موسسه فهرست کتاب
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 بولتن خبری
  ) ٢٠٠٧ آوریل  ( ٢١شماره  

  
  ویژه اعضای کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان

  
  :در این شماره

 ٢       برشما مبارک باد١٣٨٦سال  •

 ٣        شورای همگانی کانون •

 ٣          اهانپرواز دُر •

 ٤      خبری درباره محیط زیست در ایران •

 ٥      نوروز، بهین یادگار نیاکان ما •

 : پیوست •

   " نابودی اثرطبیعی ملی دماوند وتهدید تنها منبع پاک آب شرب پایتخت"متن گزارش 
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  ! شمسی بر شما مبارک باد١٣٨٦سال 
  
  

 
  

نوروز باسـتانی مـا از      . مورد نخواهد بود    و طبعا چنین آرزویی برای شما عزیزان بی        هنوز زمان زیادی از تحویل سال نو نگذشته است        
  . توان در هر زمان و با هر مناسبتی از آن یاد نمود های ماندگاری است که می آن سنت

این . کند  عرضه می  "نوروز، بهین یادگار نیاکان ما    "ای در این ارتباط تحت عنوان        برای این شماره مقاله   خبری  هیئت تحریریه بولتن    
  .  در برلین به چاپ رسیده است٣ه مقاله توسط آقای پیام یزدیان نگارش شده و در مجله گربه ایرانی شمار

گروه پاسخگویان  
کانون مهندسین و   
متخصصین ایرانی  
ــرای  ــان بـ در آلمـ
ــدان   ــه همونـ کلیـ
خود سالی سرشار   
ــالمتی،  از ســـــــ
شـــــــــادکامی و 

وفقیت آرزومند  م
  . است
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  شورای همگانی کانون
  

 قرار است نشست شورای همگانی کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان در              صبح ١١ در ساعت    ٢٠٠٧ ژوئن   ١٦ه  شنبروز  
ئـه گـزارش عملکـرد      اراظور  به من عنوان یک مجمع عمومی عادی       این نشست در چارچوب اساسنامه به     .  برگزار شود  رستوران حافظ 

در همـین شـورا     . شـود  برای تصویب شورا و پایان دادن به خدمت خود برگزار مـی           ساله خود   دوفعالیت  دوره   در   گروه پاسخگویان 
  .شوند دعوت می به صرف نهار کنندگان شرکتپایان در . آینده انتخاب خواهد شد گروه پاسخگویان جدید کانون برای دو سال

تـر   ها و مباحث مطرح شده خود را هرچه بـیش          گیری صمیمدر این راستا ضروری است که هموندان کانون با شرکت فعال خود در ت             
ای رسـمیت جلـسه بـا     شرکت فعال شما عزیزان، ضمن آن که بر اسـاس ضـوابط اساسـنامه             . در سرنوشت کانون خود دخیل نمایند     

هـای   فعالیـت ای قوی و مستحکم در راستای ادامه         تر از آن خود پشتوانه     کند، مهم  اکتساب حد نصاب شرکت کنندگان را تضمین می       
  . فرهنگی، علمی و صنفی کانون ماست

هـا از    دعوت نامـه  . آورد گروه پاسخگویان از هرگونه ابتکار عمل هموندان برای کاندید شدن فردی یا گروهی پشتیبانی به عمل می                
  . ارسال خواهند شداز تاریخ برگزاری چهار هفته قبل 

، تصمیم بـه کاندیـد      ٢٠٠٧ریزی دقیق تر مجمع عمومی       برای برنامه ! اری کنید برای باروری و زنده نگاه داشتن کانون خود، ما را ی          
  !شدن خود را به ما کتبا یا از طریق تلفن و پست الکترونیکی اطالع دهید

  
  رناهادُپرواز 

کـارکرد  در این علم با مطالعه      . یابد صنایع مدرن گسترش می   عرصه  در  های اخیر    در سال نقش آن   بیونیک از جمله علومی است که       
 دِتلِف هازه مولف کتـابی اسـت        .های طبیعی در موجودات زنده استفاده شود       شود در صنعت از مکانیسم     های زنده، تالش می    ارگانیسم

  . پرواز دَرناها را در مناطقی از برندنبورگ مورد مطالعه و پژوهش قرار داده استاو . "هجوم پاییزی دَرناها"تحت عنوان 
 تـن از  ٤٠٠٠٠ساله شاهد پرواز دسته جمعی حـدود       کیلومتر فاصله دارد، همه    ٦٠های پایتخت آلمان تنها      ازهای که از درو    در منطقه 

هـای   مشاهدات و  بررسـی    . سیرهای مهاجرت دَرناهاست   ترین خط  این مسیر در آلمان یکی از بزرگ      . باشیم این پرندگان جنگنده می   
های طبیعت موجودات جاندار است که برای بـسیاری از عالقمنـدان              و زیبایی  ها نشانگر یکی دیگر از شگفتی    انجام شده توسط هازه     

  . ای برخوردار است های ویژه دانش بیونیک از جذابیت



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. 

 
 

 
٤ 

Bankverbindung 
 
VINI e.V. 
Postbank Berlin 
BLZ            10010010 
Konto.-Nr.   771241-102 

 VINI e.V. 
 TU Berlin | ZTG | Sekr. P2-2 
 Hardenbergstraße  36 A 
 10623  Berlin 
 www.vini.de 

 
 
 

 .ار كندبرگزبا توجه به چنين محتوايي كانون از آقاي هازه دعوت به عمل آورد تا يك سخنراني مصور در اين باره 
 در دانشگاه فني برلين انجام گرفت كه بـا اسـتقبال            ١٩ در ساعت    ٢٠٠٧ فوريه   ٢٣در روز جمعه     "هجوم پاييزي درناها  "سخنراني  
 . كنيد ي از اين مراسم را مشاهده ميهاي جا عكس در اين. كنندگان مواجه گرديد شركت

 

 
 

 خبري درباره محيط زيست در ايران
 

 نابودي اثرطبيعي ملي دماونـد وتهديـد تنهـا منبـع پـاك آب شـرب                 "روه پاسخگويان گزارشي با عنوان      از سوي روابط عمومي گ    
عينا به پيوسـت ايـن شـماره از بـولتن در     در اختيار تحريريه بولتن قرار داده شده است كه به علت مهم بودن محتواي آن        " پايتخت

 . گيرد اختيار هموندان قرار مي
 

 
 

 
 

 درخواست همكاري با بولتن خبري
 بولتن خبري ويژه اعضاي كانون مهندسـين و متخصـصين ايرانـي در آلمـان، از همـه اعـضا و                     

و كند كه با اين بولتن خبـري همكـاري نماينـد             هاي كار و همكاران كانون درخواست مي       گروه
هاي علمي و تخصصي خود را از طريق گروه پاسخگويان بـراي             ها و برنامه   اخبار مربوط به فعاليت   

. بازتاب در اين بولتن ارسال دارند



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. 

 
 

 
٥ 

Bankverbindung 
 
VINI e.V. 
Postbank Berlin 
BLZ            10010010 
Konto.-Nr.   771241-102 

 VINI e.V. 
 TU Berlin | ZTG | Sekr. P2-2 
 Hardenbergstraße  36 A 
 10623  Berlin 
 www.vini.de 

  
  
  

  نوروز، بهین یادگار نیاکان ما
  پیام یزدیان

  
ای  ترین سند فرهنگی ایرانیان است به نوروز هیچ اشاره حتا اوستا که کهن. ، از روزگاران کهن، نوشته و یا سندی موجود نیستدر مورد نوروز

گونه نوروز جمشیدی در  ی دین زرتشت با دین و فرهنگ جمشید، بنیانگذار نوروز ناسازگار است و این ندارد، به روشنی پیداست که اندیشه
  .رانیان تحریف شده استدینی ایکتاب اولین 

  .بیت اشعار اغلب شاعران بوده است هاست که شاه این جنبش اصیل ایرانی قرن. گوی بازسازی کرد توان در اشعار شاعران پارسی ولی نوروز را می
  به جشن فریدون و نوروز جم

  که شادی سترد از جهان نام غم
  )نظامی شرفنامه(
  

  فلسفه حاجی فیروز
های آن پر بدک نیست که به اسطوره و پیدائی قاصد نوروز، حاجی   نوروز و آیینقبل از پرداختن به

  .فیروز بپردازم و سلسله مراتب این آیین را در همین مقاله به جا آورم
طرب  عبارت پر"خندی باب خودم چرا نمیارباب خودم سالم و علیکم، ارباب خودم بزبز قندی ار"

های قرمز و   قبل از آمدن عید با سر و روی سیاه و لباس حاجی فیروز ده روز. فیروز است حاجی
  .ی آمدن  نوروز را به ما بدهد شود تا مژده ای زنگی در دست در بین مردم حاضر می دایره

های هرز دعوت  آوری خار و خاشاک و علف حاجی فیروز صبح چهارشنبه آخر سال مردم را به جمع
ی  خانه همان عدد هفت مقدس که در نجوم همکرد و شباهنگام در هفت نقطه به مصداق  می

زردی من از تو، «: خواند صدا با دیگران می افروخت و هم های معین آتش می آرزوهاست، با فاصله
ی آتش را به  سوری حاجی فیروز مقداری از دوده و بعد از اتمام مراسم چهارشنبه» سرخی تو از من 
  .کرد آروزی اتحاد و همبستگی میمردم ت و برای رف مالید و به راه نامعلومی می صورت خود می

های  داپور استاد زبانمزن وی دیگری است که از زبان خانم دکتر همای ولی حاجی فیروز نماد اسطوره
ز به دلیل ها پیش حدس زده بود سیاهی صورت حاجی فیرو یاد دکتر مهرداد بهار سال زنده«: )١(کنم  آن را برایتان نقل می،شناس باستانی و اسطوره

ای پی  ی تازه کرد، به نکته بازگشت او را از سرزمین مردگان است و اخیراً خانم شیدا جلیلوند که روی لوح اکدی فرود آناهیتا به زمین کار می
  .کند برد که حدس دکتر بهار و ارتباط داستان بنیادین ازدواج مقدس با نوروز و حاجی فیروز را تایید می
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های فرهنگیمتاسفانه در  همین برلین با وجود انجمن
های قشنگ و بزرگ تا به حال به فکر  مختلف با نام

اند و از   جشن ملی نیفتادهی این برپایی هر ساله
 .سوری خبری نیست  فیروز شب چهارشنبه حاجی

تان معتقد بودند که در ذات کهنگی اهریمن ایرانیان باس
و با پاکیزه کردن وسایل منزل و برق  وجود دارد

 در ایام نوروز به جنگ اهریمن  خانهانداختن فلزات
 .رفتندمی

  
  
  
  
  

ها به این سرزمین است و به احتمال زیاد با آیین مقدس مرتبط است و  نوروز جشنی مربوط به پیش از آمدن آریایی: گوید میداپور مزدکتر 
  .کند شده که الهه بزرگ، یعنی الهه مادر، شاه را برای شاهی انتخاب و با او ازدواج می تصور می

النهرین است  آناهیتا که در بین: دهد ترین نماد نوروز است چنین شرح می  بنیادیای را که داپور داستان این ازدواج نمادین و اسطورهمزدکتر 
) نام دوموزی در کتاب مقدس تموز است(شود  عاشق دوموزی یا تموز می

  .کند و او را برای ازدواج انتخاب می
کند که به  آناهیتا یک روز هوس می. تموز در این داستان نماد شاه است

رزمین ی زی شاید آناهیتا الهه. دانیم این تصمیم را نمیعلت . زیر زمین برود
او باید از هفت . برد آالتش را به همراه میآناهیتا تمام زیور. هم هست

دهد که در  ها دستور می آناهیتا خواهری نیز داردکه در زیرزمین است و فرمانروای آنجاست و بسیار حسود است و به نگهبان. زه عبور کندادرو
هایش باقی  گیرند و فقط استخوان ها حتا گوشت تن الهه را هم می در آخرین طبقه نگهبان.  مقداری از جواهرات الهه را بگیرندهر دروازه 

شود، نه گیاهی هست و نه زندگی و هیچکس نیست که برای  نه درختی سبز می. شود از آن طرف روی تمام زمین باروری متوقف می. ماند می
الهه که پیش از سفر از . کنند جویی دعوت می کنند و وزیر الهه را برای چاره اند جلسه می ها که به تنگ آمده  و آنمعبد خدایان فدیه بدهد

  .کند که چه باید بکند های ناگوار آن اطالع داشته قبالً به او وصیت می اتفاق
  

  چهارشنبه سوری
 در چهارشنبه سوری مراسم "بازی تشآ" مراسم  پایانپس از

 بوده که هر خانواده مقداری پول و یا به روایت دیگر "نیشک کوزه"
ایی نمک که نماد شورچشمی و  ای زغال که نماد سیاه بختی و تکه تکه

تک اعضای خانواده از باالی  انداختند و بعد از چرخاندن دور سر تک ی رایج را که نماد تنگدستی بوده را درون کوزه می ترین سکه کوچک
  ».درد و بالی خانه را در کوچه ریختم«: گفتند انداختند و می بام به زمین می پشت

رفتند و  ها می زنی بوده که اشخاصی که وضع مالی خوبی نداشتند با پوشاندن صورت خود بر در خانه  مراسم قاشق"شکنی کوزه"بعد از مراسم 
ای ف حبوبات برای پختن آش و برای ش، به جای آجیلند هرچند که روایت دیگری هم هست کهدکر گونه تامین می آجیل شب عید خود را این
  .کردند و معتقد بودند با خوراندن این آش به مریض بیماری تا شب عید در تن او نخواهد ماند عاجل مریض دریافت می

 به این ترتیب که "قیمخواستگاری غیرمست" و یا "اندازی شال".  و به نوعی خواستگاری از نوع سنتی آن بوده است"اندازی شال"آخرین مراسم 
ی دختر با قرار دادن شیرینی جلوی در منزل به این  مانده و خانواده انداخته و منتظر می ی دختر موردنظرش می خواستگار شال را درون خانه
 به صحبت در صورت مثبت بودن اعضای دو خانواده. ادندد  جواب منفی می به این وصلت قراردادن ترشی باایخواستگاری جواب مثبت و 

  ماند تا چند نفر از  گوش در کوچه منتظر می ند و فالگذارد گوش می ی فال رسیدند قسمت این وصلت را به عهده نشستند و اگر به توافق می می
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ه در طبیعت  که ریش استنوروز تنها جشن ماندگاری
 بنیانگذار ،هرچند که جمشید! دارد و نه مابعد طبیعت

 شخصیتی ، بسیاری از مردماین عید بزرگ ایرانی را
 فروردین به ،ولی قبل از جمشید. دانند ی مییا افسانه

ای که در آن وجود داشته  های ویژه سبب باورها و آیین
 .رفته استهای مقدس به شمار میاز ماه

  
  
  
  

آمد   فال بد می،انگیز بود ها غم ن های آ اگر صحبت. جلوی منزل عبور کنند
 وصلت انجام آمد و  فال خوب می،هایشان شاد بود ولی اگر حرف

  .گرفت می
 از مراسم )امین(اش   ساله۶ به همراه کودک )مسعودی. م(از آقای 

شود  عید که می« :گوید امین می: پرسم فیروز می چهارشنبه سوری و حاجی
خندد و   آقای مسعودی می»!دهد آید و به ما هدیه می حاجی فیروز می

در ایران به ! این ورزیون جدیدی از حاجی فیروز است حتماً«:گوید می
 شود، طور که باید انجام نمی  و مراسم نوروزی آنکند  این مراسم را ممنوع اعالم می و یا ایمنی بیشترهای مختلف و جلوگیری از سر و صدا بهانه

ی این جشن ملی  الههای قشنگ و بزرگ تا به حال به فکر برپایی هر س های فرهنگی مختلف با نام ولی متاسفانه در همین برلین با وجود انجمن
های مختلف نوروزی و پس از  سوری خبری نیست و اگر هم حاجی فیروزی هست در مراسم و جشن  فیروز شب چهارشنبه اند و از حاجی نیفتاده

 و هدیه به ی پاپانوئل از توی کیسه شکالت شود که فرهنگ حاجی فیروز را به همراه ندارد و به شیوه تحویل سال نو در مراسم متعددی دیده می
  ».ایم ای نگرفته فیروز هیچ هدیه که ما از حاجی  در صورتی.دهد ها می بچه

و صورتش را سیاه  گفت حاجی فیروز مزخرف است یعنی که چه؟ انسانی را سر های ایرانی به من می یکی از خانم«: گوید  می)مسعودی(خانم 
  »!...ام گوید من اربابم و من برده کند و می  میپوستان توهین کنند و با مضحکه قرار دادن خودش به سیاه می

ءاله سال دیگر در مدرسه  امین کوچولو انشا. کنند سوری را برگزار می تک و توک مدارس ایرانی جشن چهارشنبه«: گوید  می)شهریاری(خانم 
  ».ت را در کجا خواهد دیددانم اگر مدرسه ایرانی نرود این سن  نمی.فیروز خواهد دید ایرانی چهارشنبه سوری را با حاجی

  
  تکانی خانه

و با پاکیزه کردن  تکانی یاد کرد، ایرانیان باستان معتقد بودند که در ذات کهنگی اهریمن وجود دارد به دنبال مراسم عید نوروز باید از رسم خانه
ایرانیان باستان انسان را مرکب از پنج قوه  یگر به روایتی د. رفتند وسایل منزل و برق انداختن فلزات خانه در ایام نوروز به جنگ اهریمن می

 به موجب اوستا نیرویی است ایزدی و جاویدان که با مرگ تن از بین "فروهر" .پنداشتند  می"فروهر"، و "روان"، "بوی" و، "دین"، "اهو"
ین ایام به دیدار خویشان خود به زمین و فروردگان بازگشت روح مردگان است و ایرانیان معتقد بودند که روح نیک مردگان در ا. رود نمی
شد و تا   مراسم این جشن از بیست و ششم اسفند ماه شروع میشدند، با نو کردن وسایل منزل مهیای پذیرایی از آنان میزندگان  و گردند برمی

   .اول فروردین ادامه داشت
  

  ی عید سبزه
ها را سبز  های کوچکی گندم و جو و عدس و امثال این م عید نوروز در ظرفبرای مراس.  است" عیدی هکشت سبز"یکی دیگر از مراسم نوروز، 

  ، اندازند ها را بیرون می کنند و روز سیزدهم آن ها نگهداری می  از این دهند و تا روز سیزده سین قرار می ی هفت  را در سفره ها کنند و این سبزه می
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  .های ارباب رعیتی دوران ساسانی باشد تواند مربوط به آیین  و بیشتر میتوان از نهادهای جمشید برشمرد این رسم را نمی
تافت و  جم درین هنگام به دنیا بازگشت، و در چنین روزی مانند آفتاب طالع شد و نور از او می": خوانیم  می٢٨٣در ترجمه آثارالباقیه صفحه 

 یعنی روزی "نوروز": بود سبز شد و مردم گفتند وبی که خشک شده مردم از طلوع دو آفتاب در یک روز شگفت نمودند و درین روز هر چ
پس این مراسم در . نوین و هر شخص از راه تبرک به این روز در تشتی جو کاشت

ایران پایدار ماند که روز نوروز درکنار خانه هفت صنف از غالت در هفت استوانه 
  ».نه حدس بزنندبکارند و از روییدن این غالت به خوبی وبدی و حاصل سالیا

! طبیعت دارد و نه مابعد طبیعت  که ریشه در استو اما نوروز تنها جشن ماندگاری
 شخصیتی ، بنیانگذار این عید بزرگ ایرانی را بسیاری از مردم،هرچند که جمشید

ای  های ویژه  فروردین به سبب باورها و آیین،ولی قبل از جمشید. دانند ی میا افسانه
رفته است و ایرانیان طبق  های مقدس به شمار می شته از ماهکه در آن وجود دا

دین راند که آغاز هستی و حیات کیهان در ماه فرو ش بر این باور بودههِندَکتاب بُ
  .دانند و آن زمانی است که شب و روز با هم برابر است  هنگام نیمروز میمزدروز هر

  ببین صحبت عید با مدت گل
  انببین ربط نوروز با عید قرب

  »وحشی بافقی«
خود را کسانی رسید  خود به زمین می  ترین فاصله تعجب نکنید که در اولین ساعات روز اول فروردین یعنی هنگامی که خورشید در نزدیک

مانا توانند سهل و آسان به اصل خود که ه ی خاص می در آن لحظهکه ور آنان جان پرتوی از نور خورشید است با به کردند، میی مرگ  آماده
  .نور خورشید است بازگردند

دهد که  در آن  صحنه مردی را نشان می.  برجا مانده است"کاپو"ی  گواه این مدعا تصاویری است که مربوط به آیین میترا در غاری در ناحیه
بینیم که روی زمین افتاده و شمشیر باالی سر او  ی بعدی همان مرد را می در پیکره. رود چشمانش بسته شده و توسط مرد دیگری به سویی می

.  شرکت کرده است"آیین میترا" است که در مراسم تشرف ای پندارد این نوچه  می"آیین میترا"ی کتاب   نویسنده»ورمارزن«. قرار گرفته است
ی سر او ایستاده قصاب خته باالآ که با شمشیر  مردیاست و تصویر شدن   که چشمانش بسته شده است داوطلب قربانیکسیین صحنه ر اد

در تاریخ  پدر  پس از آن بود که ماجرای قربانی شدن اسماعیل به وسیله.  که شمشیر عشق را برای قربانی کردن او در دست داردعاشقان است
  .چنان ابراهیمی ساختمذاهب، 

  چو اسماعیل قربان شو در این عشق
  ان شود پیوسته در روزکه شب قرب

  )یوان موالناد(
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ی هنگامی که در اولین ساعات روز اول فروردین یعن
رسید  خود به زمین می ترین فاصله خورشید در نزدیک

ور آنان با به کردند، میی مرگ  خود را آمادهکسانی 
ی  در آن لحظهکه جان پرتوی از نور خورشید است 

توانند سهل و آسان به اصل خود که همانا نور  خاص می
 .خورشید است بازگردند

  
  
  
  

. ی تعلیمات آنان مبنی بر آن است که دنیا جای دلبستگی نیست  است زیرا همهیتراییبه طوری که دیدیم قربانی شدن یکی از آداب آیین م
ی حیوانی است و اگر   هنوز در مرحلهانسان باید هرچه زودتر خود را ازین مزبله رهایی بدهد و هر کس به این درجه از شایستگی نرسیده باشد

  .شود هرگز نتواند قربانی شود به ناچار مردار می
  وگر نبود نه این و آن، برو خود را بکن قربان

  دان که مرداری وگر قربان نگردی تو یقین می
  )موالنا(

  لرزد هر که در پیش بتان بر سر جان می
  تلکف تن او الیق قربان نشود بی
  )حافظ(

خورانید به  ها می ای به آن کننده ی مست که مرگ را بر دواطلبان آسان کند نوشابه برای این) قاتل(دین ساقی عشاقان رستین روز فروصبحگاه نخ
ولی با .  از مراسم عید قربان میترائیان استرود که آب دادن به حیوانات قبل از قربانی شدن متاثر گمان می .)ی مرگ  دارندهردو(نام دورائوشه 

های   از ساختهرا کهن جمشید این سنت از بین رفت و شراب انگوری آمد
 را )گاو (خود اوست جانشین دورائوشه کرد و قربانی کردن حیوانات

 از آن پس هندیانی که این عید را با .ها نمود جانشین قربانی شدن انسان
گرفتند این فرمان جمشید را گناهی نابخشودنی دانستند و  ایرانیان جشن می

عتقد بودند جمشید به علت دستور کشتن گاو سلطنتش را از دست داد و م
  .کشته شد

  
  حجاب عشق اگر چشم مرا بندد دم کشتن
  چنان نالم که دست و تیغ قاتل بر هوا ماند

  )دیوان صائب(
عید " "عید اکبر" "عید وصال"یا  و "عید قربان" قبل از مرگ در ی کننده مستی   اشاره به نوشابه"مغان می"، "، شراب وصل"باقی می"ت اعبار
  . میترائیان در ماه فروردین بوده است"عید جمال" "عید رخسار" "دیدار

  
  اما نوروز جمشیدی

و جمشید این پیروزی بزرگ را . امان منجر به پیروزی او گردید ها پیکار بی ی او بر دیوها و ستمگران پس از سال لبهغی انقالب جمشید و  ثمره
ها را در هم آمیخت و  های مذهبی دیگری هم در این ماه وجود داشت ولی جمشید این جشن گرچه جشن. وردین جشن گرفتدر روز اول فر

  .از آن پس جنگ و ستیز از میان مردم از بین رفت.. آزادی، مساوات و عدالت مردم قرار داد نخستین روز فروردین را روز جشن
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 است زیرا یتراییشدن یکی از آداب آیین مقربانی
ی تعلیمات آنان مبنی بر آن است که دنیا جای  همه

 .دلبستگی نیست

سین را به مناسبت هفت  ی هفت  چیدن سفرهایرانیان
 .اند  برگزیده در هنگام سال تحویلی مقدس جادوانه

  
  
  
  

  عید آمد و عید آمد یاری که دمید آمد
  عیدانه فراوان شد، تا باد چنین بادا

  ی قارون شد کیسه درویش فریدون شد، هم
  ی سلطان شد تا باد چنین بادا کاسه هم
  )دیوان موالنا(
پیش از ) فئودالی(ساالری  آمد پیروزی هوشنگ و تهمورث علیه دیو آید پیروزی جمشید پی ی ادبیات فارسی برمی ر بازماندهاگونه که از آث ن آ

ایی نداشتند و دسترنج  کردند از آزادی بهره ی که برای دیوها کار میمها کار کنند و مرد داشتند تا برای آن دیوها مردم را وامی.  استجمشید
های نیاکانش حکومتی بنیاد نهاد که همه مردم از جهت حقوق اجتماعی مساوی بودند و لبیک  رفت ولی جمشید متاثر از آموخته ها به یغما می آن
  "ها صد سال به این سال"در این جمله خالصه شده  از آن زمان  پیروزی توسط مردم این

  پیش ملک ز اقبال نو، نوروزی آرد سال نو
  صد سال ازین سان باد هم"گیرد ز دولت فال نو 

  "دیوان خاقانی"
 در این روز  سوار است،ی اعتدال و مساوات پایهنوروز در روز اول بهار بر 

ها  گیژ روز و شب با هم برابرند و این وی و نیست اثری سرما و گرما که مظهر ستم هستند در این روزو از. ر اعتدال استحتا طبیعت نیز د
گونه تبعیض و استثنایی در نهاد   معتقدند که هیچآنان.  استو البته که خورشید  از منظر میترائیان نماد دادگستری. مظهر اعتدال و مساواتند

و میترائیان این باور را در جهان هستی و نهادهای .  به آن نزدیک شوی خواهی سوخت و اگر دور شوی منجمد خواهی شد اگر،خورشید نیست
  .  بسط دادندشان اجتماعی

  هرچه زان خورشید آید همه عدل است و داد
  .روزن است جور ما زین گنبد فیروزه بی

  "دیوان سنایی"
ای در نظر گرفته و در سقف  هژدر این کاخ اتاق وی« :خوانیم  می۶٩ در ص "تگی با تخت جمشیدسمبنوروز و بنیاد نجومی آن در ه"در کتاب 

 تعبیه شده بود که هنگام طلوع آفتاب در نخستین ساعات روز فروردین همین که "نشانی سنگ"آن روزنی ساخته بودند و در میان کف آن اتاق 
  ».ی تحویل سال بود تابید نشانه  می"سنگ نشانی"پرتو خورشید از آن روزن بر روی آن 

های آن تعبیه  ساختند و روزنی بر سقف بعضی اتاق میبدین شکل هایشان را  بعدها به تقلید از تخت جمشید، دیگر شاهان و حتا مردم خانه
   .ی تحویل سال باشد  معروف بود تا نشانه"روزن بام"کردند که به  می

  به خانه در ز نور قرص خورشید
  ه درتابد به روزنهمان بینی ک

  "دیوان ناصرخسرو"
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 ی اعتدال و مساوات پایهنوروز در روز اول بهار بر 
. طبیعت نیز در اعتدال است در این روز حتا سوار است،

  سرما و گرما که مظهر ستم هستند در این روزو از
ها  گیژ روز و شب با هم برابرند و این وی و نیستاثری

 .مظهر اعتدال و مساواتند

 ،گونه تبعیض و استثنایی در نهاد خورشید نیستهیچ
اگر به آن نزدیک شوی خواهی سوخت و اگر دور 

و میترائیان این باور را در . شوی منجمد خواهی شد
  .  بسط دادندشان جهان هستی و نهادهای اجتماعی

  
  
  
  

 - های رنگین و نو جامهپوشیدن های مراسم نوروز  و اما از مشخصه
 هدیه و -ای نوروزی چنگ و نو-گساری  باده-آزادی زندانیان-حنابندان

  .توان نام برد میرا نوروزی  سین و میر هفت
: نویسد  می"الصفا روضه" ساز و نواهای نوروزی در کتاب  در قسمت

جمشید علم وزن را کشف و فن موسیقی و خوانندگی را که خصوصاً در «
، نوروز "جازحآهنگ ". توان در اشعار شاعران دریافت های مختص به نوروز را می ها و مقام نواها و گوشه. پرداختند بنیان نهاد نوروز بدان می

گنجد  های متعدد دیگری که ذکر آن در این مقاله نمی ی عشاق و پرده هرا، نوروز خردک، نوروز رهاوی، نوروز صبا، نوروز کوچک، نغماخ
  .ها سراغ گرفت توان در اشعار شاعران از آن ایی است که فقط می ها و نواهای از یاد رفته گوشه

  ای بلبل خوشنوا به نوروز
  جاز گیر و اهوازحنگ آه

  سوز با عود بسوز عود می
  ساز با چنگ بساز و چنگ می

  .شید و نواهای موسیقی گفتیماز تخت جم
ایی است و  حال تخت جمشید دیگر خرابه«: گوید می) مالکی.ب(آقای 

  تا های دو هزار و پانصد ساله دیگر پس از جشنچگونه است که خوانندگان موسیقی سنتی ما . همه چیز آن را به توبره کشیدند و به تاراج بردند
ها و  دهند ردیف که تخت جمشید را با نوروز پیوند می اند تا ضمن این مکان تاریخی نیفتاده موسیقی در این  مجددبه حال به فکر اجرای

  ».ی نوروزی را هم زمزمه کرده باشند های از یاد رفته گوشه
  

  هفت سین
 ی مقدس هفت جادوانهسین را به مناسبت  ی هفت  چیدن سفرهایرانیان. یابد  که سال نو با آن معنا می استهای نوروز  یکی از آیین"هفت سین"

  .اند  برگزیدهدر هنگام سال تحویل
به . توان دید اگرچه آنان با چیدن سه نوع شیرینی و گیاه و میوه از هر کدام هفت عدد شتی میتی مراسم زر اهمیت عدد هفت را در کلیه

ی گفتار نیک، کردار نیک، پندار  به نشانه انار 3رسند و با قرار دان  ی عدد بیست و یک که مشخصه بیست و یک کتاب اوستاست می شماره
  .ای از عدد بیست و یک است افروزند که باز هم جلوه که بروی هر یک از آن هفت شمع می) نیک

و اما هفت سین پانزدهمین حرف الفبای فارسی است و درمناطقی که سفره هفت سین رسم است سیب، سرکه، سماق، سنجد، سبزی، سمنو، 
، ایرانیان با قرار دادن آینه به توان مربوط دانست اء اعتقادی نمیها را با هیچ منش گذارندو آن سه پستان، سیاه دانه، سکه میسنبل، سوهان عسلی، 

ای برخوردار بوده است چرا که معتقد بودند که روشنایی  ی صفا و صمیمیت، شمع که همواره در مراسم مذهبی ایرانیان از قداست ویژه نشانه
  نان را به. گذاردند ی نور و روشنایی بر سر سفره می داست و هر کجا که روشنی باشد اهریمن را در آنجا جایی نیست به نشانهقلمرو اهورامز
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ی دلدادگی، سیب را به عنوان رازوارگی عشق و انار را به  ی باروری و زاد و ولد، سنجد را به نشانه مرغ را به نشانه ی برکت، سمنو و تخم نشانه
ی برکت بر سر خوان  کامی و آرد و گندم را به نشانه ی شیرین ی برکت و دارندگی،شیرینی را به نشانه های نو را به نشانه ی تقدس، سکه هنشان

  .دادند سین قرار می نوروزی هفت
ی هفت چیز چیده از و برخی آن را هفت چین یعن) میوه(شراب، شکر، شهد، شمع، شمشاد، شایه ! دانند سین را هفت شین می ها هفت بعضی

ی، میوه، ماهی، مرغ، ماست، مربا، مسقط. اند ایی بر سر سفره نهاده مسخ این سنت ارزنده تا جایی است که هفت میم هم عده. دانند درخت می
ین به حقیقت اند پس هفت ش ، البته بعضی معقتدند که ایرانیان قبل از اسالم چون شراب را در سفره داشتهکه جای تعجب بسیار دارد! میگو

سین را به سبب سرکه در سفره  هاشان سرکه قرار دادند و از آن پس هفت تر است و پس از اسالم بود که ایرانیان به جای شراب در سفره نزدیک
تر  کگفتند پس هفت میم به حقیقت نزدی ی عربی است و ایرانیان چون به شراب می می گویند شراب کلمه جور کردند، طرفداران هفت میم می

  .است
  :و اما میرنوروزی
  چون گل از غنچه بیرون آی: گویم سخن در پرده می

  ست حکم میرنوروزییکه بیش از پنج روزی ن
 حافظ

  
  میرنوروزی

اه به کارهای تدر این مدت کو. شود روایی برگزیده می شخصی است که برای مدت چند روز منحصراً در ایام نوروز به فرمان "میرنوروزی"
بدیهی است که این . شود می ی یکی از بزرگان پناهنده اش به خانه پردازد و سرانجام پس از گذشت فرمانروایی چند روزه ادگستری میمردمی و د

  .  سرنوشت مشترک آن دو است،کند اما آنچه میرنوروزی را با جمشید مرتبط می. انگیز از نهادهای جمشید نیست نمایشنامه غم
  . مستمندان بدهند بهدارد که زکات خود را کند، میرنوروزی هم ثروتمندان را وا می ت  میجمشید از طبقه مستضعف حمای
  .پردازد کند، میرنوروزی هم به دادخواهی مردم می جمشید آیین داد را اعالم می

زی هم ومیرنور. شود اهنده ی یکی از بزرگان سیستان پن شود از تخت شاهی بگزیرد و به خانه سرانجام جمشید پس از آن همه دادگری ناچار می
  .ی یکی از بزرگان پناهنده شود سرانجام پس از چند روز دادگری باید به خانه

  و میرنوروزی روایت تلخ خود
  . جمشید است

وزهای داد و امید که در سال ایرانی ما، ر. کنیم ایی کوتاه به عبارات مختلف تبریکات نوروزی سالی پیروز را برایتان آرزو می در پایان با اشاره
 که در تبریکات ایرانیان "نوروز خجسته"، "نوروز مبارک"، "نوروز پیروز"ترکیب . های ظلم و ستم و جور شود مهر و برادری جایگزین سال

ز اش بوده است که جملگی اشاره به پیروزی و مبارکی و خجستگی این رو رود بقایایی از تصور پیروزی جمشید بر ستمگران زمانه به کار می
  .دارد
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  .کنند یک نفر به جای الهه به زیر زمین برود تا او بتواند به زمین بازگردد و باروری دوباره آغاز شود به پیشنهاد وزیر الهه، خدایان موافقت می
مین دلیـل خـدایان مقـرر       به ه . کشید؛ او تموز شوهر الهه بود       کرد و از نبود او رنج نمی        در روی زمین فقط یک نفر برای نبود الهه عزاداری نمی          

تمـوز و یـا     .  نام دارد، به زیرزمین بروند تا الهه به روی زمـین بـازگردد             " نه نه   ی  تگش"ی دیگر را خواهرش که        نیمی از سال او و نیمه     . کنند  می
های نوروز و حـاجی فیـروز         شادمانی. فرستند  دهند به زیرزمین می     لبک، دنبک، و ساز دستش می       لباس قرمز در حالی که دایره، نی       دوموزی را با  

  . وری بر روی زمین استربرای بازگشت الهه از زیرزمین و آغاز دوباره با
  سی بی نقل از سایت بی )١(
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  :در این شماره 

  تازهو طرحی بندی   با صفحه22بولتن  •
  برگزاری موفقیت آمیز شورای همگانی کانون •

   شورای همگانیگروه پاسخگویان منتخب  •

     ه پاسخگویانبرنامه کار ساالنه گرو •

     برگزاری سمینار اروپا و خاورمیانه •

  تشکر و قدردانی  •
 برگزاری سمپوزیوم •

 مراسم سخنرانی •

 خبری از برگزاری یک مسابقه ادبی •

  
        

   با صفحه بندی و طرحی تازه22بولتن 
ایـن گـروه   با آغاز دور تازه فعالیت های گروه پاسخگویان،    

نشست اولیه خود تصمیم به ادامه انتشار بولتن خبری برای          در  
بـولتن در حقیقـت     . هموندان و دوستان کانون گرفته اسـت      

یکی از عمده ترین پل های ارتباطی کانون با اعضای خویش           
از این رو مقرر شد که تغییـرات کـوچکی در فـرم و              . است

صفحه بندی بولتن به عمل آید و تالش شود کیفیـت آن بـه          
تنها با همکاری سازنده و همفکری     . ظ محتوایی باالتر رود   لحا

شما عزیزان قادر خواهیم بود که به مرور زمان بولتن خبـری            
 اطالعـاتی، نـه تنهـا در محـدوده          -را به یک ژورنال خبری    

دوستداران کانون، بلکه برای کلیـه مهندسـین و متخصصـین           
  . ایرانی مقیم خارج از کشور تبدل کنیم

ظرات سازنده شـما    ن بولتن از کلیه انتقادات و       هیئت تحریریه 
  . برای بارور سازی این مجموعه با آغوش باز استقبال می کند

  
  

  
 شورای همگانی کانون  آمیز   برگزاری موفقیت 

   2007در ماه ژوئن 
ونـدان کـانون بـرای        دعوت گروه پاسخگویان از هـم      پیرو

، این  ٢٠٠٧ ژوئن   ١۶شنبه  شرکت در شورای همگانی مورخ      
ست در روز مقرر و بر طبق برنامه از پیش تعیین شده و با              نش

  . موفقیت برگزار گردید
 ٢۵که مطابق اساسنامه کانون بـا شـرکت حـداقل       این شورا   

 ١١ ساعت   ازیابد،   درصد اعضای دارای حق رای رسمیت می      
   . نفر رسمیت یافت١٩با حضور 

 رئـیس گـروه     -در ابتدا گزارش آقـای پروفسـور ناصـری          
  -گفـت    ان که به نمایندگی از این گروه سخن مـی         پاسخگوی

درباره عملکرد گروه پاسخگویان در دو سال فعالیت خود بـه           
  . اطالع شورا رسید

جلسه شورای همگانی پس از شـنیدن گـزارش کـار گـروه             
های ایـن    پاسخگویان، آن را مورد تایید قرار داد و از فعالیت         

  .گروه در طول مدت مزبور قدردانی کرد
بحـث و   بـه   ی صـمیمانه    ی در فضا   کنندگان در شورا   شرکت

 و  پرداختنـد هـای کـانون      تبادل نظر پیرامون ادامـه فعالیـت      
  . دادندارائه به گروه پاسخگویان آینده پیشنهاداتی 

جـا   تـر از رونـد برگـزاری شـورا در ایـن            جهت اطالع بیش  
جلسه رسمی این نشست را که به زبان های فارسـی و             صورت

و نیز برگ های خالصه شـده از گـزارش          ده  آلمانی تدوین ش  
ی پروفسور ناصری از فعالیت هـای کـانون تـا مقطـع شـورا             

  . کنیم به پیوست منتشر میرا   همگانی
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  گروه پاسخگویان منتخب شورای همگانی 

 رئیس گـروه    –آقای پروفسور دکتر سعید ناصری       •
  پاسخگویان

  مسئول دانشی–آقای دکتر امیر جهانبخش  •

  مسئول روابط عمومی– مهندس محبوبه جعفر خانم •

  مسئول انتشارات–آقای مهندس احمد احقری  •

  مسئول امور مالی–آقای مهندس سعید مطمئن  •

  مسئول تشکیالت–تبار  آقای مهندس جالل فاضلی •

   عضو علی البدل–آقای مهندس رضا محتشم  •
  

 همراه بامعرفی کوتاهی از اعضای گروه پاسخگویان این دوره 
لیست مشخصات و نحوه تماس با افراد ایـن گـروه  ضـمیمه              

  . بولتن این شماره است
  

  برنامه کار ساالنه گروه پاسخگویان 
خصـلت اداری،   برخی از کارهـایی اسـت       موارد ذیل صورت    

  :تشکیالتی و کوتاه مدت دارند
 هفته یکبار در    4نشست های گروه پاسخگویان هر       •

ل دفتر کـانون برگـزار      روزهای چهارشنبه و در مح    
تغییرات احتمالی پیش از هر نشست بـه        . خواهد شد 

 . اطالع خواهد رسید

دعوتنامه هر نشست به افراد گـروه پاسـخگویان و           •
 .سایر هموندان کانون با ای میل ارسال می شود

کارهای اداری برای اداره ثبـت شـرکت هـا،      انجام   •
 بانک و محضر 

 کانونایجاد تغییرات و مرتب سازی دفتر  •

  
موارد ذیل صورت کارهایی است که خصلت محتـوایی،         

  :برنامه ای و دراز مدت دارند

 
 

 . ارتباط با شرکت های مختلف ایرانی و آلمانی •

 ارتباط با اعضای افتخاری کانون •

ارتباط با کانون های مهندسی ایرانـی در اروپـا، از            •
 .جمله کانون مهندسین ایرانی در اتریش

 2008 نیمـه اول ژوئـن       شورای همگانی کـانون در     •
برنامه سال دوم در همان موقـع       . برگزار خواهد شد  
 .مشخص خواهد شد

وب سایت کـانون از جملـه       نگهداری و مراقبت از      •
 و بـه روز سـاختن        به آرشـیو   قدیمیانتقال مطالب   
 .  و سایر مواردمنظم اطالعات

بولتن هـای   . ادامه انتشار بولتن با صفحه بندی جدید       •
 . ماه یک بار منتشر خواهند شد2خبری حدودا هر 

انتشار شماره تازه ای از گاهنامه      در صورت امکان،     •
 . مرکزی انرژی برای ایران موضوع با

سخنرانی ها با پیشنهادات اعضا و تصـویب گـروه           •
 . پاسخگویان برگزار خواهند شد

پیشنهادات مربوط به تغییرات اساسنامه جمع آوری        •
ل خواهـد شـد     و به کمیسیونی که در آینده تشـکی       

جهت بررسی و تهیه پیشنهاد بـه شـورای همگـانی          
  .ارجاع خواهد شد

  

  برگزاری سمینار اروپا و خاورمیانه
برنامـه خـود را بـرای        برنـدنبورگ    –آکادمی علوم بـرلین     

که در حال تدارک آن اسـت، در اختیـار          سمیناری  برگزاری  
 Europe in تحت عنـوان این سمینار . کانون قرار داده است

the Middle East - The Middle East in Europe  می 
برگـزار خواهـد     بخش   3در   2008  فوریه   22در روز    و   باشد
آکادمی این  ناصری طی نامه ای به رییس       پروفسور  آقای  . شد

  رییس این . آمادگی کانون را برای همکاری اعالم نموده اند
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مه برناضمن استقبال از این آمادگی، طی نامه ای این           آکادمی

برنامه ایـن سـمینار بـه زبـان         . اند را برای ایشان ارسال کرده    
  . ی ضمیمه این بولتن استانگلیس

  

  تشکر و قدردانی 
در آخرین لحظات قبل از انتشار این شماره از بـولتن، بـه مـا               

طی مراسمی از    )DIN(خبر رسید که موسسه استاندارد آلمان       
س سـابق   آقای پروفسور دکتر ناصر کنعـانی، همونـد و ریـی          

هیئت مدیره کانون، به خاطر خدمات ایشان در ایـن موسسـه            
 DGOکـه توسـط     رسمی  همچنین در ضیافتی    . قدردانی نمود 

)(Deutsche Gesellschaft für Oberflächen- und 

Galvanotechnik های علمی پروفسـور    برگزار شد، فعالیت
کنعانی با اعطای یک نشان افتخار به ایشان توسـط ایـن نهـاد              

  . مورد تقدیر قرار گرفت
هیئت تحریریه بولتن و اعضای گروه پاسخگویان کانون ایـن          

های ایشان را نه تنها به       داند و موفقیت   افتخار را از آن خود می     
خود او، بلکه به تمامی ایرانیان خارج و داخل ایـران تبریـک             

  .گوید می
  

 چشم اندازهای یک    -اتوپی های واقعی  "سمپوزیوم  
   "صلح و عدالتدنیای پر از 

 مصادف است بـا برگـزاری       2007روزهای اول و دوم نوامبر      
. سمپوزیومی که به مشکالت پیچیده جهان معاصر می پـردازد         

این سمپوزیوم توسط دانشگاه اوزنه بروک تدارک شـده و در          
شایان ذکر است که در خاتمه      . همین شهر برگزار خواهد شد    

ی از آقای پروفسور    این سمپوزیوم مراسمی برای قدردانی رسم     
مسرت به مناسبت خاتمه خـدمت ایشـان در دانشـگاه اوزنـه             

آقای پروفسور مسرت از دوسـتان      . بروک برگزار خواهد شد   
  نزدیک کانون ماست و از جمله شخصیت های ایرانی مقیم 

  
آلمان است که موجب افتخار ما و کلیه ایرانیان در این کشور          

 بخش هـایی از ایـن       ایشان شخصا مدیریت اجرایی   . می باشند 
  . سمپوزیوم را به عهده دارند

  :لمانی اعالم برنامه این سمپوزیوم آمده استآدر مقدمه 

دورنمای ایجاد یک دنیای بهتر، پـس از گذشـت دوره ای            «
ایـن  . رخ نشان مـی دهـد     طوالنی از رکود و وقفه، بار دیگر        

نشانه ای مثبت است، چرا که جنگ های موجود، فقر عمومی،      
   و بحران های دیگر نشان می دهند که ت اقلیمیتغییرا
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تنها خوش بینی عجوالنـه ای بـیش          "پایان جهان "تصورات  

ما اکنون در متن تاریخ انسانیت و نبرد برای جهانی صلح . نبود
برای ساختن یک جهان بهتـر،      . آمیز و عادالنه به سر می بریم      

ی بایستی اول آن را در فانتزی های خود تصور کنیم، از سـو            
 الزم است مرحله خیال و رویا را پشت سر گـذاریم            ،دیگر اما 

دورنماها و مدل های دنیایی     . و به سرعت دست به عمل بزنیم      
جنگ و استثمار کـه در ضـمن در رابطـه ای             جبر، به دور از  

همگون و هماهنگ با طبیعت و محیط زیسـت قـرار گرفتـه             
و مـورد   به طرزی نسبتا ساده و بی خطر طرح         می توانند   باشد،  

  . دنبحث روشنفکران قرار گیر
چنین بحث ها و طرح هایی البته برای ایجاد تحول در آگاهی            

نتیجه گیـری در    . اجتماعی و تغییرات واقعی کفایت نمی کند      
این عرصه ارتباط تنگاتنگ تری با ساختن یک پل ارتبـاطی           
. مابین زمان حال پیچیده و دشوار بـا آینـده انسـان هـا دارد              

بر معضالت انگشت گـذاریم و راه حـل هـای           ضروری است   
موضـوع بـر سـر آن       . استراتژیک برای آن ها جستجو کنیم     

است که پروژه های توانمندی را در برنامه سیاسی خـود وارد            
کنیم که از همین امروز در سیاست قابل اجـرا بـوده و پایـه               

سـمپوزیوم  . های توسعه چند جانبه و پایـداری را بنـا کننـد           
    ». در صدد است گامی در این راه بردارد"قعیاتوپی های وا"

برای اطالع خوانندگان عزیز برنامه کامل این سمپوزیوم را در          
  . پیوست این بولتن خبری منتشر می کنیم

  

  مراسم سخنرانی
کانون مهندسین و متخصصـین ایرانـی در آلمـان اقـدام بـه              
برگزاری یک سخنرانی در روز پنجشنبه هجدهم اکتبر ساعت         

ایـن  .  دانشگاه فنی برلین کرده اسـت      0112ر محل سالن     د 19
توسط پروفسور ماکس ولش گیورا     به زبان آلمانی و     سخنرانی  
  سیاستی تازه؟ استفاده بهینه از منابع و کاهش حجم "با عنوان 

  
 "به عنوان پیش شرط های طراحی فضـا و مکـان در آلمـان             

ان شرکت در این مراسم برای کلیه عالقمنـد       . برگزار می شود  
  . رایگان است

در پیوست این بولتن به بروشور اعالم برنامه این سخنرانی که           
   . توسط روابط عمومی کانون تدارک دیده شده، توجه فرمایید

  
  مسابقه ادبی یک خبری از برگزاری 

برنامه های خـود    رادیو زمانه که مدت بیش از یک سال است          
، از مـاه    شهر آمستردام پخـش مـی کنـد       از  را به زبان فارسی     

آوریل امسال دست به برگـزاری یـک مسـابقه ادبـی بـرای              
در سایت این رادیـو داسـتان       . ایرانیان سراسر جهان زده است    

های کوتاه شرکت کننده در این مسابقه به طور کامل انتشـار            
 داسـتان کوتـاه از      477ایـن مسـابقه بـا شـرکت         . یافته انـد  

ان و منتقدان    تن از نویسندگ   7نویسندگان مختلف و با داوری      
 2007ادبی مطرح کشورمان برگزار و در روز دهـم سـپتامبر            

مستقیما از رادیـو    مرحله نهایی آن طی مراسمی در شهر برلین         
طی این مراسم ده نفر از نویسـندگان داسـتان      . زمانه پخش شد  

 معرفی و به ایشـان جـوایزی        ،های برتر منتخب هیئت داوران    
  . اهدا شد

 از برندگان این جایزه ادبی آقـای        درخور توجه است که یکی    
و مسئول کانون مهندس احمد احقری، عضو گروه پاسخگویان      

دیدار "ایشان با داستانی تحت عنوان . انتشارات این گروه است  
در این مسابقه شرکت کرده و       "1973در کافه بالزاک، برلین     

  . جایزه شدنداین موفق به دریافت 
بان هـاردنبرگ، روبـروی     فضای داستان کافه ای است در خیا      

منزای دانشگاه فنی برلین، مکانی آشـنا بـرای بسـیاری از مـا       
  :گونه آغاز می شودنداستان ای. مهندسین ایرانی در شهر برلین

هـوای  . برلین هنوز زمستان بود، ولی نه برفی بود و نه سرما          " 
  مرد جوان از . رسید پاییزی داشت عمرش به نصف سال می
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. ون آمد و پشت چراغ عـابر پیـاده ایسـتاد          دانشگاه بیر  نزایم

مرد با صدای غرش رعـد،      . ابرهای تیره آسمان را پوشانده بود     
برگ دوید   پیش از سبز شدن چراغ، به آن سوی خیابان هاردن         

های رگبار به زمین برسد، خود را        و قبل از آن که اولین قطره      
همه هم. کافه بالزاک مثل همیشه پر بود از آدم       . به کافه رساند  

صحبت و خنده با آهنگ پینک پلوید مخلوط شـده و صـدای             
های آهسته داخل شد و      مرد با قدم  . رعد را از ابهت انداخته بود     

سـرش را چرخانـد و دوبـاره    . افراد نشسته در کافه را دور زد     
حرکت ایستاده بـود کـه دختـرک         بی. ها را مرور کرد    چهره

هـای    لیـوان  گارسون به سمتش آمد و در حالی که سینی پراز         
خالی را سرِ دست نگه داشته بود، به میـز کوچـک دو نفـره               

  .""!همان جای دیروزی، شانس آوردی": اشاره کرد و گفت
   

  
   هاپیوست

  صورت جلسه شورای همگانی به زبان فارسی 
  ی به زبان آلمان صورت جلسه شورای همگانی 

   به شورای همگانیزارش پروفسور ناصریگخالصه 
  معرفی اعضای گروه پاسخگویان
  برنامه سمینار اروپا و خاورمیانه

  "اتوپی های واقعی" برنامه سمپوزیوم
   اعالم سخنرانی 

  

درخواست همکاری با 
  بولتن خبری

  
بولتن خبری ویـژه اعضـای کـانون 

ــی در ــین و متخصصــین ایران مهندس
های کار آلمان، از همه اعضا و گروه 

نون درخواســـتو همکـــاران کـــا 
کنــد کــه بــا ایــن بــولتن خبــری مــی

همکاری نمایند و اخبـار مربـوط بـه
ــت ــه  فعالی ــا و برنام ــی و ه ــای علم ه

تخصصــی خــود را از طریــق گــروه
ــن ــاب در ای ــرای بازت پاســخگویان ب

  .  بولتن ارسال دارند
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شورای همگانیهای صورت جلسه   
  و آلمانی به زبان فارسی

 



                                        

            
  ٢٠٠٧  ١٦  

  
  ١١:٢٠: آغاز جلسه

  ) نفر با تاخیر٣ نفر، ورود ١٦شروع نشست و رسمیت جلسه با ( نفر از هموندان کانون ١٩: تعداد شرکت کنندگان
   نفر١٤حد نصاب الزم برای رسمیت جلسه 

  
ای مهندس داریوش بازرگانی پس از آن آق. ناصری رئیس گروه پاسخگویان افتتاح شدسعید نشست با اعالم رسمیت جلسه توسط پروفسور این 
 رای موافق و یک رای ممتنع ١٥نامه شورای همگانی با  آئین. عنوان منشی به اتفاق آراء انتخاب شدند عنوان رئیس شورا و آقای حسین علوی به به

  .به تصویب رسید
  

 ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٥های  های کانون بین سال یتآقای پروفسور سعید ناصری به نمایندگی از اعضای گروه پاسخگویان گزارش مصور جامعی از فعال
شورا به اتفاق آراء . برده به شورا عرضه کرد سپس آقای مهندس پرویز یاری مسئول امور مالی گزارشی از وضعیت مالی کانون در دوره نام. ارائه کرد

لی و تائید آن، مراتب را به گروه پاسخگویان جدید عنوان ناظر مالی انتخاب کرد تا پس از بررسی گزارش مسئول ما آقای مهندس احمد احقری را به
  . ∗اعالم کند

  
های کانون مطرح کردند که از   در ارتباط با فعالیتهاییها و پیشنهاد سشپس از شنیدن گزارش اعضای گروه پاسخگویان حاضران در نشست پر

  .سوی گروه پاسخگویان پاسخ داده شد
  

  .ها و کوشش گروه پاسخگویان در دوره مسئولیت خود قدردانی و پایان مسئولیت این گروه را اعالم کرد شورای همگانی از فعالیت
  

ظرف شش ماه آینده ) ها ها بر اساس زبان آن با تهیه فهرست کتاب( پیشنهاد کرد تا کتابخانه کانون را شورای همگانی به گروه پاسخگویان آینده
  . آراء تصویب شداین پیشنهاد به اتفاق. سامان ببخشد

همه اعضای کانون  میل به  محل و موضوع جلسات گروه پاسخگویان را از طریق ای،شورا از گروه پاسخگویان آینده خواست که تاریخهم چنین 
  .به اتفاق آراء تصویب شدنیز این پیشنهاد . تری با هموندان فراهم شود اطالع دهد تا زمینه همکاری بیش

  
شیوه برگزاری انتخابات پیشنهادهایی برای  موردشورای همگانی در . عنوان ناظر انتخابات تعیین شدند تبار به الل فاضلیآقایان رضا محتشم و ج

  .  رای ممتنع به تصویب رسید٤ رای مخالف و ١ رای موافق، ١٠با  ها کاندیداکلی برای تیمرای گیری علنی و پیشنهاد برای . مشورت کرد
  : رای مخالف انتخاب شدند١ رای موافق و ١٦ گروه پاسخگویان جدید رای گیری به عمل آمد و افراد زیر با در خاتمه برای کاندیداهای

  

   رئیس گروه پاسخگویان–آقای پروفسور دکتر سعید ناصری  •
  مسئول دانشی–امیر جهانبخش آقای دکتر  •

  مسئول روابط عمومی–خانم مهندس محبوبه جعفر  •
 ل انتشارات و دبیرخانه مسئو–آقای مهندس احمد احقری  •

  مسئول امور مالی–آقای مهندس سعید مطمئن  •

  مسئول تشکیالت–تبار  آقای مهندس جالل فاضلی •
  عضو علی البدل–آقای مهندس رضا محتشم  •

  
  .  به پایان رسید١٥پس از بحث و تبادل نظر در موضوعات متفرقه این نشست در ساعت 

  
  احقری مهندس احمد–مهندس حسین علوی : پروتکل

                                                 
به این .  توسط آقای احقری بررسی و کتبا مورد تائید قرار گرفته است٢٠٠٧قبل از تهیه این پروتکل گزارش مالی سال : توضیح  ∗

  . از نظر شورا تصویب شده است٢٠٠٧ترتیب گزارش مالی 



                                        
  

              
  ٢٠٠٧  ١٦  

  
  
  آقای احمد احقری  . ١
 آقای حسین علوی  . ٢
 آقای سهراب اصالنی  . ٣
 آقای داریوش بازرگانی  . ٤
 خانم محبوبه جعفر  . ٥
 آقای امیر جهانبخش  .٦
 رتبا آقای جالل فاضلی  . ٧
 آقای رامز ایسروش  . ٨
 اهللا جعفری آقای سیف  . ٩
 آقای ناصر کنعانی  . ١٠
 آقای رضا محتشم  .١١
 آقای علی مطمئن  . ١٢
 آقای سعید مطمئن  . ١٣
 آقای سعید ناصری  . ١٤
 خانم شهال پیام  . ١٥
 آقای مهدی روسفید  . ١٦
 آقای لهراسب صالحی  . ١٧
 آقای جمشید توانگریان  . ١٨
   یاریآقای پرویز  . ١٩

  
  



Protokoll der Vollversammlung des "Vereins Iranischer Naturwissen-
schaftler und Ingenieure (VINI) in Deutschland e.V."  
 
 
 
Datum: Samstag, 16.06.2007 
Ort: Tagungsraum vom Restaurant Hafez in Berlin 
Zeit: 11:20 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
 
TOP 1: Begrüßung 
 
Herr Prof. Dr.-Ing. Nasseri, Vorsitzender des Vereins,  begrüßte die Anwesenden und eröffne-
te die Vollversammlung 
 
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung wurde laut Satzung mit 16 anwesenden ordent-
lichen Mitgliedern durch den Vorstand festgestellt.  
 
TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung und der Geschäftsordnung 
 
Die vorliegende Tages- und Geschäftsordnung wurden  in der vorliegenden Fassung per Akk-
lamation genehmigt. 
 
TOP 4: Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers für die Vollversammlung 
 
Es wurden Herr Dipl.-Ing. Daryoush Bazargani als Vorsitzender und Herr Dipl.-Ing. Arch. 
Hossein Alavi als Schriftführer der Vollversammlung  einstimmig von allen Anwesenden 
gewählt.  Herr  Bazargani übernahm die Leitung der Sitzung. 
 
TOP 5: Bericht des Vorstandes, vorgetragen durch den Vorsitzenden des VINI 
 
Herr Prof. Nasseri berichtete ausführlich über die wichtigsten Aktivitäten des Vorstandes in 
den  Jahren 2005 bis 2007.  Im Anschluss daran berichtete Herr Dipl.-Ing. Parviz Yary, 
Schatzmeister des Vereins,  über die finanzielle Lage des Vereins und legte den Anwesenden 
den Bericht in schriftlicher Form vor. Die Vollversammlung beauftragte Herrn Dipl.-Ing. 
Ahmad Ahgary als Wirtschaftsprüfer die Angaben des Schatzmeisters über die letzten 2 Jahre 
nach der Sitzung anhand der Unterlagen zu überprüfen. Die Entscheidung über die Entlastung 
des Schatzmeisters wurde von der Vollversammlung einstimmig an Herrn  Dipl.-Ing. Ahmad 
Ahgary übertragen. Er wird die Überprüfung vornehmen und gegebenenfalls den Schatzmeis-
ter entlasten*. 
 
 
TOP 6: Fragen an die Vorstandsmitglieder 
 
Anschließend wurden die Fragen der Anwesenden, u.a. von Herrn Dipl.-Ing. Nasseri und an-
deren Vorstandsmitgliedern beantwortet.  
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TOP 7: Entlastung des Vorstandes 
 
Anschließend wurde der Vorstand mit Ausnahme von Herrn Dipl.-Ing. Yary  einstimmig ent-
lastet. Die Entlastung des Herrn Dipl.-Ing. Yary wird durch Herrn Dipl.-Ing. Ahmad Ahgary 
vorgenommen.  
Herr Prof. Dr.-Ing. Kanani hat im Namen aller Mitglieder seinen besonderen Dank dem bishe-
rigen Vorstand für seinen Einsatz ausgesprochen.  
 
Da der bisherige Protokollführer aus Termingründen die Versammlung verlassen musste, 
wurde die Aufgabe des Protokollführers an Herrn Dipl.-Ing. Ahmad Ahgary einstimmig von 
der Versammlung übertragen.  
 
TOP 8: Wahl der Organisatoren der Wahlen 
 
Die Herren Dipl.-Ing. Arch. Mohtasham und Dipl.-Ing. Jalal Fazeli-Tabar wurden für die Or-
ganisation und Leitung der Wahlen gewählt 
 
TOP 9:  Wahl der neuen Vorstandsmitglieder 
 
Es wurde über das Wahlverfahren diskutiert und mit 10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 6 
Enthaltungen wurde ein offenes Wahlverfahren beschlossen. Bei diesem Verfahren hat sich 
ein ganzes Team mit vordefinierten Aufgaben zur Wahl gestellt.  
Über das Team wurde abgestimmt, und das Team wurde mit 16 Ja-Stimmen, und 1 Nein-
Stimme, ohne Enthaltungen gewählt.  
 
 
Folgende Damen und Herren wurden als neue Mitglieder des Vorstandes gewählt: 
 
Herr Prof. Dr. Seied Nasseri als Vorsitzender des Vereins 
Herr Dipl.-Ing. Saied Motmaen als Schatzmeister des Vereins 
Frau Dipl.-Ing. Arch. Mahboubeh Djafar  als Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Dr.-Ing. Amir Djahanbakhsh  als Verantwortlicher für die Bereiche Wissenschaft 
und Forschung 
Herr Dipl.-Ing. Jalal Fazeli-Tabar als Koordinator  
Herr Dipl.-Ing. Ahmad Ahgary  als Schriftführer 
Dipl.-Ing. Arch. Reza Mohtashem als stellvertretendes Mitglied des Vorstandes 
 
Da für die Koordinierung der Arbeitsgruppen kein Kandidat zur Verfügung stand, wurde kei-
ne besondere Entscheidung diesbezüglich durch die Vollversammlung getroffen.  
 
 
TOP 10: Verschiedenes 
 

 Die Vollversammlung beauftragte den neu gewählten Vorstand, innerhalb von 6 Mo-
naten unter Bereitstellung eines vollständigen Bücherverzeichnisses der Vereinsbiblio-
thek eine neue Ordnung zu geben, so dass durch sie die Nutzung der Bücher von allen 
Interessierten erleichtert wird.  
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 Die Vollversammlung bittet den neu gewählten Vorstand, seine regelmäßigen Sitzun-
gen vorher allen Mitgliedern per E-Mail bekannt zu geben. 

 Herr Prof. Dr. Kanani  rief alle Mitglieder dazu auf, den neuen Vorstand zu unterstüt-
zen und dem Verein mit ihrer Arbeit und finanziell zu helfen.  

 
TOP 12: Ankündigung des Endes der VV der durch den Vorsitzenden der Vollver-
sammlung  
 
Um 15:00 Uhr wurde die Vollversammlung vom Vorsitzenden  für beendet erklärt. 
 
 
 
 
Unterschriften: 
 
Berlin, den 22.06.2007    Berlin, den 24.06.2007 
 
 
 
 
 
----------------------------------    ------------------------------------- 
Daryoush Bazargani 
(Leiter der Sitzung)     Ahmad Ahgary (Schriftführer, 
       auch i.A. des  Herrn Alavai)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Herr Ahgary hat die Unterlagen des Schatzmeisters inzwischen überprüft und alles für rich-
tig gefunden. Im Auftrag der Vollversammlung wird Herr Dipl-Ing. Parviz Yary als Schatz-
meister entlastet. 
 
 
Berlin, den    24.06.2007 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
Unterschrift des Herrn Ahmad Ahgary 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خالصه گزارش 
 پروفسور ناصری به شورای همگانی
 



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Bericht an die Jahresversammlung 
des VINI am 16.06.2007

I Formalien

� Sitzungsturnus, Sitzungstermine der 
VINI- Vorstandssitzungen
16 Sitzungen (16. Sitzung 24.04.2007)

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

� Anmeldung des neuen Vorstandes, 
Schatzmeister, Bankverbindung 

� Eingang/Ausgang

� Ausstehende Briefe

� Danksagung an den geschiedenen 
Vorstand



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

� Ort der VINI- Vorstandssitzungen VINI Büro oder 
inter 3 Institut für Ressourcenmanagement

II Inhalte

� Öffentlichkeitsarbeit, Erhöhung des Bekanntheitsgrades des VINI

� Änderung, Ausbau und Betreuung der Website des 
VINI

� Fortführung des VINI-Bulletin 14-21
sowie
Herausgabe der Fachzeitschrift Gahname
„Bauten im Laufe der Zeit“

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

� Veranstaltungen (Vorträge, Seminare, usw.)

�Prof. Dr. rer. pol. R. Schäfer am 20.09.2005
Thema: Megacity-Projekt in Hashtgerd / Karaj im Iran
(in deutscher Sprache)

�Vortragsveranstaltung Iraj Pezeshkzad am 07.10.2005
Thema: "Dajijan Napoleon", eine geschichtliche Tatsache 

(in persischer Sprache)

�Iranischer Abend im Pergamonmuseum am 29.10.2005
Vortrag, Poesie, Musik, Delikatessen

�Vortragsveanstaltung am 25.11.2005
Thema: Selbsthilfe bei Wiederaufbau der Stadt Bam
(in persischer Sprache) Vortragende: Sohreh Tonekaboni



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

�Vortragsveanstaltung am 01.12.2005
Thema: Vorstellung von BHRC (Building and Housing

Research Center) in Teheran (in persischer Sprache) 
Vortragenden: Herr Dr. Heydarynejad und Frau Dr. Parhizkar

�Vortragsveanstaltung am 31.01.2006
Thema: New towns in Iran: Planning, development and

appraisal (in englischer Sprache) Vortragender: Prof.
Ali Madanipour

�Vortragsveanstaltung am 18.05.2006
Thema: Vorstellung des Vereins Persepolis (in deutscher 

und englischer Sprache) Vortragender: Dr. med. 
Nassirimanesh

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

�Vortragsveanstaltung am 19.05.2006
Thema: Vorstellung des Vereins Persepolis (in persischer 

Sprache)
Vortragender: Dr. med. Nassirimanesh

�Vortragsveanstaltung am 08.06.2006
Thema: Persien - Land der Spiele? Die neue Funde aus Jiroft 
(in deutscher Sprache) Vortragender: Dr. Ulrich Schädler 

� Vortragsveranstaltung am 23.10.2006
Thema: Anwenungsprogramme von intelligenten 
Transportmanagementsystemen (in persicher Sprache)
Vortragender: Dr. Aamnollah Rezvani

�Vortragsveranstaltung am 23.02.2007
Thema: Flug und Herbstrast der Kraniche
Vortragender: Detlef Hase



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

� Wissenschaftlicher Beirat

Neugründung des Wissenschaftlichen Beirats
Mitglieder: Dr. Dienel, Prof. Schäfer und 
Dr. Mohajeri

Gesetzte Ziele:

� Eine Beteiligung von einigen VINI-Mitgliedern mit 
geeigneten Qualifikation und Berufserfahrung 

im Megacity- Projekt wird vorgeschlagen,

� Eine Beteiligung von einigen VINIgeeigneten
Qualifikation

und Berufserfahrung im Megacity-Projekt wird 
vorgeschlagen,

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Gesetzte Ziele:

� Eine Beteiligung von VINI bei seitens der TUB
angestrebten und angegangenen Universitären 

Kooperation wird vorgeschlagen, Ausarbeitung von TU-VINI 
BMBF-Projekten

� Kooperation wird vorgeschlagen, Ausarbeitung von 
TU-VINI BMBF-Projekten

� Die politischen Höhen und Tiefen der letzten
Monate sowie das endgültige Aus des Projekts
Megacity, hat die Zusammenarbeit und die
Entwicklung von neuen BMBF-Projekten sowie
die universitäre Kooperation verhindert



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

�„Arbeitsgruppen“

III Kasse/ 

�Ist-Zustand, „Rest-Budget“ 2005, 
„Budget“ für 2006, 2007

IV Mitglieder des VINI

�Adressen- und sonstige Dateien Anzahl 
der VINI-Mitglieder

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Neue Mitglieder:

Frau Dipl.- Informatik Roya Madani

Herr Dipl.-Ing. Jamshid Akrami

Herr Dipl.-Geologe Jalall Fazeli-Tabar

Herr Dr.-Ing. Ramez Isrusch

Herr Dipl.-Ing. Homan Modaraie-Kermani



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معرفی اعضای گروه پاسخگویان
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Seied Nasseri 
 
Prof. Dr.-Ing.  
Maschinenbau 
 
Leiter der Fachrichtung Maschinenbau des 
Fachbereichs Berufsakademie in der 
Fachhochschule für Wirtschaft Berlin  
 
Tel. : + 49-30-293 84 540 
Fax : + 49-30-293 54 501 
 
eMail: seied.nasseri@ba-berlin.de 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fachrichtung/Funktionen: 
 

Maschinenbau  
Physikalische Ingenieurwissenschaften 
Fachleiter der Fachrichtung Maschinenbau des Fachbereichs (FB) Berufsakademie 
(BA) in der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin) 
Leiter des Studiengangs Konstruktion und Fertigung in  der (FHW Berlin) 
Vorsitz der dualen Prüfungskommission der FR Maschinenbau des FB BA  
Sprecher der Ausbildungsleiterbesprechung der Fachrichtung Maschinenbau des 
FB Berufsakademie in der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin  
 

 
Industrietätigkeit: 
 

Projektleiter, Heizung und Klima, Berechnungsingenieur, Industrieberater 
 
Lehrtätigkeit: 
 

Vorlesungen über Mechanik, Leichtbau, Mathematik, Windenergieanlagen, Robotik 
 
Ehrenamtliche Funktionen: 
 

Vorsitzender des Vereins Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in 
der Bundesrepublik Deutschland  
Bundesverband WindEnergie (BWE), stellvertretende Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen Beirates des BWE  
Ehrenvorsitzender des Landesverbands Berlin-Brandenburg des BWE  
Vorsitzender des Regionalverbands Berlin-Brandenburg des BWE 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahmad Ahgary 
Dipl.- Ing. Maschinenbau 
1959, Teheran 
 
 
Wissenschaft und Forschung  

• Instrumentierung der Schulterprothesen (DFG) 
• Bionike Lösungen der aktuellen Hautdurchleitungsprobleme (DFG) 
• Methoden der Geometrieeinstellungen von Knieprothesen bei 

Dauerfestigkeitsuntersuchungen nach ISO (TU-Berlin) 
• Analyse der Randbedingungen bei Verschleißuntersuchungen der 

Hüftgelenksimulatoren (TU-Berlin) 
 

Industrie 
• Konstruktion mit CAD-Systemen im Bereich Maschinen- und 

Schienenfahrzeugbau (Euro Engineering AG) 
• Buchproduktion mittlerer Auflagen, Einrichtung eines „Book On 

Demand“-Systems (selbständiger Betrieb) 
 
Lehre 

• Werkstofftechnik, TU-Berlin 
 
Kultur 

• Freier Journalist bei iranischen Medien 
• Technische und kulturelle Redaktion, Übersetzung (Deutsch-

Persisch) 
 
Ehrenamt 

• VINI, seit 1994 (Gründungsjahr) 
 



         
 
Mahboubeh Djafar 
Dipl.- Ing. Architektin 
 
Tel.: 030/ 344 91 81   
Fax: 030/ 25 56 64 73 
E-Mail: mailto@energiereich.net 
 
 
Ausbildung 

• Studium der Architektur an der TU – Berlin 
Abschluss des Studiums mit Dipl.- Ing. Architektur 1994 

• Zusatzqualifikation CAM-Fachfrau Bauwesen 
Dr. Galwelat CIMdata GmbH, Berlin 1995 

• Zusatzqualifikation Entwicklerin für Datenbanksysteme (Oracle) 
CDI, Berlin 2001 

• Zusatzqualifikation Fachingenieurin für Alternativenergienutzung 
Ökologische Technik und Energiemanagement dbi Berlin 2005- 2006 

 
 
Berufliche Tätigkeiten 

• Baufirma Kirchbauhof, Berlin 1996-2000 
• Datenbankentwicklerin und Programmiererin mit  MySQL und PHP  

Gekom, Berlin 2002-2003 
• Übersetzerin wissenschaftlicher Texte und Datenbankentwicklerin  

Nexus Institut, Berlin 2004 
• Gründung einer eigenen Firma „energiereich“  

Architektur und Energieberatung 2006 
 
Ehrenamtliche Tätigkeiten 

• Mitglied der VINI e. V. seit 1998    
• Mitglied der Architektenkammer Berlin seit 1999 

    
  
 
  
 
 
 
 



 
 
Mohammad (Amir) Djahanbakhsh 
Dr.-Ing. 
Metallphysiker 
 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
 
Tel.: + 49-30-8104 3547 
Fax: + 49-30-8104 1817 
eMail: djahanbakhsh@vini.de 
 
Wissenschaftlicher Fokus: 

• Dünnschichttechnologie 
• Physikalische Chemie der Grenzfläche 
• Solarenergie 
• Tribologie 

 
Industrietätigkeit: 
Projektleiter bei DaimlerChrysler (Forschung): 

• Intelligent Thermal Spraying 
• Online-Diagnose der Schmelzen 
• Monitoring Repair 

 
Lehrtätigkeit: 
Vorlesungen in der Fachhochschule für Wirtschaft und Berufsakademie Berlin 

• Werkstoffe 
• Kunststoffe 

 
Aktuelles Forschungsprojekt 
 

• Kohlenstoffnitrid-Schichten für industrielle Bauteile- und 
Werkzeuganwendungen 



 
 

Jalall Fazeli-Tabar  
Diplom Geologe; System Ingenieur 
Dezentrale Systeme im AOK-ISC Teltow ; ab 1.1.2008 gkv-informatik Wuppertal 
Tel.: 03328-45-2963 - Funk: 01520-157-2854 – Email: fazeli@vini.de 
 
1961  
wird er in Teheran geboren und studiert Geologie 
an der TU-Berlin  mit Schwerpunkt 
Ingenieurgeologie 
 
1989 – 1993  
Mitarbeit bei den Interdisziplinären 
Forschungsprojekten IFP 7/2 „Interpretation von 
Oberflächenstrukturen aufgrund digitaler  
stereophotogrammetrischer Bilddatenauswertung“ 
und IFP 16/2 „Geotechnische Aspekte bei 
Deponien und Altlasten“  Institut für Angewandte 
Geophysik  
„Projekt zur geoelektrischen Untersuchung in der 
Deponie Schöneiche“ 
 
1990 – 1993  
Ingenieurbüro LIEBERMANN+SCHNEIDER  
Berlin; freier Mitarbeiter 
 
1993  
Landratsamtes Sonneberg in Thüringen 
„Erfassung der Deponie Ehnes sowie ingenieur- 
und hydrogeologische Untersuchungen eines 
Deponiestandortes südlich der Stadt 
Schalkau/Thüringen“ 
 
  
 

1994 
GUT (Gesellschaft für Umwelttechnik und 
Unternehmensberatung mbH) Berlin zur 
gutachterlichen Tätigkeit im Baugrundbereich 
 
1993 - 1995  
Firma AGUA (Angewandte Geologie und 
Umwelt- Analytik); freier Mitarbeiter 
 
1994 - 1997  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen 
des DFG-Forschungsprojektes „Wandel der 
Geo-Biosphäre während der letzten 15000 
Jahre“ an der Humboldt Universität Berlin 
 
1997 - 1998  
Firma KÜHN Geoconsulting GmbH 
 
1998 - 1999  
Ingenieurbüro POLLAK als beratender 
Ingenieur für Grundbau und Bodenmechanik 
 
1999 – 2000  
Systemengineering & Systemadministration 
incl. MCSE-Zertifizierung (Microsoft Certified 
System Engineer) ; heterogene Netzwerke 
Seit 2000  
Systemadministrator im AOK-ISC Teltow 

Ehrenamtliche Tätigkeiten: 
 
1997-1999  
Verein zur Förderung des Wohnens in Berlin 
Charlottenburg e. V. – im Vorstand 
2000 - 2003  
SSC Südwest (Steglitzer Sport Club) – Sportwart 
in der Volleyballabteilung 
 
Seit 2003 
Iranischer Kulturverein Dehkhoda e. V. -  im 
Vorstand 

Seit 2006  
Verein jugendKULTURtransfer Schloss 
Neuhausen e.V. – im Vorsatnd 
 
Seit 2006 
Mitglied der ver.di Tarifkommission für die  
bundesweiten Tarifverhandlungen in der 
gesetzlichen Krankenkassen  
 
Seit 2007  
Verein Iranischer Naturwissenschaftler und 
Ingenieure e. V. – Koordinator 



LEBENSLAUF

Name : Khojaste-Mohtachem
Vorname : Gholamreza
Geburtsdatum : 21.10.1949
Geburtsort : Machad / Iran
Familienstand : verheiratet

2 Kinder (20 und 15 Jahre)

Schulische Aus- : 1956 – 1962     Grundschule 
bildung 1962 – 1968     Naturwissenschaftliches Gymnasium

    Abschluß: Mittlere Reife

Wehrdienst : 1970 – 1972     Iran

: 26.06.1973     Einreise nach Deutschland

Fach- und Hoch-
Schulausbildung : 1974 – 1976     Fachoberschule für Bauwesen Berlin

    Abschluß: Fachabitur 
1976 – 1979     Technische Fachhochschule Berlin

    Abschluß: Diplom-Ingenieur, mit Auszeichnung
1979 – 1982     Techn. Universität Berlin

    Schwerpunkt – Krankenhausbau
    Abschluß Diplom-Ingenieur – „Sehr gut“

Berufserfahrung : 1976 – 1979     Mitarbeit parallel zum Studium
    Fa. Raebel-Werke Berlin

1979 – 1980     Mitarbeit parallel zum Studium
    Büro Gutbrodt∗ unter Leitung von Herrn Kendel
    Projekt in Saudi-Arabien – Sommerpalast und
    Ministerialkomplex

1980 – 1982     Mitarbeit parallel zum Studium
    Büro Walden∗

1982 – heute    selbständig
    Mehr als 150 Projekte unterschiedlicher Größe
    (Neu- und Altbauten); verschiedene Leistungs-
    phasen, teilweise 1 bis 9;    Auslandsentwürfe:
    Abu Dhabi, Türkei, Iran; verschiedene Projekte
    geplant und realisiert als Bauträger

Berlin, den 16.08.2007

∗) Büros der Lehrkräfte



 
 
Saeid Motmaen 
Dipl.- Ing. Bauwesen 
 
Ing.-Büro A.+S. Motmaen 
Ringbahnstr. 1 
10711 Berlin 
 
Tel: (0 30) 890 69 180 
Fax: (0 30) 890 69 18 11 
 
Persönliche Daten 

• Geboren am 04.05.1973, Teheran 
• Seit 1987 Aufenthalt in Deutschland 

 
 
Ausbildung 

• Abitur: 1993 in Berlin 
• Studium: Bauingenieurwesen, TU-Berlin, 1993-1998 

 
 
Berufl. Werdegang 

• 1998-1999 bei Ing.-Büro A. Motmaen 
• ab 2000 bei Ing.-Büro A.+S. Motmaen 

 
Arbeitsumfeld 

• Statik und Konstruktion von Hochbauten 
• Erstellen von Schal-, Bewehrungs- und Stahlbauplänen 
• Bauphysik (Wärme-, Schall- und Brandschutz) 
• Begutachtung von Schäden an Gebäuden 
• Beratung und Betreuung der Bauherren in Planungs- und Ausführungsphase 

      
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 برنامه سمینار اروپا و خاورمیانه
 
 



Friday, 22nd of  February, 2008 
 
 

 
Europe in the Middle East – The Middle East in Europe 

 
DAY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

 
 

10:00 – 11:00  Opening Adresses: Engineering and Technology Bridging Cultures 

Prof. Dr. Dr. h. c. Günter Stock, President of the Berlin-Brandenburg Academy 
                                                    of Science and Humanities 
 
BMBF  representative 
 
Ambassador of a Middle East Country 
 
Prof. Dr.-Ing. K. Lucas,  Secretary of the Class of  Engineering and Technology of the 
                                        Berlin-Brandenburg Academy of Science and Humanities 
 
 
11:00 – 11:30  Coffee 
 
11:30 – 13:00  Education  
 
 
Prof. Dr. F. Karadoğan,  Rector of Istanbul Technical University, Turkey 
“Engineering Science and Education in Turkey on its way to Europe” 
 
Prof. Dr. N. Bouguechal, Dean of  Technical Faculty, University of Batna, Algeria 
“Engineering Science and Education Promoting Economic Groth in Algeria” 
 
Prof. Dr. Y. Apeloig, President of  Technion, Israel Institute of Technology, Israel 
“Israeli Engineering Science and Education System and its role in Border-Crossing 
Collaboration of Middle East Countries” 
 
 
13:00 – 14:00  Lunch 
 
14:00 – 15:30  Technology  
 
 
Prof. Dr. H. Müller-Steinhagen, Director of the Institute of Technical Thermodynamics, 
                                                    German Aerospace Center, Germany 
“Renewable Energies in the MENA-Region: A Review of Potentials and Economic 
                                                                        Exchange with Europe” 
 
Prof. Dr. A. H. Malkawi, Jordan University of Science and Technology, Jordan 
“Management of Water Resources in Jordan” 
 

2 



2 
 
 
Prof. Dr. A. Mobarak, University of  Cairo, Egypt 
“Solar and Wind Energy in Egypt: Present and Future” 
 
 
15:30 – 16:00  Coffee 
 
16:00 – 17:30  Economy 
 
 
F. Neugart, Director MENA, International Economic Affairs, 
Association of German Chambers of Industry and Commerce 
“Promoting Bilateral Business Activities in the MENA-Region”  
 
 C. Mertes, President DME (German Based Desalination Society),  
“Desalination Know-How for the MENA Region: Markets and 
  Bilateral Cooperation”     
 
-                           
  
 
18:00 – 19:00  Panel Discussion 
 
 
19:00 – 21:00  Wine and Brezels in the Leibniz-Saal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

"اتوپی های واقعی" سمپوزیومدرباره   
 



Symposium 

Reale Utopien 
Perspektiven für eine friedliche und gerechte Welt 

1. und 2. November 2007 in Osnabrück 
 
Die Visionen für eine andere und bessere Welt haben nach einer langen Periode des Stillstands wie-
der Hochkonjunktur. Und das ist auch gut so. Denn die aktuellen Kriege, die globale Armut, der Kli-
mawandel und die Sinnkrise beweisen, dass Fukujamas „Ende der Geschichte“ ein voreiliger Zweck-
optimismus war. Tatsächlich befinden wir uns inmitten der Menschheitsgeschichte und des Kampfes 
für eine gerechte und friedliche Welt. Um die bessere Welt aufzubauen, müssen wir sie uns zunächst 
in unserer Fantasie vorstellen, wir müssen sie erträumen dürfen. Andererseits müssen wir jedoch die 
Phase der Träumerei produktiv überwinden, und zwar so rasch wie möglich. Denn Visionen und Mo-
delle für eine Welt ohne Arbeitszwang, ohne Kriege und ohne Ausbeutung, die auch in einer harmoni-
schen Beziehung zur Natur stehen soll, können ziemlich einfach und ohne größeres Risiko entworfen, 
auch intellektuell diskutiert werden. 
Entwürfe allein reichen jedoch für einen Bewusstseinswandel, und erst recht für reale Veränderungen 
nicht aus. Vielmehr kommt es darauf an, zwischen der hochkomplexen und schwerfälligen Gegenwart 
und einer besseren Zukunft Brücken zu bauen. Es ist erforderlich, an die für alle sichtbaren Miseren 
anzuknüpfen und Lösungsstrategien zu entwickeln, die die Herzen der Menschen erreichen und sie 
gleichzeitig für Visionen begeistern. Es geht darum, anschlussfähige Projekte auf die politische Agen-
da zu setzen, die schon heute politikfähig sind und sich zugleich dazu eignen, die Weichen für eine 
mehrdimensionale und integrative Nachhaltigkeit zu stellen. 
Das Symposium „Reale Utopien“ will dazu einen Beitrag leisten. „Reale Utopien“ ist nur auf den ersten 
Blick ein paradoxes Begriffspaar, denn es zielt einerseits auf das Spannungsfeld zwischen Gegenwart 
und visionärer Zukunft, und andererseits darauf, Utopien in die Gegenwart zu holen. 

 
 
1. November 2007, 17.30 – 20.00 Uhr 
ab 16 Uhr: Registrierung der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer  
in der Volkshochschule Osnabrück 
 

Podiumsdiskussion: Zukunftswelten 
Ort: Vortragssaal, Volkshochschule Osnabrück (VHS) 
Die Podiumsdiskussion ist als eine inspirierende Einführung in die inhaltlichen Schwerpunkte der Ta-
gung konzipiert. Zum einen sollen friedenspolitische, soziale und ökologische, regionale wie globale 
Visionen hinsichtlich ihrer weltpolitischen Dringlichkeit ins Bewusstsein geholt und dafür auch Reali-
sierungsschritte genannt werden. Zum anderen soll aber auch herausgearbeitet werden, inwiefern 
diese Visionen verknüpft werden und sich gegenseitig stärken können. 
 Begrüßung: Daniela Gottschlich (Universität Osnabrück) 
 
Uri Avnery (Gush Shalom, Tel Aviv) 
Friedensperspektiven im Mittleren und Nahen Osten 
Felix Ekardt (Jurist, Universität Bremen) 
Das Prinzip Nachhaltigkeit: Existenzminimum als Universalrecht 
Andreas Buro (Friedensforscher, Grävenwiesbach) 
Unsere Welt ohne Atomwaffen 
Heiko Kauffmann (Pro Asyl, Frankfurt) 
Demokratie ist zum Selbermachen 
Katja Kipping (Sprecherin Netzwerk Grundeinkommen, Berlin) 
Bedingungsloses Grundeinkommen als Nachhaltigkeitsbeitrag 
 
 Moderation: Mohssen Massarrat 
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2. November 2007, 9.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr 
Parallel laufende Workshops von 9.00 – 12.30 Uhr, Fortsetzung von 14.00 – 16.00 Uhr 
Ort: VHS 

I. Solidarische Ökonomie und Deglobalisierung: 
Bedingungen, Hindernisse, Anschlussfähigkeit und erste Schritte 

Kapitalismus und planwirtschaftlicher Sozialismus waren bisher und sind immer noch Teil der Krisen 
und nicht ihrer Lösung. In beiden Systemen bewegen sich Menschen innerhalb der Ziele und Sach-
zwänge, die hinter ihrem Rücken durch die „unsichtbare Hand“ des Marktes bzw. die „Planungszentra-
le“ geschaffen werden. Wie kann erreicht werden, dass Reformprojekte für eine gerechtere Welt so-
wohl für Gegenwartsprobleme positive Antworten liefern, wie aber auch die Systemsachzwänge 
durchbrechen? Wie kann ferner erreicht werden, dass sich Existenzsicherung, Selbstverwirklichung 
und Orientierung am Gemeinwohl zu maßgebenden Triebkräften einer solidarischen Welt entwickeln 
und Fremdbestimmung sowie Profitmaximierung ersetzen? Was für ein Verständnis von Ökonomie 
und Arbeit brauchen wir dafür? 
 
Warum ein neuer Schub für solidarische Arbeitsumverteilung so schwierig ist  
Peter Grottian (FU-Berlin) 
Bedingungsloses Grundeinkommen 
Ronald Blaschke (Netzwerk Grundeinkommen)  
Emotionale Produktivität: Humanisierung des Alltags durch kürzere Arbeitszeiten 
und Grundeinkommen 
Geneviève Hesse (Journalistin, Berlin)  
Solidarische Ökonomie in Brasilien 
Clarita Müller-Plantenberg (Universität Kassel)  
Zins und solidarische Ökonomie 
Sven Giegold (Attac, Verden)  
 Moderation: Otto Meyer, Peter Strotmann 

 
II. Nachhaltigkeit als reale Utopie 

Nachhaltigkeit in ihrer mehrdimensionalen, kritischen Version ist für viele zu einer Vision für eine ge-
rechte und friedliche Welt geworden. Sie ist ein auf die Zukunft gerichtetes modernes Gesellschafts-
konzept und eröffnet erstmals in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit zu verhindern, dass 
die sozialen und ökologischen Belange in der Gegenwart gegeneinander ausgespielt und die Interes-
sen künftiger Generationen ausgeblendet werden. Wie können aber die bestehenden Denkblockaden 
und Dilemmata überwunden werden? Welche Ziele und Ethiken können Menschheitsinteressen mit 
individuellen Interessen in Einklang bringen und als solche für Individuen spürbar und erlebbar ge-
macht werden? Und wie können gruppen-, alters- und geschlechtsübergreifende Allianzen zur Über-
windung von mächtigen real existierenden Barrieren entstehen? 
 
Existenzminimum als Universalrecht: Ethische Begründung als eine von Raum und Zeit 
unabhängige Gerechtigkeit  
Felix Ekardt (Universität Bremen)  
Care Economy: Nachhaltigkeit aus feministischer Sicht 
Daniela Gottschlich (Universität Osnabrück)  
Nachhaltige Energieversorgung und „grüne“ Arbeitsplätze 
Peter Hennicke (Wuppertal-Institut)  
Nachhaltigkeit und Gefangenendilemma (vorläufiger Titel) 
Cornelia Heintze (Stadtkämmerin a. D., Leipzig)  
Bildung für nachhaltige Entwicklung: der Beitrag der UN-Dekade 
Gerhard Becker (Universität Osnabrück) 
 
 Moderation: Eva Ebenhöh, Franz Wirtz 
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III. Globale Abrüstung, regionale Kooperation und gemeinsame Sicherheit 
Der militärindustrielle Komplex, die Hegemonialmacht der USA und das Veto der Atommächte sind 
Hindernisse auf dem Weg zu einer friedlichen und solidarischen Welt. Diese stellen sich bisher als 
unüberwindbar dar. Mit welchen Schritten und Projekten kann aber dennoch der Aufrüstung, der 
Feindschaftsproduktion und dem Krieg mittel- und langfristig der Boden entzogen werden? Sind regi-
onale Schritte zur Abschaffung von Atomwaffen (z. B. in Europa) und Schritte zum Aufbau von koope-
rativen Strukturen und gemeinsamer Sicherheit (z. B. im Mittleren und Nahen Osten) dazu geeignet? 

 
Israel und Palästina als Teil des Mittleren und Nahen Ostens 
Uri Avnery (Gush Shalom, Tel Aviv) 
EURABIA – eine Vision? 
Georg Meggle (Universität Leipzig) 
Die Lösung der Kurdistanfrage und ihre Bedeutung für die Demokratisierung 
im Mittleren und Nahen Osten 
Naif Bezwan (Universität Osnabrück) 
Die Botschaft der OSZE für den Mittleren und Nahen Osten 
Werner Ruf (Universität Kassel) 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten (KSZMNO) 
Mohssen Massarrat (Universität Osnabrück) 
Unsere Welt ohne Atomwaffen. Fangen wir in Europa damit an! 
Andreas Buro (Friedensforscher, Grävenwiesbach) 
 Moderation: Sabine Kebir, Rainer Werning 
 

Offenes Café zu den Workshopthemen, 16.00 – 17.00 Uhr 
 Austausch über die Workshops 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Öffentliche Abschlussveranstaltung  

und Verabschiedung von Prof. Dr. Mohssen Massarrat 
 

18.00 Uhr – 20.00 Uhr  Eintritt frei 

Festvorträge im Ratssitzungssaal des Rathauses der Stadt Osnabrück 

Hans-Peter Dürr (GCN, München) 
Perspektiven der Zivilgesellschaft 

Mohssen Massarrat 
Chancengleichheit als Universalprinzip? 

 Moderation: Carl-Heinrich Bösling, VHS 

 

Veranstalter     Unterstützer 
FB Sozialwissenschaften der Universität Osnabrück  Niedersächsische Lottostiftung (Bingo-Lotto) 
Volkshochschule Osnabrück    Heinrich Böll Stiftung 
Kurdistan Kultur Zentrum e.V.    Universitätsgesellschaft 
Aktionszentrum 3. Welt e.V.    Büro für Friedenskultur der Stadt Osnabrück 
      Stiftung Leben & Umwelt 
      VNB (Verein Nds. Bildungsinitiativen) 
 
Kongressorganisation und Leitung 
Dr. Carl-Heinrich Bösling 
Daniela Gottschlich 
Dr. Uwe Rolf 
Elisabeth Wollek 
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Gesamtgebühr: 30 €, ermäßigt 15 € 
(inklusive Pausengetränke und Mittagessen am Freitag) 
 
Tagungsort: 
Haus der Volkshochschule, Bergstraße 8, 49076 Osnabrück 
 
Anmeldeschluss: 29. Oktober (Anmeldeabschnitt siehe pdf-Flyer) 
 
! Anmeldungen bitte an Frau Hehmann, hehmann.s@vhs-osnabrueck.de oder an die 
Geschäftsstelle info@vhs-osnabrueck.de 
Volkshochschule Osnabrück, Frau Hehmann, Bergstraße 8, 49076, 
Tel. 0541-323-4576, Fax 0541-323-4347  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اعالم سخنرانی



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und 
Ingenieure in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 

 
 
 

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) 
in der Bundesrepublik Deutschland e.V. veranstaltet: 

 
 

Eine neue Politik?  
Ressourceneffizienz und Schrumpfen als Vorgaben  

für die räumliche Planung in Deutschland 
 
 
 
Der Vortrag prüft einen bisher wenig beachteten Aspekt der Verän-
derungen, die die Bundesrepublik derzeit durchlebt und die vorder-
hand nicht im Zusammenhang gesehen werden: Der Klimawandel 
und der Demografische Wandel werden von Teilen der Exekutive 
zum Anlass genommen, einige Selbstverständlichkeiten der vor-
herrschenden Wachstumsorientierung in Frage zu stellen. Auf dem 
Gebiet der Stadt- und Regionalplanung, so die Arbeitshypothese 
des Referenten, lassen sich die Konturen einer neuen Phase des 
bundesrepublikanischen Entwicklungsmodells erkennen, dessen 
Umsetzung beachtenswerte Folgen hätte für die materielle und 
soziale Reproduktion der Gesellschaft.  
 
 

Vortragender: Prof. Max Welch Guerra 
Datum:    Donnerstag, den 18.10.2007 
Einlass:    ab 18:30 Uhr 
Beginn:    19:00 Uhr 
Ort:     TU-Berlin 
Hörsaal:   H 0112 
Adresse:   Straße des 17. Juni 135 
 
 

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei 



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 

 بولتن خبري                      
  كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان                                                             

 ٢٠٠٨ ژانويه -٢٣ شماره                                                                       

 
١ 

 VINI e.V. 
 TU Berlin | ZTG | Sekr. P22 
 Hardenbergstraße  36 
10623  Berlin 

 www.vini.de 

 

 در اين شماره
  ...آمدبراي زيلوستري كه  •
   در راه تدارك سمينار آوريل : گزارش •

ايـن فـرا    "اعـضاي هيئـت مـديره موسـسه         : گزارش •
  در دفتر كانون"نوي

 اجالس نهاد تخصصي شهر و منطقه •

  سخنراني پروفسور گلدمن •

 مراسم سخنراني •

  برنامه سمينار اروپا و خاورميانه •

 ونكتابخانه الكترونيكي كان •

 يك خانم ايراني در مجلس اعيان بريتانيا •

دانشگاه هـاي فنـي هلنـد، ديگـر دانـشجوي ايرانـي              •
 نميگيرند 

 

  ...آمدبراي زيلوستري كه 
را پشت سر گذارديم و بار ديگر        ٢٠٠٧روزهاي پاياني سال    

در انتظار شب زيلوستر ديگـري در       شب هاي پاياني دسامبر را      
تر شـبي اسـت كـه در آن         زيلوس. يمدميهن دوم خود به سر بر     

پرشكوه ترين و بزرگ ترين جشن ها و پايكوبي هـا صـورت        
در اينجا خالي از لطف نيست كه مطلبي در ارتباط با           . مي گيرد 

تاريخجه و فلسفه اين شـب مانـدني بـراي خواننـدگان بـولتن              
 . بياوريم

 

 !تان مبارك باد دومسال نو 
 ٢٠٠٤ه ، ژانوي١فته از مجله گربه ايراني شماره ربرگ

 
ها مفهوم ديگري غيـر از تعـويض     يلوستر براي خيلي  زكلمه  

سال و ترقه و فشفشه و به سالمتي هم شراب يا زكت نوشـيدن              

يلوستر اسـت و    زسوال اين جاست كه چرا اسم اين شب         . ندارد
 نه مشت علي قصاب يا رمضان؟ 

اگر قدري درباره فلسفه اين شب بخـوانيم، قـضييه برايمـان            
 . شود تر مي جالب

بازي و ترك غـم و       دانيد كه اين همه شادي و ترقه       هيچ مي 
سالروز وفات يك انـسان مقـدس اسـت؟ بلـه،           غصه به خاطر    
توان در روز وفـات يـك       چطور مي بايد ديد كه    ! سالروز وفات 

 بخوانـد و بقيـه   انجيلپاپ بزرگ مقدس به جاي آن كه كسي         
يرنـد و   گ مـي گريه كنند و به پيشاني بكوبند، دست هم ديگـر           

كننـد؟   ميبوسند و اين همه پايكوبي و شادي         مييك ديگر را    
كرديـد، مـا را هـم     هر وقت جوابي براي ايـن پرسـش پيـدا   

 !خبركنيد
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و  یلوستر کی بود؟ کشیشـی آرام     زبگذریم، اصال این آقای     

سربه زیر که به یاد و احترام او مردم ایـن سـرزمین بـرخالف               
همه سـر و صـدا بـه راه         طبیعت بی سر و صدای این مرد، این         

 مـیالدی دار    335 دسـامبر سـال      31این بزرگوار در    . اندازند می
  . شود کند و تا به این حد جاودانه می فانی را وداع می

یلوستر این بود که توانسـت بـا        زدلیل عمده معروفیت پاپ     
نجات جان قیصر روم کنستانتین کبیر دل او را به دست آورد،            

هنگـام  . خواست که بـه رم بـازگردد      به طوری که قیصر از او       
یلوسـتر  زرسیدن پاپ به رم، قیصـر از اسـب پیـاده شـد و از                

خواست که سوار براسب شود تا شخصا او را از دروازه شهر بـه   
تحت نفوذ این پاپ مقدس تعقیـب و آزار         . داخل همراهی کند  

مسیحیان در امپراطوری روم پایان گرفت و مقام پاپ به عنوان           
این موضـوع بـه     . سیحیت به رسمیت شناخته شد    مرجع واالی م  

  چنان قدرتی داد که توانست  سر و صدا آن این پاپ آرام و بی

  
ترین کلیسـای    در شهر رم دو کلیسا بنا کند که هنوز هم معتبر          

کلیسای التران و کلیسای    : شوند مسیحیت در جهان محسوب می    
پطـرزدام همـان    . پطرزدام در کنار مقبـره آپوسـتل پـائولوس        

های امروز همه ساله در بالکن آن دعای         کلیسایی است که پاپ   
  . خوانند شروع سال نو را می

بازی در این شب از      فلسفه ایجابی این همه سر و صدا و ترقه        
گیرد که برای دور کردن و راندن ارواح         اعتقاداتی سرچشمه می  

امـروزه در   . خبیثه بایستی شلوغ کرد و سر و صدا راه انـداخت          
 نه اثری از ارواح خبیثه و نه عزای از دسـت رفـتن              چنین شبی 

یلوستر برای هـم میهنـان دوم مـا تنهـا           ز. پاپ باقی مانده است   
  ! دهد و بس معنای شادی و عشق و دوری از عزا و غم می
شـویم و تبریـک      با کمال میل در این شادی و سرور سهیم می         

مـان   سال نو دوم هم میهنـان اول      ! به سالمتی : گوییم سال نو می  
  !مبارک باد

  
  در راه تدارک سمینار آوریل  

همان گونه که در برنامه یک ساله هیئت مدیره کانون در نظر 
انرژی های گرفته شده، قرار است سمیناری در ارتباط با 

.  توسط کانون برگزار شود آیندهتامین انرژی درتجدیدپذیر و 
رور طبق تصمیم گروه پاسخگویان قرار است این سمینار در 

از هم اینک .  تدارک دیده و برگزار شود2008 آوریل 18
تعدادی از کارشناسان و اساتید مربوطه آمادگی خود را برای 

  .شرکت در این سمینار اعالم کرده اند
نفس انتخاب موضوع این سمینار نشان از اهمیت خطیر آن 
برای متخصصین و تمامی انسان ها در مقطع کنونی از تاریخ 

مسئله ارتباط سوخت و انرژی و میزان . ش استتکامل دان
انتشار گازهای گلخانه ای به جو با مشکل عموم بشری گرم 

اگر . شدن اقلیم، اکنون به روشنی تمام به اثبات رسیده است

تاکنون تصویرهای ارائه شده از آینده جوامع انسانی در اثر 
پدیده گرمای عمومی زمین توسط رسانه های گوناگون، تنها 

ناریوهایی تخیلی به نظر می رسید، امروزه هم خوانی برخی از س
این سناریوها با واقعیت های ناشی از این تحوالت هر چه بیش 

کنفرانس های پی در پی سران . تر قابل پیگیری و اثبات است
دولت های جهان، از ریودوژانیرو، کیوتو، مونترال و تا همین 

 امر مقابله و چندی پیش در بالی نشان از درک اهمیت
هیئت تحریریه بولتن به . پیشگیری با این مشکل بشری دارد

این مناسبت و نیز در ارتباط با سمینار آوریل کانون دست به 
تهیه گزارشی از کنفرانس جهانی بالی که قطعنامه آن در 

  .   به تصویب رسید، زده است2007دسامبر 
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   :کارشناسان هشدار می دهند

  مللی بر سر منابع و مواد خامکشمکش های بین ال
 http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,522295,00.html –اشپيگل آن الين  

  
براساس تخمین های سازمان ملل تنها برای تبدیل تامین انـرژی           

 2030ی به انرژی های تجدیدپذیر تا سال        از سوخت های فسیل   
 میلیــارد دالر 210 تــا 200ســرمایه گــذاری ســاالنه ای معــادل 

با وجود این، تالش هایی کـه بـرای برداشـتن           . مورد نیاز است  
موانع تجاری بر سـر راه کاالهـا و فـن آوری هـای منطبـق بـر                  
اصول زیست محیطی صورت گرفت، نتوانسـت بـا جلـب نظـر       

  .ت دست یابدعمومی به موفقی
  

 ملل متحد در کنفرانس جهانی اقلیم به خاطر افزایش -نوسا دوها
نزاع ها و درگیری های قومی در اثر گرم شدن زمـین هشـدار              

اونپ آخیم اِشتاینرمدیر برنامه زیسـت محیطـی سـازمان       . دادند
ملل معتقد است که بـا تغییـرات آب و هـوا بایـد در انتظـار                  

.  و مواد غذایی مورد نیاز باشیم      کمبودهای اساسی در میزان آب    
نتیجه این تغییرات درگیری های بین المللی برای تقسیم منابع و           

 .موج گسترده ای از پناهندگان زیست محیطی خواهد بود

هانس یوآخیم شلن هوبر کارشـناس آلمـانی هواشناسـی، از            
 در صـورت ادامـه گـرایش        "جنگ داخلی عمومی  "خطر یک   

مبارزه بر ضد تغییـرات جـوی      . ندصحبت می ک  . گرمای زمین، 
شـلن  .  خواهد بـود   21عامل مهمی برای سیاست امنیتی در سده        

موضوع جنگ های آتی دیگـر ارتـش هـای          ": هوبر می گوید  
ملی نخواهند بود، کشورهایی که خود تجزیه و از بین می روند            
و نیز آثار این تحول برای کشورها و مناطق دیگر، هسته اصلی            

  ".اهند بودنزاع های ملی خو

سازمان ملل متحد گـزارش پژوهشـگران آلمـانی را مبنـای             
محققـان شـورای علمـی تغییـرات     . هشدار خود قرار داده است    

در گزارش خود از منـاطقی ماننـد        ) WBGU(عمومی اقلیمی   
ساحل در آفریقا، هند، چین و سواحل کارائیب به عنوان مناطق           

 .  می برندبحرانی و مستعد برای چنین درگیری هایی نام

به این ترتیب کمبود آب در منطقه ساحل به بحران های عمیق            
در شبه جزایر اندونزی ذوب یخچال      . اجتماعی منجر خواهد شد   

های طبیعی و اختالالت در اقتصـاد کشـاورزی پـی آمـدهای             
ناگواری برای سرنوشت میلیون ها انسان خواهد داشت، همـین          

  . بنگالدش و پاکستانطور خواهد بود بی ثباتی در دولت های 
زیگمار گابریل، وزیر محیط زیست آلمـان، در رونـد تصـمیم            
گیری اجالس، کشورهای صنعتی را به مقابله با تغییرات آب و           
.  هوا و تقبل روشن تعهدات مالی در ایـن زمینـه دعـوت کـرد              

 "فاینانشنال تـایمز  "گابریل در این ارتباط به روزنامه انگلیسی        
مند می بایسـتی در مـورد تغییـرات         گفت که کشورهای ثروت   

اقلیمی به موضوع پول بپردازند و به کشورهای در حـال رشـد             
برای تطبیق با شرایط ناشی از گرم شدن زمین کمک های مالی            

  در غیر این صورت این خطر وجود دارد که کشورهای . کنند
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در حال رشد اعتماد خود را به ايـن واقعيـت كـه كـشورهاي               
انجام اقداماتي در اين زمينـه هـستند، از دسـت           صنعتي خواهان   

 ميليـون   ١٢٠آلمان متعهد مي شود كه كمكي به مبلـغ          . بدهند
يورو براي ايجاد تكنولوژي هاي پيشرفته به منظور انطبـاق بـا            

وزير محـيط   . اين تغييرات در اختيار كشورهاي فقير قرار بدهد       
 تر  زيست از كنفرانس خواستار قاطعيت و شفافيت هر چه بيش         

شد و خاطرنشان كرد كه افكار بين المللي نتيجه اي دو پهلـو و              
ما نياز به هدف هاي روشن براي       "ناروشن را نخواهد پذيرفت،     

كاهش تشعشعات هستيم و بايد آشكارا بـدانيم كـه بـه كـدام              
 ".سمت مي رويم

 
 اولين سمينار با حضور وزيران اقتصاد

 وزيران اقتـصاد    براي اولين بار در سمينار محيط زيست بالي       
آن .  كشور و يا نماينده آن ها به مذاكره رسمي پرداختنـد           ٤٠

ها درباره اين موضوع كه چگونه مي توان بدون آسـيب هـا و              
زيان هاي وسيع به اقتصاد جهاني، سرعت گرم شـدن زمـين را             

 وزير امور مالي . كم تر نمود، به بحث و تبادل نظر پرداختند

 
شد كه تنها حضور وزيـران امـور        يادآور اين نكته    اندونزي  

مالي و اقتصاد در سمينار مربوط به تغييرات جـوي يـك نقطـه     
از اين راه است كه مي توان بيش تر به امر           . عطف اساسي است  

 . سياست گذاري پرداخت
براساس تخمين هاي سازمان ملل تنها بـراي تبـديل تـامين            

 سـال   انرژي از سوخت هاي فسيلي به انرژي هاي تجديدپذير تا         
 ميليـارد  ٢١٠ تـا    ٢٠٠ سرمايه گذاري ساالنه اي معادل       ٢٠٣٠

با وجود ايـن، تـالش هـايي كـه بـراي            . دالر مورد نياز است   
برداشتن موانع تجاري بر سر راه كاالها و فن آوري هاي منطبق         
بر اصول زيست محيطي صورت گرفت، نتوانست با جلب نظـر           

 .  عمومي به موفقيت دست يابد
ر مورد كاهش گمـرك واردات كاالهـايي        مذاكراتي كه د  

مانند توربين هاي بـادي و كلكتورهـاي خورشـيدي صـورت            
در يـك كنفـرانس     . گرفت، با جـدل و دعـوا خاتمـه يافـت          

مطبوعاتي طرف هاي برزيلي و آمريكايي علنـا تقـصير را بـر             
وزير خارجه برزيل گفت كه ليـست       . گردن يكديگر انداختند  

اني براي مقابله با تغييرات جوي      كاالها ناقص است و تاثير چند     
 . نخواهد داشت

كنفرانس بالي بـه طـرز اسـفناكي بـه پايـان رسـيد، مـتن                
پيشنهادي هند، عليرغم پـذيرش آن توسـط جامعـه اروپـا بـا              

آخـرين نشـست ايـن      . مخالفت هيئت آمريكايي مواجـه شـد      
كنفرانس پر بود از درگيري هاي لفظي و جدل هاي دامنـه دار             

برخي از كشورهاي در حال رشد از يك سـو و           بين نمايندگان   
نتيجه نهايي تـسليم    . دولت اياالت متحده آمريكا از سوي ديگر      

به اين  . هيئت آمريكايي و پذيرش قطعنامه پاياني كنفرانس بود       
متاسـفانه  . ترتيب در جوي بحراني توافقنامه بالي به امضاء رسيد        

، هيچ تصميم   در اين توافقنامه بر خالف نظر نمايندگان اروپايي       
مشخصي براي تعيين ميزان كمي كاهش گاز دي اكسيد كربن          

لـزوم كـاهش شـديد       "گرفته نشده است و تنهـا بـه عبـارت           
 .  اشاره شده است"گازهاي گلخانه اي در سطح جهاني
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  در دفتر كانون"اين فرا نوي"اعضاي هيئت مديره موسسه 
 مهندس محبوبه جعفر: گزارش

 
يس پروژه هاي مگاسـيتي     ئر ر فِدكتر شِ در پي دعوت پروفسور     

 به  "كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان      "از هموندان   
 -نهـاد تخصـصي شـهر و منطقـه در بـرلين           "اجالس عمـومي    

 خانم مهندس محبوبه جعفر مسئول روابط عمومي        "براندنبورگ
 .كانون در اين اجالس شركت كرد

انجاميد، نمايندگاني  به طول ١٨ تا ٩در اين جلسه كه از ساعت 
بخشهاي بزرگ اقتصادي   نمايندگان صنايع و    از نهادهاي علمي،    

بـرلين سـخنراني    دبير وزارت اقتصاد، صنايع و امور زنان        و نيز   
 .داشتند

پس از اتمام جلسه و فراهم شـدن فـضاي گفتگـو و برقـراري               
ارتباطات، مسئول روابط عمومي كانون توانست بـا چنـد نهـاد            

 اين اجالس گفتگوهاي كوتـاهي بـه منظـور          شركت كننده در  
كـانون مهندسـين و متخصـصين       "آشنايي و ايجاد روابط بـين       

 . و آن نهادها داشته باشد"ايراني در آلمان
يكي از اين گفتگوها، بين خانم مهندس جعفر و آقاي گراسمن           

.  صورت گرفـت   Infraneuعضو هيئت مديره اتحاديه بزرگ      
 قات و مذاكره كانون با اين نهاد پي در اين ديدار زمينه هاي مال

 
 

  ٢٠٠٧ دسامبر   ١٢ريزي شد و پيرو آن ديدار مجددي در  روز           
 در "كانون مهندسين و متخصـصين ايرانـي در آلمـان   "در دفتر 

در اين جلـسه كـه بـا    . ساختمان دانشگاه فني برلين برگزار شد 
ت و نيـز پروفـسور ناصـري        حضور آقاي گراسمن و خانم بونِ     

روه پاسخگويان و خانم مهندس جعفر انجام شد، زمينـه          رئيس گ 
همكاريهاي كانون و اين اتحاديه بحث و گفتگو شد، كه از آن            
جمله مي توان از عضويت در سازمانهاي متقابل و نيز همكاري           
و همياري براي برگزاري سخنراني هاي علمي و تخصـصي در           

 ZTGآقاي دكتر دينل رئـيس موسـسه        . دو سازمان را نام برد    
نيز توانست دقايقي چنـد در ايـن جلـسه  حـضور يابـد و در                 

كانون مهندسين و متخصـصين ايرانـي در        "خصوص همكاري   
 . توضيحاتي ابراز داردZTGآلمان با 

 
  
 
 

 تاز راست خانم مهندس جعفر، دكتر دينل، پروفسور گرسمن و خانم بونِ: مالقات در دفتر كانون

  و خانم مهندس جعفر، دكتر دينلآقاي پروفسور ناصري،از راست :مالقات در دفتر كانون
 پروفسور گرسمن 
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   و چه اهدافی دنبال می کند؟چیست "این فرانوی"
  

http://www.infraneu.de/ 
Hauptverband für den Ausbau der Infra-
strukturen in den Neu-
en Bundesländern e. V. 
 
 
Wer wir sind 

INFRANEU ist der "Hauptverband für den 
Ausbau der Infrastrukturen in den Neuen 
Bundesländern". Er wurde im Dezember 
1994 gegründet als ein Zusammenschluß 
von 

• privaten und öffentlichen Unter-
nehmen  

• wissenschaftlichen Einrichtungen  
• kommunalen Partnern  
• Fachleuten und politischen Multi-

plikatoren  

Bedingung für eine Mitgliedschaft ist ein 
starkes wirtschaftliches oder wirtschafts-
nahes Engagement in den neuen Bun-
desländern. 

 

Was wir wollen 
• Wir setzen uns für intelligente und 

zeitsparende Lösungen zur Erneu-
erung und zum Ausbau der Infra-
strukturen in den neuen Bundes-
ländern ein.  

• Wir verstehen uns als eine Platt-
form für die Entwicklung vorbildli-
cher Formen der wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit in und für Sach-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Thüringen, Sachsen-
Anhalt und Berlin.  

• Wir sehen uns als Wegbereiter ei-
ner stärkeren Einbindung privater 
Leistungsträger bei der Umsetzung 
der kleinen und großen Infrastruk-
turaufgaben im Bund, in den Län-
dern und in den Gemeinden.  

• Wir setzen auf die Mobilisierung 
von Kreativität und Innovations-
geist in den neuen Bundesländern 
und wollen die regionalen Partner 
zugunsten der Entwicklung ge-
meinsamer wirtschaftlicher Strate-
gien zusammenzuführen, um diese 
Region im neuen Europa und ge-
genüber Asien intelligent zu positi-
onieren.  

• Wir unterstützen den regionalen 
wirtschaftlichen Mittelstand bei sei-
nen Anstrengungen, in den osteu-
ropäischen und asiatischen Märk-
ten dauerhaft Fuß zu fassen.  

 
Unsere Mitglieder 

AKS Aqua-Kommunal-Service GmbHArzinger & 
Partner Rechtsanwälte in GbR 
AUCOTEAM Ingenieurgesellschaft für Automati-
sierung und Computertechnik mbH 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
Berliner Wasser Betriebe (BWB) 
beton & rohrbau C.-F. Thymian GmbH & Co. KG  
Biq Standortentwicklung und Immobilienservice 
GmbH 
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b + m Informatik GmbH Cottbus 
BOSSE Facility Service GmbH 
Broadnet AG 
Business Network Marketing- und Verlagsgesell-
schaft mbH 
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewer-
tung mbH 
Kanzlei Dr. Cech 
China-Business-Online.de (COL) 
City ConAct Hotels 
Control Risks Deutschland GmbH 
Dachroth-Wolf-&-Partner Architektur- und Ingeni-
eurgesellschaft GbR 
DB International GmbH  
DEGAS-ATD Gesellschaft für Anlagensicherheit 
und Projektmanagement mbh 
DIB · Deutsche Informationsbörse Berlin für Kapi-
talanleger und Unternehmen AG 
T-Systems Enterprise Services GmbH 
ewt multimedia gmbh 
Förner + Partner 
Form Dienstleistungen GmbH 
Frankfurter Institut für umweltorientierte Logistik 
e.V. 
FUNK GRUPPE – Versicherungsmakler 
GASAG · Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft 
GASAG WärmeService GmbH 
Gegenbauer Holding SA & Co. KG 
GEOkomm Verband der GeoInformationswirt-
schaft Berlin/Brandenburg e.V. 
GETEC AG 
GFS Wirtschaftsfachschule in Berlin GmbH 
GfVM Gesellschaft für Verwaltung und Manage-
ment mbH 
Glückstein SeniorenresidenzBetriebs- und Beteili-
gungs GmbH 
GSE PROTECT  Gesellschaft für Sicherheit und 
Eigentumsschutz mbH 
GSV Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter 
Straßen- und Verkehrsplanung e. V. 
Haus der Umwelt e. V. 
Heimann Ingenieure GmbH 
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Initiative Hauptstadt Berlin e. V. 
Innovationsforum Ost e.V. 
INTER OFFICE GmbH 
Kienzle Argo GmbH 
KNAPPE Projektsteuerung und Consulting für das 
Bauwesen GmbH  
 

 

Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERA-
NIA e. V. 
Krankentransport GORRIS GmbH 
Lampertz GmbH & Co. KG, Büro Berlin  
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 
Landesfachverband der Bau- und Energieberater 
Berlin-Brandenburg e. V. 
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwal-
tungsgesellschaft mbH 
Liske Informationsmanagementsysteme 
MACON BAU GmbH Magdeburg 
Firma „NEGA“ 
OSIRA Gesellschaft für funktionelle Systeme mbH 
Persicon Information Risk Management GmbH 
PrinzMedien 
REMONDIS GmbH & Co. KG 
Dr. Riese + Partner Marketing-Service GmbH 
R.S. Personalvermittlung 
SAM Headhunting Berlin GmbH 
Specht, Kalleja + Partner Gebäudetechnik GmbH 
Spitzweg Partnerschaft 
Schmieder & Eckstein Rechtsanwälte ▪ Berlin ▪ 
Moskau 
SSM Stark und Schwachstrom Montage GmbH 
Hamburg - Niederlassung Berlin 
STRATEGY Wirtschaftsberatungsgesellschaft 
mbH 
Steuerkanzlei Schuh 
ThyssenKrupp Aufzüge Nordost GmbH Niederlas-
sung Berlin 
TelematicsPRO 
TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank 
TVF Thyssen VEAG Flächenrecycling GmbH 
ucb utility competence berlin GmbH 
Unternehmerverband Brandenburg e. V. 
UTAG Ingenieure GmbH 
uzmz immobilien management gmbh 
Veolia Wasser GmbH 
Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. 
Verein für Integrative Angebote VIA e. V. Berlin-
Brandenburg 
Vereinigung tschechischer Unternehmen in 
Deutschland e. V. 
Ingenieurbüro Wolff & Meibert 
Julius Wallot, Rechtsanwalt 
Zaman Media GmbH 
Dr. Zeplin Managementberatung GmbH 
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 اخبار كانون 

نهـاد تخصـصي شـهر و       "اجالس  
 " براندنبورگ-منطقه در برلين
 ٢٠٠٧به تاريخ دوم نوامبر 

 مهندس محبوبه جعفر: گزارش
 

برخورد علمي با رشد سريع فضاهاي شهرهاي بـزرگ در طـي            
 جامعه علمي آلمان    چند سال اخير يكي از مراكز ثقل تحقيقات       

را، بخصوص در ارتباط با كشورهاي در حال رشـد، بـه خـود              
اين توجه از جمله در فعاليت هاي متعـدد         . اختصاص داده است  

در غالب برنامـه هـاي مـشترك از سـوي وزارت آمـوزش و               
 Helmholtzتحقيقات آلمان، جامعه تحقيقات آلمان و انجمن        

اي در حال رشد ديده     در رابطه با موضوع كالن شهر در كشوره       
در اين زمينه در سالهاي اخيـر روي آوري بـارزي از            . مي شود 

 و پروژه هايي    "كالن شهر "طرف شركتهاي آلماني به موضوع      
كه بطور مشترك از سوي شركت هـاي خـصوصي و جامعـه             

 .علمي اداره مي شوند، مشاهده ميشود
نهـاد تخصـصي شـهر و منطقـه در          "بر اساس اين مـشاهدات،      

 بررسي دو موضوع را هدف اجالس امسال        " براندنبورگ -برلين
ابتدا اينكه در زمينه تحقيقات در ارتباط با كـالن          . خود قرار داد  

 برانـدنبورگ در سـالهاي اخيـر بـه چـه         -شهرها، منطقه برلين  
و دوم آنكـه بخـش علمـي و         . هايي دست يافته اسـت    ي  ياتوان

مـي توانـد    اقتصادي منطقه چه دورنمايي را براي كالن شهرها         
در اين جلسه مي بايست توسط بحث و تبادل نظـر           . عرضه كند 

انگيزه ها و مطالبات ممكنـه بـه بخـشهاي علمـي، شـركتهاي              
خصوصي و بخش سياسـي متبلـور و حاصـل شـود تـا بتـوان                
چهارچوب شرايط سياسي و نيز همكاريهـاي علمـي بـا بخـش           

 .هاي موفق آماده ساخت خصوصي را براي ايجاد پروژه
 اتاق صنعت و "، "دانشگاه فني برلين"جالس توسط اين ا

 
 در  " منطقه و كشور   -اتحاديه طراحي شهر  "و  برلين   "بازرگاني

ــا  ــاط ب ــرلين   "ارتب ــه در ب ــهر و منطق ــصي ش ــاد تخص  –نه
اتـاق صـنعت و     " در محل    ٢٠٠٧ روز دوم نوامبر   "براندنبورگ
 .شدو برگزار  در برلين سازماندهي "بازرگاني

 

 گلدمنسخنراني پروفسور 
 

Entwicklungspotentiale der erneuerbaren Energietechnik 
 
 

 
 
 "فن انرژي هاي تجديدپذيرظرفيت هاي بالقوه در پيشرفت "

عنوان يك سخنراني بود كه توسط پروفـسور دكتـر مهنـدس            
اين . برگزار شد گلدمن، استاد انرژي در مدرسه عالي فني برلين         

ــوامبر ١٤ســخنراني در روز  بــه دعــوت كــانون در  ٢٠٠٧ ن
ايشان پس از تجزيـه و تحليـل و         .  شد انجامدانشگاه فني برلين    

سي نقاط ضعف و قوت هر يك       رتقسيم بندي انواع انرژي به بر     
از روش هاي توليد انرژي پرداختـه و بـه لحـاظ اقتـصادي و               

اين سخنراني  . ارائه كردند  اين روش ها       تحليلي جامع از  آماري  
صصين و صاحب نظران در رشته هاي       در حضور تعدادي از متخ    

ساخت و توليد انرژي هاي بادي و خورشيدي صورت گرفـت           
 . كه در خاتمه بحث هاي جالبي در پي داشت

 



 
 

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. 

  
 
 

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) 
in der Bundesrepublik Deutschland e.V. veranstaltet: 

 
 

Über die Nutzung von Wasserstoff als Traggas 
in Luftschiffen - Vergangenheit und Zukunft 

 
 
Neueste Konzepte bezüglich des Transportes von sperrigen Lasten mittels 
Luftschiffen sehen auch den Einsatz von Wasserstoff als Traggas vor. Aus 
diesem Anlass geht der Vortrag zunächst auf die Wahrnehmung von 
Wasserstoff in der Öffentlichkeit ein und beleuchtet die Hintergründe des 
Hindenburg-Unglücks in Lakehurst. Dabei wird auf den gegenwärtigen 
Stand der Diskussion zu diesem Thema eingegangen. Aufbauend auf 
diesem „Vergangenheitsaspekt“ werden die von Wasserstoff ausgehenden 
Gefahrenpotentiale mit denen anderer Stoffe, wie z.B. Propan oder 
Benzindämpfen, verglichen. Dabei werden entsprechende, von der 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) durchgeführte 
Tests vorgestellt. Der die Zukunft betreffende Aspekt befasst sich mit den 
Vorzügen des Wasserstoffs gegenüber anderen Energieträgern und 
anderen Traggasen. 
 
 

Vortragender:  Dirk Spaltmann, Ph.D. 
     Initiative Zukunft in Brand e.V. 
 
Datum:   Donnerstag, den 24.01.2008 
Einlass:   ab 18:30 Uhr 
Beginn:   19:00 Uhr 
Ort:    TU Berlin, Hauptgebäude 
Adresse:   Straße des 17. Juni 135 
     U - Bhf.  Ernst-Reuter-Platz 
Hörsaal: H 1029   

 
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei 
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  مراسم سخنرانی
  

 یک سـخنرانی   2008 ژانویه   24کانون در نظر دارد که در روز        
درباره استفاده از ئیدروژن به عنوان گـاز حامـل در           "با عنوان   

ایـن  . برگـزار نمایـد    " گذشـته و آینـده     –فضایی  سفینه های   
 در 19سخنرانی توسط آقای دکتر دیرک اشـپالتمن از سـاعت       

بروشور .  برگزار خواهد شد   H1029)(محل دانشگاه فنی برلین     
  . ارائه شده است این بولتن 9این سخنرانی در صفحه 

  

  برنامه سمینار اروپا و خاورمیانه
  

اروپـا در خاورمیانـه،     "نـوان   خبر سمیناری بـا ع     22در بولتن   
ندنبورگ در  ابر-آکادمی برلین . منتشر شد  "خاورمیانه در اروپا  

این فاصله برنامه قطعی سمینار را برای گروه پاسخگویان ارسال          
بر طبق این برنامه، آقای پروفسور سعید ناصـری،         . کرده است 

شـرکت کننـدگان در   از رئیس گروه پاسخگویان کانون یکی  
بـرای اطـالع    .  ایـن مراسـم خواهـد بـود        18سـاعت   پودیوم  

 منتشر می   جاخوانندگان بولتن، برنامه کامل این سمینار در این         
 کارت ورودی برای سمینار     20در ضمن قرار است تعداد      . شود

عالقمنـدان مـی تواننـد جهـت        . در اختیار کانون گذارده شود    
ــانم مهنـــدس جعفـــر   ــا خـ دریافـــت کـــارت ورودی بـ

)Djafar@vini.de (تماس حاصل نمایند .  
  

Redaktion: Union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften, Büro Berlin 
Myriam Hönig (v.i.S.d.P.), Jana Schlütter 
Markgrafenstr. 37, 10117 Berlin 
Tel. 030 / 325 98 73 72 

schluetter@akademienunion-berlin.de 
http://www.akademienunion.de/newsletter/2007
-02/termine/veranstaltungskalender/ 
22. Februar 2008: 
10-21 Uhr, Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften, Leibniz-Saal, Markgra-
fenstr. 38, Berlin. 

 
 
Technik als Brücke der Kul-
turen.  
Engineering and Technology 
Bridging Cultures 
 
Programm: 
 
• 10-11 Uhr: Eröffnung: Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Lucas, Sekretar der Technikwissenschaftlichen 
Klasse der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften, Lehrstuhl für Technische 
Thermodynamik der RWTH Aachen; Prof. Dr. 
Günter Stock, Präsident der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten; Repräsentant des BMBF; S.E. Dr. Hussein 
Omran, Botschafter der Arabischen Republik Sy-
rien 
Impulsreferat: Dr. Jürgen Friedrich, Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie, Referat 
Nord-Afrika, Naher und Mittlerer Osten: Wirtschaft-
liche und berufliche Perspektiven in der MENA 
(Middle East North Africa) -Region  
 
• 11.30-13 Uhr: Wissenschaft und Bildung 
Moderation: Prof. Dr.-Ing. Bernd Scholz-Reiter, 
Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemein-
schaft 
Prof. Dr. Faruk Karadoğan, Rector of Istanbul 
Technical University, Turkey: Engineering Science 
and Education in Turkey on its way to Europe; 
Prof. Dr. Nour-Eddine Bouguechal, University of 
Batna, Algeria: Engineering Science and Educa-
tion Promoting Economic Growth in Algeria; Prof. 
Dr. Yitzhak Apeloig, President of Technion, Israel 
Institute of Technology, Israel: Engineering Sci-
ence and Education – The Powerhouse behind 
Israel’s Economy and its role in Border-Crossing 
Collaboration of Middle East Countries  
 
• 14-15.30 Uhr: Technologie 
Moderation: Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, 
Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt 
Prof. Dr.-Ing. Hans Müller-Steinhagen, Direktor 
des Instituts für Technische Thermodynamik, 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
Deutschland:  Erneuerbare Energien in der ME-
NA-Region: Potenzial einer nachhaltigen Energie-
versorgung und Export nach Europa; Prof.  
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Dr. Abdallah Husein Malkawi, Head of the National  
Dams Committee, Vice President Jordan Univer-
sity of Science and Technology, Jordan: Manage-
ment of Water Resources in Jordan; Prof. Dr. A-
min Mobarak, Universität Kairo, Ägypten: Solar- 
and Windenenergie in Ägypten. Gegenwart und 
Zukunft  
 
• 16-17.30 Uhr: Wirtschaft 
Moderation: Prof. Dr.-Ing. José L. Encarnacao, 
Vorsitzender der INI-GraphicsNet Foundation, TU 
Darmstadt 
Dr. Dieter Fuchs, General Manager Fraunhofer 
Middle East, President of World Association of 
Industrial and Technological Research Organisati-
ons (WAITRO): Innovationsmarkt MENA-Region; 
Felix Neugart, Referatsleiter MENA, Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag: Die Förderung 
bilateraler Geschäftsaktivitäten in der MENA-
Region; Claus Mertes, Vorstandsvorsitzender, 
Deutsche Meerwasserentsalzung e.V.: Know-How 
für Meerwasserentsalzung in der MENA-Region: 
Märkte und bilaterale Kooperation; Erich Kaeser, 
Siemens AG, Director Corporate Development 
and Regional Strategies (Africa, Middle East, 
C.I.S.): Strategische Herausforderungen industriel-
ler Aktivitäten in der MENA-Region  
 
• 18-19 Uhr: Podiumsdiskussion: Europa / 
Nahost: Quo vadis? 
Moderation: Prof. Dr.-Ing. Klaus Lucas 
Teilnehmer: Prof. Dr. Saleh Hashem, Secretary 
General, Association of Arab University; Dr. Ger-
hard Sabathil, Leiter der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland; Harald M. 
Bock, Generalsekretär der Deutsch-Arabischen 
Gesellschaft e.V.; Prof. Dr. Helmut Schwarz, Prä-
sident der Alexander von Humboldt-Stiftung; Mary 
Schäfer, Bereichsleiterin für MENA, Europa, 
Nordamerika und Zentralasien der Gesellschaft für 
technische Zusammenarbeit; Dr. Christian Bode, 
Generalsekretär des DAAD; Prof. Dr. Seied Nas-
seri, Präsident der Vereinigung iranischer Natur-
wissenschaftler und Ingenieure 
 

 
 

 كتابخانه الكترونيكي كانون
           گـروه  ٢٠٠٧بر اساس مصوبه شوراي همگاني در مـاه ژوئـن    

پاسخگويان جديد به تهيه يك ليست كامل از كتابهاي موجود          
اين گروه تـصميم گرفـت     . در كتابخانه كانون ماموريت يافت    

الكترونيكـي  صورت برداري از كتاب ها را به صورت تصاوير          
هم اينك اين صورت در سـايت       . در سايت كانون منتشر سازد    

تيار دوستان و عالقمنـدان كـانون قـرار         خكانون موجود و در ا    
جهت بازديد از اين صفحه به لينك زير مراجعـه          . گرفته است 

 :نمائيد
http://www.vini.de/vini.de/biblithek.htm 

 درخواست همكاري با بولتن خبري
كند كه با اين بولتن خبري       هاي كار و همكاران كانون درخواست مي       اعضاي كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان، از همه اعضا و گروه             بولتن خبري ويژه    

 .  رندهاي علمي و تخصصي خود را از طريق گروه پاسخگويان براي بازتاب در اين بولتن ارسال دا ها و برنامه همكاري نمايند و اخبار مربوط به فعاليت
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 و گزارشات گوناكوناخبار 

 يك خانم ايراني در مجلس اعيان بريتانيا
 
 

نخستين زن ايراني اسـت كـه بـه عـضويت            هاله افشار 
  متولد ايران استاو .در مي آيد مجلس اعيان بريتانيا

روزنامه نگاري پيشه كـرد   پس از خاتمه تحصيالت و
 .و مدتي هم در ايران كارمند دولت بود

ها و نوشـته هـاي پروفـسور افـشار در            بيشتر پژوهش 
 سياسي زنان در جوامع اسالمي –اجتماعي  زمينه نقش

 .و امكانات پيشرفت آنها است
 
 

 

هالـه افـشار اسـتاد علـوم سياسـي و            -سايت راديو بي بي سي    
دانشگاه يورك انگلـستان و اسـتاد     مذهبي در–عات قوميمطال

 قوانين اسـالمي در دانـشكده بـين المللـي حقـوق تطبيقـي در              
او نخستين زن ايراني است كـه بـه         . استراسبورگ فرانسه است  

هـا و   بيشتر پژوهش. در مي آيد عضويت مجلس اعيان بريتانيا
اسـي   سي–اجتمـاعي   نوشته هاي پروفسور افشار در زمينه نقش

 .زنان در جوامع اسالمي و امكانات پيشرفت آنها است

 هاله افشار سالها عضو فعـال و مـشاور نهادهـاي بـين المللـي     

متعددي بوده است؛ مدتي رئـيس انجمـن بريتانيـايي مطالعـات            
انجمن خدمات بين المللي سازمان  خاورميانه، و دوره اي مسئول

 .ملل بود

 ه افشار در مـورد آزادي تحقيقات و فعاليت هاي دانشگاهي هال

اجتماعي و توسعه حقوق مدني زن شامل آثاري اسـت دربـاره            
بـر زنـدگي زنـان در     اثرات چندين دهه جنـگ و خـونريزي  

كشورهاي لبنان، ويتنام و سريالنكا و زنان فلسطيني و همچنين          
 .اسالم سياسي بر زندگي زنان در تركيه و ايران ثاثير

 رونس افشار عضو مجلس اعيانهاله افشار كه اكنون با لقب با

، با نام مـستعار همـا اميـد كتـاب           ١٩٩۴بريتانيا شده، در سال     
 .منتشر كرد  را"اسالم و فمينيسم"

روزنامـه   هاله افشار متولد ايران است، پس از خاتمه تحصيالت
 .نگاري پيشه كرد و مدتي هم در ايران كارمند دولت بود

به همين دليل در  بارونس افشار عضو حزب سياسي اي نيست و
 .نشست مجلس اعيان در لژ اعضاي مستقل خواهد

بي مناسبت نديديم كه در اين جا مطلب تاريخي جالبي از دكتر            
 .درج كنيمنعمت اهللا فاضلي درباره پارلمان بريتانيا 
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  پارلمان بریتانیا
 دکتر نعمت اهللا فاضلی

http://farhangshenasi.com/persian/node/39  

  

چگونگی شکل گیری دولت پارلمانی و انتخابات و مشارکت 
مردم در قدرت سیاسی در بریتانیا از آموزنده ترین درس های 
تاریخ برای ملت هایی است که در راه دموکراسی مبارزه می 

در این نوشته کوتاه به طور اجمال شکل گیری و سیر . کنند
  . تحول پارلمان در بریتانیا را شرح می دهم

پارلمان بریتانیا در اواسط قرن سیزدهم در عهد هنری سوم  
بنیان گذاری شد که یکی از قدیمیترین ) 72- 1216(میالدی 

. لمان های انتخاباتی جهان مرکب از نمایندگان مردم استپار
 تالش هنری سوم برای ساختن و احیای 1250در سال های 

کاخ وستمینیستر ابی  که در نظر داشت آن را برای پسرش 
. بسازد، اعتراض اشراف و ثروتمندان را بشدت برانگیخت
 پادشاه برای بازسازی این کاخ می بایست مالیات های سنگینی

این موضوع زمینه . از مالکین و اشراف دریافت می کرد
ختالف و درگیری پادشاه و مالکین را بوجود آورد و جنبشی ا

) اشرافیان درباری( بارون ها 1258در .. بر ضد شاه بوجود آورد
» الیحه آکسفورد«پادشاه را مجبور کردند پیشنهاد معروف به 

ر در عزل و نصب که اختیا» شورای بارون ها«مبنی بر تشکیل 
سیمون دو . برخی مقامات را بدست می گرفت بپذیرد

  . مونتفورت، ارل یا خان منطقه لستر، رهبر جنبش بارون ها بود
توسط وستمینیستر ) کامون لو( الیحه قانون عمومی 1259در 

تصویب شد که به موجب آن قدرت پادشاه در چارچوب قانون 
تحمل نکرد و میان ا رهنری این محدودیت ها . محدود می شد

بارون ها به رهبری سیمون دو مونتفورت و پادشاه جنگ های 
 منجر 1264سال » جنگ های داخلی«خونینی درگرفت که به 

دو منتفورت برای مبارزه با پادشاه شوالیه ها یا جنگجویان . شد
. محلی مناطق مختلف را فراخواند تا در مجلس او شرکت کنند

 در یکی از جنگ ها کشته شد 1265اگرچه دو مونتفورت در 
اما اقدام او در دعوت از شوالیه ها به منزله نمایندگان مردم 
عامی به مجلس اعیان در سال های بعد به صورت یک رویه و 

در واقع ایده مشارکت نمایندگان عوام در مسائل . سنت در آمد
  . سیاسی از همین جا شکل گرفت

پادشاه ) 77-1327(م در قرن چهاردهم در زمان ادوارد سو
پذیرفت که بدون تصویب پارلمان اخذ هر گونه مالیات و 

این قانون در واقع سنگ بنای . خراج از مردم ممنوع خواهد بود
این قانون همچنان معتبر . تحقق واقعی تر پارلمان در بریتانیا شد

 به بعد نجبا و اعیان به منزله نمایندگان طبقه 1341از . است
 محل استقرار خود در پارلمان را از محل استقرار اشراف و باال

این امر باعث شد که . نمایندگان عوام و طبقه پایین جدا کردند
یکی هاوس آو : در درون پارلمان دو بخش متمایز شکل گیرد

و دیگری هاوس آو کامونز یا خانه ( ) » خانه اعیان«لوردز 
تی بجای مانده که از آنروز تا کنون این ساختار با تغییرا. عوام
  . است
 برای اولین بار ریس مجلس توسط نمایندگان انتخاب 1376در 

. شد و دیگری پادشاه اختیار عزل و نصب آن را از دست داد
همچنین در این سال مجلس عوام این اختیار را بدست آورد که 
ماموران دولتی و درباری و کلیه کسانی که از سمت خود سوء 

ایی و برای محاکمه به مجلس اعیان که استفاده کنند را شناس
در زمان هنری پنجم در قرن . دادگاه در اختیار آنها بود بسپارد

پانزدهم مجلس عوام دارای قدرت و اختیارات برابر مجلس 
  . اعیان برای تصویب قوانین شد

با اتحاد و ) 47-1509(در قرن شانزدهم در عهد هنری هشتم 
ن انگلیس به پارلمان بریتانیای الحاق ولز به انگلستان، پارلما

» کلیسای انگلستان«در همین زمان است که . کبیر تبدیل شد
جدا و پادشاه به عنوان ریس » کلیسای کاتولیک رم«از 

و از آن زمان تا کنون . کلیسای انگلستان منصوب می شود
  . ملکه یا شاه ریاست کلیسا را عهده دار هستند
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بین پارلمان و پادشاه » رلندشورش ای«در قرن هفدهم بعد از 

یعنی چارلز اول بر سر رهبری و کنترل ارتش اختال ف می 
 1649افتد و به جنگ داخلی خونینی می انجامد که عاقبت در 

چارلز اول پادشاه مستبد کاتولیک .. چارلز اول سقوط می کند
بود و با استناد به عقیده جا افتاده و پذیرفته آن روزگار 

دوان رایت آو کینگز وجود » لهی پادشاهانحق ا«معروف به 
.. پارلمان و رای مردم را مخالف آموزه های مذهبی می دانست

.  سال پارلمان را تعطیل کرد11 بمدت 1628از اینرو از سال 
اولیور . این موضوع زمینه قیام مردم علیه او را فراهم کرد

  از نمایندگان پارلمان بود بهیکه یک) 1658-1599(کرامول 
جنگ های «کمک سربازان و اشراف بر علیه شاه قیام کرد و 

. بزرگ بریتانیا بوجود آمد و منجر به قتل پادشاه شد»  داخلی
کرامول بدلیل مخالف با نهاد سلطنت از پذیرش تاج خود داری 

کرامول دو سال از . نامید» لرد آو پروتکتر«کرد و خود را 
ر او قیام کرد و پیروزی در گذشت و چارلز دوم بر علیه پس

اما چارلز دوم راه پدرش را دنبال . مجددآ سلطنت را احیا کرد
 1660نکرد بلکه آزادی ها را گسترش و مجددآ پارلمان در 

اما جنگ ها داخلی . بازسازی کرد و قدرت بیشتری به آن داد
در این .  منجر شد1689 و 1688ادامه یافت و حوادث سال های 

یروز می شود و حوادث این سال ها جنگ ها عاقبت پارلمان پ
در تاریخ بریتانیا بنام گلوریس رولوشن یا انقالب تابان نام می 

  . برند
به » بیل آو رایت «در نتیجه این انقالب قانون مشهور به 

به موجب بیل آو رایت پارلمان بر پادشاه و نهاد . تصویب رسید
زادی سلطنت سلطه و اشراف دارد و نمایندگان مجلس از حق آ

تام و تمام بیان در مباحث و مذاکرات مجلس برخوردارند و 
هیچ مقام و فرد و قانونی نمی تواند هیچ گونه محدودیتی برای 

به موجب . نمایندگان در اظهارات شان در پارلمان ایجاد کند
این قانون هیچ نماینده نباید در تمام طول زندگی اش به خاطر 

  ش مواخذه، محاکمه، یا محروم اظهار نظر مربوط به نمایندگی ا

  
  . از حقوق فرد و اجتماعی اش شود

 در بریتانیا 1887علی رغم تمام این پیشرفت ها تا سال 
در این سال به . انتخابات عمومی برای پارلمان وجود نداشت

 سال اجازه شرکت 21موجب مصوبه ای تمام مردا ن باالتر از 
چنان از حق رای محروم در انتخابات را پیدا کردند اما زنان هم

 بود که آنها نیز اجازه یافتند در 1828باقی ماندند تا در سال 
  . انتخابات شرکت کنند

، مجلس اعیان که برخی از اعضای آن به 1949اما تا سال 
طوری موروثی و برخی دیگر انتصابی هستند، قدرت جلوگیری 

ین تنها در ا. از تصویب قوانین مجلس انتخابی عوام را داشت
. سال است که رسمĤ چنین اختیاری از مجلس اعیان سلب شد

اکنون مجلس اعیان عمآل جنبه مشورتی و کارشناسی برای 
با توجه به این امر که بجز اقلیت . لوایح مجلس عوام را دارد

بقیه )  عضو700 نفر از 92در حال حاضر (اعضای مجلس اعیان 
 کارشناسی و اعضا تنها به دلیل شایستگی های علمی، فنی و

خبرگی در امور مختلف قضایط، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به 
عضویت مجلس پذیرفته می شوند، کارکرد اصلی مجلس اعیان 

  . تقویت بدنه فنی و کارشناسی پارلمان بریتانیا است
مروری بر حوادث باال نشان می دهد دموکراسی پارلمانی امروز 

از و نشیب و دو جنگ بریتانیا محصول هفتصد پنجاه سال فر
هنوز نیز بعد از آنهمه تالش در همین . داخلی خونین بوده است

چهار پنج سال اخیر است که پارلمان برای نوسازی و 
. دموکراتیک تر شدن طرح هایی اساسی فراهم نموده است

هنوز کلیه مصوبات مجلس باید به امضا ملکه برسند و آخرین 
مهر «مهور شدن به مرحله تصویب کلیه مصوبات مجلس م

ین امر جنبه تشریفاتی ااگرچه . رویال اسنت است» سلطنتی
دارد و ملکه در پنجاه سال گذشته کلیه مصوبات مجلس را 
بدون دخل و تصرف مهر کرده اند، اما از نظر نمادین تایید 
نهایی مصوبات توسط ملکه به معنای آنست که هنوز 

   می گیرد و رای از نهاد سلطنت سرچشمه» مشروعیت قوانین«
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  . مردم به تنهایی کفایت نمی کند

ضمنĤ نباید از خاطر دور داشت که وجود برخی نهادهای 
کارشناسی مانند مجلس اعیان و شوراهای مشورتی با برخی 
اختیارات، دارای کارکردهای مثبت و سازنده است، هرچند این 
نهادها انتصابی بوده و به نحو غیر دموکراتیک شکل گرفته 

  تا زمانی که جامعه انسانی و عامه مردم از نظر سواد و . باشند

  
توان درک و تحلیل مسائل اجتماعی به بلوغ کامل نرسیده اند، 
اینگونه نهادها می توانند نقش مثبت در روند تحول و پیشرفت 

این سخن به معنای نفی برتری خرد . جامعه انسانی ایفا کنند
، بلکه تنها به معنای متعهدتر جمعی بر رای و نظر نخبگان نیست

کردن دموکرسی به ارزش ها و اهداف متعالی انسان است که 
  . ممکن است در نتیجه غلبه نیازهای عامه فراموش شوند

  
  دانشگاه های فنی هلند، دیگر دانشجوی ایرانی نمی گیرند 

  
 20 این عنوان خبری اسـت در شـماره          -رادیو زمانه، آمستردام  

بنـا بـر ایـن خبـر، اداره         . مه دانشگاه تونته هلند   دسامبر هفته نا  
مهاجرت و اتباع خارجی هلند که مسئول صدور روادیـد بـرای            
خارجیان است، از دانشگاه های هلند خواسته تا ضمانت نامه ای           
ارائه کنند و در آن نسبت به عـدم تمـاس دانشـجویان ایرانـی               

مانت دانشگاه هایشان با دانش مربوط به فن آوری هسته ای ض          
مدیر دانشگاه تونته اعالم کرد که این دانشگاه نمی تواند         . بدهند

این خبر هنوز در هفته نامه های دانشگاهی        . چنین ضمانتی بدهد  
دو دانشگاه فنی دیگر هلند، یعنی دلفت و آیندهوون دیده نمـی   

ادامه جزئیات خبری که در هفته نامه دانشگاه تونته منتشر          . شود
  :تشده از این قرار اس

مـا نمـی    ": پیتر خِن بینستر دبیر اول دانشگاه تونته اعالم کـرد         
 بدون این ضمانت نامـه بـه هـیچ          ".توانیم چنین ضمانتی بدهیم   

این مسئله شامل دانشگاه های     . دانشجویی روادید داده نمی شود    
هیئت مدیره دانشـگاه تونتـه،      . نیز می شود   و دلفت    آیندهوون

انه .  این تصمیم را ارائه کرد     این هفته در خالل جلسه دانشگاهی     
هر دانشجو حـق    ": فیلیرمان، رئیس هیئت مدیره دانشگاه گفت     

دارد از تمامی بخش های تحصیلی استفاده کند و باید بتواند بـا             
از آنجا که ما نمـی      . آزادی کامل در پیشرفت خود گام بردارد      

خواهیم دانشجویی را از بخشـی از علـم محـروم کنـیم، چنـین        

 این تصمیم هیئت مـدیره، جمعـه        ". ای نمی دهیم   ضمانت نامه 
 دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در این دانشگاه         5گذشته به   

. و متقاضیان ایرانی که درخواست ثبت نام داده اند، ارائـه شـد            
البته دانشگاه تونته اعالم کرد که دانشجویان مشغول به تحصیل          

هـای سـازمان    یکی از قطعنامه    . شامل قانون جدید نخواهند شد    
ملل مربوط به تحریم ایران باعث درخواست چنین ضمانت نامه          

وزیران آموزش و پرورش و امور خارجـه هلنـد          . ای شده است  
نیز به تازگی از دانشگاه های فنی هلند بـا تاکیـد بـیش تـری                
خواسته اند تا نسبت به صدور اجازه به دانشجویان ایرانی بـرای            

در حال حاضر   . ی نشان دهند  تحصیل در رشته های فنی خوددار     
سه شهروند ایرانی برای تحصیل در دانشگاه تونتـه درخواسـت           

به این سه نفر، جمعه گذشته خبر داده شد که          . ثبت نام داده اند   
و . برای دریافت روادید نیاز به چنین ضـمانت نامـه ای دارنـد            

دبیر اول دانشگاه   . دانشگاه نمی تواند در این مورد ضمانت بدهد       
 دانشگاه های فنی دلفت و آیندهوون هم همـین          ":  افزود تونته

ما فعال درباره این شرایط با این دانشگاه هـا و           . شرایط را دارند  
ما به تنهـایی    . وزارت خانه های مربوطه در حال گفتگو هستیم       

نمی توانیم خط مشی را مشخص کنیم، بلکـه خـط مشـی را بـا            
   ". مشخص خواهیم کردنامبردهمشورت با نهادهای 
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 در اين شماره
 ! بر شما مبارك باد١٣٨٧سال  •
 : كانون برگزار مي كند •

     "تامين انرژي و تغييرات اقليمي"سمينار

 اعالميه و برنامه سمينار •

 فرم ثبت نام براي شركت در سمينار •

 نزديكسمينار اروپا و خاور: گزارش  •

 من سخنراني دكتر اشپالت: گزارش •

 ت؟بهترين راه كدام اس... تغيير شغل؟  •

 

 ...!  بر شما مبارك باد١٣٨٧سال 

 
 bihamta.blogfa.com: منبع عكس

عيد نوروز ديگري را پشت سر گذاشتيم و همـراه آن طبيعتـي             
 !عيدتان مبارك باد. رساند كه دوباره بهارش سالم مي

 
 

 انسان بر طبيعت، هنوز اين طبيعـت اسـت          آقاييدعاي  اعليرغم  
سـپيده كـه   . كنـد  ميل مـي ها تح  كه ريتم خود را به زندگي آدم      

شـود و جـان      انرژي خورشيد بيدار و روشن مـي       زند زمين از   مي
ريتم طبيعي روز حركـت و جنـبش اسـت و زنـدگي             . گيرد مي
شـوند و    گيرد، فعال مي   ريتم روز مي   ها پس از طلوع آفتاب       آدم

شود، انرژي جنبشي طبيعـت      شب كه مي  . كنند پر انرژي كار مي   
ها هم به ريـتم شـب در         آن زندگي آدم  يابد و در پي      كاهش مي 

 با آرامش، تفكر، فانتزي و خيال، اسـتراحت و كـاهش            ،آيد مي
ريتم طبيعت نه تنها در زندگي كه در خلـق و           . جنبش و تحرك  

نبود كـه نياكـان مـا        بي علت   و  . گذارد ها هم اثر مي    خوي آدم 
هم زمان با تولد زيبايي و شكوفايي طبيعت جشن مـي           نوروز را   

 . دگرفتن
ـ اميدوار است كه در سـال جديـد هر        هيئت تحريريه بولتن     ه چ

پربارتر به خبررساني به هموندان مان ادامه دهيم و با شـكوفايي            
بيش تر فعاليت ها و ارتباطات كانون، بولتن ما نيز جذاب تـر و              

 . خواندني تر شود
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

روه پاسخگويان كانون مهندسين و گ
متخصصين ايراني در آلمان براي كليه 
هموندان خود سالي سرشار از سالمتي، 
 .  شادكامي و موفقيت آرزومند است
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 :كانون برگزار مي كند
تـامين انـرژي و تغييـرات       "مينار  س
 "قليميا

Energieversorgung und Klimawandel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:  Freitag, den 18. April 2008 
Einlass:  13:30 Uhr  
Uhrzeit:  14:00 – 21:00 Uhr 
Ort: Technische Universität Berlin 
 Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin 
Hörsaal:  Hauptgebäude, H 1035 
Der Eintritt ist frei! 

 

 ... وقتي كه نهال ها سرخم مي كنند 
 

اند و به پايين نگاه  چهار نهال باريك نخل سرهاشان را خم كرده
هاي كوچك  جا كه يك رديف از كلبه كنند، به آن مي

هاي  اند، ولي نيمي از پنجره دار در آب فرو رفته شيرواني
در . شود ه ميشان هنوز در باالي آب ديدكوچك  چهارگوش

 تنها نوك شيرواني است كه ،اي ديگر  از خانه،رديف جلوتر
هايي  آدمزماني حتمن . كند بيرون از آب مانده و خودنمايي مي

 االن چه اين خانه ها زندگي مي كردند، راستي آن هاداخل در 
اي  شان همان دختر بچه اند؟ شايد يكي كنند؟ آيا هنوز زنده مي

هاش  ايين در گل و الي فرو رفته و با دستباشد كه از كمر به پ
كند و يا آن پيرمردي كه با بيل، خاك در  ها بازي مي با آن

چه باليي سر زندگي مردم در اين . كند تا سدي بسازد گوني مي
جا كجاست؟ آسياست يا آمريكا  منطقه آمده است؟ راستي اين

 كند؟  يا آفريقا؟ اقيانوسيه يا اروپا؟ مگر فرقي هم مي
افي است پشت كامپيوتر بنشينيد و در اينترنت دنبال ك

هم زدن صدها و  در يك چشم به. هاي فاجعه بگرديد عكس
شود و اگر به متن آن هم نگاهي كنيد،  هزارها عكس ظاهر مي

جانت، ايوان، وينسه، : صدها و هزاران اسم فرنگي، زنانه و مردانه
 نه نام هنرپيشه و ها اشتباه نكنيد، اين. ويلما، استان و كاترينا

هاي  نام! ها اي اند، و نه نام دوستان قديمي و هم دانشكده خواننده
اسامي انتخابي براي ثبت هر چيز، اين چنين زيبا، قبل از 

هاي  همين طوفان كاترينا بود كه چندي پيش در ايالت! اند فجايع
خانمان  هاي زيادي كشته، زخمي و بي آمريكا باعث شد آدم

جعه سونامي در آسيا از يادمان رفته است و نه طغيان نه فا. شوند
هاي ميلياردي به بار  رودخانه دانوب كه در آلمان و اروپا خرابي

 براي نمايش چهره "دانوب آبي"آورد، خروشي كه ديگر والس 
هاي نظامي و  گو نيست، و براي آن چه بسا از مارش آن پاسخ

 . ارتشي كمك بايد گرفت
كي ما به طور آهسته، ولي پيوسته در آب و هوا در كره خا

اين تغييرات با ازدياد روزافزون فجايع طبيعي . شرف تغيير است
كارشناسان از خود مي پرسند كه آيا اين تحول با . همراه است

اي كه منجر به باال رفتن  روند افزايش توليد گازهاي گلخانه
 ي ا رابطهشود،  رويه دماي متوسط كره زمين مي مصنوعي و بي
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  مستقیم دارد؟ 

وظیفه مهندس و متخصص جامعه امـروزی اسـت کـه عنصـر             
حفاظت از محیط زیست را به عنوان یکی از مهم تـرین بنیـان              

بر مبنای این اعتقاد بود کـه       . های کار تخصصی خود قرار دهد     
کانون ما اصل حفاظت از محیط زیست را در اساسنامه و برنامه            

  .ح کرده استکاری خود با تاکیدات زیادی مطر
رابطه تامین انرژی و نحوه مصرف آن، اساسی تـرین عامـل در             
میزان بازدهی صنعتی و انتشار گازهای گلخانه ای به جو زمـین            

نظام صنایع و انطباق آن بـا داده        ایجاد تحوالت اساسی در     . است
های زیست محیطی، بدون ارتباط ارگانیک بـا نحـوه تولیـد و             

  . مصرف انرژی قابل تصور نیست
بر همین پایه بود که در برنامه امسال گروه پاسخگویان کانون،           
برگزاری سمیناری در مورد رابطه تـامین انـرژی بـا تغییـرات             

  .زیست محیطی در دستور کار قرار گرفت
تنها با عطف نظر به اهمیت این موضوع بود که هیئـت مـدیره              
کانون موفق شد حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی تعـدادی از            

  . نهادها و شرکت های معتبر را به دست آورد
در این جا بی مناسبت نیست که از این نهادها و موسسات، بـه               
خاطر استقبال از ایده برگزاری سمینار و همکاری های فکری و           

  . تدارکاتی در راستای برگزاری آن تشکر و قدردانی کنیم
  
دانشگاه فنی برلین، نهـاد مـدیریت و بـه ویـژه معاونـت               .1

پروفسور دکتـر یوهـان کووپـل،     یدنت دانشگاه آقای    پرز
و هـم   به مدیریت دکتر اِرمِل     اداره روابط عمومی دانشگاه     

 چنین نهاد آلومنی به سرپرستی دکتر مایر
 
 Zentrum Technik und(مرکــز تکنیــک و اجتمــاع  .2

Gesellschaft (       در دانشگاه صنعتی برلین به مدیریت علمی
 آقای دکتر هانس لیودگر دینِل

  
برگزار کننده سمینار   (برندنبورگ   –آکادمی علمی برلین     .3

تحـت سرپرسـتی    ) اروپا در خاورمیانه، خاورمیانه در اروپا     
 دکتر لوکاس

  
  

 
 Vestas Central(شــرکت وِســتاس ســانترال یــوروپ  .4

Europe (و به ویژه آقای مهندس آندریاز آیشلِر 
 
 Win:pro Energy(شرکت ویـن پـرو انـرژی گـروپ      .5

Group ( 
  
 SES(یستم با مسئولیت محدود  اِس انرژی سشرکت اِس اِ .6

Energiesystem GmbH (و به ویژه آقای مارتین بِکِر 
  
) AMO Planungsgruppe(شرکت آام اُ پلنونگز گروپـه   .7

و به ویژه از آقای مهندس آرشیتکت علی محتشـم مـدیر            
 محترم شرکت و عضو گروه پاسخگویان کانون

  
ندر به ویژه آقای الکسـا ) elaion ag(گ شرکت اِالیون آ  .8

 فون گابلنس
  

در ضمن گروه پاسخگویان کانون از خانم دکتر هایکه والـک           
عنـوان  بـه  از مرکز تکنیک و اجتماع در دانشگاه صنعتی برلین          

از آقـای دکتـر وولـف هـارت دوراشـمیت از            مجری سمینار،   
وزارت محیط زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنـی راکتـور، از            

سلول های سـوخت، از     آقای مهندس آندریاز مانتهی کارشناس      
آقای پروفسور محسن مسرت کارشناس انرژی و محیط زیست         
از دانشگاه اوزنابروک و نیز از آقای دکتر امیـر جهـانبخش از             

 Bundesanstalt für(موسسه پژوهش و کنتـرل مـواد ب آ ام   

Materialforschung und -prüfung, BAM (   و عضـو گـروه
نرانی های بـاارزش خـود      پاسخگویان کانون ما، که با انجام سخ      

به شکل گیری و بارآوری سمینار یـاری مـی رسـانند، کمـال              
   . به عمل می آوریمتشکر و قدردانی 

  

ضروری است که دوستان عالقمند بـه شـرکت         
 آوریـل شـرکت     14در سمینار حداکثر تا روز      

خود را از طریـق فـرم ضـمیمه و یـا از طریـق               
 خاتمـه   در. به اطالع ما برسـانند    تلفن یا ای میل     

و دوسـتانه   سمینار می توانید در محیطـی گـرم         
   . به گفتگو و صرف غذا و نوشابه بپردازید

  



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und
Ingenieure in der Bundesrepublik Deutschland e.V. Energieversorgung und Klimawandel 

Der Klimawandel vollzieht sich allmählich aber kontinuierlich über 
alle Grenzen. Tsunami, Erdbeben, Überflutung und vieles mehr 
sind einige Beispiele, die die Gefahren eines Klimawandels 
erkennen lassen. Ist eigentlich der Klimawandel die Folge einer 
unkontrollierten und unverhältnismäßigen Energieversorgung bzw. 
eines Energieverbrauchs? 
Die Experten aus Wissenschaft, Politik und Industrie gehen dieser 
Frage nach und zeigen im Rahmen dieses Seminars die 
Möglichkeiten der Energieversorgung. 

Datum:  Freitag, den 18. April 2008 

Einlass:  13:30 Uhr  
Uhrzeit:  14:00 – 21:00 Uhr 
Ort:  Technische Universität Berlin 
 Hauptgebäude 

Straße des 17. Juni 135  
10623 Berlin 

Hörsaal:  H 1035 

Der Eintritt ist frei! 

Bitte senden Sie Ihre verbindliche Anmeldung per Fax, eMail oder 
Post mittels folgendem Rückmeldebogen bis spätestens zum  
14. April 2008 an: 

VINI e.V. TU Berlin | ZTG | Sekr. P2-2 
Hardenbergstraße  36 A, 10623  Berlin 
Frau Dipl.-Ing. Architektin M. Djafar 
Phone  030-344 91 81 
Fax  030-255 66 473 
eMail      djafar@vini.de

Name

Vorname

Firma

Straße

PLZ / Ort 

Telefon / Fax 
E-Mail

13:30 Uhr Einlass

14:00 Uhr Begrüßung 
   

Prof.  Dr. Seied Nasseri 
Vorsitzender des Vereins Iranischer 
Naturwissenschaftler und Ingenieure  
(VINI) in der Bundesrepublik  
Deutschland e. V. 

Moderation 

Dr. Heike Walk
Zentrum Technik und Gesellschaft   
der Technischen Universität Berlin 

Grußwort 

Prof.  Dr. Johann Köppel 
Vizepräsident für Forschung der  
Technischen Universität Berlin

14:15 Uhr Elektrische und thermische 
Energie aus Biogas: Potentiale, 
Anwendungen, Chancen 

Dipl.-Kfm. Martin Becker    
SES Energiesysteme GmbH 

14:40 Uhr  Strategie der Bundesregierung
zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien im Kontext von  
Klimaschutz und nachhaltiger 
Entwicklung

MinR Dr. Wolfhart Dürrschmidt
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Leiter des Referats KI III 1:
"Allgemeine und grundsätzliche  
Angelegenheiten der Erneuerbaren 
Energien"

15:05 Uhr Brennstoffzellen 
Anwendung und Einsatz

Dipl.-Ing. Andreas Manthey 

15:30 Uhr Kyoto II braucht eine neue 
Philosophie

Prof. Dr. Mohssen Massarrat 
Universität Osnabrück 
Fachbereich Sozialwissenschaften 

15:55 Uhr Kaffeepause

16:15 Uhr Windenergie; Perspektiven 

Dipl.-Ing. Andreas Eichler  
Vestas Central Europe 

16:40 Uhr Solar; unendliche Energie  

Dr. Mohammad Djahanbakhsh
Vereins Iranischer Naturwissenschaftler 
und Ingenieure (VINI) in der 
Bundesrepublik Deutschland e. V. 

17:05 Uhr Auswirkungen einer 
Versorgungsstrategie mit 
Nachwachsenden Rohstoffen 

Dipl.-Soz. Alexander v. Gablenz 
Elaion AG 

17:30 Uhr Verbraucherbeteiligung, 
Energiepolitik und Klimawandel
im Iran und in Deutschland

Dr. Hans-Liudger Dienel 
Wissenschaftlicher Geschäftsführer  
Zentrum Technik und Gesellschaft   
der Technischen Universität Berlin 

17:55 Uhr   Fazit / Diskussion 

PROGRAMM 

Ab ca. 18:45 Uhr lassen wir den Abend mit 
anregenden Gesprächen bei Drinks und Abendimbiss 

ausklingen. Sie sind herzlich eingeladen!
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  سمینار در وب سایت دانشگاه فنی برلین برگزاری خبر
  .  بخوانیدرا می توانید بر روی وب سایت دانشگاه فنی برلین مربوط به برگزاری سمینارخبر 

  
  

http://www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal/forschung/energieversorgung_und_klimawandel 
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Anmeldungsformular beim Seminar 
"Energieversorgung und Klimawandel" 
 
Der Klimawandel vollzieht sich allmählich aber kontinuierlich über alle Grenzen. Tsunami, Erdbeben, 
Überflutung und vieles mehr sind einige Beispiele, die die Gefahren eines Klimawandels erkennen 
lassen. Ist eigentlich der Klimawandel die Folge einer unkontrollierten und unverhältnismäßigen Ener-
gieversorgung bzw. eines Energieverbrauchs? 
Die Experten aus Wissenschaft, Politik und Industrie gehen dieser Frage nach und zeigen im Rahmen 
dieses Seminars die Möglichkeiten der Energieversorgung. 
 
Datum:  Freitag, den 18. April 2008 
Einlass:  13:30 Uhr  
Uhrzeit: 14:00 – 21:00 Uhr 
Ort: Technische Universität Berlin 
 Hauptgebäude 

Straße des 17. Juni 135  
10623 Berlin 

Hörsaal: H 1035 
 
Der Eintritt ist frei! 
 
Bitte senden Sie Ihre verbindliche Anmeldung per Fax, eMail oder Post mittels folgendem Rückmel-
debogen bis spätestens zum 14. April 2008 an: 
 
VINI e.V. TU Berlin | ZTG | Sekr. P2-2 
Hardenbergstraße  36 A, 10623  Berlin 
Frau Dipl.-Ing. Architektin M. Djafar 
Phone  030-344 91 81 
Fax  030-255 66 473 
eMail     djafar@vini.de 
 
 
Name 
Vorname 
Firma 
Straße 
PLZ / Ort 
Telefon / Fax 
E-Mail 
 
Bemerkung: Die Zahl der Plätze ist begrenzt, und sie werden nach Eingang der 
Anmeldung vergeben. 
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 گزارش

 نزديك سمينار اروپا و خاور
 

 
http://www.bbaw.de 

 
تكنيك، پلي است بين فرهنگ ها، نتيجـه يـك          
كنفرانس بين المللي كه توسط آكادمي علمـي        

 . ر شد برندنبورگ برگزا–برلين 
 

 
  صحنه اي از كنفرانس

Europa im Nahen Osten, Der Nahen Osten in Europa 
 

تكنيك براي كشورهاي اروپايي و خاور نزديك و ميانه همانند          
اين . پلي ارتباطي ميان فرهنگ هاي اين كشورها عمل مي كند          

 فوريـه   22نتيجه يك كنفرانس بين المللي است كه در تـاريخ           
 .  برندنبورگ برگزار شد– علوم برلين  در آكادمي2008

با وجود پروژه هاي زيادي كه با اين كشورها اجرا مي شـوند،             
ايجاد و تقويت يك شبكه از زبدگان علمـي در منطقـه خـاور              

آلمان مي بايستي در ايجاد     . امري ضروري است  نزديك و ميانه    
چنين شبكه اي، بخصوص با زبدگان علمي جوان در اين مناطق           

بر ايـن پايـه اسـت كـه مـي تـوان             . عال داشته باشد  شركت ف 
 . هاي اقتصادي بين اين كشورها را هم گسترش دادهمكاري

 
نمونه هاي عملي بسياري قادرند كه نقش ارتباطي تكنيك را در           

چه بسيارند پروژه هـاي تكنيكـي       . ميان فرهنگ ها نشان دهند    
 كه ماوراي مرزهاي كـشورهاي گونـاگوني كـه          ،فراساختاري

. به اجـرا در مـي آينـد       ا نيز با يكديگر دشمني مي ورزند،        بعض
علوم دانشگاهي و ارائه آن ها در دانشگاه هاي اين كـشورها در          

  . اين ارتباط از اهميتي اساسي برخوردارند
 –در سميناري كه توسط بخـش علـوم فنـي آكـادمي بـرلين               

برندنبورگ سازماندهي شد، نشان داده شد كـه پيـشرفت هـاي            
و توانايي هاي علمي و تكنيكي آن در برابر كشورهاي          اسرائيل  

همسايه براسـاس اسـتانداردهاي آموزشـي بكـار رفتـه بـراي             
همينطور كـشورهاي ديگـر     . شهروندان اين كشور استوار است    

منطقه به اهميت باالي دانش هاي فني پي برده و با تمام قوا مي              
فرهنگـي،  مسائل  . كوشند دانشگاه هايي به اين منظور دائر كنند       

به ويژه در رشته هاي تحصيلي تازه، از جمله موانع تسريع رشـد             
تحـصيلي در كـشورهاي     رشـد   سطح  . اقتصادي ارزيابي شده اند   

گوناگون منطقه همانند سطح رشـد دمكراسـي در ايـن منـاطق             
 . بسيار مختلفند

آلمان با كشورهاي اين منطقه، به ويژه بـه داليـل تـاريخي بـا               
ا بسياري از كـشورهاي عربـي، از روابـط          اسرائيل و همينطور ب   

بـه همـين دليـل اسـت كـه          . حسنه بااليي بهره مند مي باشـد      
درخواست شده سهم خود را بـراي توسـعه علمـي و فنـي ايـن           

اين امر هم اينك از طريق پروژه هاي بسياري       . كشورها ادا كند  
  ، موقوفه هومبولتGTZ ، DAADكه از طريق موسساتي مانند 

 
ژه هاي زيادي كه با اين كـشورها        با وجود پرو  

اجرا مي شوند، ايجاد و تقويت يـك شـبكه از           
زبدگان علمي در منطقه خاور نزديـك و ميانـه          

آلمــان مــي بايــستي در . امــري ضــروري اســت
ايجاد چنـين شـبكه اي، بخـصوص بـا زبـدگان            
علمي جوان در اين مناطق شركت فعال داشـته         

 .باشد
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گروه به نمايندگي از طرف ) سمت راست (آقاي پروفسور سعيد ناصري 
 .كانون در كنفرانس شركت داشتندپاسخگويان 

 
و سايرين، كه بسياري از آنان در اين كنفرانس هم نماينـدگي            

بـر اسـاس برآوردهـاي دسـت        . داشته اند، در دست اجراسـت     
اندركاران كنفرانس اين ميزان هنوز كفايت نمي كند، به ويـژه           

زبدگان جوان علمي كـشورهاي خـاور       وقتي كه سخن از شبكه      
آلمان بايستي در اين جا با توجـه  . ميانه و نزديك در ميان است    

 نقش خود را بـراي      تا بتواند   به عالئق خود سرمايه گذاري كند       
و نيز بـراي شـركت در امكانـات    ايجاد ثبات سياسي در منطقه      

ايفـا  توسعه اقتصادي شگرفي كه در اين منطقه موجـود اسـت،            
  . نمايد

 برندنبورگ قصد دارد كه روابـط علمـي         –آكادمي علوم برلين    
 .بين آلمان و كشورهاي خاور ميانه و نزديك را گسترش دهد

همانطور كه در شماره هاي قبلي بولتن نيـز بـه اطـالع رسـيد،               
كانون ما نيز پيرو دعوت رسمي انجـام شـده از سـوي دسـت               

 .  كنفرانس حضور داشتاندركاران آكادمي علمي  نيز در اين
 
 

 
آقاي پروفسور دكتر سعيد ناصري، رئيس گـروه پاسـخگويان،          

ايـشان در   . كانون ما را در اين مراسم نماينـدگي مـي كردنـد           
مذاكراتي كه بـا شخـصيت هـاي علمـي شـركت كننـده در               
كنفرانس داشتند، موفق شدند ارتباطات ارزشمند تازه اي بـراي          

وه پاسخگويان بـه نماينـدگي از    اعضاي گر . كانون ايجاد نمايند  
 . طرف كانون از زحمات ايشان در اين راه قدرداني مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درخواست همكاري با 
 بولتن خبري

 
 

بولتن خبري ويژه اعضاي كـانون        
مهندسين و متخصـصين ايرانـي در       

هـاي   و گـروه  آلمان، از همه اعـضا      
كار و همكاران كانون درخواسـت      

كند كـه بـا ايـن بـولتن خبـري            مي
همكاري نمايند و اخبار مربوط بـه       

هــاي علمــي و  هــا و برنامــه فعاليــت
تخصصي خود را از طريـق گـروه        
پاسخگويان بـراي بازتـاب در ايـن        

 .  بولتن ارسال دارند
 

 :آدرس تماس با هيئت تحريريه
ahgary@vini.de 
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  سخنرانيگزارش
درباره كاربرد ئيدروژن در كشتيهاي  

 هوايي 
 

Über die Nutzung von Wasserstoff als Traggas 
in Luftschiffen – Vergangenheit und Zukunft 

 

 
 آقاي دكتر ديرك اشپالت من

 
تازه ترين طرح هايي كه در زمينه حمل و نقل بارهاي حجيم با             

 اند، كاربرد ئيدروژن را به عنوان گـاز         حكشتي هاي هوايي مطر   
به اين جهت در مراسم سخنراني آقـاي        . حامل درنظر مي گيرند   

 در دانـشگاه    2008 ژانويه   24دكتر ديرك اشپالت من كه در       
ين و به دعوت كانون صورت گرفت، ابتـدا ايـشان بـه             فني برل 

برخورد با ئيدروژن در اذهان عمومي پرداختـه و مطـالبي را در             
ارتباط با حادثه هيندن بورگ روشن نمودند و در اين مورد بـه             
. موضوع مباحثات كنوني درباره كاربرد ئيدروژن اشاره كردنـد        

  "يمي نقطه نظرات قد"در اين سخنراني با حركت از اين

 
خطرهاي ناشي از كاربرد ئيدروژن با گازهـاي ديگـري ماننـد            

در اين رابطه بررسي هـاي      . پروپان و يا بخار بنزين مقايسه شد      
انجام شده در مركـز پـژوهش و كنتـرل مـواد فـدرال آلمـان                

)Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ( نيز
به برتري هاي گاز    موضوعات آتي در اين عرصه      . معرفي شدند 

 .  در برابر ساير مواد حامل انرژي نظر دارندئيدروژن
انجمـن عـام    در ضمن اقاي دكتر اشپالت مـن از گرداننـدگان           

هـدف  .  مي باشـند .Initiative Zukunft in Brand e.Vالمنفعه 
ايــن انجمــن كــه متــشكل از ســهامداران و حاميــان شــركت 

قوق و دفاع از منـافع       هستند، احقاق ح   Cargolifterكارگوليفتر  
در سايت اينترنتي اين انجمـن      . سهامداران اين شركت مي باشد    

و ادامـه   ما براي بقاي شركت سهامي كارگوليفتر       ": آمده است 
تكنولوژي مواد سبك تر از هوا، به ويژه در عرصـه لجـستيك             

كـساني  جايز نيست از    در اين ميان    . تالش مي كنيم  ل ونقل   مح
 300 ايـن فـن آوري را بـا بـيش از             بناي پايه هاي علمي   كه  

براي تـامين   . ميليون يورو تامين مالي نموده اند،  صرفنظر نمود        
اين هدف ما از هرگونه ابزار سياسي و قضايي و نيز ادله علمـي              

 ".و فني استفاده خواهيم كرد

از ديگر فعاليت هاي انجمن مزبور دفاع از ادامـه كـار و بقـاي               
در بيانيه اين انجمن در اين      . ستفرودگاه تمپل هوف در برلين ا     

انجمن از هدف ابقاي فرودگـاه تمپـل هـوف          ": باره مي خوانيم  
اين فرودگاه به خاطر موقعيـت مركـزي آن          .پشتيباني مي كند  

براي جابجايي مسافران و حمل و نقل با كشتي هـاي هـوايي از              
متاسفانه امروزه ترافيك   . امكانات بغايت مناسبي برخوردار است    

ي هوايي مانند هواپيماهاي مسافري هنـوز بـه امـري           كشتي ها 
تبديل نگشته است، ولي ما در اين زمينه به تالش هاي            روزمره  

  "...خود ادامه مي دهيم

كـه            
ف 

هـو
ـل 

 تمپ
زي

ركـ
اه م

دگـ
فرو

لن 
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ي هــ

لينــ
ز بر

ي ا
سيار

بــ
 اند

خته
دا ر

ن پ
برلي

ت 
دول

يم 
صم

 با ت
ابله

مق
. 



. Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 

11 

   2008، آوریل  24شماره -بولتن خبری  ایرانی در آلماننکانون مهندسین و متخصصی
  

  نظری بر بازار کار
  ...تغییر شغل؟ 

   بهترین راه کدام است؟
  

  برگرفته از ژورنال کاریر در سایت بازاریابی مونستر
  

فرض کنیـد شـما پیشـنهاد تـازه ای بـرای کـار        
دریافت کرده اید، ولی برایتان مشخص نیسـت        

ز قرارداد کـار فعلـی خـود خـارج          که چگونه ا  
آیا بهتر اسـت کـه خـود قراردادتـان را           . شوید

فسخ کنید یا این که کارفرمای خود را به فسخ          
  قرارداد وادارید؟ کدام راه بهتر است؟

  
 http://images.google.de: منبع

کریستین پوتیر مولف و کارشناس امور شغلی در این باره معتقد 
 این است که تا مـادامی کـه هنـوز           مطمئن ترین حالت  ": است

. قرارداد تازه ای امضاء نکرده اید، در شغل سـابق خـود بمانیـد             
. چنانچه شغل جدید قطعیتی نیابد، دستکم بدون کار نخواهید ماند         

تنها پس از دریافت قرارداد تازه است کـه بایـد ایـن پرسـش               
  ...مطرح شود که چگونه به قرارداد سابق خود می توان پایان داد

بهترین کار این است که به گفتگو با قسمت پرسنل و همزمان            
 بهترین امکان در چنین شـرائطی     . با رئیس مستقیم خود بپردازید    

) Aufhebungsvertrag( انعقاد یـک قـرارداد خاتمـه خـدمت         
 در چنین قراردادی کارمند و کارفرمـا توافـق متقابـل      ".باشدمی

اساسـا در ایـن     . ارنـد را برای خاتمه به خدمت اعالم می د        خود
  قرارداد     فسخ    مهلت    مانند  کار قرارداد     موانع    توافق

  
)Kündigungsfrist ( بـا چنـین    ": پوتیر می نویسد  . وجود ندارد

توافقی در پایان کار خود ردپای بـدی از خـود برجـای نمـی               
همیشه به این موضوع فکر کنید کـه شـاید روزی بـا             . گذارید

   ".ی خود برخورد کنیدرئیس تان در ارتباط با آینده کار
مارتینا پِررِنگ کارشناس حقوق کار در هیئت مـدیره اتحادیـه           

 فسخ  برخالف": ونه توصیه می کند   گسندیکاهای آلمان هم این     
 که بـرای    . صورت می گیرد   یتوافقیکجانبه قرارداد در این جا      
 به این ترتیب شاغلین به کار قبل ".هردو طرف مفید خواهد بود   

فسخ قرارداد می توانند از کار سابق خود خـارج  از خاتمه مهلت  
کارفرما نیز این اطمینان را خواهد یافـت کـه کـار بـه              . شوند

او . طرزی مرتب و درست به کارمند جانشین منتقل خواهد شـد          
در اکثر موارد این توافق نامه صورت می گیرد،         ": ادامه می دهد  

 را کـه    چرا که کارفرما به این واقعیت آگاه است که کارمندی         
هوای تغییر شغل در سر می پروراند، نمـی تـوان دیگـر نگـاه               

کارمند هم در عوض می بایستی چیزی برای عرضه به           ".داشت
جانشین  شخص بهکارفرمای خود داشته باشد، مثال تعهد کند که   

 خـانم  . کمـک خواهـد رسـاند      خود برای تسلط به کار جدیـد        
 خاتمه بـه خـدمت      در توافقنامه که   پِررِنگ خاطرنشان می کند   

باید همچنین به مواردی مانند مرخصی اسـتحقاقی بـاقی مانـده،            
او . اضافه کاری ها و یا پرداخت های فوق العاده پرداحته شـود           

اگر چنین توافقی صورت نگیرد و کارمنـد مجبـور          ": می گوید 
شود که خود قرارداد کار را به طور یکجانبه فسخ نمایـد، ایـن              

دریافـــت بیمـــه بیکـــاری ز او اخطـــر وجـــود دارد کـــه 
)Arbeitslosengeld I(البته ". به مدت چهار هفته محروم بماند 

در  این در شرایطی صورت می پذیرد کـه کارفرمـای تـازه ای           
در این راه می بایستی اما از یک اشتباه رایج پرهیـز            . کار نباشد 

هرگز تالش نکنید که با دعوا کارفرمای خود را مجبور          ": نمود
رداد بنمائید، چرا که علیرغم تسریع کـار در چنـین           به فسخ قرا  

   ".حالتی، تاثیرات ناگواری در گواهی کار شما خواهد داشت
اگر شـما مهلـت خاتمـه بـه         ": مارتینا پِررِنگ توضیح می دهد    

خدمت را رعایت نکنید، این خطر وجود دارد کـه کارفرمـا از             
ا به هر صورتی که قـرارداد خـود ر         ".شما ادعای خسارت کند   

 پایـان کـار     اجازه ندهید که  خاتمه می دهید، مهم این است که        
  .  موفقیت شغلی شما داشته باشدسیرشما هزینه سنگینی برای 
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  در این شماره
  

   کانوندعوت به شورای همگانی  •
 "تامین انرژی و تغییرات اقلیمی"سمینارگزارش  •

   با رادیو زمانه متن مصاحبه پروفسور ناصری •

 سخنرانی دکتر کورِر: اعالم برنامه •

 گزارش برنامه کانون در هفته ایرانیکا •

 هموند کانونیک بالش ضد خُروپُف، ابتکار  •

 ت ، سال ریاضیا2008سال  •

 رسمیت نوروز در کانادا •

  

  شورای همگانی کانوندعوت به 
 قـرار اسـت نشسـت       18 در ساعت    2008 ژوئن   16ه  دوشنبروز  

شورای همگانی کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمـان          
ایـن نشسـت در چـارچوب       . برگزار شود دانشگاه فنی برلین    در  

ئـه  ارابـه منظـور     عنوان یک مجمع عمـومی عـادی         اساسنامه به 
ساله خود  دوفعالیت  دوره   در   گزارش عملکرد گروه پاسخگویان   

در همـین نشسـت قـرار       . شود برای تصویب شورا و برگزار می     
است پیشنهادات گروه پاسخگویان برای تغییر و اصالح اساسنامه        

  . کانون مورد بحث و تصمیم گیری واقع شوند
ل در این راستا ضروری است که هموندان کانون با شرکت فعـا           

تـر   ها و مباحث مطرح شده خود را هرچه بـیش          گیری در تصمیم 
شـرکت فعـال شـما      . دخیـل نماینـد   خود  در سرنوشت کانون    

ای رسـمیت    عزیزان، ضمن آن که بر اساس ضـوابط اساسـنامه         
کند،  جلسه با اکتساب حد نصاب شرکت کنندگان را تضمین می         

ادامـه  ای قوی و مستحکم در راسـتای         تر از آن خود پشتوانه     مهم
  . های فرهنگی، علمی و صنفی کانون ماست فعالیت

ها از چهار هفته قبل از تاریخ برگزاری شورا با پست            دعوت نامه 
  .  و ای میل برای هموندان کانون ارسال شده اند

  
و متن دعوت نامه به زبان آلمانی به همراه دستور جلسه ارسـالی             

درج  بـولتن    ایـن ات  حدر صف متن پیشنهادات تغییرات اساسنامه     
  . شده اند

! برای باروری و زنده نگاه داشتن کانون خود، ما را یاری کنیـد            
سال مجمع عمومی  و باروری بیش تر ریزی دقیق تر  برای برنامه

خود را به ما کتبا یا از طریق تلفـن و پسـت             پیشنهادات  ،  2008
  !الکترونیکی اطالع دهید

  
  متن دعوت نامه شورای همگانی به فارسی

  
   محترم کانون،عضو

به اين وسيله به اطالع جنابعالی می رسانم که جلسه شورای همگـانی             
  کانون مهندسين و متخصصين ايرانی در آلمان در 

  
  ۲۰۰۸ ژوئن ۱۶   :تاريخ

   بعدازظهر۸ الی ۶  :مانز
، ZTGدانشگاه فنی برلن، ساختمان فيزيک،   :مکان

  ۲۴۲سالن 
    :آدرس

Zentrum Technik und Gesellschaft 
Technische Universität Berlin, Physik Gebäude 
Hardenbergstr. 36 A, 10623 Berlin 

 
  . تشکيل خواهد شد

ايی شـرکت نمـوده و بـا        مـ از شما دعوت می کنم کـه در ايـن گرده          
. شرکت خود در اين نشست، کانون را در نيل به اهدافش ياری نمائيد            

  . خواهيد نموددستور جلسه شورای همگانی را متعاقبا دريافت 
  با سالم های دوستانه

  ويان، پروفسور سعيد ناصریگرئيس گروه پاسخ
  

دعوت نامه به زبان آلمانی، دستور جلسـه        : پيوست ها 
شورای همگانی به زبان آلمـانی، طـرح پيشـنهادی          

  برای تغييرات اساسنامه 
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Einladung zur regulären Mitgliederversammlung des Vereins Iranischer Naturwissenschaftler 
und Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
gemäß dem § 8 der Satzung unseres Vereins und in Anlehnung an das Schreiben vom 20.05.2008, in 
dem Ihnen der Termin der Mitgliederversammlung des VINI rechtzeitig mitgeteilt wurde, möchten wir 
Sie hiermit zur diesjährigen Mitgliederversammlung einladen. 
 

Datum:    Montag, den 16.06.08 
Ort:    Technische Universität Berlin  
     Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG), Raum 242  
Adresse:   Hardenbergstr. 36 A (Postal)!!  

Eingang von der Straße des 17. Juni  
Altes Physik-Gebäude!! 

 

 
 
Zeit:    18:00-20:00 Uhr 

   
Wie Sie der beigefügten Tagesordnung entnehmen können, geht es an dieser 
Mitgliederversammlung zunächst um die Anhörung des Berichts des Vorstandes über die 
Aktivitäten des Vereins in 1. Amtsjahr und anschließend um die Satzungsänderung.  
 
Wir bitten Sie um pünktliches Erscheinen und dürfen Sie daran erinnern, Ihre Mitgliedsbeiträge für das 
Jahr 2008 zu überweisen, falls Sie dies bis jetzt noch nicht überwiesen haben sollten. 
In der Hoffnung, dass Sie unserer Bitte nachkommen verbleiben wir 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
für den Vorstand 
Dipl.-Ing. Architektin Mahboubeh Djafar 
  
 
 
Anlagen:    
Tagesordnung 
Entwurf der Satzungsänderung  
 

 VINI e.V. 
 TU Berlin | ZTG | Sekr. P2-2 
 Hardenbergstraße  36 A 
 10623  Berlin 
 Dipl.-Ing. Mahboube Djafar 
 VINI -Öffentlichkeitsarbeit  
  
 Phone     030/ 344 91 81 
 FAX:       030/ 255 66 473  
 eMail      dafar@vini.de 
 Internet   www.vini.de 
 
Berlin, den 06. Juni 2008 
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Tagesordnung zur regulären Mitgliederversammlung des Vereins 

 Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)  

 in der Bundesrepublik Deutschland e. V.  

am Montag, dem 16. Juni 2008, 18:00 - 20:00 Uhr  

Technische Universität Berlin  

Zentrum Technik und Gesellschaft ZTG, Raum 242 

Eröffnung der Sitzung und Begrüßung 

 

TOP   Beratungsgegenstand und Beschlussfassung    

 

1 Bekanntgabe der Beschlussfähigkeit der Versammlung durch den Vorstand und 

Genehmigung der Tagesordnung 

 

2 Wahl eines/einer Versammlungsleiters/in und eines/einer Protokollführers/in 

 

3 Rechenschaftsbericht des Vorstandes     

 Berichterstatter      

         

 � Vorsitzender des Vereins     

 � Schatzmeister      

 �Beratung und Annahme des Berichtes  

 

4 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung sowie andere Vorschläge 

 

5 Vorschläge über die Aktivitäten des Vereins in Zukunft 

 

6 Verschiedenes 
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Entwurf der Änderungen der Satzung und  
der Geschäftsordnung  des VINI 

--------------------------------------------------- 
TOP 4 der Tagesordnung der  

Mitgliederversammlung  
des VINI am 16.06.2008 

--------------------------------------------------- 
 
TOP 4  Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung sowie andere 
  Vorschläge 
 
Der amtierende Vorstand hat in seiner 2. Sitzung am 22.08.2007 die Bildung einer 
Kommission zur Erarbeitung eines Änderungsvorschlags der Satzung beschlossen. 
Basierend auf die Vorschläge der Kommission schlägt der Vorstand vor, folgende Änderung 
zu beschließen:  
 
a) Satzung    ( alle Änderungen und Ergänzungen sind kursiv und fett dargestellt)  
 
1. Änderung  
 
§ 2) Vereinszweck und dessen Realisierung 

    Zweck des Vereins ist: 
 
 - Förderung der Ingenieur- und Naturwissenschaften durch Veranstaltung von 

wissenschaftlichen Vorträgen und , Seminaren und Forschungsarbeiten   und durch 
Organisation des Erfahrungsaustausches zwischen Lehrenden und Studierenden der Natur- 
und Ingenieurwissenschaften in Deutschland und im Iran in Arbeitsgruppen sowie 
der Veröffentlichung der Ergebnisse dieses Erfahrungsaustausches sowie  und  durch 
den Aufbau eines Informationszentrums. Hierfür ist  insbesondere die Zusammenarbeit mit 
Industrie und Wirtschaft anzustreben.  

 
 - Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen Wissenschaftlern und 

Praktikern in Deutschland und im Iran zum Zwecke des wissenschaftlichen 
Erfahrungsgewinns auf dem Gebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften 
durch Herausgabe von technisch- wissenschaftlichen Werken, Organisation 
von Tagungen, wissenschaftliche Exkursionen  und Arbeitsgruppen sowie durch den Aufbau 
eines Informationszentrums 

 
 - Förderung des Umweltschutzes in Deutschland und dem Iran durch den 

Aufbau eines Informationszentrums und die Durchführung von 
wissenschaftlichen Tagungen und die Einrichtung von wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppen sowie Veröffentlichung von deren Arbeitsergebnissen. 

  
Eine politische Betätigung sowie die Unterstützung von Forschung und Erfahrungsaustausch 
über Themen der Militärtechnologie ist  sind  ausgeschlossen. 

 
2. Änderung  
 
§ 8) Mitgliederversammlung 
  Vollversammlung wird durch Mitgliederversammlung ersetzt 
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3. Änderung  
 
§ 9) Der Vorstand 
  9.2 Der Vorstand besteht aus 7  6 Mitgliedern und 2  Stellvertretern   Beisitzern. Ein 
Vorstandsmitglied kann nur  für maximal  3 Wahlperioden hintereinander für den selben  denselben  
Aufgabenbereich gewählt werden. 
  9.2.6 wird ersatzlos gestrichen 
        9.2.7 9.2.6  
  9.2.7 Im Falle der Abwesenheit eines Vorstandsmitgliedes, wird es durch einen der 
beiden Stellvertreter  Beisitzer vertreten. 
   
4. Änderung  
 

   § 10) Die Geschäftsordnung des Vereins 
  Vollversammlung wird durch Mitgliederversammlung ersetzt 
 
 
 
b) Geschäftsordnung    ( alle Änderungen und Ergänzungen sind kursiv und fett dargestellt)  
 
1. Änderung  
§ 1) Über die Daten der Mitglieder  
  1. Die Unterlagen über die Mitglieder werden im Archiv des Vereinsbüros aufbewahrt 
  und nur der    Mitgliederversammlung und dem Vorstand zur Verfügung gestellt. dem 
  Vorstand und in begründeten Fällen  der Mitgliederversammlung zur Verfügung 
  gestellt.  
 
  3. Das Mitgliederverzeichnis des VINI bestehend aus den Namen, der  
  Fachrichtung, dem Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit und der eMail- 
  Adressen der Mitglieder  wird kontinuierlich aktualisiert und den Mitgliedern zur 
  Verfügung gestellt. 

 

§ 5) Über den Vorstand 
  1. Der Vorstand hat 3 Monate nach seiner Wahl den Mitgliedern einen Arbeitsplan in 
  schriftlicher Form vorzulegen. In diesem Plan sind die Beschlüsse und die Vorschläge 
  der Mitgliederversammlung zu berücksichtigen. Alle 6 Monate hat der Vorstand alle 
  Mitglieder über seine Tätigkeit und die Tätigkeit der Arbeitsgru ppen  schriftlich zu 
  informieren. 
  2. Der Verantwortliche für die Bereiche Wissenschaft und Forschung bildet  kann  zu 
  seiner Unterstützung einen wissenschaftlichen Beirat bilden . 
 
§ 6)  Über die Arbeitsgruppen 
 
1. Zur Realisierung der Vereinsziele gehört auch die Einrichtung von Arbeitsgruppen, die aus Experten 
verschiedener Disziplinen bestehen oder  interdisziplinär und projektbezogen arbeiten. Der Vorstand initiiert 
selbst solche Arbeitsgruppen und unterstützt die Realisierung der diesbezüglichen Vorschläge der Mitglieder.  
2. Die Beteiligung an Arbeitsgruppen geschieht freiwillig. In den Arbeitsgruppen können auch Fachleute von 
außerhalb des Vereins tätig werden. 
3. Die Arbeitsgruppen stehen unter der Kontrolle der Organe des Vereins. Sie genießen die wissenschaftliche, 
die organisatorische und die rechtliche Unterstützung des Vereins. 
4. Jede Arbeitsgruppe kann mit mindestens 3 Vereinsmitgliedern gegründet werden. Bei der 
Gründungsversammlung und der Annahme der Geschäftsordnung der Arbeitsgruppe ist ein Vorstandsmitglied 
anwesend.  
5. Jede Arbeitsgruppe wählt aus den Reihen der persönlichen Mitglieder in der Arbeitsgruppe einen Sprecher.  
6. Jede Arbeitsgruppe berichtet dem Vorstand  alle 6 Monate über ihre Aktivitäten. 
 
§ 7)    § 6)   
 
§ 8)    § 7)   

 
 



. Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 

٧ 

  ٢٠٠٨ ژوئن،  ٢٥شماره -بولتن خبري  ايراني در آلماننكانون مهندسين و متخصصي

 
 گزارش

تـامين انـرژي و تغييـرات       "مينار  س
 "اقليمي

Energieversorgung und Klimawandel 
 

 بـا شـركت     "تامين انرژي و تغييرات اقليمي    "سمينار  
ــدان از ١٢٠بـــيش از  ــان و عالقمنـ  تـــن از كارشناسـ

ــصادي و در    ــه اقت ــاي مربوط ــا بخــش ه ــشگاه و ي دان
محيطي با سنت هاي غني و سرشار علمـي و فرهنگـي            

بدون شك يكي از موفـق تـرين برنامـه          برگزار شد و    
 سـال خـويش     ١٤ليت هاي   هاي كانون ما در دوره فعا     

 . است
 

 
 

 
 

 سـالن سـنتي ليـشت هـوف در          ٢٠٠٨ آوريـل    ١٨روز جمعه   
 ساختمان مركزي دانشگاه فني برلين رنگ و بوي ديگري 

 
 

 تن از دانـشجويان، اسـتادان، كارشناسـان         ١٢٠بيش از   . داشت
 صنايع و اقتصاد و ساير عالقمندان مشتاقانه در انتظار بودند تا به 

 اجتماعي در عرصه انـرژي      -اسان فني و اقتصادي   سخنان كارشن 
 . گوش فرا دهند

در آغاز مراسم آقاي پروفسور سـعيد ناصـري، ضـمن خـوش             
آمدگويي به حضار به توضيح انگيزه هاي كانون براي انتخـاب           
موضوع سمينار پرداخت و اقدام كانون را به عنوان گـامي هـر             

 معـضل   چند كوچك براي طرح موضوع و راهگشايي براي اين          
 .عموم بشري ارزيابي كرد

 خانم دكتر هايكه والك از مركز تكنيك و اجتماع دانشگاه كه

  
 خانم هايكه والك مجري برنامه سمينار

مسئوليت مجري برنامه سمينار را برعهـده داشـت، بـه معرفـي             
 .كوتاهي از روند برگزاري و معرفي برنامه سمينار پرداخت

 پژوهشي دانشگاه جلسه سپس آقاي پروفسور كوپل معاونت

 

يد ناصري در حال افتتاح سمينارعآقاي پروفسور س  

ل سمينارحسالن ليشت هوف دانشگاه فني برلين، م  
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 افتتاح و پس از خوش آمد گـويي بـه سـخنرانان و شـركت                را

كنندگان در سمينار رضايت خود را از برگزاري چنين نشـست           
هايي در دانشگاه اعالم و آن را گامي در فرارويي امر پژوهش و 

 . پيشرفت علمي در عرصه هاي مهم زندگي بشري ناميد
ل به ارائه موضـوعات مـورد نظـر         پس از آن سخنرانان بخش او     

 .  خود پرداختند
 

 توليد انرژي با بيوگاز 
انـرژي الكتريكـي و گرمـايي از        "اولين سخنراني تحت عنوان     

 توسط  آقاي مـارتين      "بيوگاز، ظرفيت ها، كاربردها و امكانات     
ــر متخــصص امــور تجــاري از شــركت اِس اِ اِس   SES(بِكِ

Energiesystem GmbH (انجام شد . 
 

 
 ، اولين سخنران )Dipl.- Kfm. Martin Becker (آقاي مارتين بِكِر

آقاي بِكِر در ابتـدا بـه معرفـي شـركت اِس اِ اِس پرداخـت و                 
اطالعاتي در باره خدمات اين شركت براي طراحـي، سـاخت و            

  بـراي  BHKWراه اندازي مراكز صنعتي با فـن آوري نـوين           
ات مربـوط بـه     ارائه خدمات در بخش هاي انرژي باد و تاسيـس         

از جمله خدمات اين شركت ايجاد      .  گرما ارائه كرد   -چرخه نيرو 
 و  ١١٠٠تاسيسات بيوگاز در فينستروالده  با تـوان الكتريكـي           

سپس آقـاي بِكِـر دربـاره        . كيلووات است ١٥٠٠توان گرمايي   
طرز كار، مواد اوليه و مراحل توليد بيوگاز در تاسيسات مربوطه           

توضيحاتي داد و نتيجه گرفـت كـه بـا          همراه با نمايش اساليد     
  گرما توليد انرژي گرمايي و الكتريكي –تكنولوژي چرخه نيرو 

 
 

 
با بازده بسيار بااليي براي تحقق اهداف زيست محيطـي امكـان            

 در اين رابطه تاسيسات بيوگاز براي حفظ ذخاير و . پذير است
 

 
 

 
 

 
 

صـرفه  منابع انرژي نقش بزرگي ايفاء مي كننـد و نيـز باعـث              
جويي در مصرف كود و مواد ضدآفت گياهي خواهنـد بـود و             

 در . قادرند آب آشاميدني را با كيفيت مطلوب تري تهيه كنند
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 نفـر مـشغول     ٩١٩٠٠ تعداد   ٢٠٠٦اين بخش از انرژي در سال       
.  درصد بوده اسـت ٩.٢به كار بوده اند و سهم آن در توليد برق        

 نفـر و    ١٧٤٠٠٠ين به    تعداد شاغل  ٢٠٢٠انتظار مي رود تا سال      
 .درصد برسد ١.٥سهم آن از توليد برق به 

   
 گسترش انرژي هاي بازيافتي در جمهوري فدرال

سخنران بعدي آقاي دكتر ولـف هـارد دوراِشـميت  از وزارت             
محيطزيست، حفاظت از طبيعـت و امنيـت رآكتـور و مـسئول             

 "شرايط عمومي و پايه اي براي انرژي هاي بازيافتي        "كميسيون  
)KI III اسـتراتژي  "بود كه سخنراني خـود را بـا عنـوان    ) ١

جمهوري فدرال براي ايجاد انرژي هاي بازيـافتي در پيونـد بـا             
 . ارائه داد"حفظ آب و هوا و توسعه پايدار

 
 ) MinR Dr. Wolfhart Dürrschmidt ( دوراِشميتتدكتر ولف هار

بازيـافتي در    او در ابتدا به ارائه آماري در باره سهم انرژي هاي            
 پرداخت و پس از توضيح چهـارچوب        ٢٠٠٧توليد انرژي سال    

هاي قانوني و رئوس برنامه هاي دولت و زمان بندي آن هـا در              
ارتباط با انرژي و آب و هـوا بـه ارائـه آمـاري نتـايج فنـي و                   

 اقتصادي اين سياست ها و پيش بيني هاي الزم براي           –اجتماعي  
وراِشـميت از جملـه نتـايج       دكتر د . روندهاي آتي آن پرداخت   

 ميليون تن كـاهش  ١١٠سياست انرژي هاي بازيافتي را بيش از  
  ميليارد ٦.٢٤انتشارات دي اكسيد كربن، درآمد ناخالصي معادل 

 
 دانسته و از آن به عنوان       ٢٠٠٧ شغل در سال     ٢٤٩٣٠٠يورو و   

 در اين ارتباط ميزان هزينه هاي كشور . موفقيتي بزرگ ياد كرد
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 به  ٤٧ از   ٢٠٠٦ تا   ٢٠٠٠در اين عرصه اقتصادي بين سال هاي        
ميليون يورو و حجم سرمايه گذاري هـا در همـين فاصـله             ١٦٥

بودجه .  ميليون يورو افزايش يافته است     ١٤٩٩ به   ٣٥٩زماني از   
 ميليون در سـال     ٧١هاي تحقيقاتي براي انرژي هاي بازيافتي از        

 افزايش يافتـه و     ٢٠٠٨  ميليون در سال   ١٠٠ به بيش از     ٢٠٠٦
 درنظر گرفته شده    ٢٠٠٩ ميليون  يورو براي سال       ١١٠بيش از   

 . است
 

 سلول هاي سوخت
 عنـوان سـخنراني     "سلول هاي سوخت و موارد استعمال آن ها       "

 .بعدي بود كه توسط آقاي مهندس آندرياز مانتهاي برگزار شد

 
 )Dipl.- Ing. Andreas Manthey(آقاي مهندس آندرياز مانتهاي 

 او پس از توضيحاتي كه در مورد ساختار و نحوه عملكرد ايـن             
سلول ها داد، بـه امكانـات گـسترده اي كـه در عرصـه هـاي                 
گوناگون صنعتي براي كاربرد اين سلول ها وجود دارند، اشـاره           
كرده و با آمار و اساليد بـه عرضـه اطالعـاتي در ايـن زمينـه                 

 . پرداخت
 

 ه داردكيوتو نياز به فلسفه اي تاز
سپس اقاي پروفسور محسن مسرت از دانشكده علـوم اجتمـاعي           

كيوتو به فلـسفه    "دانشگاه اوزنابروك به ارائه سخنراني با عنوان        
او با اشاره بـه اهـداف كنفـرانس         .  پرداخت "تازه اي نياز دارد   

كيوتو براي كاهش انتشارات دي اكـسيد كـربن خـاطر نـشان             
ه بين المللي تحقق نيافته     ساخت كه متاسفانه اين اهداف در عرص      

 به  ٢٠١٢اند و حتا پيش بيني مي شود كه توليد اين گاز تا سال              
 پروفسور .  افزايش يابد١٩٩٠ درصد در مقايسه با ٢٠ميزان 

 

مسرت معتقد است كه ابزارهاي موجود در سياست هاي دولـت           
ها مانند ماليات بر انرژي و تعيين قيمت انرژي كـارآيي هـاي             

 خود نشان نداده اند و افزايش قيمت ها باعث كاهش الزم را از 
 

 
 آقاي پروفسور محسن مسرت

از نظر پروفـسور مـسرت يكـي از راه          . مصرف انرژي نشده اند   
هاي موفقيت در كاهش دي اكسيد كربن اين است كه اهـداف            
كاهش را مستقيما از طريق عرضه كنندگان انرژي پياده كنيم و           

. ف از طريق مصرف كنندگان آننه با صرف وقت و هزينه گزا
ساده تر آن است توليدكنندگان را به توليد كمتـر واداريـم تـا              

تنهـا  . مصرف كنندگان را به تعيير رفتار براي اصـراف كمتـر          
 درصد كـافي اسـت تـا هـدف نهـايي      ١كاهش توليدي معادل  

 درصدي از انتشارات دي اكسيد كربن را تـا پايـان            ٨٠كاهش  
وفسور مسرت گوشزد مي كند كـه از        پر.  متحقق كنيم  ٢١قرن  

اثرات چنين سياستي البته افزايش قيمـت انـرژي هـاي فـسيلي             
خواهد بود، ولي اين افزايش در كنار كاهش توليد انرژي هـاي            
فسيلي، همزمان باعث افزايش بارآوري انرژي هاي بازيـافتي و          

 .كاهش قيمت آن ها خواهد شد

 
 سحنرانان دور اول سمينار
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خنراني ها تنفس اعالم شد و شركت كنندگان بـه          پس از اين س   
 .صرف قهوه و گفتگو با يكديگر دعوت شدند

 

 
 

 
 

 
 

 دور دوم سخنراني ها
سپس دور دوم سخنراني ها با انجام چهار سخنراني ديگـر آغـاز             

 .شد

 
 چشم اندازهاي استفاده از انرژي باد 

 "هاانرژي بـاد، چـشم انـداز      "اولين سخنراني دور دوم با عنوان       
توسط آقاي مهندس آندرياز آيشلِر از شركت وستاس سـانترال          

او در ابتدا . برگزار شد) Vestas Central Europe(يوروپ 
به نقش انرژي هاي بازيافتي به طور اعم و انرژي بـاد بـه طـور                
اخص در اقتصاد انرژي اشاره كرد و با ارائه آمار و جداولي بـه              

 . اروپايي پرداختمقايسه اين سهم در كشورهاي مختلف 
 

 
 ) Dipl.- Ing. Andreas Eichler(آقاي مهندس آندرياز آيشلِر 

آقاي آيشلِر پس از اشاره به محك هاي موجـود سياسـي بـراي        
استفاده از انرژي هاي بادي به توضيح و معرفي شركت وِستاس           
و تكنولوژي هاي ساخت اين شـركت بـراي بخـش اقتـصادي             

كت در سراسـر جهـان بـيش از         اين شر .  انرژي بادي پرداخت  
 تاسيسات انرژي بادي نصب و راه انـدازي كـرده كـه             ٣٥٠٠٠

 مگـاوات بـالغ     ٢٨١٩٠توان توليد انرژي آن ها جمعا به ميزان         
تعداد شاغلين اين شـضركت در آلمـان نزديـك بـه            . مي شود 
 .  نفر است١٩٠٠

 از جملـه  Offshoreتكنولوژي متعلق به اين شركت موسوم به       
وردهاي اين عرصه از توليد انرژي است كه نـسبت          آخرين دستا 

به ساير پارك هاي بادي از مزاياي بسياري برخوردار است كـه            
از آن جمله اند توليد باد قوي تر، نوسانات و سروصداي كم تـر              

بـر طبـق سـند      ... ايجاد مزاحمت كم تر براي ساكنين محـل و          
 سـال   تدوين استراتژي جمهوري فدرال قرار است اين سيستم تا        

 به ميزان   ٢٠٣٠ هزار مگاوات و تا سال       ٣ تا   ٢ به ميزان    ٢٠١٠
 .   هزار مگاوات انرژي توليد كند٢٥ تا ٢٠
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 انرژي بي پايان خورشيد

آقاي دكتر امير جهانبخش عضو گـروه پاسـخگويان كـانون و            
پژوهش و كنتـرل مـواد جمهـوري فـدرال          "كارشناس موسسه   

  براي صحبت درباره به عنوان سخنران بعدي)  BAM ("آلمان
 

 
 آقاي دكتر امير جهانبخش

 در جايگاه سخنرانان قـرار      "انرژي خورشيدي، انرژي بي پايان    "
او پس از ارائه تعريفي از انرژي خورشيدي به اين نكتـه        . گرفت

اشاره كرد كه جوش هسته اي در خورشيد در هر ثانيـه حـدود              
 مي كند و     تن هليوم  ٦٤٦ ميليون تن ئيدروژن را تبديل به        ٦٥٠
 ميليون تن به صورت انرژي تابشي به فـضا سـاطع مـي              ٤مازاد  

 ميلياردم آن به زمين مي رسد و اين مقدار معادل            ٢شود كه تنها    
 . ميليارد مگاوات در ساعت است١٧٥

 
 

در روز آفتابي با تابش مستقيم خورشيد در سـطح دريـا روزانـه          
 زمـين مـي    وات در هر مترمربع انرژي تابشي و نوري بـه     ٨٧٠
 ميزان متوسط انرژي ارسالي به زمين در مدار جغرافيايي . رسد

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 وات بر   ٣٠٠ تا   ١٥٠ وات بر مترمربع و در جنوب        ١٠٠آلمان  
 ١٠٠٠٠٠با ايـن محاسـبه زمينـي بـه وسـعت            . مترمربع است 

. كيلومترمربع براي پوشش نياز انرژي بشريت كافي خواهد بـود         
وضيح فتوتِرمي براي تهيه آب گـرم       دكتر جهانبخش سپس به ت    

تبـديل  (پرداخت و پس از آن به اصول و مبـاني  فتوولتائيـك              
. مشغول شـد  ) مستقيم انرژي تابشي خورشيد به انرژي الكتريكي      

در خاتمه دكتر جهانبخش با كالمي از زرتشت سخنان خود را به 
 . پايان رساند
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 انرژي با مواد خام روينده

 جامعه شناسي از شركت     بلنتس متخصص آقاي الكساندر فون گا   
اثرات تامين انـرژي  "سخناني با عنوان ) Elaion AG(االييون 

او ابتدا تاثيرات اين نوع انرژي را       .  ارائه داد  "با مواد خام روينده   
به سه عرصه انسان، سيستم ها و محيط زيست تقسيم و بـه ايـن               

 كار  موضوع اشاره كرد كه شركت اِالييون در اين سه عرصه به          
در ارتباط با نوع سـوخت، مـواد        . مطالعه و تحقيقات مي پردازد    

جامد به لحاظ توليد گرما، گازها از نظر توليد برق و مايعات بـه            
 . لحاظ كاربرد آسان برتري دارند

 

 
 )Dipl.- Soz. Alexander V. Gablenz(آقاي الكساندر فون گابلنتس 

ينده اشاره كرده   او سپس به چرخه طبيعي كربن در مواد خام رو         
.  مرحله تبديل، انباشت و انتشار همواره در جريان است         ٣كه در   

آقاي فون گابلنتس در ادامه صحبت به پتانسيل هاي موجـود در            
منابع طبيعي مثل جنگل ها و آب ها اشاره كـرد و بـه بررسـي                
امكانات استفاده از مواد خام در آن ها پرداختـه و چـشم انـداز               

 . حث قرار دادرشد آتي را مورد ب
 

 مصرف انرژي در آلمان و ايران 
 ليـودگِر دينِـل     –آخرين سخنران سمينار،  آقاي دكتر هـانس         

مدير موسسه تكنيك و اجتماع در دانشگاه فني بـرلين، دربـاره            
مشاركت مصرف كنندگان، سياست انرژي و تغييـرات آب و          "

دكتر دينـل در بخـش اول       .  سخن گفت  "هوا در ايران و آلمان    
ان خود اشاره كرد كه با وجود رشد نـازل اقتـصادي سـال              سخن

 هاي اخير در آلمان، روند گسترش و ايجاد صنايع انرژي 
 

بازيافتي بسيار موفق بوده است و موسسه ايـشان در تعـدادي از             
 . پروژه هاي تحقيقاتي در اين زمينه دخيل بوده است

 

 
 )Dr. Hans Luidger Dienel(آقاي دكتر هانس ليودگر دينِل 

در بخش دوم موضوع مصرف انرژي و سياست مصرف انـرژي           
بنا بر اطـالع ايـشان مـصرف       . در ايران مورد بحث قرار گرفت     

سرانه انرژي در بخش صنعتي شده جامعه ايران به طور متوسـط            
. سه برابر مصرف انرژي در كشورهاي رشد يافته صنعتي اسـت          

ها و حمايت   يكي از علل عمده باال بودن مصرف سرانه، سوبسيد        
هاي دولتي در پايين نگه داشتن بهاي انرژي است، كه باعث از            
بين رفتن انگيزه هاي اجتماعي براي كاهش مصرف انرژي مـي           

وزارت نفت ايران با انگيزه افزايش صادرات نفت، عالقـه          . شود
به كاهش مصرف انرژي دارد، امـا بـا رونـد موجـود افـزايش               

 ٢٠٢٠ انرژي در سـال      مصرف،  منحني مصرف و منحني توليد      
اين افزايش مصرف سـربار بزرگـي بـراي         . سر به سر مي شوند    
از اين رو تغيير سياسـت انـرژي در ايـران           . بودجه دولتي است  

دكتر دينِل در جنب اين سياسـت از        . امري ضروري خواهد بود   
شرايط نامناسب ديگري مانند افزايش باالي نرخ رشد جمعيـت،          

ك، در نظر نگرفتن ميزان مصرف      افزايش بي رويه مشگل ترافي    
در كنار اين داده هـاي      .  انرژي در خانه سازي ايران نام مي برد       

منفي، او از عواملي نام مي برد كه در راسـتاي سياسـت انـرژي      
نقشي مثبت ايفاء مي كنند، مثال در سال هاي اخيـر در مباحـث             
اجتماعي و نيز در پارلمان، موضوع كاهش سوبسيدهاي دولتـي          

در اين رابطه سازمان هاي متعـددي       . نرژي مطرح شده اند   براي ا 
در زمينه تغيير رفتار اجتماعي در مصرف انـرژي فعاليـت مـي             

 دكتر . كنند كه متاسفانه تا كنون موفقيت چنداني نداشته اند
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دينِل در اين بخش اشاره به سهم انرژي هاي بازيـافتي از توليـد              
را بـه جـز انـرژي       كل انرژي در ايران مي كند و سهم آن هـا            

توليدي از نيروي آب، با وجود شرايط طبيعـي بـسيار مناسـب             
براي توليد انرژي از نور خورشيد، باد و مواد خام روينده بـسيار             

مهم ترين پيشنهاد   . اعالم مي كند  ) كم تر از يك درصد    (ناچيز  
متخصصان براي سياست انرژي در ايران، افزايش قيمت انـرژي          

 سطح بين المللي و كاهش كمك هاي        براي مصرف كنندگان تا   
صرفه جويي هاي انجام شده از اين راه مي تواند در           . دولتي است 

 .راه ايجاد و گسترش انرژي هاي بازيافتي مصرف شوند
 

 
 سحنرانان دور دوم سمينار

آقاي دكتر دينِل در بخش آخر از سخنان خود به پـروژه شـهر              
كـه  ) اي جوانشهره(هشتگرد در چارچوب پروژه يانگ سيتيز      

توسط وزارت مسكن آلمان راه اندازي و موسسه ايشان هـم در            
بخشي از آن دخيل است، اشاره كرد و از آن به عنوان الگـويي              
براي ساختار شهري با بهره وري باالي انرژي، كه تنهـا متعلـق             

 .به هشتگرد ايران نيست، نام برد

 
 

نرانان و  با خاتمه سخنراني هاي دور دوم خانم دكتر والك سـخ          
 .شركت كنندگان را به انجام پرسش و پاسخ دعوت كرد

 

 
 پوديوم براي انجام پرسش و پاسخ و بحث

پس از آن خانم مهندس جعفر مسئول روابط عمومي كانون و به            
نمايندگي از گروه پاسخگويان از سخنرانان تشكر به عمل آورد          

  را و به هر يك از آنان يك نسخه از شماره هاي آخر گاهنامـه             
 . به رسم يادگاري تقديم كرد

 

 
 خانم مهندس جعفر در حال تشكر و اهداي هداياي سخنرانان 

خبر برگزاري اين سمينار به طور زنده با پيام هتـايي از سـوي              
پروفسور ناصري، خانم مهندس جعفر و آقاي دكتر جهـانبخش          

آقـاي عبـاس    . از راديو فارسي زبان زمانه در هلند پخـش شـد          
نمايندگي از سوي اين راديو به انجام مصاحبه هـايي          معروفي به   

آقايـان  . با سخنرانان و شركت كنندگان در سـمينار پرداخـت         
پروفسور ناصري، پروفسور مسرت، دكتر دوراِشـميت و دكتـر       
. دينِل از جمله كساني بودند كه با راديو زمانه گفتگـو داشـتند            

  متن مصاحبه آقاي پروفسور ناصري در پايان اين گزارش
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 . منتشر مي شود
 

 
 مصاحبه با دكتر دينِل

 
  مسرت و پخش آن از راديو زمانه در سه قسمت پروفسور مصاحبه با

 

 
 ن در كنار سخنرانان سميناراعضاي گروه پاسخگويان كانو
 

 
در خاتمه شـركت كننـدگان در سـمينار در محيطـي گـرم و               

 . ددوستانه به صرف شام و بحث و گفتگو با يكديگر پرداختن
 

 
 

 
 

 
 آقاي مهندس محتشم عضو گروه پاسخگويان در كنار دكتر دوراِشميت

اين برنامه تا ساعات آخر شب ادامه يافـت و بـرگ نـويني از               
 . تاريخ فعاليت هاي كانون ما گشود
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سازي  گفتگو با پروفسور سعيد ناصري، رياست دپارتمان ماشين
  يو زمانه راد– اي برلين هاي حرفه عالي آكادمي مدرسه

 بعدي از انرژي در ايران استفاده تك

 
 برلين پروفسور سعيد ناصري و عباس معروفي در حاشيه كنفرانس در

 در زنجـان، پـس از اتمـام         ١٣٢٤پروفسور سعيد ناصري متولد     
متوسـطه و هفـت سـال كـار در تاسيـسات حـرارت        تحصيالت

در رشــته   ســالگي بــه آلمــان آمــده و٢٥مركــزي رادكــو، از 
يك تحصيالت خود را آغـاز كـرده و بـه عنـوان طـراح و                مكان

مهندسي فيزيك تحقيقات خودش را  مهندس مكانيك در رشته
  .ادامه داده است

سعيد ناصري دكتراي خود را در رشته علوم مهندسـي فيزيـك            
با تحقيقات و انتـشار مقـاالتي در    گرفته و همچنان كار خود را

 .ي گرفتـه اسـت  زمينه فيزيـك، مكانيـك و آيروديناميـك پـ    

هاي آلمان به عنـوان پروفـسور بـه خـدمت           سرانجام در دانشگاه  
 سـال اسـت كـه رياسـت     ١٥او . بـوده  درآمده و استاد دانشگاه

ــشكده و رياســت دپارتمــان ماشــين   ســازي مدرســه عــالي دان

 .اي برلين را به عهده دارد هاي حرفه آكادمي

. من در كنفرانس انرژي و تغييرات آب و هـوا شـركت كـردم             
مهندسان و متخصصان ايرانـي در   كنفرانسي كه به همت انجمن

كنفـرانس   و سعيد ناصري آغازگر ايـن . آلمان برگزار شده بود
هاي برجسته علمي آلمان و       كنفرانسي كه بسياري از چهره    . بود

پس از پايان كنفرانس با . انرژي ايران حرف زدند ايران درباره
هـاي ايـران گفتگـويي     انـرژي  پروفسور سعيد ناصري در زمينه

  .شنويد كردم، كه مي
 
 

كنيـد روي انـرژي ايـران         آقاي ناصري، فكـر مـي     : راديو زمانه 
روشـنفكران ايرانـي در خـود     مطالعه دقيق شده، چـه از طـرف  

 بينـيم يـك   ايران و چه در خارج از ايران، براي اينكـه مـا مـي   

چيزي به عنوان انرژي فسيلي، نفـت و گـاز، پـنج ميليـون سـال                
بعد هـم يـك اتفـاقي افتـاده كـه        كشيده تا توليد شده، وطول

 شـدند ميـراث  . كساني هم شدند دولتمرد و صاحب آن ميراث

فروشـند و جـاي آن        خوار آن ثروت ملي و ايـن را دارنـد مـي           
  .خرند اسلحه مي

به عنوان يك روشنفكر، يك آدم تحصيل كرده كـه ايـن سـو              
كنيـد، فكـر    ار ميبحث انرژي ك ها، در هستيد و روي اين زمينه

 كنيد اصال اين يك كنترلـي روي آن دارد و يـا اينكـه نـه،     مي

هاي ايران را به باد    اي بايد غارت كنند و تمام سرمايه        يك دوره 
 .برود بدهند

 
. عرض شود آقاي معروفي، اوال خيلي متشكرم      : پروفسور ناصري 

در درجه اول انـرژي و   .سوال شما براي من سه جنبه را باز كرد
 نكه شما گفتيد مطالعه شده در ايران و به باور من در اين مورداي

صد درصد مطالعه شده و اين مطالعه منتها از ديد امـروزي بايـد              
بايستي به اصطالح تكـرار بـشود،   . باشد يك حالت رفورم داشته

بـشود بلكـه    تـر  تر بشود و مطالعه نه تنهـا عميـق   مطالعه عميق
 زمينـه انـرژي وجـود دارد،        هايي كـه امـروزه در       برمبناي داده 

  .گذاري بشود پايه

زمينه امروزه انرژي نه تنها دولتمردان و تمـام جامعـه را دربـر              
معروف سورپريز كرده، بلكه بطـوري كـه مـا     گرفته و به قول

طرف ديگـر   كنيم از يك طرف ازدياد جمعيت و از مشاهده مي
پا اي مثل ارو    راحت زندگي كردن ما، افرادي كه در يك جامعه        

تـر   شود كه مصرف انرژي روز به روز فـراوان  مي هستيم، سبب
  .بشود

در مورد كشورمان ايران شايد اين قضيه با يك ضريب بيشتري           
شـود   اي كه درمورد ايران مـي  و معادله مورد مطالعه قرار بگيرد

ايـران از نظـر    عنوان كرد اين است كه نه تنها افراد مملكت ما
 خب طبيعتا با ترقـي تكنولـوژي و         شوند، بلكه   جمعيت زياد مي  

اجتماعي بوجود بيايد، احتياج به مصرف انرژي بيشتر  اينكه رفاه
  .شود مي
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 حاال در این زمینه اگر ما این مصرف انرژی را به این سه قسمت

که به عنـوان الکتریسـیته و بـرق مـا الزم      تقسیم بکنیم، انرژی
انرژی بـرق در   داریم؛ من تا آنجایی که خاطرم هست احتیاج به

رود و بایـد روی      های اخیر بطور تصاعدی باال مـی        ایران در سال  
مطالعه بشود و باید دید که این زیاده احتیاج به انـرژی   آن توان

خصوص در کنار این  به. شود تامین می هایی الکتریسیته از چه راه
چـه   هـای تجدیدپـذیر هسـت در    کنفرانسی که درمورد انرژی

توانند قـرار بگیرنـد، و        های تجدید پذیر می     جایگاهی این انرژی  
  .ای و یا غیر تجدید پذیر نباشد یا هسته فقط انرژی فسیلی و

روی این حساب در این زمینه باید نه تنها مطالعه بشود بلکـه از              
. های علمی دنیای خارج از ایران استفاده بشـود  داده تکنولوژی و

ـ   درمورد دوم که احتیاج به بنزین و ره اسـت، خـب   نفـت و غی
کشور ما دارای نفت هست، منتها این نفت همـانطور کـه شـما              

مردم است و به کسی که به عنوان مسـئول انتخـاب    گفتید مال
بلکه ملـت ایـران بایـد     پول شخصی نیست. شود، تعلق ندارد می

مصرف  استفاده نه اینکه. بتوانند از این منبع انرژی استفاده بکنند
ن صحبتی که قبال گفتم برای رفاه مـردم         بشود بلکه در رابطه با ا     

  .استفاده بشود

یعنی اگر فرض کنیم از استخراج نفت و از طرف دیگر با ازدیاد   
ثروتی بدست آورد، این باید طبیعتـا بـرای    شود فروش نفت می

های اجتماعی  برنامه تمام مردم ایران مورد استفاده قرار بگیرد در
  .و غیره اینها پیاده بشود

کشور ایران دارای گاز هست     . وم اینکه تنها نفت نیست    مطلب س 
فراوان است، ولـی ایـن بایـد در یـک      که خوشبختانه خیلی هم

مـن   مقطع زمانی، بصورت دراز مدت، روی آن مطالعه بشـود و 
کنم اگر این سه مطلب، انرژی برق و بـرای اتومبیـل و               فکر می 

 طبیعتـا هـم ملـت     ر بگیرد،مناسبی قرا غیره در یک طرح خیلی
داشته باشند و  توانند یک سهمی ایران از این ثروت داده شده می

توانیم تامین انرژی را به یک        هم اینکه در درازمدت الاقل ما می      
های ما از ایـن   های نوه ها، و نوه ها، نوه جور بکنیم که بچه نحوی

 که فقط موهبتی. داده شده استفاده بکنند موهبتی که به کشور ما
 گیرد جنبه منابع نفتی را در نظر می

. 
  شما رییس یک . من کارم اصال این چیزها نیست: رادیو زمانه

  
فضـای مهندسـی اسـت و در ایـن      دانشگاه هستید و فضای شما،

  آنها بازی  آیید و با ها کنار می ها خیلی راحت با این کلمه زمینه
 چیزهـا را کـه      هـا، ایـن آمارهـا و ایـن          من این فرمول  . کنید  می

  .ها برای من پیش آمد سوال دیدم یکباره این

اینکه احساس کردم همه چیز در قرن گذشته، این قرن و حتـی             
شده است در دست روشنفکران است و  ریزی قرن آینده برنامه

کننـد،   مـی  کننـد، انتقـاد   ریزی می ها دارند روی آنها برنامه آدم
بینم    کشور خودم می   گردم در   کنند؛ ولی یکباره برمی     بحث می 

برق نیست، نفت نیست، گاز نیسـت، بعـد یـک     مثال شمال ایران
بنزین جیره بندی  کند، دفعه ایران دارد این همه نفت تولید می

خـرد، بنـزین را       شود، یا اینکه مثال گاز را از ترکمنستان می          می
  .خرد ترکمنستان می از

بـا یـک    . ردریزی وجود ندا    کنم در ایران برنامه     من احساس می  
چطور ممکن است یـک رژیمـی ایـن     کنم نگاه سطحی فکر می

 فروشـد و یکبـاره   همه ثروت دستش است و دارد اینها را مـی 

از ایـن جهـت     . مانـد   بنزین می   ماند یا بی    برق می   کردستان ما بی  
  .پیش آمده ها برای من این سوال

 
شاید امروز برای شـما     . عرض کنم به درستی   : پروفسور ناصری 

نویسنده و صاحب قلم  الت غیرآشنا باشد، برای اینکه شمایک ح
سـناریو شـما بـرای      . نظر در این مورد هسـتید       هستید و صاحب  

سناریوهایی هستند که در چارچوب ادبی، اجتماعی قـرار   آینده،
توانید از این نظر چیزهایی بدهیـد   می گیرد و شما برای آینده می

غیره یـک   عادالت وکنم برای شما محاسبات م و همین فکر می
  .حالت جدیدی باشد

برای اینکه ما بـه     . برای ما مهندسان قضیه درست برعکس است      
چیزها را بدانیم و روی آنها تکیه بکنـیم   عنوان مهندس باید این

را بـا هـم    و نقطه عطف و نقطه خوب آن اینست که این دوتـا 
تان ما مهندسان و شما نویسندگان و هنردوس      . بتوانیم تلفیق بکنیم  

  .بتوانیم برای ارتقاء جامعه، این دوتا را با هم تلفیق بدهیم و غیره

درمورد ایران متاسفانه با وجود داشتن منابع سرشار نفت و گاز و 
یعنـی در ایـران   . هنوز صورت نگرفتـه اسـت   غیره، این تلفیق

  محاسباتی بکنند  توانند مهندسان واقعا خیلی قهاری هستند و می
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ولی چون فرهنگ ما از همان ابتـدا        . ست هست که کامال هم در   

این تجارب را به رشـته تحریـر دربیـاوریم و بـه      این نبوده که
  .شود اینجا احساس می های بعد بدهیم، یک مقدار نقصان در نسل

شما آهنگری را در ایران در نظر بگیرید که یک چیـز صـنعتی          
های آن چنانی آهنگـری   آن پتک  آهنگری سنتی که با هست،

خیلـی   کنید، یـا  کنند، در مورد آهنگری شما نوشته پیدا نمی می
کاری و غیره     بافی را، تمام مینیاتور     شما فرش . کنید  زیاد پیدا نمی  
و شما سخنوران درست ایـن چیـز را   . نوشتار نداریم و ذالک ما
  .نویسید دارید و می

توانستیم ایـن چیزهـا را        چقدر خوب بود که ما مهندسین هم می       
که دولت مردان و مسئوالن استفاده بکنند  م و ادامه بدهیمبنویسی

دفعـه مـثال    و در یک کشوری مثل ایران در شـمال آن، یـک  
در صحراهایی کـه آن چنـان از آنهـا          . کمبود انرژی پیدا بشود   

یعنـی  . خورشیدی استفاده بشود، همینطوری بماند شود انرژی می
 و غیـره بـا   ریزی برنامه این چیزهایی هست که باید از صورت

شود بـه     چون انرژی، یک بعدی نمی    . همدیگر ترتیب داده بشود   
  .نگاه کرد آن

انرژی با تمام جوانب دیگر اجتماع، به اصطالح اجتماع نـوین و            
فرض کنیم اگر مثال عربستان . قرار بگیرد مترقی، باید در رابطه

غیره هست، ولـی   سعودی را بیاوریم، در آنجا خب وفور نفت و
یعنـی  . ها واقعا یک بعدی است      م که در تلفیق این انرژی     بینی  می

. کند چنان بازتابی پیدا نمی دیگر از نظر فرهنگ، آن در جوانب
بتوانیم انرژی و فرهنگ را  کنم اگر ما روی این حساب فکر می

مـا   در ایران با همدیگر تلفیق بدهیم، شاید این کمبودها از نظـر 
نان بتواند نفت و انرژی     مهندسان برطرف بشود و کردستان همچ     

و کرمان همـان را  . شهر تهران دارد داشته باشد که فرض کنیم
  .داشته باشد که فرض کنیم تبریز دارد

 
خواهم خدمت شـما بگـویم        در همین ماجرا در پایان گفتگو می      

و متخصصان ایرانی در آلمان که مرکز آن  که انجمن مهندسان
مـن شـاهد    هـا و  سـال در برلین هست، خیلی کار کرده در ایـن  

خواهم که این فضـا را فـراهم          من همینجا از همکارانم می    . بودم
مهندسان و متخصصان ایرانی در آلمان بتواننـد   کنند که انجمن

 .باشند از این رادیو استفاده بکنند و فضا داشته

 

   کانون برگزار می کند
  مراسم سخنرانی

  
Gewölbetheirien 
von Leonardo da Vinci bis heute  

  
 یـک سـخنرانی     2008 ژوئن   26کانون در نظر دارد که در روز        

تئوری ساختارهای قوسی، از لئوناردو داوینچی تا بـه         "با عنوان   
توسط آقای دکتر مهندس کارل اویگِن کورِر برگـزار         " امروز
 در محل دانشـگاه فنـی بـرلین         19این سخنرانی از ساعت     . کند

بروشـور ایـن   . د شد  برگزار خواه  MA042)(ساختمان ریاضی   
  . سخنرانی در صفحه بعدی این بولتن ارائه شده است

  
  دکتر کورِر کیست؟

  
-Dr.-Ing. Karl(آقای دکتر مهندس کارل اویگـن کـورِر   

Eugen Kurrer ( رئـیس گـروه کـار تـاریخ     1996از سال 
به فعالیت در بـرلین     ) VDI(صنعت در کانون مهندسین آلمان      

 & Ernst(رنسـت و پسـران   مشغول اسـت و در انتشـارات اِ  

Sohn (         مسئول تحریریه مجلـه سـازه فـوالدی)Stahlbau (
در کنار آن او مـدیریت کمیتـه علمـی بـین المللـی در               . است

کنگره سوم بین المللی تاریخ سازه ها را به عهـده دارد کـه در               
 BTU( در شـهر کوتبـوس   2009 مـاه مـه   24 تـا  20تاریخ 

Cottbus (  ر مهندس کورِر با نشـر      آقای دکت . برگزار می شود
 Geschichte(کتاب های مرجع تاریخ اسـتاتیک سـاختمان   

der Baustatik ( و تاریخ تئـوری سـازه هـا    2002در نوامبر 
)The History of the Theory of Structures. 

From Arch Analysis to Computational 
Mechanics (     صـفحه انتشـار     848 در   2008که در آوریـل 

ایشـان از جملـه     . هرت جهانی برخوردار شده اسـت     یافت، از ش  
 کانون ما بـا عنـوان       9مشوقان و حامیان انتشار گاهنامه شماره       

سازه ها در گذر زمان بود که مقاله ای هم به قلم خود او در آن                
  .انتشار یافته بود
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Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) 
in der Bundesrepublik Deutschland e.V. veranstaltet: 

 
 

Gewölbetheorien  
von Leonardo da Vinci bis heute 

 

Das Gewölbe ist noch immer ein Rätsel der 
Bautechnik. 
 
Seit Leonardo da Vinci suchten 
Mathematiker, Naturwissenschaftler, 
Ingenieure und Architekten, das 
Tragverhalten von Gewölben zu 
quantifizieren. 
 
Im Vortrag wird diese faszinierende 
Entwicklungsgeschichte der 
Gewölbetheorien skizziert. 

 
 
 

Vortragender:  Dr.-Ing. Karl-Eugen Kurrer 
      
Datum:   Donnerstag, den 26.06.2008 
Einlass:   ab 18:30 Uhr 
Beginn:   19:00 Uhr 
Ort:    TU Berlin, Mathematik-Gebäude 
Adresse:  Straße des 17. Juni 136 
    U - Bhf.  Ernst-Reuter-Platz 
Hörsaal:  MA 042  
 

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei 



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 

 
 

٢٠ 

  ٢٠٠٨ ژوئن،  ٢٥شماره -بولتن خبري كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان

 

 گزارشي از برگزاري هفته ايرانيكا 
 پيوند ديرينه كانون ما و ايرانيكا 

 
تمدن و فرهنگ ايراني از شمار كهن ترين تمدن هـا           «

آن جا كه گذر ايـام      . و فرهنگ هاي اقوام جهان است     
دستاوردهاي ديرينه فرهنگي ما را در پشت غبـاري از          
تيرگي ها مستور مي سازد، بر هر ايراني ميهن پرسـت           
واجب است كه سهم خود را در راه احياي فرهنـگ و            

در دنيـائي كـه علـم و        . هويت ملي خـويش ادا نمايـد      
دانش و فن با سرعتي باورناكردني به جلو مي تازانـد،           
تنها تكيه و افتخار بـه اجـداد و پـدرانمان آينـده سـاز               

كـار خـستگي ناپـذير و گـسترده       . راهمان نخواهد بود  
اي را بايد پشتوانه ساختمان فرداي كشور خود بنمائيم         
و گذشــته تــاريخي خــويش را در ايــن رهگــذر، آينــه 

در چنين راستائي   . هگشاي راه آيندگان خود بسازيم    را
است كه كار عظيم و ارزشمند تـدوين يـك دانـشنامه            
بزرگ ايرانـي بـر مبنـاي دانـش و فرهنـگ امـروزين              

 از دو   "دكتـر احـسان يارشـاطر     "جهان به همت استاد     
دانـشنامه در  . دهه قبل از ايـن بنيـاد نهـاده شـده اسـت            
ر زمينــه هــاي برگيرنــده كليــه اطالعــاتي اســت كــه د

ــي،   ــاعي، طبيع ــائي، فرهنگــي، اجتم ــاريخي، جغرافي ت
دربـاره ايـران جمـع آوري       ... زيست شناسـي، فنـي و       

 .گرديده اند
 ١٩٩٦به نقل از گاهنامه شماره يك، اكتبر 

 
اول تا هفتم ماه مه هرسال به عنوان هفته ايرانيكـا تعيـين شـده               

اي از  در اين هفته با برگزاري جلـسات و مراسـم ويـژه             . است
ايرانيكا نام برده مي شود و درباره اين دائره المعارف اطالعـاتي            

 به اين منظور در . به شركت كنندگان و عالقمندان داده مي شود

 

 
 گاهنامه شماره يك كانون : منبع عكس

 

 
 آقاي پروفسور سعيد ناصري در حال خوش آمدگويي 
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دسـين و    همايشي از طرف كانون مهن     ٢٠٠٨تاريخ ششم ماه مه     
متخصصين ايراني در آلمان در يكي از سـالن هـاي اجتماعـات             

در اين گرد هم آيي كه حـدود        . دانشگاه فني برلين برگزار شد    
بيست تن در آن حضور داشتند و آگهـي آن از طريـق سـايت               
كانون و پست الكترونيكي به اطالع عالقمندان رسيده بود، آقاي          

كانون جلسه را افتتاح    پروفسور سعيد ناصري رئيس هيئت مديره       
كرد و اطالعاتي در مورد دائره المعارف ايرانيكا و بنيانگذار آن           
. آقاي پروفسور يارشاطر در اختيار شركت كننـدگان قـرار داد          

آقايان مجيد سعيدي و رضا     (پس از آن دو هنرمند جوان ايراني        
با سنتور دو قطعه موسيقي در دستگاه هـاي سـنتي اجـرا             ) برون

 .ورد استقبال شديد شركت كنندگان قرار گرفتكردند كه م

  

 
 
 

 
 هنرمندان جوان ايراني در حال نواختن سنتور

 
 
 
 

 
اين دو هنرمند، با وجود آن كه يكي از آنها نابينا بود، با ايجـاد               
شور و حالي كم نظير و مهارت و احساسي كه در نواختن سنتور             

 از جلو   از خود نشان دادند، باعث شدند كه حتا رهگذران آلماني         
. سالن دانشگاه توقف كرده و با شيفتگي برنامه را تماشـا كننـد            

 .Dr.- Ing(سخنران اصلي در اين مراسم آقاي دكتـر هـوف   

Dietrich Huff ( از موسسه باستان شناسي آلمان در شهر 

 
 پخش اطالعات مربوط به ايرانيكا در طول مراسم از طريق سي دي

 
 يكا و سخنران جلسه آقاي دكتر هوف، مولف ايران

او در ايرانيكا مقاله اي تحقيقي در ارتباط با معمـاري           . برلين بود 
دكتر هوف در سخنان خود بـه طـور         . باستان ايران نگاشته است   

جامع از تجربيات خود درباره چگونگي انتـشار مقـاالت ماننـد            
نحوه پذيرش، ويراستاري و ساير امور مربوط به محتواي مطالب          

حاتي ارائه داد و پس از آن به پرسش هاي حاضـرين            توضي... و  
در خالل اين مراسم و همزمان با سـخنراني دكتـر           . پاسخ گفت 

هوف مطالبي در ارتباط با ايرانيكا مانند هيئت تحريريه، مقاالت،          
از روي يك سي دي بر ديوار سالن پخش مـي       ...  اجالسيه ها و    

 . تاين مراسم پس از حدود دو ساعت خاتمه ياف. شد
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  گزارش
  فروپُبالش های مدرن ضد خُ

  

  
  

سروصدای ناشی از خرناسه های شبانه از عمده تـرین دشـمنان            
زندگی زناشویی و خواب و آسایش بر روی تخت های مشترک       

براساس ایده و طرحی از سوی مهنـدس داریـوش          . زوجین است 
بازرگانی، از هموندان باسابقه و قدیمی کـانون مـا، پـروژه ای             

در دانشگاه روستوک به منظور تولید بالش هـایی بـا           تحقیقاتی  
ف به هنگـام    روپُهدایت کامپیوتری برای از بین بردن صدای خُ       

 40حدود نیمی از آقایان در سـنین        . خواب راه اندازی شده است    
این ترور صـوتی شـبانه      . ف می کنند  روپُ سال به شدت خُ    50تا  

. سـت تختخواب های آلمانی را به جبهه های جنگ مبدل کرده ا          
ف یکی از بهترین راه هـای       روپُاز این رو ایده بالش های ضد خُ       

.  بازگرداندن صلح و آسایش شبانه به خانواده های آلمانی اسـت          
تکنیک به کار رفته در این بالش ها به این قرار است که صدای              

ف ابتدا توسط یک میکروفون دریافت و به یک کامپیوتر          روپُخُ
ر هوا در حفـره هـای بـالش         در این هنگام فشا   . منتقل می شود  

افزایش می یابد و باعث ایجاد تغییر موقعیـت راه هـای تنفسـی     
این عمل تا جایی ادامه می یابد که درموقعیتی مناسـب،           . شوندمی

در . رناسه قطع می شود   راه های تنفسی برای عبور هوا آزاد و خُ        
این هنگام بالش آرام می گیرد و موقعیت قرار گرفتن راه هـای             

مهندس بازرگانی در مصاحبه بـا پورتـال        . ثابت می ماند  تنفسی  
دهد اکسپرس که گزارشی از این کار تهیه کرده است، اطالع می          

   درصد 80 درصد زن و 20 نفر که 60که تاکنون بیش از 

  
مرد بوده اند، در یک سال و نیم گذشته به آزمایش ایـن بـالش               

 بوده که   نتیجه موفقیت آمیز آن در حدی     . مخصوص پرداخته اند  
دانشگاه روستوک در تدارک یافتن سـرمایه گـذاران داوطلـب           

هـدف آن اسـت کـه       . برای بردن این بالش به خط تولید است       
  .   یورو باشد500فیمت این بالش های طبی کم تر از 

گروه پاسخگویان کانون و هیئت تحریریه بـولتن خبـری ایـن            
. گویـد میموفقیت را به آقای مهندس بازرگانی صمیمانه تبریک         

این موفقیتی است که نه تنها به شخص ایشان، بلکه بـه کـانون              
  . مهندسین و تمامی ایرانیان تعلق دارد

  :  برای خواندن خبر به آدرس زیر مراجعه کنید
     

 http://www.express.de/nachrichten?pagename
=express/index&pageid=1186738617427&unt
errubrikid=479&rubrikid=223&ressortid=104
&articleid=1190959545316 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درخواست همکاری با 
  بولتن خبری

  

بولتن خبری ویژه اعضای کانون مهندسین 
ــه ــان، از هم ــی در آلم ــین ایران و متخصص

همکـاران کـانونهـای کـار و        گروه ،اعضا
کند که با این بـولتن خبـری درخواست می 

ها همکاری نمایند و اخبار مربوط به فعالیت      
های علمی و تخصصـی خـود را از و برنامه 

طریق گروه پاسـخگویان بـرای بازتـاب در
  .  این بولتن ارسال دارند

  
  :آدرس تماس با هیئت تحریریه

ahgary@vini.de 
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   2008 ژوئن،  25شماره -بولتن خبری کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان

  گوناونگ
  ، سال ریاضیات2008سال 

  

  
  

این مطلبی است که در پورتال      . ، سال ریاضیات است   2008سال  
) Mathematik Alles, was zählt(اینترنتـی ریاضـیات   

آورده شده و از تمام شهروندانی کـه بـه نـوعی بـا ریاضـیات                
سروکار دارند، مانند معلم ها، اسـتادان، دانشـجویان و یـا سـایر           

ی و صـنعتی دعـوت بـه عمـل          ریاضیدانان در موسسه های علم    
آمده، با ایده و ابتکارهای خود تالشهایی بـرای ایـن سـال بـه               

ریاضی سـازان در ایـن سـال از جـذابیت هـای             . ارمغان آورند 
ریاضیات سخن می گویند و اذهان کنجکاو را برای ایـن رشـته             

این پورتال شرایط داوطلب شـدن بـرای        .  جالب بیدار می کنند   
ریاضـی  "ه ای با عنوان     حضیات را در صف   انتخاب پیام آوران ریا   

  .  آورده است"ساز کیست؟
  

برای اطالعات بیشتر عالقمندان می توانند به آدرس زیر مراجعه          
  :کنند

   
-der-jahr.www://phtt

2wj/generator/coremedia/de.tikamathem
__Di00/__Die__Mathemacher03/de/008

html.Mathemacher20e_  
  
  
  
  

  از سایر رسانه ها
  

  
 نوروز در انتاریو رسمی شد

های  به باور این پارلمان و با پیروی از سیاست حمایت از فرهنگ
 20 بهار را که در فاصله گوناگون، دولت انتاریو می بایست روز اول

    بشناسد"نوروز"مارچ اتفاق می افتد، به نام  22مارچ تا 
    

 در ذهن ایرانیان کانادا 2008 بامداد پنجشنبه دهم اپریل :شهروند
روزی که سرانجام نوروز ما وارد . جای ویژه ای خواهد یافت

روزی از نادر روزهای تاریخ . تقویم بزرگترین استان کانادا شد
لس کانادا که الیحه ای به تصویب رسید که مطلقا مخالف که مج

نداشت هیچ، احزاب مخالف و نمایندگان آنها هم در ستایش 
نوروز و هم در اهمیت حضور علمی و سیاسی دکتر مریدی 
نماینده حزب لیبرال از ریچموندهیل و پیشنهاد دهنده این الیحه 

تخار می کنند سخنرانی کردند و همه گفتند، احساس غرور و اف
  . که از پیشنهاد دکتر مریدی حمایت می کنند

در مجلس از ایرانیان دکتر داود فرمانی از وکالی ایرانی و رئیس 
شعبه ریچموندهیل حزب لیبرال و حسن زرهی سردبیر شهروند، 
که توسط رئیس مجلس حضور آنان اعالم شد، و نیز سعید فرح 

  .  داشتندآبادی مدیر امور بازرگانی شهروند حضور
  

  نگاهی به آنچه به دهم اپریل انجامید
سال ها پیش دیوید کاپالن نماینده مجلس و از وزرای کنونی 
دولت لیبرال به خواست ایرانیان الیحه رسمی شدن نوروز را به 

سال پیش نیز ماریو راکو نماینده . مجلس برد، اما رای نیاورد
 متاسفانه به مجلس از تورن هیل بخت تصویب آن را آزمود، که

تا این که سرانجام به همت دکتر رضا مریدی . رسمیت نیانجامید
  . این مهم به انجام رسید2008در دهم اپریل 

 مارچ امسال و همزمان با برگزاری جشن عید نوروز در 20روز 
پارلمان انتاریو، دکتر مریدی نماینده ایرانی تبار پارلمان از حوزه 

  عید نوروز را به پارلمان ریچموندهیل الیحه رسمی شدن 
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اليحه ياد شده همان روز توسط منشي پارلمان . انتاريو ارائه كرد
 .دريافت شد و در دستور كار پارلمان قرار گرفت

 

 
 

ند كه طرح اين گونه لوايح در پارلمان گاه تا يك ناگفته نما
سال و شايد بيشتر طول مي كشد، اما درخواست دكتر مريدي 

توام بود، باعث شد كه اين اليحه ) ليبرال(كه با پيگيري حزبش 
 .سه هفته پس از تحويل در دستور مذاكرات پارلمان قرار گيرد

دگان پارلمان پيش از طرح اليحه ي ياد شده، دكتر مريدي نماين
از احزاب ليبرال، محافظه كار و دموكرات نو را در جريان قرار 
داده بود و اطالعات الزمدرباره نوروز و سابقه تاريخي آن و 
اهميت اين عيد بهاري باستاني را، نه تنها براي ايرانيان بلكه 
 . براي اهالي كشورهاي همسايه ايران، در اختيار آنان گذارده بود

 اپريل، رئيس پارلمان 10طرح اليحه در روز پنجشنبه، به هنگام 
طبق سنت پارلماني از دكتر مريدي خواست كه اليحه 

وي از جاي برخاست و متن اليحه را . پيشنهادي را قرائت كند
 :ترجمه آن چنين است. خواند

 

 

 
 
 آقاي رئيس"

از اين كه به اينجانب فرصت داديد كه امروز اليحه زير را 
 .تقديم پارلمان كنم سپاسگزارم

به باور اين پارلمان و با پيروي از سياست حمايت از فرهنگ 
هاي گوناگون، دولت انتاريو مي بايست روز اول بهار را كه در 

 "نوروز" مارچ اتفاق مي افتد، به نام 22 تا  مارچ20فاصله 
 ".بشناسد

سپس منشي پارلمان بار ديگر متن اليحه را قرائت كرد و آنگاه 
رئيس پارلمان از دكتر مريدي خواست كه در پيوند با اين اليحه 

 .صحبت كند
دكتر مريدي طي سخناني به سابقه تاريخي نوروز اشاره كرد و 

نوروز پيام . ار و زايش زمين استافزود، نوروز اولين روز به
آور دوستي، محبت، صلح، جشن و شادي است و نخستين بار 

 برگزار شده "جمشيد شاه"توسط پادشاه افسانه اي ايران باستان 
هر چند نوروز ريشه در آئين زرتشتي دارد، اما در طول . است

تاريخ صورت غير مذهبي به خود گرفته است و عالوه بر ايران 
هاي گوناگون آسياي مركزي مانند افغانستان، در كشور

تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان و 
همچنين جمهوري آذربايجان و بخشي از پاكستان، هند، سوريه، 

نوروز آغاز سال رسمي  .عراق و روسيه نيز جشن گرفته مي شود
يجان در ايران و افغانستان است و جشن ملي در جمهوري آذربا

مذهب هاي بهايي و شيعه اسماعيليه كه هر دو .محسوب مي شود
 .ريشه در ايران دارند نيز نوروز را گرامي مي دارند
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 از جمله سفره هفت دكتر مريدي سپس درباره آئين نوروزي

سين و شرح آن چه بر اين سفره هست پرداخت و افزود، 
ديد و بازديدهاي نوروزي و مراسم چهارشنبه سوري و سيزده 
بدر و سبزه گره زني از زمره مراسم نوروزي هستند كه 
ايرانيان و مليت هاي ديگر نسبت به آنها عالقه و دلبستگي 

د، نوروز گشايش گر او افزو. داشته و گراميشان مي دارند
درهاي اميد و شادي به روي آدمي ست و رشته اي ست كه 
مليت هاي گوناگون و بويژه ايرانيان را به هم نزديك و 

پس از  .مهربان مي كند و آغازگر فصل تازه و سال نو است
سخنان دكتر مريدي، رئيس پارلمان از نمايندگان احزاب 

نخستين .  كننددرخواست كرد كه درباره اين اليحه صحبت
 از (PPeter Schurman)سخنران آقاي پيتر شورمن 

او طي سخنان . بود) حزب محافظه كار(حزب مخالف دولت 
خود با اجرايي بسيار گرم و زيبا كه نشان از سابقه رسانه اي 
او داشت، از اليحه پشتيباني كرد و از دكتر مريدي به عنوان 

است ياد كرد شخصيتي علمي كه حضورش در پارلمان مهم 
 .و حمايت همه جانبه خود را از اليحه ابراز داشت

 :نمايندگان ديگر حمايت كننده اليحه عبارت بودند از
  از حزب نيودمكرات(Paul Miller)پال ميلر

 از حزب ليبرال(Kathleen Wynne )كتلين وين
 از حزب محافظه كار(Ted Chudleigh)تد چاد ليگ
  حزب نيودمكراتاز(Peter Tabuns)پيتر تابونس
 از حزب ليبرال(David Zimmer)ديويد زيمر

  از حزب محافظه كار (Jim Wilson)جيم ويلسون 
 دقيقه در دفاع 5از حزب ليبرال كه هر كدام Tony Ruprechtو 

 .از اليحه نوروز صحبت كردند

بيشتر سخنران ها عالوه بر دفاع از اليحه نـوروزي بـا اشـاره بـه                
ي دكتر مريـدي و اظهـار خوشـحالي از          شخصيت علمي و اجتماع   

حضور چنين شخصيتي از جامعه ايراني در مجلس، خود را مفتخـر            
 .به حمايت از اين اليحه دانستند

سپس رئيس پارلمان بنا بر سنت پارلماني از آقاي مريدي خواست           
 :دكتر مريدي گفت. كه در دو دقيقه مباحثات راجمع بندي كند

حترمي كه درباره اين اليحـه سـخن        از نمايندگان م  ! آقاي رئيس "
جامعه ايراني انتاريو جامعه نـسبتا جـواني        . گفتند قدرداني مي كنم   

 ايران، آغاز به مهاجرت     1979ايرانيان پس از انقالب سال      . ست
طي ايـن مـدت ايرانيـان       . دسته جمعي به كشورهاي ديگر كردند     

 كانادا موقعيت خود را در اين كشور تثبيت كـرده و امـروزه بـه              
عنوان جامعه اي متحرك و كارآمد در كشور كانادا بـشمار مـي             

جامعه ايراني افتخار دارد كه افرادي از آن در زمينـه هـاي             . روند
گوناگون و به شرح زير خدمات شايان توجهي به كشور كانادا و            

 :استان انتاريو ارائه كرده اند
روزنامه نگاري، حقوق، اجراي قانون، دانشگاهها، پـژوهش هـاي          
علمي، هنر، پزشكي، دندانپزشـكي، داروسـازي، صـنايع دسـتي و        
توليدي، مهندسي، صادرات و واردات، ساختمان سازي، معـامالت         
امالك، رستوران، حرفه هاي گوناگون، خدمات اجتماعي، خدمات        

 .اداري و دولتي و سياست
 ! آقاي رئيس

ـ          ه اين اليحه براي جامعه ايرانيان و جوامع ديگر اسـتان انتـاريو ك
همه ساله نوروز را جشن مي گيرند از اهميت سمبوليك ويـژه اي         

عيد نوروز با وجود ويژگي انكارناكردني ايرانـي        . برخوردار است 
 ".آن، مي تواند توسط همه مردم انتاريو جشن گرفته شود

پس از سخنان دكتر مريدي، رئيس پارلمـان راي گيـري كـرد و      
بـرال، محافظـه كـار و       همه نمايندگان پارلمان از هر سه حزب لي       

دموكرات نو به اليحه راي موافق دادند و رئيس پارلمان تـصويب            
اليحه را در ميان كف زدن هاي ممتد نمايندگان پارلمان در حالي            
كه نگاه به دكتر مريدي داشتند اعالم كرد و بدين ترتيـب فـصل              

ما ايرانيان  . تازه اي در تاريخ حضور ايرانيان در انتاريو گشوده شد         
ك بار ديگر ثابت كرديم كه در سراسر جهان، هر جا كه باشيم،             ي

به نوروز به عنوان يكي از شاخص هاي ملي و بخـشي از هويـت               
 .خود ارج مي گذاريم

http://www.shahrvand.com/?c=١١٨&a=٤٠٦٢ 
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 در اين شماره
 
 ما و اعتبار جمعي: سخني كوتاه •

 برگزاري شوراي همگاني كانون  •
 عقد قرارداد همكاري با شركت آگيت •

 كوا اندتوافقنامه همكاري با مركز كاريابي آ •

   فاضلي تبار و توانايي هاي ورزشكارانه اش  •

 ديدجتمديد زمان كار پروژه شهرهاي  •

 گسترش كتابخانه كانون  •

 كانون در خانه هاينريش بولسخنراني رئيس  •

  ماده اي براي رفع كمبود متخصص ٥برنامه  •

 مهندسي براي صلح، پزشكي براي صلح •
 

 ما و اعتبار جمعي: سخني كوتاه
 

ا كم نيستند مهندسين و متخصصين ايراني كه پراكنده در شركته         
ند و از موفقيت هـم بـي بهـره       و نهادهاي آلماني مشغول به كار     

جامعه آلمان از اعتبـار فـردي خـود اسـتفاده           آن ها در    . نيستند
در اين اعتبار نقشي از يك جمع و يا تشكل ايراني ديده            . ميكنند
آيا نيكو و پسنديده نيست كه در كنـار ايـن مجموعـه      . نميشود

مهندسين ايراني، ضريب    از   برهاي فردي يك تشكل قوي و معت      
اعدي اعتبار اين بخش از اقليت هاي ساكن آلمان را به طور تص           

 باال برد و اعتباري جمعي در كنار اين اعتبارهاي فردي بسازد؟ 
چهارده سال است روي آن كار     . اين فلسفه تشكيل كانون ماست    

روزي ثمـره آن را     هنوز هم بايد بسيار بكوشيم، امـا        و  ،  ميكنيم
مهنـدس و   . بذر مي كاريم تا آن را برداشت كنـيم        . خواهيم ديد 

به حضور مادي خود در ايـن جامعـه         نبايد تنها   كارشناس ايراني   
ايـن  خـود در    ي  و معنو ذهني  قوي  ما نياز به حضور     . اكتفا كند 

بـه ايـن    با تشكلي معتبر و نيرومنـد       ما بر آنيم كه     . جامعه داريم 
    . ببخشيمحضور ذهني ماديت 

 

 شوراي همگاني كانونبرگزاري 
 

وندان كانون براي شركت   دعوت گروه پاسخگويان از همپيرو
، اين نشست در ٢٠٠٨ ژوئن ١٦شنبه  شوراي همگاني مورخ در

در روز مقرر و بر طبق برنامه از پيش تعيين شده و با موفقيت 
 . دانشگاه فني برلين برگزار گرديد

 ٢٥كه مطابق اساسنامه كانون با شركت حداقل اين شورا 
 با ١٨ ساعت ازيابد،  درصد اعضاي داراي حق راي رسميت مي

 عضو ١٣ كه در ميان آن ها سميت يافت نفر ر١٦حضور 
  . حقيقي با حق راي حضور داشتند

 رئيس گروه -در ابتدا گزارش آقاي پروفسور ناصري 
  -گفت  پاسخگويان كه به نمايندگي از اين گروه سخن مي

درباره عملكرد گروه پاسخگويان در دوره اول از فعاليت خود به 
 . اطالع شورا رسيد

پس از شنيدن گزارش كار گروه جلسه شوراي همگاني 
 ، آن را مورد تاييد و گزارش مسئول مالي كانونپاسخگويان

هاي اين گروه در طول مدت مزبور  قرار داد و از فعاليت
 .قدرداني كرد

به ي صميمانه ي در فضاپس از آن شركت كنندگان در شورا
تغييرات پيشنهادي در اساسنامه بحث و تبادل نظر پيرامون 

ط كميسيوني كه از سوي گروه پاسخگويان براي كانون توس
 به اين ترتيب در .اين منظور تدارك ديده شده بود، پرداخت

 قرار گرفت كه جهت باساسنامه كانون تغييراتي مورد تصوي
  . ولتن انتشار مي يابدباطالع هموندان در اين 
جا  تر از روند برگزاري شورا در اين جهت اطالع بيش

تغييرات ، آلماني و ه زبان هاي فارسيجلسه رسمي ب صورت
برگ و نيز  مرامنامه و نسخه جديد اساسنامه با مصوبه اساسنامه

 از فعاليت هاي هاي خالصه شده از گزارش پروفسور ناصري
 .كنيم كانون تا مقطع شوراي همگاني را  به پيوست منتشر مي
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 عقد قرارداد همكاري با شركت آگيت
 

  
 تر شركت آمو پالنامضاي قرارداد در دف

 رصا  محتشم، سعيد ناصري، محبوبه جعفر و سعيد يساولي: از راست به چپ
 

 از ايده تا قرارداد
 AGIT- Agentur(ايده اوليه همكاري كانون و شركت آگيت 

für integrierte Kommunikation GmbH ( به زماني برميگردد
رانس كه در سالن ليشت هوف دانشگاه، به هنگام برگزاري كنف

كانون درباره انرژي هاي بازيابنده، پيشنهادي از سوي يكي از 
همكاران شركت آگيت به مديريت آقاي سعيد يساولي، عضو 
پشتيباني كانون ما، به آقاي پروفسور سعيد ناصري، رئيس هيئت 

محور اصلي پيشنهادي ايشان، . مديره كانون، صورت گرفت
گردشهاي همكاري بين آگيت و كانون براي برگزاري 

اساس اين ايده در هيئت مديره كانون . توريستي در ايران بود
مورد استقبال واقع شد و به منظور تطابق محتوايي آن با اساسنامه 
كانون، در نشست هاي گروه پاسخگويان بحث هايي درباره 

قرار شد كه تحقق به اين . محتواي اين همكاري انجام شد
موارد اصلي برنامه گروه همكاري متقابل به عنوان يكي از 

پاسخگويان در دور دوم فعاليت خود، يعني پس از برگزاري 
در پي . شوراي همگاني در ماه ژوئن، مورد نظر قرار گيرد

ا آقاي يساولي بگفتگوهايي كه بين گروه پاسخگويان كانون 
صورت گرفت، طرح قرارداد همكاري بين دو نهاد از سوي 

تكميلي مورد تائيد آگيت قرار با پيشنهاداتي كانون تهيه و 
 در فضايي ٢٠٠٨اين توافقنامه روز پنجشنبه دوم اكتبر. گرفت

 دوستانه با حضور اعضاي گروه پاسخگويان كانون و مدير عامل 
 

 
آقاي آمو پالن متعلق به در دفتر آگيت، آقاي سعيد يساولي 

 .  به امضا رسيدمهندس محتشم، عضو گروه پاسخگويان، 
 

 واي همكاريدرباره محت
موضوع اين همكاري تدارك و برگزاري مسافرتهاي علمي و 

براين اساس . دانشگاهي مابين دو كشور ايران و آلمان مي باشد
قرار است در زمينه هاي مختلف علمي، پژوهشي و صنعتي 

براي ديدارهاي علمي متقابل تشويق و  ت هايي از دو كشورئهي
سين و متخصصين ايراني همكاري بين كانون مهند.  فعال شوند

پيش بيني در آلمان و آگيت در چهارچوب پروژه هاي مشخص 
 .شده است

سرشت  دو نهادفعاليتهاي مشترك بين در قرارداد تاكيد شده كه 
غيردولتي و مدني دارد و مجاز نيست از برنامه هاي سياسي دو 
دولت ايران و آلمان، در صورتي كه خارج از چارچوب 

 . نون قرار بگيرند، تاثير پذيرداساسنامه اي كا
 

 :چند نمونه از فعاليتهاي آينده اين دو نهاد به قرار زير است
ت هاي علمي مابين دو ئارسال متقابل هيتشكيل و  •

 كشور ايران و آلمان

  ارتباطات و فعاليت ها با دانشگاه ها وسازيبه روز  •

 نهاد هاي علمي ايران

لتحصيالن در فني براي فارغ ا هاي سميناربرگزاري  •
كنفرانس هاي صنعتي، مهندسي و ايران و تشكيل 

 اقتصادي در ايران و آلمان

برگزاري دوره هاي آموزشي براي دانشجويان و  •
 به منظور انتقال تكنولوژي و دانش متخصصين ايراني

 روز به ايران

 
گروه پاسخگويان كانون بسيار اميدوار است كه با ايجاد تمركز 

 توانايي هاي كانون در راستاي  فعال كاري و كاربرد كليه
سازي اين همكاري به تثبيت جايگاه و مقام كانون به عنوان 
تشكل مهم مهندسين و متخصصين ايراني در ميان موسسات 

 . ايراني و آلماني ياري رساند



. Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 

٣ 

آلمان ايراني در نكانون مهندسين و متخصصي    ٢٠٠٨ اكتبر،  ٢٦شماره -بولتن خبري 

 
 درباره شركت آگيت

 

  
 امضاي قرارداد در دفتر شركت آمو پالن

 ر جهانبخش، سعيد يساولي و رضا محتشمجالل فاضلي، امي: از راست به چپ
 

تكار آقاي سعيد يساولي و به ب به ا١٩٩٥ در سال شركت آگيت
منظور ايجاد تشكل و گردآوري مديران موفق در عرصه هاي 

مراسم زنجيره اي كه با . گوناگون جامعه آلمان پايه گذاري شد
توسط اين شركت تدارك ) berlinLounge(عنوان برلين الونژ 

ماندهي مي شود، نه تنها موجبات برقراري ارتباطات تازه و ساز
براي شركت كنندگان را فراهم مي آورد، بلكه پايه هاي 
همكاري هاي ارزشمندي را هم ايجاد ميكند كه در آينده شكل 

پروژه هايي از اين دست به . ميگيرند و به ثمر خواهند نشست
، چرا كه به طور كامل در انطباق با فلسفه شركت ها قرار دارد

شركت كنندگان چشم اندازهاي جالب و راهگشاي آينده به 
با توجه به ايجاد شرايط و امكانات براي . خوبي عرضه مي شوند

تشريك مساعي و تبادالت فكري فردي و خصوصي بين افراد، 
شركت آگيت برانگيزنده و مشوق تمام افراد خالق و مستعد در 

برلين الونژ با . تسطوح اقتصادي، سياسي و فرهنگي اس
موسسات آلماني بسياري كه در زمينه سياست هاي اقتصادي 
فعال هستند و همينطور با سفارت ها و اتاق هاي بازرگاني چين 
و هند تماس هاي نزديكي دارد و بر آن است از اين ارتباطات 
براي پشتيباني و اشتغال به كار متخصصين بين المللي كه مورد 

 . تند، استفاده كندنياز فوري آلمان هس
 

http://www.agit.biz/3.html 
 
 
 

 

 توافقنامه همكاري 
 با مركز كاريابي آ اند كوا

 

 
 

 A&Qua – Arbeit(در ماه اكتبر امسال شركتي با نام آ اند كوا 

& Qualifizierung ( با كانون ما تماس گرفت و پيشنهاداتي به
يباني اداره كار منظور همكاري متقابل در زمينه برنامه هاي پشت

در پي . آلمان براي كاريابي داوطلبان جوياي كار ارائه كرد
 گروه يسئرمذاكرات تلفني كه بين پروفسور ناصري، 

آ اند كوا صورت  پاسخگويان كانون و مسئول ذيربط در شركت
گرفت، قرار شد كه در اسرع وقت يك توافقنامه همكاري در 

ن توافقنامه در نشست مورخ اي. اين مورد به امضاء دو نهاد برسد
 گروه پاسخگويان كانون به اتفاق آرا مورد ٢٠٠٨ اكتبر ٢٢

 . تصويب قرار گرفت
 

 درباره آ اند كوا
 با هدف اجراي برنامه هاي اداره كار ١٩٩٢در سال اين شركت 

به ) Jobcenter(در آن زمان و مراكز دولتي كاريابي كنوني 
از . ن جوياي كار تاسيس شدمنظور پشتيباني از كاريابي داوطلبا

طريق اين شركت تعداد زيادي از برنامه هاي مربوط به ايجاد 
اشتغال و تخصص در عرصه هاي گوناگون بازار كار تدوين و 

هدف از اين برنامه ها پشتيباني از . به اجرا گذارده شده است
افراد بيكار از طريق ايجاد اشتغال تخصصي، كارآموزي شغلي، 

اعي و بازتعيين جايگاه اين داوطلبان در بازاركار مددكاري اجتم
اين شركت به عنوان نهادي عام المنفعه در امور . و جامعه است

مربوط به آموزش و پرورش شغل و تخصص در ايالت برلين از 
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  نهاد عمومي و ٨٠٠امكان همكاري با شبكه اي متشكل از 
خوردار دولتي و نيز كانون ها و اتحاديه هاي عام المنفعه بر

با استفاده از امكانات چنين شبكه اي ميسر شده است كه . است
در . امر كاريابي در طيف كاري بسيار گسترده اي عرضه شود

 نفر ١٦٠٠٠ اين نهاد موفق شد تعداد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦سال هاي 
در حال . از داوطلبان كاريابي را در برنامه هاي خود شركت دهد

 سالمتي و مددكاري  مركز در عرصه بهداشت،٢٧٠حاضر 
  ٥٠ مركز در عرصه آموزش، ورزش و جوانان، ٣٥٠اجتماعي، 

 ٢٠مركز در عرصه توريسم، حفاطت از طبيعت و حيوانات، 
 مركز در ٢٥مركز در عرصه مسكن، شهرسازي و ترابري، 

 مركز در عرصه فرهنگي تحت پوشش ٨٠عرصه هاي اداري و 
 . اين شبكه قرار دارند

 
 براي مهندسين و متخصصين ايرانيثمرات توافقنامه 

براي نخستين بار در تاريخ كانون      با عقد اين توافقنامه همكاري      
 اين امكان فراهم شده كه مهندسين و متخصصين ايراني جوياي 

كار از يك سو و آن دسته از مهندسين و متخصصين ايراني كه             
خود صاحب دفتر و امكانات ايجـاد كـار و ارائـه كـارآموزي              

از سوي ديگر براي رفع نيازهاي خود به كانون مراجعـه           هستند،  
كانون بـر آن    . كنند تا امكاناتي در اختيار آن ها قرار داده شود         

است از اين موقعيـت بـراي اعـضا و هـواداران خـود و كليـه                 
مهندسين و متخصصين ايراني مقيم آلمـان حـداكثر اسـتفاده و            

 .بهره برداري را بنمايد
http://www.a-qua.de/ 

 
 

 جالل فاضلي تبار 
 و توانايي هاي ورزشكارانه اش

 
همه ساله شهر برلين ميزبان برگزاري ماراتن بزرگ دوندگان 

با اينكه غالب شركت كنندگان . داوطلب از سراسر جهان است
آن ورزشكاراني آماتورند، ولي ضروري است كه در چنين 
رقابت بزرگي از توانايي هاي ورزشي و آمادگي هاي باالي 

 .فيزيكي و بدني بهره مند باشند

 

 
  ماراتن برلينممهندس جالل فاضلي تبار در مراس

 

 
  برلين - ٢٠٠٨ماراتن سال 

 ٤٠٠٠٠در سي و پنجمين دوره از اين مسابقه كه تعداد بيش از 
آقاي مهندس  مليت گوناگون شركت داشتند، ١٠٠دونده از 

يز از زمره  عضو گروه پاسخگويان كانون ما نجالل فاضلي تبار
و ا. دوندگان شركت كننده در اين رقابت بزرگ ورزشي بود

 ١٧ دقيقه و ٥٨ ساعت و ٣وفق شد در مدت زماني معادل م
كيلومتري ماراتن بزرگ را در شهر  ٤٠مسير بيش از ثانيه 

 . برلين پشت سر بگذارد
 

تحريريه بولتن خبري و گروه پاسخگويان كانون اين موفقيت را 
مام ايرانيان مقيم آلمان مي داند و به ايشان براي از آن خود و ت

 . عرضه چنين توانايي ورزشكارانه اي صميمانه تبريك مي گويد
 

 :براي دريافت  اطالعات بيشتر از مراسم ماراتن رجوع كنيد به
http://www.real-berlin-
marthon.com/events/berlin_marathon/2008 
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 تمديد زمان كار 
 جديدپروژه شهرهاي 

 
 مهندس محبوبه جعفر 

 
 در يك ٢٠٠٤وزارت علوم و پژوهش آلمان فدرال از سال 

تحقيق براي توسعه پايدار "طرح پژوهشي بزرگ،  برنامه 
چهار  در.  را حمايت كرده و به پيش مي برد"كالنشهرهاي فردا

 ايراني تحت مديريت -چوب اين برنامه يك هيئت علمي آلماني
دانشگاه فنّي برلين به موضوع طرح و ساختمان شهرهاي جديد 

 ٢٠٠٨دوره مقدماتي و آمادگي اين برنامه، كه تا سال . ميپردازد
به طول انجاميد، از ماه اوت امسال وارد مرحله اصلي خود شده و 

شهرهاي جديد، به عنوان يكي . افت ادامه خواهد ي٢٠١٣تا سال 
از برنامه هاي مهم رويارويي با تراكم جمعيت در شهرهاي 

هشتگرد از از جمله اين شهرها مي توان . دهستنبزرگ مطرح 
 ٦٥وني كرج و در ي كيلومتري غرب شهر ميل٣٠نام برد كه در 

 .استكيلومتري شمال غربي كالنشهر تهران واقع 
 اين با   معمارينشكده هاي شهرسازي وفني برلين با دادانشگاه 

پروژه مركز تحقيقات اين همكاران ايراني . پروژه همكاري دارد
 . هستند شركت عمران شهرهاي جديدساختمان و مسكن و نيز 

 

 گسترش كتابخانه كانون
 

 جلد ديگر به موجودي كتاب هـاي كتابخانـه          ٦٠تعداد بيش از    
 . كانون افزوده شد
را در  فني و تخصصي شما     اهدايي  كتابهاي  ل  كانون با كمال مي   

 . براي استفاده در اختيـار همونـدان قـرار خواهـد داد           كتابخانه  
براي اهداي كتاب به كتابخانه كانون مـي توانيـد بـا مـا تمـاس        

 . بگيريد و يا مستقيما به آدرس پستي كانون ارسال نمائيد
 فهرست كتاب هاي موجود در كتابخانه را مي توانيد در سايت          

 . كانون مشاهده كنيد
 :آدرس

http://www.vini.de/bibliothek/htm 
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 سخنراني رئيس كانون 
 در خانه هاينريش بول

 
آقاي پروفسور سعيد ناصري، رئيس هيئت مديره كانون ما 
همزمان رياست هيئت مديره اتحاديه انرژي باد در جمهوري 

 موسسه هاينريش او از سوي. فدرال آلمان را نيز بر عهده دارد
بول يكي از سخنرانان دعوت شده به سمينار انرژي هاي 

 سپتامبر در شهر پتسدام ١٤ و ١٣تجديدپذير بود كه در تاريخ 
انرژي باد، "سخنراني پروفسور ناصري با عنوان . برگزار شد

 .  انجام شد١٧ سپتامبر ساعت ١٣در روز  "براي دوران طوفاني
 ناشي از "طوفاني" اي به دوران آقاي ناصري پس از ذكر مقدمه     

تغييرات آب و هوا در زمين اشاره كرد و ضـرورت تمهيـدات             
 را يـادآور    "تميز"الزم براي تدارك انرژي هاي تجديدپذير و        

شد و در ادامه به پيشرفت هاي فني در بخش توليد انـرژي بـاد               
پرداخته و اشاره كرد كه ميزان بازدهي فني در ايـن عرصـه در           

بر .  برابر افزايش يافته است    ٥٠٠ به ميزان    ١٩٨٠ل  قياس با سا  
اساس آمار اعالم شده توسط ايشان، در جمهوري فدرال آلمـان           

ــه ميــزان ٢٠٠٧در ســال   مگــا وات بــرق توســط ٢٠٦٢١ ب
آقـاي ناصـري در خاتمـه       . تجهيزات انرژي باد توليد مي شـود      

سخنان خود به مزاياي استفاده و گسترش انرژي تـوربين هـاي            
رداخت و به كاهش انتشار گـاز گلخانـه اي دي اكـسيد        بادي پ 

كربن تا حدود نيمي از مجمـوع كـاهش پـيش بينـي شـده در           
از مزاياي ديگر كاربرد    . توافقنامه كيوتو  از اين راه اشاره نمود       

 ١٠٠٠٠٠انرژي بادي در آلمان به اعتقاد ايشان ايجاد بـيش از            
اهميـت   است، كه خـود حـاكي از   ٢٠١٠اشتغال جديد تا سال     

در صـفحات   .  باالي اقتصادي اين بخش از توليد انـرژي اسـت         
آمارهـا و ديـاگرام هـاي       بعدي اين بولتن مي توانيد تعدادي از        

 . را مشاهده كنيدمربوط به سخنراني
ـ موسسه هاينريش بول يك نهاد موقوفه اي است كه بـه ل            اظ ح

سياست و برنامه هاي تدوين شده در آن گـرايش نزديكـي بـه        
اين موسسه به طور مرتب سمينارهاي علمـي        . حزب سبزها دارد  

 و  و كارشناسي و نيز برنامه هاي هنري و ادبي برگزار مي كنـد            
: در سايت اينترنتي خود گزارشات مرتبي از ايران منتشر ميكند         

http://www.boell.de/alt/de/14_presse/1662.html   

  ماده اي ٥برنامه 
 براي رفع كمبود متخصص

 
 )VDI(برگرفته از سايت خبري كانون مهندسين آلمان 

 ٢٠٠٨ اكتبر ٢١ 
http://www.vdi.de/4300.html?&tx_ttnews[tt_news]=46468&tx
_ttnews[backPid]=32&cHash=3af00f28b9 

 

 
  آقاي پروفسور برونو او براون رئيس كانون مهندسين آلمان

 ١٥٠٠٠٠نيازي نزديـك بـه      در مقطع كنوني    آلمان  اقتصاد  در  
، اعم از مهندسين، كارشناسان علوم تجربي و يا         نيروي متخصص 

 توسط  اين مطلبي است كه    .وجود دارد كارشناسان آنفورماتيك   
پرزيدنت كـانون  ) Bruno O. Braun(پروفسور برونو او براون 

بـه عنـوان    ) BITKOM(مهندسين آلمان و اتحاديه هاي تـك        
اعالم  نتيجه يك همه پرسي از موسسات و شركت هاي صنعتي         

از اين ميان نيمي از شركت ها در جستجوي متخصصان فني          . دش
مي شوند، چرا   تنها بخش كوچكي از اين پست ها اشغال         . هستند

اين دو نهـاد بـراي      . كه تخصص الزم در آن زمينه وجود ندارد       
 ماده اي دست به تدارك يـك        ٥رفع اين كمبود با يك برنامه       

بودجه آموزشي بـه     اين برنامه    بر طبق . تهاجم آموزشي مي زنند   
افـزايش مـي يابـد و تـدريس          ميليون يورو در سال      ٢٥ميزان  

س اجباري خواهند شد و نيز      دروس فني و آنفورماتيك در مدار     
هماهنگي موثرتري بين مدارس عالي و اقتـصاد بـراي تربيـت            
. نيـــــروي متخـــــصص صـــــورت مـــــي گيـــــرد 
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آلمان ايراني در نكانون مهندسين و متخصصي    ٢٠٠٨ اكتبر،  ٢٦شماره -بولتن خبري 

 تريبون آزاد
 پزشكي براي صلح، 
 مهندسي براي صلح 

 احمد احقريمهندس 
 

 
 

ــان     ــرلين ميزب ــپتامبر ب ــاردهم س ــا چه ــم ت ــاي دوازده در روزه
 صــلح و فرهنــگ"بــا عنــوان  برگــزاري كنگــره اي بــود   

سازمان بـين المللـي پزشـكان عليـه         " كه به دعوت     "همزيستي
خانـه  " در مركز فرهنگـي      ")IPPNW(سالح هاي هسته اي     

 ٥٠ نفـر شـركت كننـده و         ٧٠٠ در برلين و با بيش از        "اورانيا
اين كنگـره بـه موضـوعات        بحث هاي    در. سخنران برگزار شد  

 يكـم    كه هر يك قادرند در قرن بيـست و         ه شد مختلفي پرداخت 
به عنوان عوامل تهديد كننـده بـراي بـروز جنـگ و درگيـري               

 . منطقه اي و بين المللي  نقش بازي كنند
مسئله صلح و همزيستي تمام انسان ها همـواره از زمـره اصـول              

پرهيـز اساسـنامه    . اساسي سياست كانون ما بوده و خواهد بـود        
اي ما از كـار در پـروژه هـاي نظـامي در كنـار پـشتيباني همـه                   

انبه از سياست هاي منطبق بر حفظ محـيط زيـست، دو نـشان              ج
تحكـيم  ضـديت بـا جنـگ و    مستحكم از همراهي كانون مـا در    

در ايـن عرصـه اسـت كـه         . صلح و همزيستي بين انسان هاسـت      
ان صلح جو و ضدجنگ همصدا و هم گـام      كمهندسين ما با پزش   

ما مهندسان توان و توشـه علمـي و معنـوي خـود را              . مي شوند 
خدمت به صلح و انسانيت به كار مي گيريم، همانطور كه           براي  

 .  پزشكان در اين كنگره اين هدف را در پيش گرفته اند
 

 IPPNWدرباره 
ان عليه سالح هاي هسته اي كبين المللي پزشسازمان "تاسيس 

)IPPNW(" به دوراني بر مي گردد كه دنيا در اثر جنگ سرد 
يه مرگبار يك جنگ تازه  اتمي در زير سا-و مسابقه تسليحاتي 

 اين نهاد به ويژه در رشد و گسترش . بين المللي به سر مي برد
 
 

 

 
 انه اورانياخگره در نيكي از سالن هاي ك

. جنبش صلح در اروپاي دهه هشتاد نقشي غير قابل انكار داشت
تعهد اجتماعي و فعاليت هاي ضد جنگ آن باعث شد كه در 

 نوبل مفتخر شود، يعني در  به دريافت جايزه صلح١٩٨٥سال 
همان سالي كه با به قدرت رسيدن ميخائيل گورباچف در حزب 
كمونيست اتحاد شوروي، روند فروپاشي بلوك شرق و غروب 

دولت هلموت كهل در آلمان اين . دوران جنگ سرد آغاز شد
نهاد را شايسته دريافت جايزه صلح نميدانست، چرا كه چازوف، 

ي موسس اين نهاد بوده است، در كه از زمره پزشگان روس
سالهاي قبل به ايجاد محدوديت و تبعيض براي ساخاروف، 

به هنگام . دانشمند منتقد شوروي سابق، مهر تائيد زده بود
دريافت جايزه صلح اما، هم چازوف پزشگ و هم ساخاروف 
دانشمند فيزيك و مخترع بمب ئيدروژني روسي، از جمله 

ضد جنگ سرد و مسابقه تسليحات مخالفان و مبارزان پر شور 
هسته اي بودند كه در كنار گورباچف براي دنيايي عاري از 

 . تسليحات اتمي به ميدان سياست گام نهادند
 هموند در بيش از ٢٠٠٠٠٠سازمان پزشگان در حال حاضر 

 را ك پزش٨٠٠٠ كشور جهان داراست و در آلمان حدود ٦٠
 . تحت پوشش قرار مي دهد

 
 ي از پائين نيازمند استصلح به امواج

-Horst-Eberhard(در نطقي كه هورست ابرهارد ريشتر 

Richter( دانشمند روانشناس و از بنيانگذاران نهاد آلماني اين ،
شفاي ": تشكل در اولين روز تشكيل كنگره ايراد كرد، گفت

... لح نيازمند امواجي از پائين استبيماري جامعه از راه ص
نه باراك اوباما كه نه تنها وعده سياست فراموش نكنيد كه چگو

 ديگري براي آمريكا داده، بلكه به سياست تازه اي در روابط
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 هورست ابرهارد ريشتر
 انسان مشتاق ٢٠٠٠٠٠بين المللي هم نظر كرده، باعث مي شود 

 او عالوه بر ".صلح و همزيستي را به زيگه زويله برلين بكشاند
نيست تا چه حد بتواند بر مقاومت اوباما، كه البته هنوز مشخص 

هاي پيش پا غلبه كند، به اميدهاي تازه ديگري از آمريكا اشاره 
ميكند، از آن جمله به خواست چهار تن از سياستمداران 
بازنشسته و قديمي آمريكايي براي پيشبرد سياست كامل خلع 

 وزير خارجه و ٢٤ نفر از  ١٧سالح اتمي كه مورد حمايت 
او سپس به انتقاد از تصميم . االت متحده قرار گرفتهدفاع اسبق اي

 بمب اتم متعلق ٢٠دولت و مجلس آلمان فدرال براي استقرار 
به ناتو در بوشِل پرداخت و با استناد به گفته يونگ، وزير دفاع 
كه قرار است هواپيماهاي جنگي تورنادو با قدرت حمل بمب 

شيما، تا پس از  برابر بمب هاي هيرو٥هايي با نيروي تخريبي 
 هم مورد استفاده قرار گيرند، اين پرسش را مطرح ٢٠٢٠سال 

بمب هاي نابودكننده در بوشِل چه كسي را بايد "مي كند كه 
 او با اشاره به آمار ارائه شده توسط موسسه "به وحشت بيندازد؟

 درصد آلماني ها با استقرار بمب ٨٤فورزا اعالم مي كند كه 
 درصد از مردم ٨٩ك آلمان مخالفند و هاي اتمي ناتو در خا

معتقدند كه قدرت هاي بزرگ براي ايجاد منطقه اي خالي از 
سالح هاي هسته اي، بايستي اقدام به انهدام كامل سالح هاي 

ريشتر با صراحت عدم اجراي خواسته اكثريت . اتمي خود كنند
 ارزيابي "كمبود دمكراسي"را در تصميمات سياسي ناشي از 

با اشاره به قانون اساسي كشور همسايه، سوئيس، كه ميكند و 
دولت را در تصميم گيري هاي مهم سياسي ملزم به بحث با 
شهروندان و برگزاري رفراندم هاي رسمي مي كند، ضرورت 
كار جدي براي برطرف سازي نواقص دمكراسي در آلمان را 

 . طرح مي كند

 
 مليتاريسم : محرك جنگ

، رئيس هيئت )Angelika Claußen(دكتر آنجليكا كالوسن 
فرهنگ "ان با سخنراني خود تحت عنوان كمديره سازمان پزش

تمدن سازي " به روند ايجاد صلح به عنوان يك پروژه "صلح
  .دنگر مي "در جامعه انساني

خانم كالوسن با اشاره به اين جمع بندي ميرسد كه علل 
 تنها به درگيري ها چند بعدي است و براي رفع آن ها نمي توان

  پرسش ". تدوين يك سياست امنيتي صلح جويانه اكتفا كرد
 

 
 دكتر آنجليكا كالوسن

اين است، در شرايطي كه مخارج نظامي و صادرات تسليحاتي با 
ه ميتوان از وجود نسرعت سرسام آوري  افزايش مي يابند، چگو

يك اراده سياسي براي جستجوي راه حل هاي صلح آميز دم 
 ٢٠ ميليارد دالر هزينه هاي نظامي، تنها ١٢٠٠ابر بزنيم؟ در بر

 ميليارد ٢٠ميليارد دالر بودجه براي كمك هاي توسعه و 
براي سازمان ملل، يعني تشكيالت بين المللي صلح، منظور دالر

او پس از اشاره به بينش، روش و منش پزشگي  در . شده است
ان مححق برجسته صلح، يوه": برخورد با بيماري ها ميگويد

گالتونگ روش هاي بررسي خود را از پدرش كه پزشگ بود، 
پزشگان عادت دارند به بيماري به عنوان . به عاريت گرفته است

پديده اي كمپلكس بنگرند و به بررسي راه هاي مربوط به 
پديده جنگ هم يك . تشخيص، پيش بيني و درمان بپردازند

 هاي در نزاع. بيماري اجتماعي كمپلكس و چند بعدي است
مزمن، دست هاي زيادي دركارند تا مانع حل آن ها شوند، چون 

 نمونه آن شركت بلك واتر ورد . منافع آنها به آن وابسته است
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 امنيتي آمريكايي است –وايلد كه يك شركت خصوصي نظامي 

و داراي بزرگ ترين ارتش خصوصي جهان است، وارلردز در 
يحات كه به صادرات افغانستان، شركت هاي توليد كننده تسل

 شركت از ده شركت ٦... آن ها مشغولند، تاجران اسلحه و 
بزرگ توليدكننده سالح در جهان از آمريكا و پس از آن به 

 ".ترتيب از اروپا، يعني بريتانيا، فرانسه، آلمان و ايتاليا هستند
در خاتمه بحث دكتر كالوسن به برشماري عوامل اصلي 

: اضر پرداخته و ميگويدبرانگيزنده جنگ در قرن ح
برآوردهاي ما مبتني بر بررسي هاي گروه پژوهشي آكسفورد "

 قرار دارد كه تهديدهاي اصلي جوامع بشري را ٢٠٠٦در سال 
 : گروه اصلي رده بندي مي كند٤در قرن بيست و يكم در 

 
 تغييرات آب و هوا •
 نزاع بر سر منابع طبيعي •

قتصاد افزايش فقر عمومي به واسطه نظم كنوني ا •
 جهاني

مليتاريسم بين المللي و فبل از هر چيز روند شكل  •
 "گيري مجدد مسابقه تسليحات اتمي

 
  منابع طبيعي و تغييرات آب و هوا: محرك جنگ

در اين كنگره شمار بسياري از سخنراني ها و فوروم ها به 
ل منابع طبيعي به عنوان عامل محرك مهمي در درگيري كمش

آندرياز تسوماخ . لمللي پرداختندهاي منطقه اي و بين ا
)Andreas Zumach ( نويسنده و روزنامه نگار در سخنان خود

شرايط صلح زماني برقرار خواهد "به اين نكته تاكيد مي كند كه 
شد كه دنيا بتواند خود را از وابستگي به منابع انرژي هاي فسيلي 

 ".آزاد سازد
ــل  ــارتموت گراس ــابق ) Harmut Graßl(ه ــدير س ــه ربم نام

پژوهشهاي اقليمي در سازمان ملل به راه جويي براي پاسـخ بـه             
اين پرسش مي پردازد كه چرا تغييرات اقليمي ناشي از فعاليتهاي        

او . انساني منشا خطرات بزرگي براي كل جامعـه بـشري اسـت           
تهديدات جهاني را به دو نوع تقسيم ميكند، تهديـدات نـوع اول             

 وند رشد تكنولوژي، به طورناشي از سوءاستفاده مستقيم از ر
 

 

 
 هارتموت گراسل

شيميايي، بيولوژيـك   (نمونه در ساخت سالح هاي كشتارجمعي       
تجلي مي يابد، در حالي كه تهديدات نوع دوم منحـصر           ) و اتمي 

به نوع زندگي و الگوي مصرفي رايج در جهان است كه منجر به             
اع تغييرات بازگشت ناپذير آب و هوا و نـابودي تنـوع در انـو             

گراسل با اشاره بـه ايـن موضـوع كـه آب و             . بيولوژيكي است 
هواي سياره يك منبع طبيعي است، پـي گيـري يـك سياسـت              
عمومي در قرن بيست و يكـم را بـراي محدودسـازي گـرايش              

 درجه بـاالتر از دمـاي متوسـط         ٣ الي   ٢گرماي زمين به ميزان     
زمين در دوران پيش از انقـالب صـنعتي، بـراي حفـظ ثبـات               

سياسـت  "بـه اعتقـاد او      . وژيكي و اقليمي ضروري مي داند     بيول
سياسـت  " بـه مراتـب گـران تـر از يـك             "انطباق بر تغييرات  

يكي از تجليـات اساسـي ايـن سياسـت          .  خواهد بود  "پيشگيرانه
 ٢٠٥٠تـا سـال     "پيشگيرانه در پيشبرد اين امر است كه بتوانيم         

ورشيد را   هزارم انرژي دريافتي از خ     ٥بياموزيم كه چيزي معادل     
 ".به طور موثري در تامين انرژي مورد استفاده قرار دهيم

 
  "امنيت، تنها به طور جمعي امكان پذير است"

آقاي پروفسور محسن مسرت، استاد دانشگاه  اوزنابروك و 
او . كارشناس امور خاورميانه تنها سخنران ايراني در كنگره بود

ستيان كرمر صحبت خود را كه در پانلي مشترك با دكتر كري
)Christian Krämer (ان در كعضو هيئت مديره سازمان پزش

آلمان برگزار مي شد، به چشم اندازهاي صلح در خاورميانه 
به اعتقاد مسرت يك امكان دشوار ولي عملي . اختصاص داد

براي برقراري صلح پايدار در خاورميانه اين است كه جنبشي 
 مشترك منطقه اي جدي براي دورنماي امنيت و همكاري هاي 
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١٤ 

   ٢٠٠٨ اكتبر،  ٢٦شماره  -بولتن خبري كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان

 

 
 پروفسور محسن مسرت
به نظر او اين امكان . در خاورميانه و نزديك راه اندازي شود

واقعي است، زيرا تمام دولت هاي منطقه، همينطور مردم 
اسرائيل، با برقراري ديالوگ و نزديكي گام به گام به يك طرح 

 و همكاري اقتصادي در ميان مدت و "امنيت مشترك"
معمول آن است كه در " .ستفاده خواهند برددرازمدت ا

كنفرانس هاي امنيت منطقه اي تالش شود تا نزاع هاي موجود 
در هريك از مناطق از راه برقراري ديالوگ و در مسيري حل و 

امنيت . فصل شوند كه خلع سالحي همه جانبه در پي داشته باشد
ان، مشترك اين معنا را مي دهد كه به عنوان مثال امنيتِ اير

براي . همزمان مترادف باشد با امنيتِ ساير كشورها در منطقه
ايجاد چنين چشم انداز تازه اي از امنيت، ضروري است كه 

اين طريق  تنها از. طرف هاي زيادي با آن توافق داشته باشند
 ".است كه مي توان نزاع ها را بطور صلح آميزي خاتمه داد

 صلح و همكاري پروفسور مسرت به تجربه موفق اروپا در
در "مشترك بعد از جنگ دوم استناد مي كند، به اين ترتيب كه 

 هم اين احتمال بسيار غيرقابل تصور مي نمود، كه ١٩٤٣سال 
 صلح "دشمن ارثي"ده سال بعد از آن آلمان و فرانسه يعني دو 

كنند و جنگ هاي بين دولت هاي اروپايي منتفي شود و جامعه 
له پس از آن به اقتصاد درخشاني كه اروپا طي يك دوره سي سا

 ."تمام مردم اروپا بطور نسبي در آن ذينفع اند، دست يابد
 

 "صلح مترادف با آرامش نيست"
 سپتامبر ١٤در سخنراني اختتاميه مراسم كه در روز يكشنبه 

دانشمند ) Hans-Peter Dürr(برگزار شد، هانس پتر دور 
بيائيد مرزها را "ت كه فيزيك و برنده جايزه آلترناتيو نوبل گف

 صلح . صلح مترادف با آرامش نيست. بشكنيم و باهم كار كنيم
 

 

 
 هانس پتر دور

وضعيت تنش دار همزيستي عناصر گوناگون در كنار يكديگر 
است، قطب بندي و همين طور قدرت تشريك مساعي با 

بايد بياموزيم كه گوناگون بودن را به عنوان . يكديگر است
   ".بگيريممزيت در نظر 

 سپتامبر به كار خود پايان ١٤اين كنگره بعدازظهر روز يكشنبه 
 .  داد
 

درخواست همكاري با 
 بولتن خبري

 

بولتن خبري ويژه اعضاي كانون مهندسين       
ــان،  ــي در آلم ــه و متخصــصين ايران  از هم

هـاي كـار و همكـاران كـانون           گروه ،اعضا
كند كه با اين بـولتن خبـري         درخواست مي 

ها  همكاري نمايند و اخبار مربوط به فعاليت      
هاي علمي و تخصـصي خـود را از          و برنامه 

طريق گروه پاسـخگويان بـراي بازتـاب در         
 .  اين بولتن ارسال دارند

 
 :آدرس تماس با هيئت تحريريه

ahgary@vini.de 



  صورتجلسه شوراي همگاني کانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان

  
  ۲۰:۰۰ الي ۱۸:۰۰، ساعت ۲۰۰۸ ژوئن ۱۶: تاريخ 
   ۲۴۲، اتاق   ZTGدانشگاه فنی برلين،: محل 

   نفر۱۶: تعداد شرکت کنندگان 
   نفر۱۳: تعداد هموندان با حق رای

   پروفسور سعيد ناصریآقاي : رئيس جلسه
   اي مهندس احمد احقريآق: منشي جلسه

  
در . رسميت يافتبا حق رای  هموند حقيقي کانون ۱۳ با حضور ۲۰۰۸ سال ژوئن ۱۶شنبه دونشست شوراي همگاني پيرو دعوت گروه پاسخ گويان در روز 

به پيشنهاد و تصويب شورا آقايان . نمودو رسميت آن را طبق اساسنامه اعالم ري ضمن خوشامدگوئي به حاضرين، جلسه را افتتاح ناصابتدا آقاي پروفسور 
آئين نامه نحوه برگزاري و اداره نشست به انضمام . دندش و مهندس احمد احقري به عنوان منشي جلسه انتخاب ئيسرعنوان به پروفسور سعيد ناصری 

  ).  و ممتنعبدون راي مخالف رای موافق، ۱۳(دستورجلسه پيشنهادي مورد تائيد قرار گرفتند 
  

 نشست گروه ۱۰برگزاری . فعاليت های اين گروه را در فاصله دو نشست ارائه دادگزارش ر ناصری به نمايندگی از گروه پاسخگويان آقای پروفسو
 شماره ۴ انتشار ،پاسخگويان، تهيه ليست مصور از موجودی کتابخانه کانون و انتشار آن در سايت، برگزاری سخنرانی ها و سمينار انرژی در ماه آوريل

  .ی اين گروه در اين دوره بوده استفعاليت هامهمترين از جمله  خبری و درج اخبار و گزارشات در سايت اينترنتی کانون، بولتن
  

پس از اين گزارش آقای مهندس سعيد مطمئن به ارائه گزارش مالی کانون در اين دوره پرداخت و سپس بيالن مالی سمينار آوريل را به شورا ارائه داد که 
  . برطبق آن اين سمينار با دريافت کمک های مالی از شرکت ها موفق شده هزينه های خود را بدون فشار به صندوق کانون تامين کند

  
ين ترتيب عملکرد اين ه اب. س از طرح سواالت و پاسخ آن ها توسط اعضاي گروه پاسخ گويان، راي گيري در مورد عملکرد گروه پاسخ گويان بعمل آمدپ

و مخالف  راي ممتنع بدون راي موافق و ۱۳با  نيز ۲۰۰۸گزارش مالي سال . مورد تصويب قرار گرفتو مخالف  راي ممتنع بدون راي موافق و ۱۳گروه با 
  . مورد تصويب قرار گرفت

  
نشست پروفسور ناصری در مورد تغييرات پيشنهادی اساسنامه که بر اساس کار کميسيونی با حضور آقايان مهندس بازرگانی، مهندس علوی و در ادامه 

 در مورد اين تغييرات صورت گرفت و پس مهندس فاضلی تبار توسط گروه پاسخگويان به شورا ارائه شده بود، توضيحاتی داد و سپس بحث و تبادل نظر
قرار شد  . تغييرات مصوبه شورای همگانی ضميمه اين پروتکل است.  رای موافق، بدون رای ممتنع و مخالف مورد تصويب قرار گرفت۱۳از رای گيری با 

تغييرات مصوبه و نسخه . ارسال شودصحيح نهايی  جديد برای آقای پروفسور کنعانی به منظور تاساسنامهاز طرح  نسخه يکپس از وارد کردن تغييرات 
   .ارسال خواهد شدبه اداره ثبت شرکت ها نهايی اساسنامه پس از آن 

  
  . به پايان رسيد۲۰اين نشست در ساعت 

  
  منشي جلسه              رئيس جلسه

  آقاي مهندس احمد احقري          پروفسور سعيد ناصریآقاي 
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Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins Iranischer Naturwissenschaftler und 

Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e. V. 
 
 
Datum:  Montag, den 16.06.2008 
Uhrzeit:   18:00 Uhr  
Ort:    Technische Universität Berlin, Physik‐Gebäude 
    Zentrum Technik Gesellschaft, Raum 242 
 
Teilnehmer:  s. beigefügte Teilnehmerliste 
 
Tagesordnungspunkte (laut Einladung): 
 
1 Bekanntgabe der Beschlussfähigkeit der Versammlung durch den Vorstand und  
  Genehmigung der Tagesordnung 

 
2 Wahl eines/einer Versammlungsleiters/in und eines/einer Protokollführers/in 

 
3 Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
 
    Berichterstatter               

         Vorsitzender des Vereins   
         Schatzmeister           
         Beratung und Annahme des Berichtes  

 
4 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung sowie andere Vorschläge 

 
5 Vorschläge über die Aktivitäten des Vereins in Zukunft 

 
6 Verschiedenes 

 
TOP 1   Bekanntgabe der Beschlussfähigkeit der Sitzung durch den Vorstand und 

Genehmigung der Tagesordnung 
 
Die Beschlussfähigkeit der Sitzung wurde gemäß der Satzung und der Geschäftsordnung des VINI 
durch den Vorstand Festgestellt und die Tagesordnung ohne Ergänzung durch die 
Mitgliederersammlung bestätigt. 
 
TOP 2    Wahl eines/einer Mitgliederersammlungsleiters/in und eines/einer 
Protokollführers/in 
Die Mitgliederersammlung hat einstimmig als Sitzungsleiter Herrn Herr Prof. Dr.‐Ing. Seied Nasseri 
und zum Schriftführer Herrn Dipl.‐Ing. Ahmad Ahgary gewählt.  



TOP 3  Bericht des Vorstandes  
 
     Der Vorsitzende des Vereins 
     Der Schatzmeister 
      Beratung und Annahme des Berichtes  
 
Der Vorsitzende des VINI, Herr Prof. Dr.‐Ing. Seied Nasseri hat den Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
wie folgt an die Mitgliederersammlung dargelegt: 
 
  Abhalten von 10 ordentlichen Sitzungen des VINI‐ Vorstandes   
  Öffentlichkeitsarbeit, Erhöhung des Bekanntheitsgrades des VINI 
  Änderung, Ausbau und Betreuung der Website des VINI   
    Herausgabe von VINI ‐ Bulletin Nr. 22 ‐25  
  Organisation von Veranstaltungen (Vorträge, Seminare) 
  Organisation des Seminars am 18. April 2008 über Energieversorgung und Klimawandel 
  Bereitstellung eines Bücherverzeichnisses der Vereinsbibliothek in elektronischer Form 
  Betreuung der Mitglieder des VINI sowie Annahme neuer Mitglieder 

 
Danach hat der Schatzmeister des VINI, Herr Dipl.‐Ing. Said Motmaen die Anwesenden über die 
finanzielle Situation des VINI informiert.  
 
Die Mitgliederersammlung hat den Tätigkeitsbericht des Vorstandes einstimmig angenommen und 
sich bei dem Vorstand bedankt.  
 
TOP 4    Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung sowie andere  
    Vorschläge 
Die vom Vorstand eingesetzte Kommission zur Änderungen der Satzung und der Geschäftsordnung  
des VINI hat ihren Vorschlag der Mitgliederversammlung vorgestellt. Nach Diskussion und einiger 
Ergänzungen der Satzung bzw. der Geschäftsordnung wurde die geänderte Fassung der Satzung und 
Geschäftsordnung  einstimmig von der Mitgliederversammlung bestätigt 
 
TOP 5  Vorschläge über die Aktivitäten des Vereins in Zukunft 

Es lagen keine Vorschläge vor. 
 
TOP 6  Verschiedenes 
 
Seied Nasseri bedankte sich für die Arbeit der Mitglieder des Vorstandes sowie Mitwirkung von 
Anwesenden und beendete die Sitzung 
 
Ende: ca. 20:00 Uhr 
 
Prof. Dr.‐Ing. Seied Nasseri        Dipl.‐Ing. Ahmad Ahgary  
Sitzungsleiter            Schriftführer 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  Teilnehmerliste,  Satzung   
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Änderungen der Satzung und  
der Geschäftsordnung  des VINI 

--------------------------------------------------- 
Verabschiedet von der Mitgliederversammlung  

des VINI am 16.06.2008 
--------------------------------------------------- 

 
 
a) Satzung   ( alle Änderungen und Ergänzungen sind kursiv und fett dargestellt) 
 
1. Änderung  
 
§ 2) Vereinszweck und dessen Realisierung 

    Zweck des Vereins ist: 
 

- Förderung der Ingenieur- und Naturwissenschaften durch Veranstaltung von 
wissenschaftlichen Vorträgen und , Seminaren sowie durch Forschungsarbeiten und 
durch Organisation Organisieren des Erfahrungsaustausches zwischen den Lehrenden 
und Studierenden der Natur- und Ingenieurwissenschaften in Deutschland und im Iran in 
Arbeitsgruppen durch Bildung von Teams sowie der die Veröffentlichung der erzielten 
Ergebnisse dieses Erfahrungsaustausches sowie durch den Aufbau eines 
Informationszentrums. Hierfür ist  die Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft 
anzustreben.  

 
- Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen Wissenschaftlern und Praktikern in 

Deutschland und im Iran zum Zwecke des wissenschaftlichen Erfahrungsgewinns auf dem 
Gebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften durch Herausgabe von technisch- 
wissenschaftlichen Werken Publikationen, Organisation Veranstalten von Tagungen, 
Exkursionen und Arbeitsgruppen Bildung von Teams. sowie durch den Aufbau eines 
Informationszentrums 

 
- Förderung des Umweltschutzes in Deutschland und dem Iran durch den Aufbau eines 

Informationszentrums und Teamarbeit und die Durchführung von wissenschaftlichen 
Tagungen und die Einrichtung von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen sowie 
Veröffentlichung von deren Arbeitsergebnissen. 

  
Eine politische Betätigung sowie die Unterstützung von Forschung und Erfahrungsaustausch 
über Themen der Militärtechnologie ist ausgeschlossen. 

 
2. Änderung  
 
§ 8) Mitgliederversammlung 
  Vollversammlung wird durch Mitgliederversammlung ersetzt 
 
 
3. Änderung  
 
§ 9) Der Vorstand 

9.2  Der Vorstand besteht aus 7  6 Mitgliedern und 2  Stellvertretern. …. Ein 
Vorstandsmitglied kann nur für maximal 3 Wahlperioden hintereinander für denselben 
Aufgabenbereich gewählt werden….. 
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  9.2.6 wird ersatzlos gestrichen 
  9.2.7 9.2.6  
  9.2.7 Im Falle der Abwesenheit eines Vorstandsmitgliedes, wird es durch einen 

        Stellvertreter  vertreten. 
   
4. Änderung  
 

   § 10) Die Geschäftsordnung des Vereins 
  Vollversammlung wird durch Mitgliederversammlung ersetzt 
 
§ 11) Auflösung des Vereins  

Die wiederholten Vereinszwecke werden entsprechend der  in § 2 aufgebrachten 
Änderungen aktualisiert.   

 
b) Geschäftsordnung   ( alle Änderungen und Ergänzungen sind kursiv und fett dargestellt) 
 
1. Änderung  
 
§ 1) Über die Daten der Mitglieder  

1. Die Unterlagen über die Mitglieder werden im Archiv des Vereinsbüros aufbewahrt und nur 
dem Vorstand und in begründeten Fällen der Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt. 
  

3. Das Mitgliederverzeichnis des VINI bestehend aus den Namen, der Fachrichtung, dem 
Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit und der eMail-Adressen und Adressen der 
Mitglieder (Einverständnis vorausgesetzt) wird kontinuierlich aktualisiert und den 
Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

§ 5) Über den Vorstand 
1. Der Vorstand hat 3 Monate nach seiner Wahl den Mitgliedern einen Arbeitsplan in  

schriftlicher Form vorzulegen. In diesem Plan sind die Beschlüsse und die Vorschläge der 
Mitgliederversammlung zu berücksichtigen. Alle 6 Monate hat der Vorstand alle Mitglieder 
über seine Tätigkeit und die Tätigkeit der Arbeitsgruppen schriftlich zu informieren. 

 
4. Der Verantwortliche für die Bereiche Wissenschaft und Forschung bildet  kann zu seiner 
      Unterstützung einen wissenschaftlichen Beirat bilden. 

 
§ 6)  Über die Arbeitsgruppen  wird ersatzlos gestrichen 
 
§ 7)   § 6)   
 
§ 8)   § 7)   
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§ 1) Name, Sitz und Charakter des Vereins 
 
1.1. Name des Vereins "Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure in 
Deutschland e.V.", abgekürzt: VINI 
1.2. Sitz des Vereins: Berlin 
1.3. Eintragungsort: Der Verein wird in das Vereinsregister Berlin eingetragen.  
1.4. Charakter des Vereins: VINI ist ein gemeinnütziger Verein. 
1.5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, 
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
1.6. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
1.7. Es darf keine Person durch Ausgabe, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 2) Vereinszweck und dessen Realisierung 
 
Zweck des Vereins ist: 
 

- Förderung der Ingenieur- und Naturwissenschaften durch Veranstaltung von 
wissenschaftlichen Vorträgen, Seminaren sowie durch Forschungsarbeiten und 
Organisieren des Erfahrungsaustauschs zwischen den Lehrenden und Studierenden 
der Natur- und Ingenieurwissenschaften in Deutschland und im Iran durch Bildung 
von Teams und die Veröffentlichung der erzielten Ergebnisse. Hierfür ist die 
Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft anzustreben. 

 
- Förderung des Erfahrungsaustauschs zwischen Wissenschaftlern und Praktikern in 

Deutschland und im Iran zum Zweck des wissenschaftlichen Erfahrungsgewinns auf 
dem Gebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften durch Herausgabe von 
technisch-wissenschaftlichen Publikationen, Veranstalten von Tagungen, 
Exkursionen und Bildung von Teams. 

 
- Förderung des Umweltschutzes in Deutschland und dem Iran durch Teamarbeit und 

Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen und Veröffentlichung von 
Arbeitsergebnissen. 

 
Eine politische Betätigung sowie die Unterstützung von Forschung und Erfahrungsaustausch 
über Themen der Militärtechnologie ist ausgeschlossen. 
 
§ 3) Öffentlichkeit 
 
Die Einrichtungen und Veranstaltungen des Vereins sind jedem Interessierten zugänglich. 
 
§ 4) Einkünfte des Vereins, Geschäftsjahr 
 
4.1. Die Einkünfte des Vereins setzen sich aus folgenden Quellen zusammen: 
- Jahresbeiträge der Mitglieder 
- Einkünfte aus Aktivitäten im Bereich der Wissenschaft und Technik 
- Spenden, die keine Abhängigkeit zur Folge haben. 
- Einkünfte aus dem Vermögen des Vereins  
4.2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 5) Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
 
5.1. VINI hat persönliche, juristische, fördernde und Ehrenmitglieder.  
5.2. Die persönlichen Mitglieder sind Absolventen bzw. Studenten einer 
ingenieurwissenschaftlichen Hochschule oder Universität, Techniker und Absolventen der 
naturwissenschaftlichen Disziplinen.  
5.3. Die juristischen Mitglieder sind Vereine und Organisationen.  
5.4. Die Ehrenmitglieder sind Persönlichkeiten, die das Ansehen des Vereins steigern.  
5.5. Die fördernden Mitglieder sind natürliche und juristische Personen oder  Körperschaften, 
die in der Lage und bereit sind, die Ziele des Vereins materiell und ideell zu fördern. 
 
§ 6) Bedingungen für Aufnahme bzw. Ausschluss von Mitgliedern 
 
6.1. Der Aufnahmeantrag muss vom Bewerber in schriftlicher Form vorgelegt dem Vorstand 
werden. 
6.2. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme des Bewerbers.  
6.3. Der Antrag auf Entlassung aus der Mitgliedschaft des Vereins ist in schriftlicher Form an 
den Vorstand einzureichen.  
6.4. Ein Mitglied, das in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann 
durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden. 
 
§ 7) Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: Die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Der Vorstand 
wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich.   
 
§ 8) Mitgliederversammlung 
 
8.1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium und ist insbesondere zuständig für 
die Beratung und Genehmigung der Anträge, Prüfung und Entlastung des Vorstandes, 
Satzungs- und Geschäftsordnungsänderungen und Auflösung des Vereins.  
8.2 Sie wird mindestens einmal im Jahr vom Vorstand einberufen. Eine 
Mitgliederversammlung kann auch auf Antrag von mindestens 20% der persönlichen 
Mitglieder vom Vorstand einberufen werden. Ruft der Vorstand innerhalb von 4 Wochen 
nach dem Antrag keine Mitgliederversammlung ein, oder es existiert kein Vorstand, so 
können die genannten Mitglieder selbst eine Mitgliederversammlung einberufen. Dabei muss 
die Einladung und die Tagesordnung der Versammlung 4 Wochen vor der Sitzung allen 
Mitgliedern schriftlich mitgeteilt werden. 
8.3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 25% der  
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Nicht stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die 
ihren Mitgliedsbeitrag für die letzten 12 Monaten an den Verein nicht geleistet haben. 
 8.4. Sollte eine Mitgliederversammlung aufgrund geringer Teilnehmer nicht beschlussfähig 
sein, ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb kürzester Zeit eine zweite 
Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese 
Mitgliederversammlung ist dann unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer beschlussfähig. 
In der Einladung zu dieser Mitgliederversammlung ist dies zu vermerken. 
8.5. Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung: 
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a) Entscheidungen über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins bedürfen 
einer 3/4 Mehrheit der Stimmen aller anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder. 
b) Für alle anderen Beschlüsse genügt eine einfache Mehrheit aller anwesenden und 
stimmberechtigten Mitglieder. 
 
§ 9) Der Vorstand 
 
9.1. Der Vorstand ist der alleinige Vertreter und das Exekutivorgan des Vereins.  
9.2. Der Vorstand besteht aus 6 Mitgliedern und 2 Stellvertretern. Sie werden aus den Reihen 
der persönlichen Mitglieder für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Ein Vorstandsmitglied 
kann für 3 Wahlperioden hintereinander für denselben Aufgabenbereich gewählt werden. Die 
6 Mitglieder des Vorstands sind:  
9.2.1.  Der Vorsitzende des Vereins 
9.2.2. Der Schatzmeister, er ist für alle finanziellen Angelegenheiten des Vereins 
einschließlich der Erhebung der Jahresbeiträge verantwortlich.  
9.2.3.  Der Koordinator, er ist für alle organisatorischen Angelegenheiten des Vereins und 
dessen Mitglieder, insbesondere für die Einberufung und Koordinierung der Sitzungen und 
Versammlungen zuständig.   
9.2.4. Der Schriftführer, er ist für die Organisation und Herausgabe von wissenschaftlichen 
Schriften zuständig. 
9.2.5. Der Verantwortliche für die Bereiche Wissenschaft und Forschung. Er koordiniert 
alle wissenschaftlichen Tätigkeiten, die im Namen des Vereins oder mit dessen Beteiligung 
stattfinden. 
9.2.6. Der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit, er ist für die Darstellung des 
Vereins nach innen und außen zuständig. 
9.2.7. Im Falle der Abwesenheit eines Vorstandsmitgliedes, wird es durch einen Stellvertreter 
vertreten. 
9.3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende. 
 
§ 10) Die Geschäftsordnung des Vereins 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit eine Geschäftsordnung für 
den Verein, die für alle Organe des Vereins verbindlich ist. 
 
§ 11) Auflösung des Vereins 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen 
an eine juristische Person des Öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung für 
 

- Förderung der Ingenieur- und Naturwissenschaften durch Veranstaltung von 
wissenschaftlichen Vorträgen, Seminaren sowie durch Forschungsarbeiten und 
Organisieren des Erfahrungsaustauschs zwischen den Lehrenden und Studierenden 
der Natur- und Ingenieurwissenschaften in Deutschland und im Iran durch Bildung 
von Teams und die Veröffentlichung der erzielten Ergebnisse. Hierfür ist die 
Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft anzustreben. 

 
- Förderung des Erfahrungsaustauschs zwischen Wissenschaftlern und Praktikern in 

Deutschland und im Iran zum Zweck des wissenschaftlichen Erfahrungsgewinns auf 
dem Gebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften durch Herausgabe von 
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technisch-wissenschaftlichen Publikationen, Veranstalten von Tagungen, 
Exkursionen und Bildung von Teams. 

 
- Förderung des Umweltschutzes in Deutschland und dem Iran durch Teamarbeit und 

Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen und Veröffentlichung von 
Arbeitsergebnissen. 

 
Eine Förderung politischer Betätigung sowie die Förderung von Forschung und 
Erfahrungsaustausch über Themen der Militärtechnologie ist ausgeschlossen. 
 



 

 
Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 

 

 
 
 

Verein 
Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure 

(VINI) 
in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 

 
 
 
 
 
 
 

Geschäftsordnung 
   

 
 
 
 
 
 
 

Juni 2008 
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§ 1) Über die Daten der Mitglieder  
 

1. Die Unterlagen über die Mitglieder werden im Archiv des Vereinsbüros auf-
bewahrt. 

2. Die Weitergabe der persönlichen Daten der Mitglieder an Dritte ist nur mit 
Zustimmung der betroffenen Person durch den Vorstand des Vereins erlaubt. 

3. Das Mitgliederverzeichnis des VINI bestehend aus den Namen, der Fachrich-
tung, dem Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit und der E-Mail-Adressen 
und Adressen der Mitglieder (Einverständnis vorausgesetzt) wird kontinuier-
lich aktualisiert und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

 
§ 2) Über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
 

1. Die neu aufgenommenen Mitglieder werden vom Vorstand bei der nächsten 
Mitgliederversammlung vorgestellt. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages 
ist schriftlich zu begründen. In diesem Falle hat der Bewerber das Recht, sei-
nen Antrag über den Vorstand an die Mitgliederversammlung weiterzuleiten, 
die durch eine Abstimmung endgültig über den Antrag entscheidet. Der Vor-
stand hat dem Bewerber hierbei Hilfe zu leisten. Dieses Recht ist im Ableh-
nungsschreiben dem Bewerber mitzuteilen. 

2. Ein vom Vorstand ausgeschlossenes Mitglied hat ein Recht auf Einspruch. 
Dieser hat innerhalb eines Monats nach Erhalt der Mitteilung schriftlich und 
mit Erläuterung der Gründe an den Vorstand zu erfolgen. Geschieht dies 
nicht, ist der Ausschluss wirksam. Der Einspruch ist vom Vorstand an die 
Mitgliederversammlung weiterzuleiten, die durch eine Abstimmung endgültig 
über den Ausschluss entscheidet. Dieses Recht ist in der Ausschlussmittei-
lung dem ausgeschlossenen Mitglied mitzuteilen. In diesem Falle bleibt bis 
zur endgültigen Entscheidung der Mitgliederversammlung die Mitgliedschaft 
des ausgeschlossenen Mitglieds ruhen.  

 
§ 3) Über die Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Die Mitglieder in verschiedenen Regionen Deutschlands können je nach Be-
darf eine Regionalgruppe des Vereins gründen. Die Regionalgruppe gilt als 
gegründet, wenn mindestens 3 persönliche Mitglieder daran beteiligt sind, 
und ihre Gründung vom Vorstand bestätigt worden ist. Jede Regionalgruppe 
bleibt der Satzung und der Geschäftsordnung des Vereins sowie den Be-
schlüssen der Mitgliederversammlung verpflichtet.  

2. Alle Mitglieder haben den VINI bei der Realisierung seiner Ziele aktiv zu un-
terstützen. 

3. Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen und auf 
Rückgabe ihrer Mitgliedsbeiträge. 

4. Die Mitglieder haben das Recht auf Teilnahme an den Mitgliederversamm-
lungen. Sie sind dort stimmberechtigt, sofern sie ihren Mitgliedsbeitrag für 
die letzten 12 Monate geleistet haben. 

5. Den Mitgliedern ist untersagt, den Namen und die Möglichkeiten des Vereins 
zu persönlichen Zwecken zu missbrauchen. 

 
Persönliche Mitglieder: 

6. Sie haben jährliche Mitgliedsbeiträge zu leisten. 
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7. Sie haben passives und aktives Wahlrecht in den Organen des Vereins. 
8. Sie haben das Recht auf Inanspruchnahme der Möglichkeiten des Vereins un-

ter Aufsicht des Vorstandes. 
9. Sie haben das Stimm- und Vorschlagsrecht bei der Erstellung der Tagesord-

nung der Sitzungen der Mitgliederversammlung (gemäß § 8 der Satzung). 
 

Fördernde Mitglieder: 
10. Sie haben nach 6 Monaten Mitwirkung im Verein ihren Jahresbeitrag selbst 

festzulegen (dieser muss jedoch mindestens dem Jahresbeitrag eines persönli-
chen Mitgliedes entsprechen). 

 
Ehrenmitglieder: 

11. Sie haben kein aktives und passives Wahlrecht und kein Stimmrecht bei den 
Sitzungen des Vereins. 

 
§ 4) Über die Mitgliederversammlung 
 

1. Themen außerhalb der angekündigten Tagesordnungspunkte können mit ein-
facher Mehrheit auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

2. Die Mitgliederversammlung beschließt ihre Tagesordnung. 
3. Die Erörterungen und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu 

protokollieren und den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Die Protokolle 
sind vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

4. Die Mitgliederversammlung bestimmt die Höhe der Mitgliedsbeiträge. 
 
§ 5) Über den Vorstand 
 

1. Der Vorstand hat 3 Monate nach seiner Wahl den Mitgliedern einen Arbeits-
plan in schriftlicher Form vorzulegen. In diesem Plan sind die Beschlüsse und 
die Vorschläge der Mitgliederversammlung zu berücksichtigen. Alle 6 Mona-
te hat der Vorstand alle Mitglieder über seine Tätigkeit schriftlich zu infor-
mieren. 

2. Der Vorstandsvorsitzende hat am Ende seiner Tätigkeit einen schriftlichen 
und ausführlichen Bericht über die Situation und über die Perspektiven des 
Vereins allen Mitgliedern und der Mitgliederversammlung vorzulegen. 

3. Der Schatzmeister darf keine unverhältnismäßig hohen Ausgaben tätigen. Bei 
einer Ausgabe von mehr als € 500,- hat er alle Mitglieder des Vorstandes zu 
informieren.  

4. Der Verantwortliche für die Bereiche Wissenschaft und Forschung kann zu 
seiner Unterstützung einen wissenschaftlichen Beirat bilden. 
Der wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in allen wissen-
schaftlichen Fragen im Sinne der Paragraphen 2 und 3 der Satzung zu bera-
ten. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats werden von dem Verant-
wortlichen für die Bereiche Wissenschaft und Forschung im Vorstand zur Er-
örterung einer besonderen Aufgabe ernannt. Der Beirat beendet nach Erfül-
lung der gestellten Aufgabe und Berichterstattung seine Tätigkeit. 

5. Der Schriftführer kann zum Zwecke der Herausgabe von Veröffentlichungen 
einen Redaktionsbeirat bilden, den er leitet. 

6. Die stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an den Vor-
standssitzungen teilzunehmen. Fehlt ein Vorstandsmitglied länger als 2 Mo-
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nate oder es ist abgewählt worden, wird es durch ein stellvertretendes Mit-
glied vertreten. In diesem Falle hat dieses Mitglied alle Rechte und Pflichten 
des fehlenden Vorstandsmitgliedes.  

7. Der Vorstand hat im Sinne der Ziele des Vereins Vorträge zu veranstalten. 
Die Tagesordnung und eine Kurzfassung der Vortragsinhalte, die vom Vor-
tragenden selbst verfasst werden, können vom Vorstand den Interessenten zur 
Verfügung gestellt werden.  

8. Der Vorstand hat eine Mitgliederversammlung 4 Wochen vorher mit Angabe 
von Datum, Ort und Tagesordnung allen Mitgliedern schriftlich mitzuteilen.  

9. 7. Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst.  
10. Der Vorstand kann bei Bedarf eine Beratungskommission einberufen. 

 
§ 6)  Über Vertragsabschlüsse 
 

Nur der Vorstand ist berechtigt, im Namen des Vereins Verträge abzuschließen. 
Die Verträge sind nur gültig, wenn sie vom Vorstand beschlossen und  Unter-
schriften von zwei Vorstandsmitgliedern tragen. Die zwei Unterschriften sind:  
1. die des Vorstandsvorsitzenden  und  
2. die des für den Sachbereich zuständigen Vorstandsmitgliedes.  

 
§ 7)  Änderungen der Geschäftsordnung 
 

Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer einfachen Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder der Mitgliederversammlung. 

 



           V
erein Iranischer N

aturw
issenschaftler und Ingenieure (VIN

I)                                            
 

 
 

 
            in der B

undesrepublik D
eutschland e.V. 

 
 

 
 

           
 

 

 

 

B
erich

t d
es V

o
rstan

d
es 

d
es V

IN
I am

 16.06.2008 

Jah
resh

au
p
tversam

m
lu

n
g
 

 
  

 
M

o
n

ta
g

, d
e
n

 1
6

.0
6

.0
8

 
T
e
ch

n
isch

e
 U

n
iv

e
rsitä

t B
e
rlin

 
  Z

en
tru

m
 T

ech
n
ik u

n
d
 G

esellsch
aft (Z

T
G

), R
au

m
 2

4
2 

   I Form
alien 

 

 Sitzu
n
g
stu

rn
u
s, Sitzu

n
g
sterm

in
e 

d
er  

V
IN

I- V
o
rstan

d
ssitzu

n
g
en

: 
 

 

9 Sitzu
n
g
en

  

(9. Sitzu
n
g
 am

 13.05.2006)u
n
d
 

ein
e So

n
d
ersitzu

n
g
 am

 

25.06.2008 

  

 
 O

rt u
n
d
 Z

eit d
er V

IN
I- 

V
o
rstan

d
ssitzu

n
g
en

  

-V
IN

I B
ü
ro

 TU
B
, Z

TG
, 

-A
m

o
 P

lan
u
n
g
sg

ru
p
p
e,  

 K
u
rfü

rsten
d
am

m
 36  

-In
g
.-B

ü
ro

 A
.+

S. M
o
tm

aen
 

 R
in

g
b
ah

n
str. 6 

u
n
d
  



-H
au

s vo
n
 H

errn
 Fazeli  

 Feld
fich

ten
 58 

 II Inhalte 
 

 
Ö

ffen
tlich

keitsarb
eit, 

Erh
ö
h
u
n
g
  d

es 

B
ekan

n
th

eitsg
rad

es d
es V

IN
I 

 

 
Ä

n
d
eru

n
g
, A

u
sb

au
 u

n
d
 

B
etreu

u
n
g
   

d
er W

eb
site d

es 

V
IN

I   

 

 
V
IN

I - B
u
lletin

s 19-25  

 
V
eran

staltu
n
g
en

 (V
o
rträg

e, 

 
Sem

in
are, u

sw
.) 

 
  

V
 o

 r t r ä g
 e 

     V
o
rtrag

sveran
staltu

n
g
 am

 18.10.2007 

 Th
em

a: Ein
e n

eu
e P

o
litik? 

R
esso

u
rcen

effizien
z u

n
d
 Sch

ru
m

p
fen

 als 

V
o
rg

ab
en

 fü
r d

ie räu
m

lich
e P

lan
u
n
g
 in

 

D
eu

tsch
lan

d
 (in

 d
eu

tsch
er Sp

rach
e) 

V
o
rtrag

en
d
er: P

ro
f. M

ax W
elch

 G
u
erra   

 

 V
o
rtrag

sveran
staltu

n
g
 am

 14.11.2007
 

 Th
em

a: En
tw

icklu
n
g
sp

o
ten

tiale d
er 

ern
eu

erb
aren

 En
erg

ietech
n
ik (in

 d
eu

tsch
er 



Sp
rach

e) 

V
o
rtrag

en
d
er: P

ro
f. D

r.-In
g
. G

o
ld

m
an

n
 

 

 V
o
rtrag

sveran
staltu

n
g
 am

 24.01.2008
 

 

Th
em

a: Ü
b
er d

ie N
u
tzu

n
g
 vo

n
 W

assersto
ff 

als Trag
g
as in

 Lu
ftsch

iffen
 – V

erg
an

g
en

h
eit 

u
n
d
 Z

u
ku

n
ft (in

 d
eu

tsch
er Sp

rach
e) 

V
o
rtrag

en
d
er: D

irk Sp
altm

an
n
, P

h
.D

.  

(In
itiative Z

u
ku

n
ft in

 B
ran

d
 e.V

.) 

 
 

 In
fo

rm
atio

n
sveran

staltu
n
g
 am

 

06.05.2008 

 Th
em

a: En
cyclo

p
aed

ia Iran
ica  

(in
 d

eu
tsch

er Sp
rach

e) 

V
o
rtrag

en
d
er: D

r.- In
g
. D

ietrich
 H

u
ff  

 

 

 

S e m
 i n

 a r e 

 
 TEC

H
N

IK
 A

LS B
R
Ü

C
K
E D

ER
 K

U
LTU

R
EN

 am
 

22.02.2008 

EU
R
O

P
A
 IN

 N
A
H

EN
 O

STEN
 – D

ER
 N

A
H

E O
STEN

 IN
 

EU
R
O

P
A
 

 Sem
in

arveran
staltu

n
g
 am

 18.04.2008 

 En
erg

ieverso
rg

u
n
g
 u

n
d
  K

lim
aw

an
d
el  

 

 W
issen

sch
aftlich

er B
eirat  

 V
o
rsitz:  

D
r. A

m
ir D

jah
an

b
akh

sh
 

(V
o
rsitzen

d
er) 



D
r. Sh

ah
ro

o
z M

o
h
ajeri 

D
r. H

an
s-Liu

d
g
er D

ien
el  

P
ro

f. D
r. R

u
d
o
lf Sch

äfer  

 
 III K

asse 
 

 Ist-Z
u
stan

d
, „R

est-B
u
d
g
et“ 2006, 

„B
u
d
g
et“ fü

r 2007, 2008 

  
 A

n
m

eld
u
n
g
 d

es n
eu

en
 

V
o
rstan

d
es, Sch

atzm
eister, 

B
an

kverb
in

d
u
n
g
 

  

IV
 M

itg
lied

er d
es V

IN
I 

 

 A
d
ressen

- u
n
d
 so

n
stig

e D
ateien

 
 

 N
eu

e M
itg

lied
er: 

 
 

- kein
e 

 A
u
sg

esch
ied

en
e M

itg
lied

er 

 
M

itg
lied

er: 

 
 

- H
err K

h
eiro

llah
 Sep

ah
van

d
 

M
I        

  
 Verein Iranischer N

aturw
issenschaftler und Ingenieure (VIN

I)                                            
 

 
 

 
            in der B

undesrepublik D
eutschland e.V. 

 
 

 
 

           
 

  

V
 O

 R
 S T A

 N
 D

   D
 E S   V

IN
I 2007 - 

2009 
  V

o
rsitzen

d
er d

es V
o
rstan

d
es 

 
P
ro

f. D
r.-In

g
. Seied

 N
asseri |  



  Sch
atzm

eister                                        

 
D

ip
l.-In

g
. Saeid

 M
o
tm

aen
                  

  K
o
o
rd

in
ato

r 

 
D

ip
l.-In

g
. B

eh
zad

 Fazeli-Tab
ar  

 
  Sch

riftfü
h
rer 

 
D

ip
l.-In

g
. A

h
m

ad
 A

h
g
ary  

  W
issen

sch
aft u

n
d
 Fo

rsch
u
n
g
 

 
D

r.-In
g
. A

m
ir D

jah
an

b
akh

sh
 

  Ö
ffen

tlich
keitsarb

eit 

 
Frau

 D
ip

l.-In
g
. A

rch
itektin

 

M
ah

b
o
u
b
eh

  D
jafar   

  Stellvertreter 

 
D

ip
l.-In

g
. R

eza M
o
h
tach

em
  

 

 
A

 D
 R

 E S S E N
  V

 O
 N

  V
 O

 R
 S T A

 N
 D

 S M
 I T G

 L I 

E D
 E R

 N
 

 P
ro

f. D
r.-In

g
. Seied

 N
asseri|  

V
o
rsitzen

d
er d

es V
o
rstan

d
es  

Tel: 
 

 
030-2938540  

Fax: 
 

 
030-82702219 

E-M
ail:  

 
n
asseri@

vin
i.d

e  

D
ip

l.-In
g
. Saeid

 M
o
tm

aen
                                                 

Sch
atzm

eister 

Tel.:             
030-89069180 

Fax:             
030-890691811 

E-M
ail :  

 
m

o
tm

aen
@

vin
i.d

e   

D
ip

l.-In
g
. B

eh
zad

 Fazeli-Tab
ar  

K
o
o
rd

in
ato

r 

Tel.: 
 

 
033203 / 86373 

Fax: 
 

 
033203 / 86373 

E-M
ail:  

 
fazeli@

vin
i.d

e  
  D

ip
l.-In

g
. A

h
m

ad
 A

h
g
ary 

 

Sch
riftfü

h
rer 

Tel.: 
  

 
030-784 70 81 

Fax:              
030-450 86 675 

E-M
ail:  

 
ah

g
ary@

vin
i.d

e  
  



D
r.-In

g
. A

m
ir D

jah
an

b
akh

sh
 

W
issen

sch
aft u

n
d
 Fo

rsch
u
n
g
 

Tel.: 
  

 
030-216 54 24 

Fax: 
  

 
030-216 54 24 

E-M
ail:  

 
d
jah

an
b
akh

sh
@

vin
i.d

e  

 Frau
 D

ip
l.-In

g
. A

rch
itektin

 M
ah

b
o
u
b
eh

 D
jafar       

Ö
ffen

tlich
keitsarb

eit 

Tel:              
030- 344 91 81 

Fax              
030- 344 91 81 

E-M
ail:         

d
jafar@

vin
i.d

e  
 D

ip
l.-In

g
. R

eza M
o
h
tach

em
  

Stellvertreter 

Tel.: 
 

 
030- 887 08 99-0  

Fax: 
 

 
030- 887 0899-16 

E-M
ail:  

 
m

o
h
tach

em
@

vin
i.d

e   


	bulletin-22.pdf
	Anhang-bulletin22.pdf
	Mohtachem.pdf
	LEBENSLAUF
	    Abschluß: Diplom-Ingenieur, mit Auszeichnung
							    Abschluß Diplom-Ingenieur – „Sehr gut“
	    Büro Gutbrodt unter Leitung von Herrn Kendel

	    Projekt in Saudi-Arabien – Sommerpalast und
	    Ministerialkomplex
	    Mehr als 150 Projekte unterschiedlicher Größe


							    Abu Dhabi, Türkei, Iran; verschiedene Projekte







