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چهـره  احمدیـان  دکتـر  مرحـوم 
شناخته شـده ای در صنعت برق کشـور 
اسـت. وی عـاوه بر سـال ها خدمت در 
مسـئولیت های مختلـف وزارت نیرو در 
حـوزه برق و انـرژی، قریب به ده سـال 
بـه عنـوان یکـی از مدیـران ارشـد در 
بخـش نیروگاهی سـازمان انـرژی اتمی 
کارنامـه  خـود  از  و  داشـته   فعالیـت 

خوبـی را بـه یادگارگذاشـته اسـت.
دکتـر  تاثیرگـذار  نقـش  همچنیـن   
احمدیـان در پرورش و آمـوزش نیروی 
کشـور  بـرق  صنعـت  بـرای  انسـانی 

برکسـی پوشـیده نیسـت. وی به عنوان استاد دانشگاه سـالیان متمادی در محیط آموزشی کشور فعال بود و 
نیروهای متخصص و توانمندی را برای خدمت در صنعت برق کشـور و سـایر حوزه های مرتبط آموزش داد. 
ضمـن ارج نهـادن بـه مسـئولیت ها و رتبـه علمی این انسـان شـریف، باید به ایـن نکته ظریف توجه داشـت 
کـه ایـن مناصـب و جایگاه هـای علمـی بـرای خیلی از افراد قابل دسترسـی اسـت و چه بسـا افـرادی که به 
لحـاظ موقعیـت شـغلی و یـا علمـی از مرحـوم دکتـر احمدیـان فراتـر بوده یـا خواهند بـود. اما وجـه تمایز 
وی و آنچـه کـه شـخصیت زنده یـاد دکتـر احمدیـان را برجسـته می کنـد، بی تردید سـلوک اخاقـی، تدین 
خالصانـه و صداقـت وی در گفتـار و رفتـار اسـت. به طوری کـه هیچـگاه مناصـب و جایـگاه علمـی ایشـان 
تاثیـری در منـش انسـانی و وارسـتگی و تواضـع او نداشـت و حسـن خلق، نجابـت در کام، پرهیـز از کبر و 

غـرور در رفتـار او در برخـورد بـا افـراد بـا هر شـان و منزلتـی به خوبی مشـهود و محسـوس بود. 
دکتـر احمدیـان مـرد خـدا بـود و به اعتبـار ایمان خالـص به پروردگار هسـتی و عشـق به خانـدان عصمت 
و طهـارت )ع( و تاسـی بـه سـیره آن هـا، برخوردار ازخلق حسـنه و شـیفته خدمـت به مـردم و در نامایمات 

کاری بسـیار شـکیبا بود. 
ویژگی های شـخصیتی شـادروان دکتراحمدیان که به پاره ای از آن ها اشـاره شـد، از او چهره ای شـاخص، 

محبـوب و مانـدگار در یاد و خاطره همکاران و دوسـتان به جای گذاشـته اسـت.
تهیـه ایـن یادنامـه در واقـع بـا هدف نکو داشـت ایـن چهره فرهیختـه و تاثیر گـذار در صنعت انرژی کشـور 
واکاوی روش مدیریتـی و بازگویـی رفتـار و منـش او از زبـان افـرادی اسـت که در جایگاه و مسـئولیت های 
مختلـف بـا آن زنده یـاد همـکاری و مراوده داشـته اند وارج نهادن بـه خدمات صادقانـه وی در عرصه صنعت 
و دانشـگاه و ثبـت آن بـرای بهره منـدی مدیـران و به ویـژه جوانانـی اسـت که پا بـه عرصه خدمـت به مردم 

و کشـور می گذارند. 
روحش شاد و یادش گرامی 

سـرمقـالــه
یادنامه مرحوم دکتر احمدیان

محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
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تـولد و تحصیـل
دکتــر محمــد احمدیــان در ســال 133۵ در تهــران متولــد شــد. وی در ســال 1362 در رشــته 

ــد  ــی ارش ــپس کارشناس ــد. س ــریف فارغ التحصیل ش ــی ش ــگاه صنعت ــرق از دانش ــی ب مهندس
)1366( و دکتــری )1370( را در همیــن رشــته در دانشــگاه منچستر انگلســتان با موفقیــت 

پشــت ســر گذرانــد.
دوران تـدریـس در دانشـگاه 

اصلی تریــن فعالیــت علمــی دکتــر محمــد احمدیــان تحقیــق و تدریــس در 
مقاطــع دانشــگاهی بــود. وی از ســال 13۵9 در دانشــگاه صنعــت آب و بــرق وزارت 
ــان در کســوت اســتادی دانشــگاه  ــر احمدی ــاز کــرد. دکت نیرو فعالیــت خــود را آغ
ــی  ــی وکارشناس ــع کارشناس ــددی در مقط ــجویان متع ــت دانش ــر تربی ــاوه ب ع
ارشــد در دانشــگاه صنعــت آب و بــرق )شــهید بهشــتی تهــران(، هدایــت چندیــن 
دانشــجوی دکتــری تخصصــی را نیــز به عهــده داشــتند و دانشــجویان بســیاری را 

ــد. ــران تربیــت کردن ــز ای ــه میهــن عزی ــرای خدمــت ب ب
ــزی توســعه و قابلیــت  ــان در حــوزه برنامــه ری تخصــص اصلــی دکتــر احمدی
ــتم های  ــن دروس سیس ــود، وی همچنی ــدرت ب ــتم های ق ــان در سیس اطمین
ــعه  ــی و توس ــی، طراح ــتم های خط ــرل سیس ــبات عددی، کنت توزیع، محاس
ــار و  ــش ب ــبکه، پخ ــاه در ش ــال کوت ــات اتص ــتایی، مطالع ــبکه های روس ش
ــا عنــوان طراحــی  ــی ب ــرق را تدریــس می کــرد و یــک طــرح تحقیقات ــازار ب ب
و ســاخت آزمایشــگاه کامپیوتــری بررســی و بهره بــرداری از سیســتم های 

ــان رســانده اســت. ــه پای قــدرت را ب
ــا وجــود مســئولیت هــای خطیــر کاری و در مناصــب حســاس،   ــان ب دکتــر احمدی

هیچــگاه پیوســتگی کاس درس خــود را متوقــف نکــرد و حتــی تــا آخریــن دقایــق  
کاری عمــر بابرکــت خویــش نیــز بــه تدریــس مشــغول بــود و یکــی از افتخــارات دکتــر 
احمدیــان ایــن اســت کــه در کاس درس و هنــگام مباحثــه و تحقیــق بــا دانشــجویان 

دچــار عارضــه قلبــی شــد و بــه بیمارســتان قلــب جمــاران منتقــل شــد.
دوران کاری در وزارت نیرو

ــروزی انقــاب  ــه ســال های اول پی ــرو، ب ــا وزارت نی ــان ب ســابقه همــکاری دکتر احمدی
ــه  ــان پیوســته ب ــاز می گــردد. دکتــر احمدی اســامی و وزارت شــهید دکتــر عباســپور ب
ــرق  ــوری اســامی در صنعــت پرافتخــار ب ــوان خــادم انقــاب و نظــام مقــدس جمه عن
ــه  ــور ب ــرق کش ــت ب ــدگاری را در صنع ــده و مان ــیار ارزن ــات بس ــت و خدم ــت داش فعالی

ســرانجام رســاند. ایشــان در دوران پــس از جنــگ تحمیلــی مناصــب حســاس مدیریتــی در 

زندگی نامـه مرحـوم دکتر محمـد احمـدیــان



4

مجموعــه وزارت نیــرو از جملــه رییــس دانشــکده صنعــت آب و برق 
ــر نیــرو در امــور آمــوزش و نیــروی انســانی  )76-70(، معــاون وزی
ــارت  ــزی و نظ ــه ری ــور برنام ــرو در ام ــر نی ــاون وزی )77-76(، مع
ــره و مدیرعامــل  ــر نیــرو و رییــس هیات مدی )80-77(، معــاون وزی
ــرو در  ــر نی ــاون وزی ــر )8۵-80( و مع ــی توانی ــرکت مادرتخصص ش
امــور بــرق و انــرژی )87-8۵( را در کارنامــه کاری خــود دارد. دکتــر 
ــع،  ــا، مجام ــت در شــوراها، کمیته ه ــا عضوی ــن ب ــان همچنی احمدی
فعالیت هــای  مختلــف  هیات مدیره هــای  و  امنــا  هیات هــای 
ــاوه  ــان ع ــت. احمدی ــانده اس ــام رس ــه انج ــادی را ب ــی زی تخصص
ــر  ــات معتب ــرق در مج ــت ب ــا صنع ــط ب ــاالت مرتب ــر مق ــر نش ب
ــرده اســت.  ــز در نشــریات خارجــی منتشــر ک ــه نی ــی ۵ مقال داخل
ــد  ــن شــرایط و روش خری ــه تعیی ــن آیین نام ــن تدوی ــر ای ــاوه ب ع
ــدگار  ــای مان ــرق کشــور یکــی از کاره ــرق در شــبکه ب ــروش ب و ف
ــا ســال 1387  ــرق اســت. ایشــان ت ــت ب ــان در صنع ــر احمدی دکت
ــس  ــه پ ــرو داشــت ک ــه وزارت نی ــا مجموع همــکاری پیوســته ای ب
ــرای  ــته ای ب ــوع هس ــیت موض ــت و حساس ــه اهمی ــه ب از آن باتوج
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران در آن جبهــه بــه فعالیــت 
ــوان  ــه عن ــز ب ــان نی ــان زم ــود در هم ــن وج ــا ای ــد ب ــغول ش مش
ــرژی صبــا فعالیــت  ــرق و ان رییــس هیات مدیــره شــرکت صنایــع ب
داشــت و ارتبــاط نزدیکــی بــا مجموعــه وزارت نیــرو و صنعــت بــرق 

داشــت. 
معاون سازمان انرژی اتمی

دکتــر محمــد احمدیــان از اواخــر ســال 1388 بــه عنــوان رییــس 
شــرکت تولیــد و توســعه انــرژی اتمــی فعالیــت خــود را در حــوزه 
هســته ای آغــاز کــرد و از آذر ســال 1389 از ســوی علی اکبــر 
ــن ســازمان و رئیــس  شــرکت  ــام ای ــم مق ــوان قائ ــه عن صالحــی ب
تولیــد و توســعه انــرژی اتمــی و معــاون نیروگاهــی ســازمان انــرژی 
اتمــی ایــران منصــوب شــد و تــا آخــر عمــر بابرکــت خویــش فعالیت 
ــات ارزشــمند و  ــه داد و منشــاء خدم ــن ســمت ادام خــود را در ای

مانــدگار بــرای کشــور و مــردم ســرافراز ایــران اســامی بــود. 
درگذشت محمد احمدیان

مرحــوم احمدیــان در 26 مهــر ســال 98 در بیمارســتان قلــب 
ــت. ــی درگذش ــه قلب ــر عارض ــر اث ــران ب ــاران در ته جم
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بیانیه هــــــا و
 پیـــــــام های 
تسلـــــیت
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السالم علیک یا ابا عبداهلل و 
علی االرواح التی حلّت بفنائک

در  تالــم  و  تاســف  نهایــت  بــا 
اربعیــن  فرارســیدن  آســتانه 
ــزاری  ــا برگ ــان ب حســینی و همزم
ــرور آزادگان  ــوگواری س مراســم س
حضــرت  شــهیدان  ســاالر  و 
خبــر  الحســین)ع(  اباعبــداهلل 
رحلــت جانســوز روانشــاد فرخنــده 
ــر محمــد  ــای دکت ــاب آق ــاد، جن ی
ــخت کوش و  ــاون س ــان، مع احمدی
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــه س فرهیخت
ــد و  ــرکت تولی ــل ش ــر عام و مدی
توســعه انــرژی اتمــی ایــران را 

دریافــت نمــودم.
آن فقیــد ســعید کــه در تمــام ایــام عمــر بــا برکــت خویــش، عشــق عمیــق و خالصانــه بــه آســتان مقــدس 
ــران  ــت بی ک ــا محب ــداهلل را ب ــا عب ــرت اب ــه حض ــام( خاص ــم الس ــارت )علیه ــت و طه ــت عصم ــل بی اه
ــی از  ــود، یک ــه ب ــم آمیخت ــامی در ه ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــران و نظ ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــبت ب نس
ــود کــه طــی ســالیان متمــادی،  ــه صنعــت هســته ای کشــور ب ــران عالی رتب ــّرز و مدی شــخصیت های مب
پیشــبرد اهــداف بلنــد ســازمان انــرژی اتمــی بویــژه در حــوزه نیروگاهــی را وجهــه همــت خویــش قــرار 

داد.
بــرای اینجانــب و مدیــران، متخصصــان و اعضــای خانــواده بــزرگ صنعــت هســته ای پذیــرش ایــن واقعیــت 
ــره محجــوب  ــن و چه ــدن ســیمای متی ــرای همیشــه از دی ــه ب ــزا بســیار دشــوار اســت ک ــخ و روح گ تل
ــدون همراهــی  ــن مســیر پرافتخــار را ب ــا اخــاق محــروم بمانیــم و حرکــت در ای ــان و ب ــر مهرب آن مدی

همدالنــه آن بــرادر گرانقــدر ادامــه دهیــم.
اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــه همــه دوســتان، دلبســتگان و ارادتمنــدان آن اســتاد فرزانــه، بویــژه 
خانــواده معــزز و مکــرم احمدیــان و همســر بزرگــوار ایشــان، از درگاه حضــرت احدیــت مســالت می نمایــم 
ــز اســامی،  ــن عزی ــه میه ــعید ب ــد س ــدگار آن فقی ــات مان ــاس خدم ــه پ ــام و ب ــن ای ــت ای ــه حرم ــا ب ت
ایشــان را مشــمول رحمــت واســعه خویــش قــرار داده و ایــن کارگــزار صدیــق نظــام اســامی را جلیــس و 

همنشــین ابــرار و نیــکان و مقربــان بــارگاه خویــش قــرار دهــد. بمنــه و کرمــه 
»آن چه در مدت هجر تو کشیدم، هیهات             در یکی نامه محال است که تحریر کنم«

علی اکبر صالحی 

پیــام تســلیت معــاون رییس جمهــور و رییس ســازمان انــرژی اتمــی ایران
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پیام تسلیت وزیر نیرو 

اناهلل واناالیه راجعون

عــروج ناباورانــه همــکار ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر محمــد احمدیــان، معــاون پیشــین بــرق و انــرژی 
وزارت نیــرو، معــاون ســازمان انــرژی اتمــی و مدیرعامــل شــرکت تولیــد و توســعه انــرژی اتمــی ایــران 
را بــه خانــواده  محتــرم و داغ دیــده ایشــان و تمامــی همــکاران در وزارت نیــرو و ســازمان انــرژی اتمــی 

ــم. ــلیت می گوی ــران تس ای
ــاب  ــروزی انق ــال های اول پی ــه س ــب، ب ــرو و اینجان ــا وزارت نی ــعید ب ــد س ــکاری آن فقی ــابقه هم س
ــگام در  ــان از آن هن ــر احمدی ــوم دکت ــردد. مرح ــاز می گ ــپور ب ــر عباس ــهید دکت ــامی و وزارت ش اس
ــزی و  ــت برنامه ری ــت امــور نیــروی انســانی وزارت نیــرو ، معاون ــه معاون ــگاه هــای حساســی از جمل جای
نظــارت وزارت نیرو،ریاســت هیــات مدیــره و مدیریــت عامــل توانیــر و معاونــت امــور بــرق و انــرژی وزارت 
نیــرو، منشــاء خدمــات ارزشــمندی بــوده انــد و بی گمــان فقــدان ایشــان، ضایعــه ای بــزرگ و دردنــاک 

ــود. ــرژی و جامعــه علمــی کشــور خواهــد ب ــرق و ان ــرای همکارانشــان در وزارت نیــرو، صنعــت ب ب
در ســالروز اربعیــن ســرور و ســاالر شــهیدان، از خداونــد منــان خواســتارم روح آن بزرگــوار را بــا حضــرت 

اباعبــداهلل الحســین علیه الســام محشــور گردانــد و بــرای بازمانــدگان، شــکیبایی و ســامت خواهانــم.
رضا اردکانیان
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پیام تسلیت معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی* 

ــوب  ــری محب ــمند، مدی ــن و دانش ــانی موم ــه انس ــت ناباوران ــرو از درگذش ــه وزارت نی ــروز مجموع  ام
ســختکوش، خســتگی ناپذیر و اثرگــذار متاثــر و اندوهگیــن اســت. 

ســخن از عزیــز ســفرکرده ای اســت کــه بــا کمنــد ایمــان و عمــل صالــح دل هــر آن کــس را کــه بــا او 
حشــر و نشــری داشــت ربــوده بــود و ایــن از ســنن الهــی اســت کــه کســانی کــه ایمــان آورده و کارهــای 

شایســته انجــام داده انــد، خداونــد رحمــان محبــت بــرای آن هــا در دل هــا قــرار می دهــد. 
دکتــر احمدیــان پیوســته بــه عنــوان خــادم انقــاب و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی در صنعــت بــرق 

فعالیــت داشــته و خدمــات بســیار ارزنــده و مانــدگاری را در صنعــت بــرق کشــور بــه ســرانجام رســانید.
همــه کســانی کــه دکتــر را می شناســند بــه بزرگــی شــخصیت، منــش واالو فروتنــی او شــهادت می دادنــد، 
چــه رســد بــه دوســتان و همکارانــی کــه ســال ها بــا ایــن معلــم اخــاق و مدیــر مدبــر و هوشــمند ارتبــاط 
نزدیکتــر داشــته اند و بنــده هــم از کســانی بــوده ام کــه افتخــار دوســتی بــا ایــن بزرگمــرد فراموش نشــدنی 

را داشــتم و بــرای مــن همیشــه الگــوی اخاقــی و خدمــت بودنــد و هســتند.
ــب  ــر کاری در مناص ــئولیت های خطی ــود مس ــا وج ــد و ب ــم بودن ــی ه ــخصیتی علم ــان ش ــر احمدی دکت
ــت  ــر پربرک ــه عم ــن لحظ ــا آخری ــی ت ــد و حت ــف نکردن ــود را متوق ــگاه کاس درس خ ــاس، هیچ حس
خویــش نیــز بــه تدریــس ادامــه دادنــد. بــه طــوری کــه در دانشــگاه و بــر ســرکاس درس دچــار عارضــه 

ــه بیمارســتان جمــاران منتقــل شــدند. قلبــی شــدند و ب
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رفیق »دردآشنای من« دفترش به دست 
»دمی که در کاس درس« روی نیمکت نشست...

مسافری که خسته بود، چشم بست و فکر کرد
به فرصتی که نیست یا به نیم طاقتی که هست

 دوباره چشم بست و گوش داد: این همان صدا...
صدای ناگهان ترین قطار روز »جمعه« است...

رفیق بی ریای من، ...
 چگونه می توان به روزهای بی تو دل سپرد؟
چگونه می توان به  این قطار رفته دل نبست؟

»نسیم یاد تو برخاسته است و اشک همه
 به هر کجا که روانه  شود، روانه شود  
مانده بر دل و بر دوش و بر جگرغم تو 
که برای دیدن تو خواب هم بهانه شود«

مرحــوم دکتــر احمدیــان شــخصیت ســایه نداشــت. دانشــمندی مومــن بــود، تواضعــی مثال زدنــی و حیــای 
زاید الوصــف کــه از تقــوای متکــی بــر ایمــان ایشــان برمی خاســت، موجــب شــده بــود کــه در میــان خوبــان 
گــوی ســبقت را در بســیاری جهــات بربایــد. خیــل عظیــم دوســتدارانش در روز خاکســپاری ایشــان نشــان 
داد کــه قلــب دریچــه نفــوذ اســت و آن کســانی کــه صادقانــه نفــوذ کننــد پایدارتریــن مهمان دل هســتند.

ــه حــرص و  ــاری از هرگون ــه ای ع ــف، فرهیخت ــش، دانشــمندی بی تکل ــردی بی آالی ــت، م انســانی پاک نی
آز دنیــوی و از جنــس ســکوت و کار، ســر بــه کار و دل بــه یــار.

ــان  ــت و نش ــا زین ــه ج ــان او را در هم ــر احمدی ــخصیت دکت ــان ش ــدا و پنه ــق، پی ــیع، عمی ــاد وس ابع
ــود، امــا هوشــمندانه و  ــان اندیشــمندی تاشــگر و جهادگــر در ایــن دنیــا ب نمــوده اســت. دکتــر احمدی

ــود. ــل نب ــز غاف ــا هرگ ــذر دنی ــرت از رهگ ــه آخ ــن توش ــانه از برگرفت عاقبت اندیش
او عاشــق موالیــش امــام حســین علیه الســام بــود و همیشــه دلــش در حــال و هــوای زیــارت حســینش 
دســت و پــا مــی زد. عاقبــت در شــب اربعیــن حســینی دعوتنامــه ایشــان توســط امیــر قلبــش مهــر شــد، 
تنهــا فرزنــدش حســین را بــه مــا ســپرد و خــودش رفــت کــه روز اربعیــن را بــا آقــا و موالیــش بگذرانــد.

هر که پرسید چه دارد مگر از دار جهان
 همه دار و ندارم بنویسید حسین

 هر که پرسید که در چله نشینی چه کنم،
 اربعین با که گذارم، بنویسید حسین 

از خداوند بزرگ برای او رحمت و رضوان و برای بازماندگان شکیبایی مسالت دارم.
همایون حائری

*بخش هایی از متن قرائت شده در مراسم یادبود دکتر احمدیان در وزارت نیرو
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ــور  ــرق کش ــت ب ــدگار صنع ــذار و مان ــاخص، تاثیرگ ــای ش ــی از چهره ه ــان یک ــر احمدی ــادروان دکت ش
ــد. ــار بودن ــیار پرب ــات بس ــا تجربی ــا ب ــص و توان ــته، متخص ــتادی برجس ــان اس ــتند. ایش هس

ــر  ــرق از دیگ ــت ب ــای صنع ــرای ارتق ــه ب ــاش بی وقف ــاب و ت ــام و انق ــه اس ــق ب ــد عمی ــق و تعه عش
ــت  ــر و معاون ــرکت توانی ــی ش ــئولیت مدیرعامل ــال ها مس ــی س ــود و ط ــان ب ــمند ایش ــات ارزش خصوصی
امــور بــرق و انــرژی وزارت نیــرو منشــاء خدمــات ارزنــده و مانــدگاری در صنعــت بــرق کشــور بودنــد. ولــی 
بــه نظــر بنــده آن چیــزی کــه بیــش از همــه ایــن خصوصیــات ارزشــمند، ایشــان را متمایــز و برجســته 

ــود.  ــرد اخــاق حســنه ایشــان ب می ک
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(:

»شبیه ترین شما به من، خوش اخاق ترین شما است«
امام علی )علیه السام(: 

»شریف ترین اخاق، تواضع، بردباری و نرم خویی است«
ــا ایشــان کار کــرده و ارتبــاط داشــته اند شــهادت  ــوان ادعــا کــرد، تمــام کســانی کــه ب ــه جــرات می ت ب

ــد.  ــا بودن ــوع شــریف ترین آن ه ــم از ن ــت حســنه آن ه ــن خصل ــه ای ــن ب ــه ایشــان مزی ــد ک می دهن
ــد روی  ــاده و لبخن ــره گش ــودآگاه چه ــم ناخ ــت می کنی ــان صحب ــاد ایش ــه ی ــکاران ب ــا هم ــت ب ــر وق ه

ــود.  ــده می ش ــن زن ــان در ذه صورتش
بــا وجــود مســئولیت ســنگین، فشــار کاری و مشــغله فــراوان در اداره صنعــت بــرق کشــور، ایــن خصلــت 
ــان و در  ــران و کارکن ــن مدی ــی بی ــف، هم افزای ــزه مضاع ــاد انگی ــب ایج ــان موج ــر احمدی ــای دکت در آق

نتیجــه افزایــش اثربخشــی در صنعــت بــرق شــده بــود. 
روش مدیریتــی ایشــان الگــوی بســیار مناســبی بــرای همــکاران و بــه ویــژه مدیــران صنعــت بــرق اســت. 

روحشــان همــواره شــاد.
محمدحسن متولی زاده

بیانیه ها و پیام های تسلیت
پیام تسلیت رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر 
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بیانیه ها و پیام های تسلیت
پیام تسلیت سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

بسمه تعالی

لــوا تَبدیاًل َ َعَلیــِه  َفِمنُهم َمن َقضــی نَحَبــُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظــُر َوما بَدَّ ِمــَن الُمؤِمنیــَن ِرجــاٌل َصَدقــوا ما عاَهــُدوا اهللَّ
)سوره احزاب _ آیه 23(

ــر محمــد  ــرژی کشــور »شــادروان دکت ــای عرصــه ان ــر توان ــه و مدی ــره فرهیخت ــه چه درگذشــت ناباوران
ــه  ــاالن عرص ــژه فع ــران به وی ــی  ای ــی و صنعت ــه علم ــراوان جامع ــم ف ــف و تال ــب تاس ــان« موج احمدی

ــرژی کشــور شــد. ــرق و ان صنعــت ب
دکتــر احمدیــان بــه عنــوان شــخصیتی عالــم، متدیــن، صبــور، وارســته، بــا اخــاق و مدیــری توانمنــد و 
متخصــص و  نیــز معلمــی دلســوز، منشــاء خدمــات ارزشــمندی در توســعه صنعــت بــرق کشــور و پــرورش 
ــت و در  ــن صنع ــت در ای ــادی خدم ــال های متم ــی س ــه ط ــوری ک ــود، به ط ــد ب ــانی کارآم ــروی انس نی
پرتــو تاش هــای خالصانــه خــود، آثــار مانــدگاری از خــود بــه جــای گذاشــت و بی شــک فقــدان ایشــان 

ضایعــه ای بــزرگ بــرای صنعــت بــرق و انــرژی کشــور خواهــد بــود.
ایــن مصیبــت بــزرگ را بــه خانــواده محتــرم ایشــان، همــکاران عرصــه بــرق و انــرژی و جامعــه علمــی و 
دانشــگاهی کشــور صمیمانــه تســلیت گفتــه و از خدوانــد متعــال بــرای آن مرحــوم مغفــور رحمــت واســعه 

الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل خواســتاریم.

هیات مدیره سندیکا
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بیانیه ها و پیام های تسلیت
پیام تسلیت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور 

اناهلل واناالیه راجعون

درگذشت اندوهناک شادروان دکتر محمد احمدیان این چهره مومن، با اخاق و فروتن و مدیری عالم، 
متخصص و متعهد، غم جانکاهی را بر دل همکاران و دوستانش نشاند. انسان وارسته ای که همگان به 

پاکی، صداقت، تواضع و متانتش شهادت می دهند.

وی از چهره های تاثیرگذار در صنعت برق کشور بود و در دوران سکانداری این صنعت عظیم، کارنامه ای 
بس درخشان از خود به یادگار گذاشت. خدمت صادقانه و تاش خالصانه در کنار مدیریت هوشمندانه و 

اخاق مدار مرحوم دکتر احمدیان از وی شخصیتی ممتاز، محبوب و نمونه بین مجموعه همکاران صنعت 
برق کشور ساخته بود.

بی شک فقدان این خادم مومن و متعهد و معلم دلسوز ضایعه ای بزرگ برای جامعه صنعتی و علمی کشور 
خصوصا صنعت برق و دانشگاه است.

بدین وسیله ضمن عرض تسلیت عمیق به خانواده محترم ایشان، همکاران صنعت برق و جامعه دانشگاهی 
کشور، از خداوند رحمان و رحیم برای آن شادروان علو درجات و آرامش ابدی و برای خانواده محترم، 

همکاران و دانشجویان آن مدیر مدبر و استاد فرهیخته صبر و شکیبایی مسالت داریم.
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دکتر احمدیان
از نگاه
همکاران و دوستان

گزار ش
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مرحوم دکتر احمدیان از مدیران خدمتگزار و پرتاش، خوشنام، پاکدست و کاردان جمهوری اسامی بود. 
اکثر همکاران و دوستان به خوبی و نیکی او را میشناختند و تاسف و تاثر ما به خاطر از دست دادن او و 
محروم شدن کشور به خصوص صنعت انرژی از خدمات ارزشمند چنین مدیری است. دکتر احمدیان در بین 
بود.  انرژی کشور شخصیتی خوشنام، کاردان، دلسوز، زحمتکش، صادق و دوست داشتنی  مدیران صنعت 
من ضمن تسلیت این مصیبت به مادر بزرگوار، همسر گرامی و فرزند ایشان و تمام دوستان و همکاران وی، 
به طور اختصار نکاتی را پیرامون شخصیت و ویژگی های وی به عنوان مشاهداتم در دو بخش بیان می کنم. 
کاری،  پیرامون سوابق  دوم  بخش  و  ایشان  اخاقی  و سجایای  ویژگی های شخصیتی  مورد  در  اول  بخش 
خدمات و عملکرد ایشان است. در بخش اول عرایضم فقط به چند مورد از ویژگی های فردی و خصوصیات 

اخاقی ایشان اشاره خواهم کرد.
مورد اول: مسئولیت شناسی 

آقای دکتر احمدیان انسانی مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر و خدمتگزار بود. من در دوره 1۵ سال اول 
کلیدی  و  مهم  پذیرش مسئولیت های  مرتبه  تا 1384 چهار  از سال 1369  یعنی  نیرو  وزارت  در  خدمتم 
صنعت آب و برق به ایشان پیشنهاد دادم، در سال 1376 پیشنهاد معاون آموزش و منابع انسانی وزارت 
نیرو، در سال 1377 پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت وزارت نیرو و در سال 1380 پیشنهاد معاون امور 
برق وزارت نیرو و همزمان مدیرعاملی شرکت توانیر، که ایشان در هر چهار مرتبه یک جمله در پاسخ من 
گفت: »اگر شما فکر میکنید که میتوانم این مسئولیت را انجام بدهم، من تاش خودم را خواهم کرد« و 
خوشبختانه ایشان در هر چهار مورد مسئولیت های محوله موفق بود، چون صادقانه و باتدبیر کار میکرد. 

سجایای مردی که در آسمان علم و صنعت خوش درخشید
حبیب ا... بیطرف، وزیر اسبق نیرو
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مورد دوم : اخالق نیکو 
دکتر احمدیان از نظر اخاق انسانی و اخاق حرفه ای و اخاق مدیریتی انسانی منّزه، خوشدل، خالص، صادق و 
متواضع بود هرگز تکبر و دروغ بر او غلبه نکرد. رفتارش با همه، چه باالدست و زیردست و همکار بر اساس اخاق 
اسامی و انسانی بود. با همکارانش قبل از آنکه مدیر و رییس آنها باشد با آن ها دوست و رفیق بود. حقیقتا خلق 
نیکوی احمدیان زبانزد همه کسانی بود که وی را می شناختند و این از ایمان او سرچشمه می گرفت. مسلما 
هر کدام از سجایای اخاقی و رفتاری مرحوم احمدیان، جلوه ای از ایمان این مدیر خدوم و انسان شریف بود. 

مورد سوم: صداقت و راستگویی 
به شهادت اینجانب و همه کسانی که دکتر احمدیان را میشناختند او انسانی صادق و راستگو  بود. در ارائه 
گزارش ها و شرح وقایع، بسیار دقیق و با صداقت عمل میکرد . هرگز مطالب نادرست و حتی غلوآمیز ارائه 
نمی داد، همیشه به مسئوالن آمار و اطاعات و گزارش دهی صنعت برق تاکید می کرد که حقیقت را بگویید 
و بنویسید. او در بیان نقاط ضعف و ناتوان  ها مسامحه نمی کرد و واقع بینانه آن ها را با افراد ذی ربط و مدیران 

ارشد در میان می گذاشت و یکی از رموز موفقیت او همین واقع نگری، واقع بینی و درستکاری وی بود. 
در خصوص ویژگی های شخصیتی و سجایای اخاقی دکتر احمدیان مطالب بسیاری هست که می توان بیان 
کرد. باز این جمله را تکرار میکنم که این خصایل و سجایا، جلوه ای از ایمان او بود و مسلما ایشان از مومنین 

واقعی و خدمتگزاران صدیق بود. 
اما در بخش دوم عرایضم، اشاره به سوابق و خدمات مدیریتی ایشان دارم، دکتر احمدیان از سال 1370 تا 
1398 یعنی 28 سال از عمر با برکت خود را در مناصب عالی مدیریت نظام جمهوری اسامی صرف خدمت 
به کشور و مردم کرد. 8 سال اول که ایشان 6 سال آن را در سمت رییس دانشکده صنعت آب و برق و حدود 

2 سال در سمت معاون وزیر آموزش و منابع انسانی وزارت نیرو خدمت کرد. 
علمی  آموزشهای  شاخه  شکوفایی  با  بود  مصادف  کشور  در   76 تا   69 سالهای  دوره  که  کنم  اشاره  باید 
کاربردی در ایران و وزارت نیرو در این زمینه نقش محوری، پیشتاز و الگوسازی را به عهده داشته است. 
بی تردید رشد و توسعه مدبّرانه آموزش های علمی و کاربردی در شاخه مکانیک نیروگاهی، شبکه های انتقال 
و توزیع برق، عمران منابع آب، عمران، آب و فاضاب، انرژی و محیط زیست در دانشکده صنعت آب و برق 
برق مرهون  و  ارتقای کارکنان صنعت آب  و  نظام رشد  پیاده سازی  و  شهید عباسپور و همچنین طراحی 

تاش ها و زحمات دکتر احمدیان و همکارانشان بوده است. 
نظارت،  و  برنامه ریزی  تا 1388 در سمت های معاون  از سال 1378  احمدیان  مقطع دوم مدیریت دکتر 
بود  این دوره مصادف  بود.  نیرو  وزرات  انرژی  و  برق  معاون  و  توانیر  و مدیرعامل شرکت  برق  امور  معاون 
تخصصی  مادر  شرکت  جمله  از  تخصصی  مادر  شرکتهای  تشکیل  و  نیرو  وزارت  در  ساختاری  تحوالت  با 
و کارآمد در  توانمند  تولیدی و خدماتی  نیرو)توانیر( و شکل گیری ظرفیت های  انتقال  و  تولید  مدیریت 
رفع  و  کشور  در  برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید،  تاسیسات  شتابان،  رشد  و  ایران  برق  صنعت  عرصه 
شبانه  و  صادقانه  و  خالصانه  خدمات  شک  بی  که  است  بوده  گذشته  سنوات  های  خاموشی  و  کمبودها 
این زمینه داشته است.  روزی مرحوم احمدیان و سایر مدیران پر تاش صنعت برق، نقش بی بدیلی در 
مقطع سوم، دوره ده سال اخیر خدمت دکتر احمدیان است که در صنعت هسته ای کشور بوده است. او با 
استفاده از تجاربی که در صنعت برق و انرژی کسب کرده بود و بهره گیری از توانمندیهای مدیریتی خود در 

صنعت برق هسته ای کشور، منشا خدمات خوب و موثری بود. 
مرحوم دکتر احمدیان در دوران خدمتش از مصادیق بندگان صالح خدا بود و همانگونه که در آیه 114 
سوره آل عمران خداوند بیان فرموده است، بندگان صالح خداوند در کارهای خیر از دیگران سبقت میگیرند 
و ایمان آنها در عمل، گفتار و رفتار آنها ظاهر است. ایمان دکتر احمدیان هم در سجایای اخاقی و خدمات 

خالصانه وی متجلی بود. 
امید است خداوند کریم ایشان را در زمره صالحان قرار دهد. 
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دکتر احمدیان؛ دانشمندی مانوس با اهل بیت )ع(
گفت وگو با حمید چیت چیان، وزیر سابق نیرو

ــا  ــدت ب ــه م ــی چ حضرتعال
آشــنایی  احمدیــان  دکتــر 
ــنایی در  ــن آش ــتید و ای داش
همکاری هایــی  چــه  قالــب 

ــت؟  ــوده اس ب
ــه وزارت  ــا ورود ب ــال 1371 ب از س
ــنا  ــان آش ــر احمدی ــا دکت ــرو ب نی
در  زمــان  آن  در  ایشــان  شــدم. 
بــرق  و  آب  صنعــت  دانشــکده 
مســئولیت داشــتند. در دوره وزارت 
آقــای مهنــدس بی طــرف نیــز کــه 
ــرو  ــوزش وزارت نی ــت آم در معاون
حضــور داشــتند، ارتبــاط کاری مــا 
ــان  ــه ایش ــی ک ــد. وقت ــتر ش بیش
ــودم، ارتباطمــان  ــرژی ب ــت ان ــده هــم در معاون ــرق متصــدی کار شــدند و بن ــور ب ــاون ام ــوان مع ــه عن ب
ــان وارد  ــر احمدی ــه دکت ــد از اینک ــتیم. بع ــم داش ــی باه ــیار نزدیک ــط کاری بس ــد و رواب ــترده تر ش گس
ســازمان انــرژی اتمــی شــدند تماس هــا کمتــر شــد امــا قطــع نشــد چــرا کــه ایشــان مســئول تولیــد بــرق 
در نیــروگاه اتمــی و توســعه نیروگاه هــای هســته ای بودنــد و بنــا بــر وظیفــه ای کــه داشــتند بــا بخش هــای 
ــت  ــاش و خدم ــان مســئولیت خــود ت ــان در زم ــر احمدی ــد. دکت ــاط بودن ــرو در ارتب ــف وزارت نی مختل
زیــادی بــه صنعــت بــرق کردنــد کــه انشــااهلل نــزد پــروردگار از پــاداش زحمــات خــود بهره منــد شــوند. 

شما دکتر احمدیان را با چه ویژگی های شخصیتی و مدیریتی می شناختید؟ 
ــی  ــول اخاق ــه اص ــد ب ــن و پایبن ــردی متدی ــد. ف ــندیده ای بودن ــی پس ــای اخاق ــان دارای ویژگی ه ایش
ــا  ــاد آن ه ــت از ی ــه هیچوق ــا همــکاران داشــتند ک ــاط ب ــی در ارتب ــه بســیار بســیار مثبت ــد و روحی بودن
نخواهــد رفــت. مرحــوم دکتــر احمدیــان در انجــام کار و مســئولیت خــود جــدی بودنــد و کار را نــه صرفــا 
بــرای شــغل و وظیفــه، بلکــه بــا اعتقــادی دینــی و ملــی انجــام می دادنــد. ایــن اعتقــاد و انگیــزه در کار، 
ایشــان را برجســته کــرده بــود. بــا رویکــرد و انگیــزه ای کــه در کار داشــتند، هــر جــا کــه مســئولیتی بــه 

عهــده گرفتــه بودنــد، اثــرات خوبــی از خــود برجــای گذاشــتند و اقدامــات ثمربخشــی انجــام دادنــد. 
ــات  ــی و خصوصی ــطح علم ــه س ــد بلک ــام باش ــت و مق ــیفته پس ــه ش ــود ک ــی نب ــان کس ــر احمدی دکت
ــم و  ــان عال ــود. ایش ــرده ب ــم ک ــاال را فراه ــئولیت های ب ــان در مس ــور ایش ــه حض ــود ک ــان ب اخاقی ش
دانشــمند بودنــد و دانــش خوبــی اندوختــه بودنــد کــه مزیــت دیگــری بــر شــخصیت واالیشــان افــزوده بود. 
ــالق  ــن اخ ــتید، ای ــک داش ــراوده نزدی ــی م ــی طوالن ــان مدت ــا ایش ــه ب ــما ک ــر ش ــه نظ ب

ــود؟  ــرده ب ــد ک ــان رش ــور در ایش ــنه چه ط حس
از وجنــات ایشــان پیــدا بــود کــه در خانــواده ای مذهبــی پــرورش یافتــه بودنــد. ایشــان اعتقــادات مذهبــی 
عمیقــی داشــتند و شــیفته کاس هــا و درس هــای مذهبــی بودنــد. در منزل شــان نیــز چنیــن کاس هایــی 
تشــکیل می شــد. مــن و برخــی همــکاران گاهــی در ایــن جلســات شــرکت می کردیــم. یکــی از عالمــان 
دینــی در ایــن جلســه مباحــث عرفانــی و معنــوی تدریــس می کردنــد. عاملــی کــه ایــن ســجایای اخاقــی 
را در ایشــان ملکــه کــرده بــود، انــس داشــتن بــا دیــن، تعالیــم اســام و اهــل بیــت علیه الســام بود. ریشــه 
ــوده اســت. ــا ایــن فرایــض ب اصلــی شــکل گرفتن شــخصیت و شــاکله وجــودی دکتــر احمدیــان انــس ب
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دوران مدیریت دکتر احمدیان، دوران طالیی صنعت برق
گفت وگو با آرش کردی، مدیرعامل سابق شرکت توانیر

آشــنایی حضرتعالــی بــا مرحــوم دکتــر احمدیــان 
ــوده  ــی ب ــه قالب ــه دوره ای و در چ ــه چ ــوط ب مرب
اســت و طــی ایــن مــدت در ایشــان چــه خصایــل 
اخالقــی، مدیریتــی و علمــی عمــده ای را مشــاهده 

می فرمودیــد؟ 
آشــنایی بنــده بــا مرحــوم دکتــر احمدیــان بــه اوایــل دهــه 
ــوزش  ــز آم ــی مرک ــه تازگ ــه ب ــی ک ــردد. زمان 70 برمی گ
بــرق وزارت نیــرو بــه دانشــکده صنعــت آب و بــرق تبدیــل 
شــده بــود،  آقــای دکتــر احمدیــان به عنــوان اولیــن 
رییــس دانشــکده منصــوب شــده بودنــد و با لطبــع وظیفــه 
خطیــری را در تبدیــل مرکــز آمــوزش قدیــم بــه دانشــکده 
صنعــت آب و بــرق داشــتند؛ آن هــم دانشــکده ای کــه قــرار 
ــن  ــا ل ها ای ــد. در آن س ــردی باش ــز علمی-کارب ــود مرک ب
تجربــه ای بدیــع و جدیــد بــود کــه انصافــا آن مرحــوم بــه 

خوبــی از عهــده ایــن مهــم برآمدنــد. 
ــان  ــور فارغ التحصی ــرق، حض ــت آب و ب ــکده صنع ــای دانش ــه بخش ه ــی در هم ــی و کیف ــعه کم توس
ــاخص های  ــیاری از ش ــد و بس ــال های بع ــکده در س ــای دانش ــرو، ارتق ــت در وزارت نی ــه خدم در عرص

ــود.  ــکده ب ــی در راس دانش ــه علم ــته و فرهیخت ــخصیت برجس ــور آن ش ــون حض ــه، مره ارتقا یافت
ــه اصــول مدیریتــی روز دنیــا در عیــن تدیــن و تعهــد ملــی و دینــی، ابعــاد  اخــاق حســنه، پایبنــدی ب
برجســته علمــی در باالتریــن ســطح دانــش مهندســی بــرق و ... از بارزتریــن مشــخصه های آن مرحــوم در 

دوره حضــور در بخــش آمــوزش وزارت نیــرو اســت. 
بــه نظــر شــما در دوره مدیریــت ایشــان بــرای توســعه صنعــت بــرق چــه قدم هــای مثبتــی 

ــته شد؟  برداش
معمــوال حضــور شــخصیت های آموزشــی و علمــی در کســوت کارهــای اجرایــی بــا توجــه بــه مختصــات 
ــش و  ــن دو بخ ــق ای ــت. تافی ــوده اس ــرو ب ــی روب ــا چالش های ــواره ب ــا، هم ــور م ــور در کش ــوع ام ــن ن ای
موفقیــت در هــر دو آن هــا از عهــده همــگان بــر نمی آیــد. وجــوه شــخصیتی آن مرحــوم به گونــه ای بــوده 
اســت کــه از عهــده ایــن مهــم یعنــی قرارگرفتــن در راس هــرم مدیریتــی صنعــت بــرق در جایــگاه معــاون 

ــد.  ــی برآمدن ــرق و مدیرعاملــی شــرکت توانیــر به خوب امــور ب
ــه رشــد و توســعه اقتصــادی و همچنیــن تغییــر شــاخصه های مصــرف،  ــا توجــه ب در دوره پیــش روف ب
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ــع کارهــای اساســی انجــام و  ــع و توزی ــوق توزی ــال، ف ــد، انتق ــه ســرعت در عرصه هــای تولی ــود ب ــاز ب نی
ــود.  ــت ش ــاخت ها تقوی زیرس

رشــد شــبکه سراســری در آن دوره مرهــون حضــور آقــای دکتــر احمدیــان در صنعــت بــرق اســت؛ رشــدی 
ــرات  ــوان ســتون فق ــه عن ــه ب ــاد؛ رشــدی ک ــاق نیفت ــد از ایشــان در آن حجــم اتف ــه در ســال های بع ک
اصلــی شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع قــرار گرفــت و تــا امــروز بــه مــدد و پشــتوانه ای بــزرگ بــرای صنعــت 

بــرق بــدل شــده  اســت.
پایبنــدی آن مرحــوم بــه اصــول مدیریتــی روز دنیــا، ایچــاد ادبیــات و منــش جدیــد مدیریتــی در صنعــت 
ــه  ــران در جرگ ــرق ای ــف ورود شــبکه ب ــن صنعت ــی ای ــرق، رشــد و توســعه شــاخص های کمــی و کیف ب
شــبکه های بــزرگ دنیــاف توســعه صادراتــف تغییــر ســاختارهای مدیریتــی و مبنایــی در صنعــت بــرق و ... 

گوشه ای از زحمات و خدمات آن بزرگوار است. 
ــته  ــی برجس ــدام ویژگ ــا ک ــز  ب ــر چی ــش از ه ــان را بی ــر احمدی ــخصا دکت ــما ش ش

؟  ختید می شــنا
بزرگتریــن خصیصــه آقــای دکتــر احمدیــان وارســتگی ایشــان و تخلــق بــه مــکارم اخاق بــود. یعنــی آنچه 
کــه وجــوه علمــی، مدیریتــی و فرهیختگــی ایشــان را نمایــان می کــرد، اخاقی بــودن و اخاقــی زیســتن 
ــدند.  ــوب می ش ــامی محس ــی اس ــم اخاق ــوی مجس ــان الگ ــه ایش ــه ای ک ــود. به گون ــریف ب ــرد ش آن م
ــه ای در  ــادل و طمانین ــواره تع ــه هم ــوی ک ــه نح ــود، ب ــوردار ب ــخصیت برخ ــوازن ش ــان از ت ــوال ایش اص

ــار ایشــان مشــاهده می شــد.   حــرکات، ســکنات، منــش و گفت
آیا از دوران همکاری و دوستی با ایشان خاطره ای به یاد دارید؟ 

به خاطر دارم در دروه تحصیل دچار مشکلی شده بودم که مرا به فکر ترک تحصیل انداخته بود. تمامی 
راه حل ها را امتجا کرده بودم و به نتیجه نمی رسیدم. ناامیدانه با خوئ گفتم که آخرین راه حل ریاست 

دانشگاه است. البته علی القاعده می دانستم که کار بایستی در سطوح پایین تر انجام می شد. 
به خدمت آن مرحوم رسیدم و به تشریح مشکل پرداختم. به ایشان عرض کردم در صورت حل مشکل 

خود را وقف صنعت برق خواهم کرد و ان شاء اهلل شرمنده لطف و بزرگواری ایشان نخواهم شد. به هر حال 
موضوع با دخالت ایشان حل و فصل شد. 

سال ها بعد، در سال 86 زمان معارفه حقیر به عنوان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر، این خاطره را 
خدمتشان عرض کردم و به ایشان گفتم امروز وعده وفای حقیر به عهد خویش است که امیدوارم شرمنده 

لطف ایشان نشده باشم. 

در پایان با یک بینت شعر از موالنا که منطبق با شخصیت و ایمان مرحوم آقای دکتر احمدیان است به 
کام خود خاتمه می دهم: 

»مومن آن باشد که اندر جزر و مد          کافر از ایمان او حسرت خورد«
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مردی که پاک آمد، پاک ماند و پاک رفت
محمود مقدم، مدیرعامل شرکت مشانیر

سابقه آشنایی شما با دکتر احمدیان به چه صورت و به چه مدت بوده است؟ 
13 آبان سال ۵8 پس از اینکه دولت موقت استعفا کرد، شورای انقاب شهید دکتر حسن عباسپور را به عنوان 
وزیر نیرو انتخاب کرد. ایشان  7 تیر 60  در جریان بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسامی به شهادت 
رسیدند. دکتر عباسپور در مدت کوتاه کم تر از دو سال تصدی مسئولیت وزارت نیرو، مدام در تاش بودند و منشا 
برکات و نعمات زیادی برای وزارت نیرو شدند و با اقدامات خالص خود باقیات صالحات زیادی بر جای گذاشتند. 
یکی از کارهای بزرگ شهید عباسپور شناسایی نیروهای متعهد و توانا بود، ایشان ارتباط دانشگاه با صنعت را  نیز 
به طور عملی در وزارت نیرو پیاده کردند. با این رویکرد نیروهای دانشگاهی زیادی وارد وزارت نیرو شدند. دکتر 
احمدیان و دکتر قاضی زاده از نیروهایی بودند که در آن زمان به علت انقاب فرهنگی هنوز چند واحد از درس 
هایشان مانده بود و به علت فعالیت هایی که عاوه بر درس خواندن در مسائل انقاب و اجتماع داشتند مورد وثوق 
بودند که نامبردگان به اتفاق دکتر احسان به وزارت نیرو آورده شدند و تحت سازمان جدید به نام ستاد سازندگی 
و آموزش وزارت نیرو به دنبال نوآوری بودند و کارهای آموزشی بزرگی انجام دادند. این ویژگی دکتر احمدیان، طی 
سال های بعدی حضورشان در پست های مدیریتی وزارت نیرو و پس از آن سازمان انرژی اتمی نیز پابرجا بود. 
نیروهای متخصص و حرفه ای که امروز در وزارت نیرو و نیروگاه ها مشغول به فعالیت هستند از ثمرات اقدامات دکتر 

احمدیان و همکاران ایشان است. 
ایشان در طول خدمت خود چه اقداماتی در وزارت نیرو انجام دادند و شما چه ویژگی های اخالقی از 

ایشان را می شناختید؟ 
دکتر احمدیان در طول خدمت خود در پست های مختلف چه در وزارت نیرو، چه در توانیر و چه در سازمان انرژی اتمی 
دائم در تاش بود. این همه پست و مقام تاثیری بر رفتار ایشان نداشت و اسیر تکبر و غرور نشد. احمدیان مردی بود که 
پاک آمد، پاک ماند و پاک رفت. بنده در این 40 سال آشنایی غیر از ادب، احترام و تواضع چیزی از ایشان ندیدم. احمدیان 
ویژگی های کامل یک بنده مخلص خدا را داشت. شاید گاهی عصبانی می شد اما کظم غیظ داشت، غم ایشان در درون 
بود و همیشه چهره ای بشاش داشتند. دکتر احمدیان خود استاد اخاق بود اما همیشه دنبال درس و افرادی می گشت 
که بتواند از آنها درس بگیرد. هیچگاه غیبت کسی را نمی کرد و اگر حرفی از کسی به میان می آمد، حسن ظن بود. 
ایشان در تمام دوران مدیریت خود بی ریا، بی ادعا و بدون تظاهر خدمت کرد و از ماندگارترین های وزارت نیرو است. 
شاید با این گفته ها نتوان شخصیت ایشان را به درستی توصیف کرد. ایشان در رفتار با خانواده نیز نمونه بودند و 
نسبت به مادرشان و خانواده احترام خاصی داشتند و به طور خاصه می توانم بگویم در طول شناخت چهل سال، 

ایشان مردی بود که پاک آمد، پاک ماند و پاک رفت. روحشان قرین رحمت الهی باد. 
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صنعت برق سوگوار در فقدان مدیری قوی و موثر
گفت وگو با غالمرضا ناصح، پیشکسوت صنعت برق

ــه  ــب چ ــان و در قال ــه زم ــان از چ ــر احمدی ــوم دکت ــا مرح ــی ب ــنایی حضرتعال ــابقه آش س
ــت؟ ــوده اس ــی ب همکاری های

بنــده دکتــر احمدیــان را از زمانــی کــه دانشــجوی ســال آخــر رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی 
شــریف بودنــد، می شــناختم. ایشــان در تشــکیل ســتاد ســازندگی و آمــوزش وزارت نیــرو نقــش موثــری 
داشــتند. و بعــد از کســب مــدارج کارشناســی ارشــد و دکتــری بــه عنــوان معــاون امــور بــرق وزیــر نیــرو 

مشــغول بــه کار شــدند و خدمــت کردنــد. 
ــر  ــوم دکت ــه از مرح ــی ک ــی و مدیریت ــای اخالق ــن ویژگی ه ــدت عمده تری ــن م ــی ای ط

ــود؟ ــه ب ــناختید چ ــان می ش احمدی
ــاده  ــوی افت ــق و خ ــش، خل ــع، بین ــش جام ــو همچــون دان ــل نیک ــی محســنات و خصای ایشــان از تمام
برخــوردار بــود. وزارت نیــرو مدیــران خوبــی داشــت امــا دکتــر احمدیــان انســان جامــع و کاملــی بودنــد. 
مــراوده مــا بــا هــم در نقــش همــکار نبــود بلکــه بــه عنــوان دوســت و آشــنا ارادت خاصــی بــه هم داشــتیم 

و ایشــان گاهــی در انتخــاب مدیــران از بنــده مشــاوره می گرفتنــد. 
ــی  ــرژی اتمــی نیــز منشــا اثــرات خوب ــرق، در ســازمان ان ــر صنعــت ب ــان عــاوه ب مرحــوم دکتــر احمدی
ــان  ــر احمدی ــوت دکت ــه ف ــده از ضایع ــد. بن ــاش بســیاری کردن ــا ت ــدازی نیروگاه ه ــرای راه ان ــد و ب بودن
ــرق  ــوی و باســوادی از پشــتوانه های کشــور در صنعــت ب ــر ق ــر شــدم. چنیــن مدی بســیار شــوکه و متاث
بودنــد و می توانســتند در آینــده خدمــت بیشــتری بــه کشــور بکننــد امــا متاســفانه از میــان مــا رفتنــد. 
دکتــر احمدیــان مظلــوم کار کــرد و مظلــوم از دنیــا رفــت. بــرای ایشــان آرزوی رحمــت از ســوی خداونــد 

دارم و حتمــا هــم آمرزیــده هســتند.
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برق شادی در چشمان دکتر را فراموش نمی کنم
گفت وگو با مسعود حجت،  قائم مقام اسبق مدیرعامل توانیر

حضرتعالــی چــه مــدت  و در قالب چــه فعالیت هایی بــا مرحوم دکتــر احمدیان همکاری داشــتید؟
ــود کــه در ســال ۵8 ســتاد ســازندگی و آمــوزش  ــرق دانشــگاه شــریف ب ایشــان از دانشــجویان رشــته ب
ــودم و در  ــرو ب ــرق وزارت نی ــزی ب ــرکل برنامه ری ــده مدی ــد. در آن دوران بن ــرو را تشــکیل دادن وزارت نی
جلســات مختلفــی کــه دکتــر احمدیــان نیــز حضــور داشــتند، مشــاهده کــردم کــه فــردی بســیار باســواد 
و عاقمنــد بــه کار هســتند. ایشــان در ســال 80 و در زمــان وزارت مهنــدس بیطــرف، معــاون وزیــر نیــرو 
در امــور بــرق و مدیرعامــل توانیــر شــدند و مــن هــم بــه عنــوان قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا 
ایشــان همــکاری داشــتم. دکتــر احمدیــان در این ســمت نیــز مدیریــت خوبی داشــتند و از مدیــران قوی و 
مــورد احتــرام وزارت نیــرو بودنــد. بعــد از پیشــنهاد مســئولیت در ســازمان انــرژی اتمــی، علی رغــم اینکــه 
مســئولیت ســنگینی بــود و خــود و خانواده شــان را در معــرض خطــر قــرار مــی داد ایــن کار را پذیرفتنــد. 
بــه یــاد دارم  خودشــان نقــل می کردنــد کــه در ایــن خصــوص بــا یکــی از علمــا مشــورت کــرده و ایشــان 
ــی اســت.  ــه شــرعی و مل ــه وظیف ــر چــرا ک ــن مســئولیت را داری بپذی ــول ای ــی قب ــر توانای ــد اگ گفته ان
قبــول ایــن مســئولیت نشــان از شــجاعت و توانمندی دکتر احمدیان داشــت و در ســازمان انــرژی اتمی نیز 
موفــق عمــل کــرد و اولیــن نیــروگاه اتمــی کشــور را بــه مرحلــه بهره بــرداری رســاندند. همچنیــن کارهــای 
ــه مرحلــه بتن ریــزی  ــد و آن هــا را  ب ســاختمانی و قــراردادی واحدهــای بعــدی نیــروگاه را آغــاز فرمودن
رســاندند امــا متاســفانه عمرشــان کفــاف نــداد و در روز بتن ریــزی واحدهــای 2 و 3 جایشــان خالــی بــود.
بــه نظر شــما دکتــر احمدیان از نظر شــخصیتی و فــردی دارای چــه خصایص حســنه ای بودند؟ 
انســان بســیار باتقوایــی بــود و مــن اوج تقــوا را در رفتــار و منــش ایشــان دیــدم. رفتــار و تقــوای دکتــر 
مشــابه رفتــار شــهدای بزرگــی چــون شــهید همــت و شــهید باکــری بــود و هماننــد آنهــا عمــل می کــرد. 
فــردی دلســوز بــود کــه در تصمیمــات خــود بــر مبنــای انســانیت عمــل می کــرد. ایشــان فــرد مادی گرایــی 
نبــود و در مســائل مالــی و دریافــت حقــوق و حــق ماموریــت بســیار دقیــق و بــا حساســیت عمــل می کــرد. 

از دوران همکاری خود با ایشان خاطره ای به یاد دارید؟ 
روزی برای انجام کاری به اتاق دکتر احمدیان رفته بودم که دیدم ناراحت هستند و دستشان را روی 

صورتشان گذاشته اند، سوال کردم که چه اتفاقی افتاده است. دکتر پاسخ دادند که برای یکی از کارکنان 
مشکلی پیش آمده است و از من خواستند پی گیری کنیم تا شاید بتوانیم مشکلش را حل کنیم. به یاری 

خدا توانستیم مشکل آن فرد را تا حدودی حل کنیم. چند روز بعد که دکتر را دیدم و اطاع دادم که 
مشکل حل شده است برق شادی و خوشحالی در چشمان ایشان نمایان بود، خوشحالی دکتر در آن لحظه 

هیچ وقت از خاطرم پاک نخواهد شد. ایشان نسبت به همکاران و کارکنان بسیار دلسوز بودند.
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ــا  ــما ب ــراوده ش ــل و م ــوه تعام ــناختید و نح ــان را می ش ــر احمدی ــای دکت ــدت آق ــه م چ
ــت؟   ــوده اس ــه ب ــان چگون ایش

ــا از ســال 1372  ــا ارتبــاط مســتقیم م ــان را حــدودا از ســال 136۵ می شــناختم ام بنــده دکتــر احمدی
کــه ایشــان رییــس دانشــگاه صنعــت آب و بــرق شــدند، شــروع شــد. بعدهــا نیــز در ســمت های معاونــت 
ــزی وزارت نیــرو مســئولیت گرفتنــد و ارتبــاط  ــت برنامه ری ــع انســانی وزرات نیــرو، معاون آمــوزش و مناب
مــا بــا یکدیگــر بیشــتر و نزدیک تــر شــد. وقتــی دکتــر احمدیــان معــاون امــور بــرق و مدیرعامــل شــرکت 
توانیــر را عهــده دار شــدند، بنــده نیــز بــه معاونــت بهره بــرداری توانیــر منصــوب شــدم و ایــن انتصاب هــا 
ســبب نزدیک تــر شــدن رابطــه مــا شــد و بــا توجــه بــه اینکــه ایشــان رییــس هیات مدیــره و بنــده عضــو 

ــودم، ارتبــاط کاری تنگاتنگــی داشــتیم.  هیات مدیــره ب
در دوره هــای بعــدی کــه مــن از توانیــر جــدا شــده و در مپنــا مشــغول بــه کار شــدم، ارتباطمــان ادامــه 
ــی کــه وارد ســازمان اتمــی شــدند، از  ــه مــن واگــذار می کــرد. وقت ــا را ب داشــت و ایشــان برخــی کاره
بنــده دعــوت کردنــد عضــو هیات مدیــره شــرکت بهره بــرداری نیــروگاه اتمــی باشــم. لــذا از ســال 72 تــا 

زمــان حیــات افتخــار داشــتم در خدمــت ایشــان باشــم. 
شما دکتر احمدیان را با چه ویژگی های بارز شخصیتی و مدیریتی می شناختید؟ 

ــردن چنــد صفــت آن را بیــان  ــه کار ب ــا ب ــوان ب ــود کــه واقعــا نمی ت ــه قــدری واال ب شــخصیت ایشــان ب
ــت  ــه تبعی ــی ب ــلمان واقع ــل مس ــد. مث ــه بودن ــلمان نمون ــمند و مس ــک دانش ــان ی ــر احمدی ــرد. دکت ک
ــه کســی  ــود ک ــور ب ــا گذشــت و صب ــردی ب ــب داشــت، ف ــه ل ــد ب ــرم )ص( همیشــه لبخن ــر اک از پیامب

دکتر احمدیان دانشمند و مسلمانی واقعی بود
گفت وگو با عبدالحسین فضل اللهی، عضو هیات مدیره شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر، معاون اسبق  بهره برداری در شرکت توانیر
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ــاده  ــی و افت ــتانه، مردم ــان دوس ــکاران چن ــان و هم ــا کارکن ــراوده ب ــود. در م ــده ب عصبانیت شــان را ندی
ــگاه نمی کنــد. از  ــه عنــوان زیردســت ن ــاال و ب ــه کســی از موضــع ب رفتــار می کــرد کــه نشــان مــی داد ب
لحــاظ علمــی فــردی حرفــه ای و مســلط بــه دانــش بــود امــا هیــچ ادعایــی نداشــت. در کنــار همــه اینهــا 

ــود.  دوســتی وفــادار ب
اگــر خاطــره ای هــم از ایشــان داریــد که بتوانــد برای ســایر مســئوالن آموزنده باشــد، نقــل بفرمایید.

مـــــــدتی پیــش بعضــی از همکـــــــاران بــرای زیرمجموعــه ایشــان مشــکاتی پیــش آورده بودنــد کــه 
شناســایی شــدند. همــه منتظــر بودنــد کــه دکتــر احمدیــان برخــورد جــدی بــا ایــن افــراد داشــته باشــد 
امــا رفتــار و پاسخشــان بــه ایــن ماجــرا متفــاوت بــود. ایشــان گفتنــد علــت اینکــه آن هــا چنیــن روشــی را 
در پیــش گرفتنــد، کوتاهــی مــا بــوده اســت. آن هــا هیــچ گناهــی ندارنــد بلکــه مــا بایــد بیشــتر مراقبــت 
می کردیــم تــا ایــن مســائل ایجــاد نشــود. حرفشــان ایــن بــود کــه اگــر در سیســتمی فــردی ناراضــی و 

ناراحــت اســت بایــد بــرای اصــاح سیســتم اندیشــه ای اتخــاذ کــرد تــا نارضایتی هــا تکــرار نشــود.
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صداقت و صراحت دو اصل دکتر احمدیان در تعامل با نهادها
گفت وگو با بهمن مسعودی، قائم مقام مدیرعامل شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر، معاون اسبق توسعه امور اقتصادی و برنامه ریزی شرکت توانیر

ــوم  ــا مرح ــما ب ــنایی ش آش
ــه  ــوط ب ــان مرب ــر احمدی دکت
ــه  ــب چ ــان و در قال ــه زم چ
ــت؟  ــوده اس ــی ب همکاری های
زمانــی کــه مرحــوم دکتــر احمدیان 
در مرکــز آمــوزش تخصصــی صنعت 
آب و بــرق فعالیــت داشــتند، ارتباط 
دوری بــا ایشــان داشــتیم امــا زمانی 
ــر و وزارت  ــرکت توانی ــه وارد ش ک
ــاط  ــکاری و ارتب ــدند هم ــرو ش نی
نزدیک تــر شــد. در دوره حضــور 
ایشــان در وزارت نیــرو ورود بخــش 

خصوصــی بــه صنعــت بــرق بــه اوج خــود رســید. در دوران ایشــان تحــوالت بزرگــی رخ داد، بــازار بــرق هم 
ــه ســمت  ــدازی شــد امــا امــروز متاســفانه فرصت هــای تقویــت بخــش خصوصــی ب در دوره ایشــان راه ان
مســتهلک  شــدن رفتــه اســت. دکتــر احمدیــان بــرای نجــات صنعــت بــرق از بن بســت بــه ورود بخــش 
خصوصــی و کارایــی ایــن بخــش اعتقــاد داشــتند. معضــل تامیــن منابــع صنعــت بــرق یکــی از مشــکات 
ــی  ــش خصوص ــا ورود بخ ــود و ب ب
ــرخ و  امیــد می رفــت کــه مســائل ن

تعرفــه نیــز حــل شــود. 
شــما در مــدت آشــنایی خــود 
ــته ای  ــای برجس ــه خصلت ه چ

در ایشــان دیدیــد؟ 
ایشــان مدیــری متیــن بودنــد و 
ــای  ــس و نهاده ــا مجل ــل ب در تعام
دیگــر بــا صداقــت و صراحــت عمــل 
جلســات  تمامــی  در  می کردنــد. 
ــد  ــه کار می بردن مســاعی خــود را ب
بــدون اینکــه نکتــه ای را از قلــم 
بندازنــد. تمامــی مســائل و مشــکات صنعــت بــرق بــدون هیــچ نــوع سیاســی کاری و بــا  درایــت تمــام 
ــه  ــه کار گرفت از ســوی ایشــان در مجلــس مطــرح و پی گیــری می شــد و چــون تمــام تــاش خــود را ب

ــد. ــود می پذیرفتن ــه ب ــر چ ــه ه ــد، نتیج بودن
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صبر و حوصله دکتر احمدیان در برخورد با مسائل بی نظیر بود
گفت وگو با علی حیدری تفرشی، مشاور امور پارلماني شرکت توانیر 

شما دکتر احمدیان را برای چه مدت، از چه طریقی و با 
چه ویژگی هایی می شناختید؟ 

من با ایشان از سال ۵7 آشنا شدم اما ارتباط کاری ما از سال 60 
در ستاد سازندگی وزارت نیرو آغاز شد. زمانی هم که مدیرعامل 
توانیر شدند، ارتباط ما کاما به صورت مستقیم بود. ایمان و 
تقوای دکتر احمدیان باعث شد که من از همان روزهای اول 
به ایشان اعتقاد پیدا کنم. دکتر احمدیان جوانی باتقوا و متدین 
بودند که در همه امور به جلب رضای خداوند را در نظر داشتند. 
واقعا زبان از گفتن خصایل نیکو و حسنات دکتر احمدیان قاصر 
است. ایشان شخصیتی مومن، باصفا، محجوب و متواضع بودند. 
در همه حال عدالت را بیش از حد رعایت می کردند. به یاد دارم در 
یکی از سفرها به قدری متواضعانه و به بیان ساده خاکی رفتار کردند 
که یکی از مدیران اصا متوجه نشده بودند که دکتر احمدیان 
دقیقا کدام یک از نفرات است. ایشان تفاوتی بین خود و سایر همکاران قائل نبودند و خود را خادم نظام و صنعت برق می دانستند. 
در زمینه کاری نیز فردی دقیق، منضبط و پیگیر بودند. ایشان در همه موضوعات و برای حل تمامی مسائل بلندمدت فکر می کردند 
و سیاست استراتژیکی داشتند. برای انجام تمامی کارها تقسیم می کردند و سخت ترین کار را خودشان متقبل می شدند. یکی از 
رویکردهای دکتر تقویت پیوند بین دانشگاه و صنعت بود و با تاش خود این ایده را بین همکاران و دانشجویان نهادینه کرده بودند. 
نظر و نگاه بلند ایشان در انجام کارها مثال زدنی است. وقتی در کاری کوتاهی صورت می گرفت آن را کمرنگ جلوه می دادند 
و در بیشتر موارد خودشان آن را جبران می کردند، در مقابل وقتی کاری به خوبی انجام می شد با سپاسگزاری و تشکر از 

همکاران، آن را پررنگ تر جلوه می دادند. 
به نظر شما آقای دکتر برای صنعت برق چه اقدامات مثمر ثمری انجام داده اند؟ 

زمانی که دکتر احمدیان به عنوان معاون وزیر نیرو در امور برق انتخاب شدند، ارتباطشان با کمیسیون های مجلس شورای 
اسامی و نمایندگان بیشتر شد. از همان روزهای اول نمایندگان مجلس به صداقت، صمیمیت و درستی ایشان اذعان 
کردند و با معاون جوان ِکارآمد و بانشاط وزارت نیرو برای بررسی و حل مسائل همراه شدند. ایشان در تمامی جلسات 
مجلس با صبر و حوصله، اظهارات نمایندگان را گوش می کردند و به تک تک سواالت آن ها پاسخ می دادند؛ از ما نیز 

درخواست می کردند که برای تمامی موارد مطرح شده در مجلس، برنامه عملیاتی ارائه دهیم. 
در فصل بررسی بودجه، بیشتر از همه همکاران زمان صرف و مسائل را بررسی می کرد به طوری که ما معموال آخرین نفراتی 
بودیم که از مجلس بیرون می آمدیم. یکی از کارهای ماندگار صنعت برق که حاصل تاش و زحمات دکتر احمدیان است، 

تصویب و تداوم پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی برق است. 
آیا خاطره ای از ایشان دارید که حاوی نکات آموزنده برای دیگران و سایر مسئوالن باشد؟ 

در یکی از جلساتی که در مجلس داشتیم یکی از نمایندگان برخورد تندی با آقای دکتر داشتند و با لحن نامناسبی صحبت 
می کردند، من در چهره ایشان می دیدم که اذیت می شوند ولی با صبر، دقت و احترام پاسخ نماینده را دادند و گفتند بله 
شما درست می فرمایید. این صبر و کامی که به کار بردند ناشی از تقوای ایشان بود و باعث شد که نیمی از مشکل و 
اختاف فورا حل شود و بعد به توضیح شرایط و مسائل پرداختند. در پایان آن جلسه نماینده مجلس به دکتر گفت که شما 
صبوری را به من یاد دادید و ایشان را بوسیدند. ضایعه درگذشت دکتر احمدیان برای تمامی کسانی که با ایشان در تعامل 

بودند، خیلی سخت است و به راحتی قابل باور نیست.
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دکتر احمدیان از پایه گذاران جدی تجدید ساختار صنعت برق
گفت وگو با کیومرث حیدری، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنطیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو

ــه  ــوط ب ــان مرب ــر احمدی ــا دکت ــما ب ــنایی ش آش
ــه  ــا چ ــان را ب ــما ایش ــت و ش ــی اس ــه زمان چ

می شــناختید؟  خصایلــی 
ــار  ــدم افتخ ــرو ش ــذب وزارت نی ــه ج ــال 1379 ک از س
آشــنائي بــا آقــاي دکتــر را داشــتم و تــا روزهــاي پایانــي 
ایشــان همــکاري حرفــه اي نزدیــک  حیــات پربــار 
ــزی و  ــاون برنامه ری ــر مع ــاي دکت ــان آق ــتیم. آن زم داش
ــان  ــر احمدی ــد. شــخصیت دکت ــرو بودن نظــارت وزارت نی
ــود.  ــل تحســین ب هــم از بعــد اخاقــی و هــم علمــی قاب
ــص  ــر و متخص ــردی صاحب نظ ــان ف ــي، ایش ــد علم از بع
بودنــد کــه عــاوه بــر مســائل روز، درک عمیقــی نســبت 
بــه آینــده و تغییــرات محتمــل صنعــت بــرق داشــتند. از 
ــان  ــردی بســیار مهرب ــر ف ــای دکت ــز، آق ــي نی ــد اخاق بع
بودنــد. ضمــن احتــرام عمیــق بــه همــکاران، بعیــد 

ــد.  ــده باش ــان را دی ــت ایش ــی عصبانی ــم کس می دان
دکتر احمدیان در حوزه صنعت برق چه اقدامات مثبتی انجام دادند؟ 

صــرف نظــر از مســائل جــاري و همچنیــن تربیــت دانشــجویان متعــدد، بــه جــرات می تــوان ادعــا کــرد 
اغلــب  نــوآوری هــاي ســاختاری در بخــش بــرق وزارت نیــرو در زمــان مســئولیت ایشــان پایــه گــذاري 
شــده اســت. ایشــان از پایه گــذاران اصلــي تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق، توســعه رقابــت و ایجــاد بــازار 
عمده فروشــی و بــورس بــرق و همچنیــن ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی محســوب مــي شــوند. آنچــه 
در خــال ایــن ســالها موجــب تغییــرات مثبتــي در صنعــت بــرق شــده اســت، بــذر آن ســالها پیــش در 

آن دوران کاشــته شــد. 
آیا از دوران همکاری خود با دکتر احمدیان خاطره ای به یاد دارید؟ 

دو دهــه همــکاري نمــي توانــد بــدون خاطــره باشــد. یــک مــورد ســاده امــا بــراي مــن آموزنــده و مهــم، به 
ســال هــاي اولیــه حضــور مــن در وزارت نیــرو برمــي گــردد. جوانــي بــودم ناآشــنا بــا مناســبات متعــارف 
اداري و در عیــن حــال مشــتاق بــراي بحــث انتقــادي در مــورد وضــع موجــود. در یکــي از جلســات، بیــن 
بنــده و یکــي از همــکاران مجــرب و در آســتانه بازنشســتگي صنعــت بــرق، بحثــي رخ داد. مــن برداشــتم 
ایــن بــود کــه از منظــر اقتصــادي بایــد جــور دیگــري نــگاه کــرد کــه بــا رویــه هــاي متعــارف مهندســي 
متفــاوت بــود. بحــث کمــي بــاال گرفتــه بــود و مــي توانســت بهانــه اي بــراي تفســیر نادرســت پیــدا کنــد. 
خوشــبختانه آقــاي دکتــر کــه مدیریــت جلســه را عهــده دار بودنــد طــوري ورود کردنــد و مســیر بحــث را 
بــه ســمت آرامــش هدایــت کردنــد کــه ضمــن تحکیــم دوســتي و همــکاري، بــه نــکات و ظرایــف علمــي 
موضــوع نیــز توجــه و تفــاوت دیــدگاه نیــز محتــرم شــمرده شــد. رفتــار ایشــان در آن جلســه بــرای مــن 

کــه دوران نونهالــي حرفــه اي ام بــود، بســیار آموزنــده   بــود. 
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مدیری با صالبت در تصمیم گیری و مالیمت در برخورد
میرفتاح فتاح قره باغ، مدیرعامل اسبق شرکت برق منطقه ای آذربایجان، تهران و شرکت مدیریت شبکه برق ایران

َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا هلِلَّ إِن
ــزی،  ــت، برنامه ری ــی، مدیری ــد و افتادگ ــایی، زه ــاص، پارس ــای اخ ــان درقله ه ــر احمدی ــوم دکت مرح
کاردانــی، تمســک و توســل دائمــی بــه قــرآن، ائمــه معصومیــن)ع( به ویــژه حضــرت فاطمــه زهــرا )س( در 
اوج قــرار داشــت. بــه نظــر بنــده ایشــان در زمینه هــای فــوق و دیگــر شــاخص های مدیریتــی و ارزشــی 
دارای یــک جامعیــت بــود هــر چنــد اجتمــاع حوزه هــای مختلــف و گاه کامــا متفــاوت در رویکردهــای 
ــدی آن  ــا در ســایه الطــاف خداون ــی بســیار ســخت اســت، ام ــر در ســطح مل اشــاره شــده در یــک مدی
ــب  ــود. اینجان ــر ب ــوق کم نظی ــوارد ف ــا در م ــداد و تفاوت ه ــت اض ــش در جامعی ــاک و بی آالی ــان پ انس
در طــی خدمــات صادقانــه و بســیار اثرگــذار ایشــان در ســطح وزارت نیــرو و صنعــت بــرق کشــور و نیــز 
صنعــت انــرژی اتمــی، همــواره از محضــر آن اســتاد بــزرگ درس هــای زیــادی آموختــه ام و بــه گذشــته 
کــه نگاهــی می کنــم از آن مرحــوم، تصویــر و چشــم انداز بســیار زیبایــی از یــک انســان مومــن، بهشــتی، 
شــاد، دوست داشــتنی و در عیــن حــال مدیــری کاردان و تیزهــوش و بســیار خوش فکــر در ذهنــم تجلّــی 
می شــود. ان شــاء اهلل خداونــد آن عزیــز از دســت رفتــه را مشــمول رحمــت بیکــران خــود قــرار داده و بــه 

بازمانــدگان و کلیــه دوســت داران و عزادارانشــان تســای خاطــر و شــکیبایی عنایــت فرماینــد.
»روز وصل دوستداران یاد باد                  یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت            بانگ نوش شادخواران یاد باد«
از جمیــع خاطراتــی کــه از مرحوم مغفور دکتر محمد احمدیان در ذهن دارم به ذکر یکی از آن ها بســنده می کنم: 
پایــان آذر مــاه ســال 1384 بــود و بنــده از مهرمــاه ســال 1378 تــا آن تاریــخ مدیــر عامــل بــرق منطقه ای 
آذربایجــان بــودم کــه روزی  جنــاب آقــای دکتــر احمدیــان بــه تلفــن همــراه مــن تمــاس گرفتنــد و پــس 
از پرســش ســواالتی از وضعیــت کارهــای جــاری منطقــه، بــا لحنــی آرام فرمودنــد: »آقــای مهنــدس شــما 
بیــش از 6 ســال ونیم اســت کــه درآن منطقــه مدیریــت می کنیــد و مــدت زمــان متعــارف دوره مدیریتــی 

شــما ســپری شــده اســت. االن وقــت آن فرارســیده اســت کــه بــه بــرق منطقــه ای تهــران بیاییــد«.
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ــی محــل  ــه جابجای ــل اینک  به دلی
ــودن  ــناخته ب ــز ناش ــت و نی خدم
شــرایط، مســئولیت مدیریــت برق 
تهــران قــدری برایــم ســنگین 
بــود. گفتــم: »جنــاب آقــای دکتــر 
ــود  ــر وج ــرف نظ ــکان ص ــا ام آی
لحــن  همــان  بــا  بــاز  دارد؟« 
متیــن و در عیــن حــال دوســتانه 
گفتنــد: »پیشــنهاد مدیرعاملــی 
بــرق تهــران بــرای شــما، بــه 
هیات مدیــره  در  آرا  اتفــاق 
تصویــب  بــه  توانیــر  شــرکت 
ــاره ای  ــر چ ــت و دیگ ــیده اس رس
ــه  ــا توج ــم ب ــده ه ــت«. بن نیس
ــه  ــه ب ــی  ک ــرام و ارادت ــه احت ب
ایشــان داشــتم پیشــنهاد را قبــول 
کــردم. بعــدا در ارزیابــی ایــن 
ــدم  ــی ش ــه نکات ــوع  متوج موض
کــه برایــم جالــب و آموزنــده بــود:

هــر چنــد ایــن اعــام ایشــان، . 1
ــی  ــنگینی در پ ــئولیت س مس
داشــت ولــی لحــن ایشــان 

ــود. ــه نب ــا آمران اص
بــا . 2 ایشــان  برخــورد  نحــوه 

بــود. تصمیم گیــری  بــرای  مســاعدت  و  مشــاوره  جنبــه  یــک  بنــده، 
بــا اینکــه می توانســتند بفرماینــد: »مــن شــما را بــرای آن پســت مدیریتــی الزم دیدیــم« و . 3

از ایــن طریــق صابــت تصمیم گیــری و اقتــدار مدیریتــی خــود را بیشــتر نشــان می دادنــد، 
امــا برخــاف تصــور، بــا لحنــی دوســتانه گفتنــد کــه موضــوع شــما بــا لحــاظ نقطــه نظــرات 

همــه اعضــای هیات مدیــره بــوده اســت.
بنــده متوجــه شــدم کــه ایشــان در مســائل مهــم صنعــت بــرق از اعمــال نظــرات شــخصی و . 4

ــد. ــز دارن ــدت پرهی ــده، بش ــای کارشناسی نش تصمیم گیری ه
ــرای بنــده، . 5 ــر ب ــد و بزرگت ــرای تعییــن مســئولیت جدی ــه نحــوه برخوردشــان ب ــا توجــه ب ب

ــرق  ــت ب ــان در مدیری ــه ایش ــه و مدبران ــای پدران ــا از راهنمایی ه ــه حتم ــردم ک ــن ک یقی
ــود. ــم ب ــران برخــوردار خواه ته

ــا و  ــه وعده ه ــا ب ــا و وف ــه صف ــان ب ــر احمدی ــای دکت ــاب آق ــه اشــتهار جن ــز توجــه ب ــوق و نی ــوارد ف  م
روحیــه پشــتیبانی از مدیــران، بــرای اینجانــب پشــتوانه و اطمینــان قلبــی شــد کــه یــک مدیــر در شــرایط 
حســاس صنعــت بــرق منطقــه تهــران و در آن موقعیــت، الزم داشــت. خداونــد روحشــان را شــاد و قریــن 

رحمــت فرمایــد.
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ــه  ــان از چ ــر احمدی ــا دکت ــما ب ــنایی ش آش
ــا  ــه ب ــدت چگون ــن م ــوده و در ای ــان ب زم

ایشــان تعامــل و مــراوده داشــته اید؟ 
بــا  نیــرو  وزارت  آمــوزش  و  ســازندگی  ســتاد 
ــتان  ــن از دوس ــد ت ــان و چن ــر احمدی ــک دکت کم
دیگــر در اوایــل ســال 60 تاســیس و پایه ریــزی 
دانشــکده شــهید عباســپور آغــاز شــد کــه در ایــن 
ــه ای  ــتیم. در بره ــان داش ــا ایش ــی ب دوران ارتباطات
کــه دکتــر معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق 
بودنــد، مــراودات مــا بیشــتر و نزدیک تــر شــد. 
ایشــان در مســائل کاری بســیار جــدی، پیگیــر 
و متعهــد بودنــد و بــرای حــل مشــکات تمــام 
ــان از  ــا زب ــد. واقع ــه کار می گرفتن ــود را ب ــوان خ ت
ــت.  ــر اس ــان قاص ــنات ایش ــاق و حس ــف اخ توصی
ــتیم  ــد و نتوانس ــا رفتن ــان م ــه زود از می ــف ک حی
ببریــم.  بهــره  بیشــتر  تواضع شــان  و  و  علــم  از 

شما ایشان را با چه ویژگی های فردی و شخصیتی می شناختید؟ 
دکتــر احمدیــان علی رغــم جایــگاه و ســمت های بــاالی مدیریتــی کــه بــر عهــده گرفتــه بودنــد، انســان 
بســیار متواضــع، فروتــن و بــه کام ســاده تر افتــاده و مردمــی بودند. ایشــان فــردی خــوش رو و خوش اخاق 
بودنــد. بــه طــوری کــه در جلســات حتــی کســانی کــه مخالف بحثــی بودند، بــه راحتــی نظر خــود را مطرح 
می کردنــد و ایشــان بــا روی بــاز صحبت هــای مخالــف را هــم گــوش می دادنــد. ایشــان اخاق مــدار بودنــد 
ــد.  ــرای حضــور در کاس هــای اخــاق داشــتند و در ایــن کاس هــا شــرکت می کردن و عاقــه خاصــی ب
اگــر خاطــره ای از دوران دوســتی و همــکاری خــود بــا ایشــان در ذهن داریــد، نقــل بفرمایید. 
در پــروژه برق رســانی بــه عــراق، دو ســفر کاری در معیت ایشــان به عراق داشــتیم. ایشــان به قــدری متواضع بود 
کــه هیــچ گاه خــود را باالتــر از بقیه نمی دید. در یکی از ســفرها بعد از ورود به مرز، ماشــین تشــریفاتی و ضدگلوله 
برایشــان فراهم شــده بود، اما ایشــان از این ماشین اســتفاده نکرده و به همراه همکاران در یک ماشین سوار شدند. 
سـفری دیگر نیز به همراه خانواده به کربا داشـتیم که در ایام نیمه شـعبان بود. در آن سـفر مهمانسـرایی 
سـکونت داشـتیم کـه امکانات زیادی هم نداشـت. دکتـر احمدیان در این سـفر در کمال تواضـع و فروتنی، 
سـاده ترین و کوچکتریـن اتـاق را انتخـاب کـرد و بـه مـا گفـت شـما در اتاق هـای دیگـر راحت باشـید. من 
هـر چـه اصـرار کـردم کـه مـا در آن اتاق باشـیم، قبـول نکردند. رفتارشـان در سـفر بـه گونه ای بـود که ما 
حـس نکنیـم چـون معـاون وزیـر هسـتند، نباید راحت باشـیم. مـن در آن سـفر خصلت های بسـیار زیبایی 
از ایشـان دیـدم کـه شـاید بـرای همـگان آشـکار نشـده باشـد، در آن سـفر بـرای من ثابت شـد که ایشـان 
چـه شـخصیت بزرگـواری هسـتند و منش و رفتارشـان می تواند الگوی همه باشـد. دکتر احمدیـان در همه 
زمینه هـا اسـوه و ممتـاز بودنـد. بـاور اینکـه ایشـان از بیـن ما رفته اند سـخت اسـت، دکتر عاشـق اهل بیت 

و امـام حسـین )ع( بودنـد، ان شـااهلل در آخرت نیز با امام حسـین )ع( محشـور شـوند.

منش ممتاز دکتر احمدیان الگوی رفتار مسئوالن باشد
گفت وگـو بـا غالمرضا خوش خلق، مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای تهـران و معاون اسـبق هماهنگی توزیع شـرکت توانیر
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اقدامات دکتر احمدیان در صنعت برق مثمر ثمر بود
گفت وگو با اسماعیل محسنی کبیر، معاون اسبق برنامه ریزي و توسعه شبکه شرکت توانیر

مدت زمان آشنایی شما با دکتر احمدیان مربوط به چه زمانی بوده و چه شناختی از ویژ گی های 
اخالقی ایشان دارید؟

بنده دکتر احمدیان را از زمانی که معاون وزیر نیرو در امور برق و مدیرعامل توانیر بودند، می شناختم و 
یکی از معاونان ایشان بودم. دکتر احمدیان مدیری بامحبت، دلسوز و با سعه صدر باال بودند. منش اخاقی 
ایشان چنان بود که با گفتن کلمات نمی توان حق مطلب را ادا کرد. من در جایگاه معاون، کار برنامه ریزی 

و تهیه برنامه های ۵ ساله را بر عهده داشتم و در انجام این کار از حضور ایشان استفاده می کردم. 
خوشبختانه در دوران مدیریت ایشان صنعت برق از لحاظ بودجه و منابع بهتر از امروز بود.  دکتر در هر 

سمت و جایگاهی که بودند اقدامات بزرگی انجام دادند و مثمر ثمر بودند. 

اگر از دوران دوستی و همکاری خود با ایشان، خاطره ای دارید، لطفا نقل بفرمایید. 
دکتر احمدیان در حد توان هر کمکی که از دستشان برمی آمد برای دیگران انجام می دادند. یکی از 

دوستان ما که دانشجوی دوران ارشد بود، برای دفاع از پایان نامه خود نیاز به کمک داشت. استاد راهنمای 
این دوست ما، برای فرصت مطالعاتی به خارج از ایران سفر کرده بود؛ لذا از من خواست از دکتر احمدیان 

بخواهم کمکشان کند. من خودم تماسی با دکتر نگرفتم اما خود دانشجو تماس گرفته و با کمک دکتر 
مشکلش را حل کرده بود. بعدها خود دکتر در تماس تلفنی به من گفت: »یکی از دوستان برای کمک 

تماس گرفته بودند و خدا را شکر مشکلشان را حل کردیم«. 
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تعهد و تخصص دو ویژگی بارز دکتر احمدیان
گفت وگو با سیدمحمد هاشمی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق و 

مدیر عامل سابق شرکت توزیع تهران بزرگ و برق منطقه ای مازندران و گلستان

مدت زمان و شیوه آشنایی شما با مرحوم دکتر احمدیان چه میزان و چگونه بوده است؟ 
من دکتر احمدیان را 4 دهه ای است که می شناسم. 
زمانی که ایشان در ستاد سازندگی و آموزش وزارت 
نام  ثبت  نیرو  وزارت  در  فعالیت  برای  بودند،  نیرو 
کردم و بعد از 2۵ روز ایشان تماس گرفتند و گفتند 
کار  به  مشغول  تهران  برق  در  و  شدم  پذیرفته  که 
شدم. از همان زمان، ارتباط من با ایشان بیشتر شد. 
دکتر  بودم،  قم  توزیع  مدیرعامل  که  دورانی  در 
منطقه  برق  شرکت  مدیرعاملی  پیشنهاد  احمدیان 
ای استان مازندران و گلستان به من دادند. ایشان با 
صداقت تمام درباره مشکات آن شرکت توضیح دادند 
و پیشنهاد کردند تا مسئولیت این شرکت را به عهده 
بگیرم. پیشنهاد ایشان همزمان بود با تغییر مسئولیت 
برق  شرکت  مدیرعاملی  از  حائری  مهندس  آقای 
منطقه ای آذربایجان به معاونت تولید شرکت توانیر 
و در شرکت برق  منطقه ای آذربایجان هم شخصی 
در سمت مدیرعامل حضور نداشت. من چون اهل 

آذربایجان بودم ترجیحم بر این بود که در آذربایجان مشغول شوم، اما نهایتا مدیرعاملی شرکت برق منطقه ای 
استان مازندران و گلستان را با توجه به تمایل و توصیه آقای دکتر احمدیان پذیرفتم و در آنجا مشغول به کار شدم. 
خاطره ای  می شناختید؟  مدیریتی  و  شخصیتی  ویژگی های  چه  با  عمدتا  را  احمدیان  دکتر  شما 
که تصدیق این خصایص ایشان باشد در ذهن دارید تا برای خوانندگان یادنامه بازگو برفمایید؟

 دکتر احمدیان فردی بسیار خوش اخاق، خوش برخورد و فروتن بودند. به یاد دارم روزی به دفتر ایشان مراجعه 
کردم اما چون وقت قبلی نگرفته بودم منتظر ماندم مهمانشان برود و سپس وارد اتاق شدم که با خوش رویی و 
فروتنی تمام برخورد کردند. ایشان فردی اخاق مدار و عاقمند به کاس های اخاقی و عاشق اهل بیت)ع( بودند. 
یک هفته در میان روزهای یکشنبه در منزل ایشان مراسمی برگزار می شد که هنوز هم این جلسات برقرار است. 
قرائت نماز مغرب و عشا، تدریس قرآن، سخنرانی و روضه خوانی از برنامه های این مراسم است. ایشان از نظر علمی 
شخصیت باسواد و یک دانشمند به تمام معنا بودند. تخصص و تعهد از ویژگی های برجسته دکتر احمدیان بود. 
همین اواخر که در بیمارستان بستری بودند به ماقاتشان رفتم اما اجازه حضور در اتاق نداشتم و از پنجره 
نگاهشان کردم و ایشان با وجود کسالتی که داشتند از دور دست تکان داد. بعد از آن دیدار، چهارشنبه عازم 
کربا شدم و جمعه همزمان با شب اربعین حسینی شنیدم که ایشان به رحمت خدا رفته است اما هنوز هم 

باور ندارم که ایشان از میان ما رفته اند.
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دکتر احمدیان جلوه تمام نمای بنده صالح خدا بود
عباس خالدنژاد، مدیر روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور

مدیرکل سابق روابط عمومی و بین الملل شرکت توانیر

برای اینجانب که سال های متمادی توفیق 
آشنایی و همکاری با شادروان دکتر محمد 
سخت  برایم  بسیار  داشته ام،  را  احمدیان 
بگویم. سخن  فقدانش  در  است  سنگین  و 

ایشان یکی از چهره های ارزشمند وتاثیرگذار 
صنعت انرژی کشور و انسانی متدین، فروتن، 
عالم و دلسوز بود که دست زمانه خیلی زود او را از 
ما گرفت و دوستدارانش را در غم واندوه نشاند.

به اذعان همه آن هایی که او را می شناختند 
از  اند،  داشته  برخورد  بار  یک  حتی  یا  و 

ایشان به عنوان مومنی خالص، بسیار وارسته و متواضع در عین حال عمیق، دقیق و هوشمند یاد می کنند. 
نگاه نافذ و توام با عطوفت او، چهره متبسم حتی در شرایط بسیار سخت و فشردگی کاری و صداقت در 
گفتار و رفتار، صبوری و پشتکاراز جمله ویژگی های دکتر احمدیان بود که مهر اورا در دل ها می نشاند.

شخصیت برجسته دکتراحمدیان را باید از ابعاد مختلف واکاوی کرد.
او مومنی خالص، مدیری توانمند و استادی فرزانه ، دوستی صادق و همراه بود. او به راستی جلوه تمام نمای 

بنده صالح خدا و ترجمان انسانیت به معنی واقعی کلمه بود.
زنده یاد دکتر احمدیان را می توان مدیری مدبر و معلم اخاق نام برد این انسان فرهیخته به پشتوانه ایمان 
و خلوص نیت و دانش و ظرفیت های باالی علمی خود جایگاه ممتازی را بین جامعه صنعتی و دانشگاهی 

کشور به دست آورده بود.
محبوبیت عمیق او بین همکاران صنعت برق و دانشگاهیان بیانگر تاش صادقانه و خدمت خالصانه او در 

عرصه صنعت و دانشگاه است.
در دوران مسئولیت صنعت برق کشور چه به عنوان مدیرعامل شرکت توانیر و چه در دوران معاونت اموربرق و انرژی 
خدمات ارزنده را به این صنعت و کشور کرد که آثار و برکاتی ماندگاری را برای این صنعت به همراه داشته است.

دکتر احمدیان، کار و خدمت به مردم را عبادت می دانست و همواره با وضو در محل کارش بود و لحظه ای 
از یاد و ذکر خدا غافل نبود.

این استاد فرهیخته معلمی دلسوز برای دانشجویان بود و نقشی تاثیرگذار در پرورش نیروهای توانمند و 
متعهد برای صنعت برق کشور داشت. 

حقیر دردوران همکاری نزدیک با این عزیز و درهمرامی و همسفری در ماموریت های مختلف و متعدد کاری به جز 
تدین، عزت نفس، بزرگواری، صبوری، حسن خلق، تدبیرآگاهانه و شوق خدمت به کشور ومردم چیزی دیگری ندیدم. 

زنده یاد دکتراحمدیان مدیری توانمند، استادی عالم و معلم اخاق بود.
حضور خیل جمعیت در مراسم مختلف این چهره ارزشمند و فرزانه، اعم از مراسم تشیع، تدفین و ختم، 
با دکتر احمدیان و شاخصی است در میزان عاقمندی  ارتباط عاطفی مردم حق شناس  بر  گواهی است 

مجموعه صنعت و دانشگاه به این خادم صادق کشور.
روحش شاد و یادش همیشه گرامی باد
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دکتر احمدیان، نمونه ای کم نظیر از یک مدیر متواضع
گفت وگو با نیره زمانی، مدیر اسبق دفتر مدیرعامل و هیات مدیره شرکت توانیر

شما به عنوان رئیس دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر در زمان مرحوم دکتر احمدیان با 
ایشان همکاری داشتید. این همکاری حدودا چقدر به طول انجامید؟

من حدود دو سال و نیم در دوران مدیریت توانیر در خدمت ایشان بودم؛ یعنی از روز اول ورود آقای دکتر تا زمانی 
که از سازمان توانیر رفتند.

از خصوصیات بازر ایشان لطفا چند مورد را بفرمایید.
آقای دکتر احمدیان فردی بسیار فروتن و متواضع بود. شاید اگر از هرکسی در مورد ایشان سوال کنید اولین 
چیزی که درباره ایشان بگویند همین خصوصیت باشد. آقای دکتر به قدری متواضع بودند که از ظاهرشان هم این 

خصلتشان به وضوح در نگاه اول مشخص می شد. 
زمانی که ایشان تازه به اداره ما تشریف آورده بودند از آنجاکه ابتدای کار بیشتر الزم می شد آقای دکتر را ببینم 
تا درباره روال کاری با ایشان صحبت کنم هر بار که از منشی ایشان درخواست وقت ماقات می کردم اقای دکتر 
برخاف بسیاری از مدیران دیگر بافاصله وقت ماقات می دادند و حتی خیلی اوقات پیش از اینکه من فرصت کنم 

به حضورشان بروم، خودشان شخصاً به دفتر من می آمدند. 
عاوه بر این، در رابطه با فروتنی ایشان همین بس که در برخورد با افراد با هر موقعیت و سمتی ایشان همیشه در 
سام کردن پیش قدم بودند و رفتار بسیار متواضعانه ای با اطرافیان و مراجعین داشتند. من شخصاً با خیلی از مدیران 

عامل کار کرده ام اما هرگز کسی را با خصوصیات فوق العاده ایشان ندیده ام.
آیا خاطره خاصی از زمان همکاری با مرحوم احمدیان دارید که برای مخاطبان ما بگویید.

دکتر احمدیان بسیار مردمدار و دلسوز بودند. در همین رابطه به خاطر دارم که در یک برهه زمانی نزدیک به پنجاه نفر از 
کارگران اداره توانیر با توجه به شرایط خاصی که داشتند طبق قانون باید بازخرید می شدند اما یک نفر از آنها هنوز بازخرید 
نشده بود. او هرروز به اداره مراجعه می کرد و از بخش اداری مالی می خواست که به کار خود ادامه دهد و بازخرید نشود. 
آقای دکتر هم در ماقات هایی که طبق روال کلی اداره ماهی یک بار با همکاران داشتند و در این فرصت همکاران 
مشکات خود را مطرح می کردند از این ماجرا باخبر شدند. آنگاه مسئول امور اجرایی را خواستند و از او پرسیدند چه 
راه حلی وجود دارد. مدیر امور اجرایی هم وقتی توجه و دلسوزی دکتر احمدیان را دیدند گفتند تنها راهی که وجود 
دارد این است که این آقا از توانیر به اداره کار شکایت کند و ما هم هیچ دفاعی از خودمان نکنیم و به این ترتیب 

وقتی دفاعی صورت نگیرد این آقا می توانند دوباره به کار خود بازگردند.
البته تا جایی که من به خاطر دارم آن آقا هم به خاطر احترامی  که برای آقای دکتر قائل بود به سختی راضی به 
شکایت از توانیر شد اما در نهایت آقای دکتر مشکل ایشان را حل کردند. او هم تا آخرین روز عمر مرحوم احمدیان 

همیشه این خاطره را تعریف می کرد و سپاسگزار دکتر بود. 
آقای دکتر احمدیان در مدت خدمت خود از پرسنل خودشان واقعاً حمایت می کردند و همه اطرافیان ایشان تا جایی 
که من به یاد دارم همیشه به خوبی از مرحوم احمدیان یاد می کردند. ایشان همچنین بسیار باماحظه بودند. گاهی 
که منشی ایشان می رفت و من به جای منشی در خدمت آقای دکتر بودم، کمی که می گذشت مرحوم می گفتند شما 

بروید و من خودم تلفن ها را جواب می دهم. این یکی از نمونه های برخوردهای خوب ایشان با پرسنل بود. 
زمان هایی که مرحوم احمدیان کار به خصوصی نداشتند با منشی ها و ارباب رجوع ها صحبت می کردند و به هیچ وجه 

با غرور با کسی رفتار نمی کرد. 
مرحوم احمدیان همچنین بسیار پرتاش و کاری بود و با وجودی که من گاهی به خاطر حجم کارها برخی کارتابل ها 
را به ایشان نشان نمی دادم، روزانه چندین کارتابل کار را انجام می دادند. سرعت و دقت ایشان در کار بسیار زیاد بود 

و با وجود تعداد زیاد جلسات و حجم باالی کار اصطاحا هیچ وقت کاری روی زمین نمی ماند. 
به عنوان جمله آخر باید بگویم که در مقام یکی از همکاران ایشان هرچه خوبی از آقای دکتر بگوییم کم گفته ایم و 

فوت ایشان هنوز هم باعث تأثر همه همکاران و اطرافیان شان است.
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روایت یک درخت پربار و افتاده
گفت وگــو بــا مــژگان مالیــری، مدیــر دفتــر مرحــوم دکتــر احمدیــان در شــرکت تولیــد و توســعه انــرژی اتمی

به  توجه  با  داشتید؟  همکاری  محمودیان  دکتر  مرحوم  مدتی  چه  بفرمایید  لطفا  ابتدا  در 
بود؟ احمدیان چه  مرحوم  بارز شخصیت  ویژگی  داشتید،  این مدت  ایشان طی  از  که  شناختی 
بنده بیش از ده سال به عنوان مدیر دفتر دکتر احمدیان در شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی در خدمت ایشان بودم.

می گذارند  صحه  آن  بر  هم  ایشان  اطرافیان  سایر  احتماال  که  احمدیان  دکتر  بارز  ویژگی های  از  یکی 
است  باال  بسیار  در صنعت هسته ای  استرس  و  کار  می دانید حجم  که  همان طور  بود.  و خوش رویی  صبر 
کار  با  مواجهه  در  دکتر  آقای  که  نشد  دیده  هم  بار  یک  سال ها حتی  این  تمام  در طول  حال  این  با  اما 
انعکاس دهند؛  اطرافیان خود  یا  دفتر  به  نحوی  به هر  را  آن  از  ناشی  بار عصبی  و  استرس  و  فروبسته ای 
طوری که خود من همیشه این اخاق ایشان را در دل تحسین می کردم و می گفتم ایشان صبر ایوب دارند. 
حتی بارها با وجود اینکه اطاع داشتم مشکلی جدی در کار پیش آمده و باعث نگرانی دکتر احمدیان شده 
است برخاف انتظارم به وضوح می دیدم که هیچ نشانه ناراحتی و نگرانی در چهره  دکتر دیده نمی شود و به 
همین واسطه حتی همکاران نزدیک ایشان نیز از مشکل پیش آمده و نگرانی آقای دکتر مطلع نمی شدند.

ایشان  و  ندیدیم  را  دکتر  اخم  و  تندی  دیگر  همکاران  از  هیچ یک  یا  من  هرگز  سال ها  این  تمام  در 
که  احترامی  این  البته  می کردند.  برخورد  اطرافیان  با  احترام  و  خوشرویی  با  حال  همه  در  همیشه 
رده های  پایین ترین  با  دکتر حتی  آقای  بلکه  نبود؛  باال  رده  همکاران  و  مدیران  مختص  تنها  کردم  عرض 
پیش دستی می کردند  در همه حال در سام کردن  ایشان  رفتار می کردند.  احترام  نهایت  با  نیز  سازمانی 
می کردند.   خداحافظی  و  می زدند  صدا  اسم  به  را  خدماتی  همکار  حتما  دفتر  از  خروج  هنگام  یا  و 
یکی دیگر از ویژگی های آقای دکتر که همیشه زبانزد همگان است ایمان و تقوای ایشان بود. ایمان مرحوم 
احمدیان همواره سرلوحه زندگی و کار و فعالیت های ایشان بود. دکتر احمدیان دائم الوضو بودند و قبل از هر 
جلسه و کاری وضو می گرفتند که البته از اعتقادات درونی و شخصیشان ناشی می شد. به واسطه همین ایمان 
هم در تصمیم گیری های مهم کاری و مسئولیت هایی که به عهده داشتند حتی اگر به ضرر شأن مدیریتی  

ایشان بود اول خدا را در نظر می گرفتند. 
آقای دکتر همیشه قبل از هر مصلحت اندیشی فردی، خدا را در نظر می گرفتند و برایشان بسیار مهم بود که 

دل کسی را نشکنند و تا حد  امکان کسی را ناراحت نکنند.
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یکی از خصوصیات دیگر آن مرحوم قدرت سخنوری ایشان بود. مرحوم احمدیان نفوذ کام زیادی داشتند و 
خیلی شیوا، خاصه، طبقه بندی شده و با تسلط کامل صحبت می کردند؛ به طوری که حتی اگر کسی بی سواد 
هم بود خیلی سریع منظورشان را متوجه می شد. البته با توجه به اینکه ایشان استاد دانشگاه بودند این خصلت 
از یک استاد چندان بعید نبود اما همان طور که می دانید کم نیستند استادانی که از این نعمت بی بهره اند.
عاوه بر این ایشان دستخط بسیار زیبا و نگارش بسیار خوبی هم داشتند که در همه نامه های اداری که با 

خط و نگارش ایشان است مشهود است.
مرحوم احمدیان همچنین فردی بسیار متعهد و مسئولیت پذیر بودند و امکان نداشت از موردی سرسری 
عبورکنند. دکتراحمدیان با توجه به تحصیات ومقامی  که داشتند مسئولیت های زیادی بر عهده داشتند 
انجام  احسن  نحو  به  را  امور  همه  که  کنند  مدیریت  طوری  را  خود  کارهای  می کردند  سعی  همیشه  اما 
انجام  بی دقتی  و  اهمال  با  کارها  شود  باعث  کارهایشان  باالی  حجم  نمی دادند  اجازه  هیچ گاه  دهند. 
اما  بگذارند  همکاران  سایر  و  معاون  منشی،  عهده  به  را  کارها  برخی  می توانستند  اینکه  با  حتی  شود. 
می رود.  پیش  اشکال  بدون  و  درستی  به  کار  که  می کردند  حاصل  اطمینان  مختصر  نظارتی  با  شده  اگر 
بسیاری  احمدیان  مرحوم  داشتند.  هم  خود  دانشجویان  به  نسبت  حتی  را  مسئولیت  و  تعهد  این  ایشان 
قرار  بودند  آنها  راهنمای  استاد  که  خود  دانشجویان  از  دسته  آن  با  اداری  ساعت  از  خارج  روزها  از 
بگذارند.  وقت  هم  دانشجویان خود  برای  می کردند  داشتند سعی  که  مشغله هایی  وجود  با  و  می گذاشتند 
آقای دکتر با وجود حجم کاری باالی خود همیشه با عشق و عاقه با دانشجویان خود برخورد می کردند 
انرژی  آنها  حضور  از  در واقع  می کردم  احساس  من  که  می کردند  رفتار  گرمی  با  و  دوستانه  چنان  و 
مانند  دقیقاً  و  بودند  متواضع  و  افتاده  بسیار  داشتند  که  باالیی  علمی  بار  وجود  با  دکتر  آقای  می گیرند. 
درخت پرباری بودند که درعین حال سربه زیر وافتاده است. یعنی اگر کسی ایشان را بیرون از محیط کار 
می دید به واسطه رفتار متواضعانه ایشان به هیچ عنوان نمی توانست حدس بزند چه پست و مقامی دارند. 
از دیگر خصوصیات آقای دکتر که همیشه برای من جالب بود ذهن قوی ایشان در زمینه ریاضی بود. یعنی حضور 
ذهن و تمرکز ایشان به قدری باالبود که بسیاری ازاوقات مباحث ریالی و ارزی را به صورت ذهنی محاسبه می کردند. 
اتمی  نیروگاه  اولین  می روند.  شمار  به  صنعت  این  در  چهره ها  باسوادترین  از  یکی  احمدیان  دکتر  آقای 
کشور در زمان آقای احمدیان در کشور راه اندازی وبه شبکه سراسری وصل شد. با وجود تمام مشکاتی 
کار  در  وخللی  خدشه  ندادند  اجازه  وقت  هیچ  احمدیان  مرحوم  داشت  وجود  نیروگاه  این  راه  سر  بر  که 
یک  عاوه بر اینکه  که  بود  این  احمدیان  دکتر  مهم  خصایص  از  یکی  بیفتد.  اتفاق  نیروگاه  این  یک  واحد 
پررنگی داشتند. بسیار  نیز در کارنامه خود عملکرد  اجرایی  بودند، در زمینه  شخصیت دانشگاهی وعلمی 

آیا خاطره ای از آقای دکتر احمدیان دارید که برای مخاطبان ما هم جالب باشد؟
از سال ها قبل  البیت )ع( بودند و  از خادمین اهل  ایشان  همانطور که همه اطرافیان آقای دکتر می دانند 
را  و تحت هر شرایطی جلسات هیات  داشتند  درمنزلشان هیات  یکشنبه  روزهای  در  میان  در  یک هفته 
موقعیت  و  مقام  وجود  با  دکتر  آقای  می گفتند  بودند  رفته  مراسم  این  به  که  می کردند. همکارانی  برگزار 
هم  خاطر  همین  به  و  هستند  پذیرایی  و  میزبانی  حال  در  مدام  مراسم  طول  در  دارند  که  اجتماعی 
کمک  پذیرایی  در  حداقل  یا  شوند   دکتر  مانع  می کردند  سعی  و  می شدند  معذب  همکاران  از  بسیاری 
رئیس  و  کارمند  کسی  واینجا  اوهستند  مهمان  همه  بودند  معتقد  نمی دادند.  اجازه  دکتر  آقای  اما  کنند 
نیست. همانطور که گفتم آقای دکتر با همه افراد حتی در پایین ترین رده هم با احترام رفتار می کردند.

از آنجایی که آقای دکتر با همه حتی با افراد ناشناس نیز با گرمی و صمیمیت برخورد می کردند، این خصلت ایشان 
همیشه برای تیم حفاظت مشکل ایجاد می کرد. حتی به یاد دارم یک بار یک فرد ناشناس با کوله پشتی به سمت 
آقای دکتر آمدند و تیم حفاظت مانع وی شدند اما آقای دکتر خیلی صمیمانه وی را پذیرفته و با او صحبت کردند. 
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شخصیت ایشان کاما به دور از هر فخر و غرور بود. هیچ وقت اتفاق نمی افتاد که مهمانی برای دکتر بیاید و ایشان در اتاقشان 
منتظر مهمانشان شوند؛ این در حالی است که کمتر مدیری این طور صمیمانه و بدون تکبر با مراجعان برخورد می کند. 
هر زمان مهمانی برای دکتر می آمد مرحوم احمدیان تا دم در به استقبال او می آمدند و هرپست و مقامی که 
داشت، با گرما و صمیمیت پذیرای او می شدند. هیچ وقت اتفاق نمی افتاد که ما برای کاری به اتاق مرحوم 
برویم و ایشان بافاصله از صندلی خود بلند نشوند و سرپا نایستند. حتی در جلسات هم هیچ گاه در راس میز 
نمی نشستند. به طور کلی نگاه ایشان به افراد به عنوان یک انسان بود و مقام هیچ کس برایشان در الویت نبود. 
در تواضع آقای دکتر همین بس که هر زمان با ما که پرسنل ایشان بودیم کاری داشتند از عبارت »زحمتی 
برایتان دارم« استفاده می کردند و به خاطر همین رفتارشان همه پرسنل احترام ویژه ای برایشان قائل بودند.

طبق تدابیر حفاظتی درب اتاق آقای دکتر ریموت داشت و همیشه باید به خاطر مسائل امنیتی بسته می بود 
تا کسی به جز منشی دفتر نتواند در را باز کند اما آقای دکتر نه تنها ریموت را با مسئولیت خودشان حذف 

کردند؛ بلکه در اتاقشان همیشه باز بود و هرکسی می توانست راحت وارد شود. 
بقیه جدا کنند. حتی در  از  را  به واسطه مقام و پستشان خود  نداشتند  اصًا دوست  آقای دکتر  واقع  در 
سفرهای کاری هم که بیشتر به بوشهر بود اگر یکی از مدیران ایشان را همراهی می کرد ترجیح می دادند 
کنند.  عبور  معمولی  مسیر  از  همراه همسفر خود  کنند  استفاده  دولت  مسیر مخصوص  از  اینکه  به جای 
درمجموع مرحوم احمدیان روحیات بسیار خاصی داشتند که از مردمداری و افتادگی ایشان ناشی می شد.

با توجه به اینکه آقای دکتر با همه رفتار گرم و دوستانه ای داشتند و از طرفی در دانشگاه و ادارات چهره 
شناخته شده ای بودند، بسیار پیش می آمد که در راهرو و دانشگاه و جاهای عمومی افراد مختلف سر صحبت 
را باز کنند و از مشکات خود به ایشان بگویند. اما من حتی یک بار هم به خاطر ندارم که دکتر با بی تفاوتی 
نسبت به مشکل کسی رفتار کرده باشند یا بگویند این مساله به من مربوط نیست؛ تا جایی که حتی من از ایشان 
می خواستم اجازه دهند من به آن افراد بگویم که با توجه به ضوابط موجود آقای دکتر نمی توانند این مشکل را حل 
کنند اما باز هم مانع می شدند و می گفتند اجازه دهید کمی درباره اش فکر کنیم؛ شاید توانستیم کمکی کنیم. 
در واقع ایشان برای همه شنونده خوب و دلسوزی بودند و تا حد توان کمک خود را از کسی دریغ نمی کردند؛ 
یعنی با وجود اینکه ما طبق روال سازمانی روزهایی را برای شنیدن مشکات پرسنل و مراجعین تعیین کرده 
بودیم بازهم آقای دکتر به همین روزها بسنده نمی کردند و آزادانه اجازه می دادند افرادی که مشکلی داشتند 

مشکلشان را در نمازخانه و راهرو و ... با ایشان مطرح کنند.
آقای دکتر به قدری به مشکات پرسنل و اطرافیان اهمیت می دادند که گاهی برای حل مشکات آنها خود 
را زیر بار مسئولیت های سنگین می بردند اما درنهایت چیزی که برای دکتر اهمیت داشت زنده نگه داشتن 

حس نوع دوستی و خیرخواهانه بود.
در پایان اگر مطلبی باقی مانده است که برای مخاطبان ما جالب باشد، بفرمایید.

به  احمدیان  دکتر  یاد  زنده  گفته ایم.  کم  بگوییم  هرچه  دکتر  آقای  کم نظیر  و  خوب  ویژگی های  درباره 
معنای واقعی یک انسان وارسته بودند و انسانیت و تدین ایشان تمام رفتار و گفتار وسلوکشان جلوه گر بود.
خدارا شاکرم که سعادت همکاری با ایشان را داشتم وامیدوارم بتوانم به عنوان شاگردی حقیرازاین معلم 
قراردهم.  اجتماعی  و  کاری  زندگی شخصی،  در  خود  سرلوحه  را  اخاق  و  کنم  الگوبرداری  اخاق  بزرگ 

سعدیامرد نکو نام نمیرد هرگز    مرده آنست که نامش به نکویی نبرند 
روحش شاد و یادش گرامی باد
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مصاحبه ها و یادداشت ها
یــادی از بنیان گــذار دانشــکده صنعــت آب و بــرق که اهل 
هیچ گونه خودنمایی نبود*                      احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران

که  بودند  نسل هایی  همواره  ایران  تاریخ  در 
رفع  و  بوم  و  مرز  این  پیشرفت  آنها  دل نگرانی 
مشکات مردم و دفاع از کیان این آیین و سرزمین 
بوده است؛ بسیاری از این کسان در پی هیچ گونه 
نبوده و نیستند و  خودنمایی و اظهار وجودی 
مایه تاسف است که چنین کسانی معموال بعد 
از سرنوشت غم انگیزی که پیدا می کنند کم و 
بیش شناخته می شوند. یکی از این مردان در 
روزگار ما، دوست فقیدم مرحوم دکتر احمدیان، 
معاون سازمان انرژی اتمی و بنیان گذار دانشکده 
صنعت آب و برق بود. شهید دکتر عباسپور، وزیر 
از  گروهی  و  ایشان  پیش،  نیرو 40 سال  وقت 
دوستان شان را در ستاد سازندگی آموزش وزارت 

نیرو به کار فراخواند.
طی همه این سال ها این گروه پیوسته در تب و تاب کارهای سنگین و گشودن گره های کاری بودند تا جایی 
که حتی از پیگیری مسائل شخصی خویش هم بازماندند. سابقه آشنایی من با دکتر احمدیان به حوزه ای 
برمی گردد که در آن کمتر شناخته شده و حتی کمتر گفته می شود که در آن زمینه فعالیتی داشته است. 
در آن سال های نخستین انقاب 3 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، آقایان محمد احمدیان، صادق 
قاضی زاده و محمد جعفری از همکاران فعال در نشریه ای بودند که با عنوان »امام و انقاب فرهنگی« منتشر 

می شد.
آن سال ها دانشگاه ها تعطیل بود و مفاهیمی تازه و نو وارد حوزه های علمی و گاه عمومی می شد که چندان 
آشنا نبود و طبعا دانشجویان بیش از دیگران به دنبال فهم این معانی بودند. یکی از تاش های جمعی که 
به انتشار آثاری انجامید و زمینه برگزاری کاس ها و اردوهای آموزشی برای دانشجویان دانشگاه های کشور 

را فراهم کرد.
تشکیل  را  بزرگ تری  جریان  و  می پیوستند  هم  به  مواقع حساس  در  که  بود  کوچک  تشکل های  همین   
ارایه  آثاری  بعضا  جمع  همین  که  است  جالب  بودند.  کارها  این  در  من  دوستان  از  تن   3 این  می دادند. 
می کردند که مربوط به زمینه های علوم انسانی بود و موجب شکل گیری کاس های آموزش عمومی در سطح 
دانشجویی می شد. بعدها همین دوستان »کتاب ماه علوم و فنون« را نیز هدایت می کردند که نزدیک به 90 

شماره آن منتشر شد. 
به هر حال درگذشت چنین خدمتگزار صدیق و متخصصی موجب کمال تاسف است. گرچه درازی و کوتاهی 
عمر به دست خداست ولی باید ساختاری اندیشیده شود تا چنین اشخاصی که از فرط دلبستگی به خدمت 
شود. پی گیری  و  سنجیده  آنها  مزاجی  وضع  مشخص،  ترتیباتی  در  می گذرند  هم  خود  سامت  از   حتی 
برای این دوست فداکار از خدا آمرزش می خواهم و برای خانواده و دوستان گرانقدرش اجر صبر از درگاه 

احدیت مسالت دارم.

* منتشرشده در روزنامه اعتماد 2 آبان
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دکتر احمدیان؛ مدیری خوش فکر و خالق
گفت وگو با محمود فتوحی، رییس دانشگاه صنعتی شریف

مدت زمان و نحوه آشنایی حضرتعالی با مرحوم دکتر احمدیان به 
چه صورت بوده است؟ 

مرحوم دکتر احمدیان دانشجوی دوره دهم، ورودی سال 13۵4 دانشکده 
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف بودند. البته ایشان سه یا چهار 
دوره قبل از ما وارد دانشگاه شده بودند، لذا سعادت نداشتم در زمان 
دانشجویی با ایشان آشنا شوم. در دوران انقاب اسامی، دانشجویان و 
دانشگاهیان نقش بزرگی در پیروزی انقاب داشتند و دکتر احمدیان نیز 
از دانشجویان متعهد و فعال آن دوره بودند. عاوه بر این اساتید دانشگاه، 
دکتر احمدیان را از بهترین دانشجویان دانشگاه می دانستند و ایشان سال 
1362 و با معدل بسیار خوبی در مقطع لیسانس از دانشگاه صنعتی 

شریف فارغ التحصیل شدند. 
هنوز  آنکه  با  احمدیان  دکتر  بودند،  نیرو  وزیر  عباسپور  شهید  که  زمانی  و  اسامی  انقاب  پیروزی  از  بعد 
تحصیاتشان در دوره لیسانس به اتمام نرسیده بود، اما نقش ویژه ای در »س ت اد س ازن دگ ی  و آم وزش  وزارت نیرو« 
داشتند و به همراه آقایان قاضی زاده، شکیبا و احسان، سازمان س ازن دگ ی  و آم وزش  وزارت نیرو را تشکیل دادند.  
بنده فارغ التحصیل سال 1364 از رشته برق دانشگاه صنعتی شریف هستم، قبل از اینکه دوره کارشناسی ارشد را شروع کنم 
در ستاد سازندگی و آموزش در خدمت آقای احمدیان بودم و فعالیت و اقدامات گرانقدر ایشان را مشاهده کردم. بعد از یک 
دوره ایشان برای ادامه تحصیل به کشور انگلستان و بنده به کانادا رفتم، بعد از بازگشت تعامل کاری ام با ایشان بیشتر شد. 
دکتر احمدیان در زمان وزارت چند وزیر در وزارت نیرو در سمت های حساس و مختلفی از جمله معاونت برنامه ریزی، 
مدیرعامل توانیر و معاون امور برق مسئولیت داشتند و اثرات بسیار خوبی در مجموعه صنعت برق برجای گذاشتند. 
ایشان بنیان گذار »شوراي پایایي شبکه برق کشور« بودند که با این اقدام قابلیت اطمینان شبکه های برق در 

شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع شکل گرفت. 
با توجه به شناختی که از دکتر احمدیان دارید، ایشان را دارای چه ویژگی های شخصیتی و مدیریتی 

برجسته ای می دانید؟ 
دکتر احمدیان از نظر علمی فردی باسواد و بسیار دقیق بودند، ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق کشور، دانشگاه 
شهید عباسپور و پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی عضو هیات علمی بودند و بنده در بسیاری از جلسات 
دفاع از پایان نامه های دانشجویان در خدمت ایشان بودم. دکتر احمدیان تعهد و تخصص را در کنار هم داشتند. 
ایشان از نظر اخاقی فردی متواضع بود ولی در عین حال مدیری خوش فکر و خاق محسوب می شد. دکتر احمدیان 
در سازمان انرژی اتمی نیز معاون بودند و نیروگاه اتمی بوشهر با تمام گرفتاری ها، در زمان ایشان وارد مدار شد و در 

به مدار آوردن این نیروگاه نقش ویژه ای داشتند.
تخصص دکتر در حوزه »برنامه ریزی شبکه های برق« بود و  این درس را با عمق زیادی تدریس می کردند، دکتر احمدیان 
معلمی بودند که با تسلط کامل بر مبحث برنامه ریزی شبکه های برق، مفاهیم تئوری و عملی را توامان به دانشجویان 
منتقل می کردند و کاس درس ایشان جذابیت خاصی برای دانشجویان داشت. مدیران فعلی صنعت برق عمدتا افرادی 
هستند که در دانشگاه صنعت آب و برق و در محضر دکتر احمدیان تحصیل و از تخصص و دانش ایشان استفاده کردند.  

اگر خاطره ای از ایشان دارید که برای دیگران آموزنده باشد، لطفا نقل بفرمایید. 
در هر زمان و هر جا که بنده با دکتر احمدیان تعامل داشتم، تواضع و فروتنی شان نظرم را جلب می کرد. اگر 
کسی ایشان را نمی شناخت و رفتار متواضعانه شان را می دید، باورش نمی شد که در چه سمت حساس و مهمی 
مشغول به خدمت هستند. کمتر کسی را می توان یافت که با چنین جایگاهی، آن قدر متواضعانه برخورد کند. 
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نقش بی بدیل دکتر احمدیان در توسعه آموزش صنعت آب و برق 
سعد اله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی

ــان  ــد احمدی ــر محم ــادروان دکت ش
عضــو گروهــی از پیشــگامان امــر 
ــه  ــد ک ــرو بودن ــوزش در وزارت نی آم
ــا مدیریــت  در ابتــدای دهــه 1360 ب
ــت  ــر وق ــر عباســپور وزی شــهید دکت
وزارت نیــرو نســبت بــه تاســیس 
و  آمــوزش  و  ســازندگی  ســازمان 
نیــز دانشــگاه صنعــت آب و بــرق 
)شــهید عباســپور( تحــت عنــوان 
مجتمــع آموزشــی و پژوهشــی در آن 
ســازمان اقــدام کردنــد. دکتــر محمــد 
احمدیــان یــک دوره 7 ســاله ریاســت 
ــل را در شــکل گیری و توســعه آمــوزش در صنعــت  دانشــگاه را برعهــده داشــتند. ایشــان نقشــی بی بدی

ــتند. ــده داش ــرق برعه آب و ب
دکتــر احمدیــان فــردی متدیــن، منظــم، دقیــق، پــرکار، متواضــع بــا دانــش عمیــق مهندســی بــرق بودنــد 
ــه  ــه انجــام می رســاندند. ب ــا دقــت و حساســیت کامــل ب ــد، آن کار را ب ــه هــر کاری ورود می کردن کــه ب
عنــوان اســتاد درس، کاس را طــوری اداره  کردنــد کــه بیشــترین بازدهــی و کیفیــت آموزشــی را داشــته 
باشــد. از برنامه ریــزی دقیــق هفتگــی و ترمــی تــا تدویــن و ارائــه کامــل محتــوای عمیــق درس و نهایتــا 

ــا اســتاندارد الزم را عنایــت خــاص داشــتند. ــات میان تــرم و پایان تــرم ب برگــزاری امتحان
در امــر پژوهــش، توجــه بــه جنبــه کاربــردی و حــل معضــات کشــور، کارهــای تحقیقاتــی بــا کیفیــت 
ــات  ــان در مج ــل کارش ــرق، حاص ــت ب ــکات صنع ــایی از مش ــن گره گش ــد و ضم ــام می دادن ــاال انج ب

ــا ضریــب کیفــی بــاال بــه چــاپ رســیده اســت.  معتبــر ب
دکتــر محمــد احمدیــان در جایــگاه مدیــر، ضمــن صــرف وقــت کافــی بــرای بررســی امــور، از مشــورت 
افــراد متخصــص و بــا تجربــه بســیار اســتقبال می کردنــد و یــادگار گران قــدری در توســعه صنعــت بــرق 

ــه جــای گذاشــته اند. کشــور از خــود ب
ایشــان بــا وجــود مســئولیت اجرایــی ســنگین، اهتمــام بســیار زیــادی بــه حفــظ کیفیــت و نظــم آموزشــی 
در کاس درس خــود داشــتند و متاســفانه در هفتــه دوم نیمســال تحصیلــی جــاری در کاس درس دچــار 

ســکته قلبــی شــدند. 
بــا درگذشــت ایشــان، کشــور مدیــری، مدبــر و مخلــص و دانشــگاه شــهید بهشــتی اســتادی دانشــمند و 

متواضــع را از دســت داد. روانشــان شــاد و یادشــان گرامــی بــاد.
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»محمد«، نامی برازنده شخصیتی ستودنی در صنعت برق 
دکتر علیرضا یزدی زاده، معاون برنامه ریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا، استاد دانشگاه شهیدبهشتی

نامی  شک  بدون  احمدیان  محمد  دکتر  نام 
همچون  افرادی  ذهن  در  زیبا  و  جاودانه 
حقیر است که  فرصت کار کردن با ایشان را 
داشته اند. اسمی برازنده شخصیتی واال، اسمی 
با مسمای واقعی، گاهی اوقات به نظر می رسد 
خود خداوند در بعضی از تصمیمات و اتفاقات 
این دنیا نقش مستقیم داشت و شاید انتخاب 

اسم ایشان هم مشمول این قضیه باشد. 
برای من سخت است از برخی از افعال و کلمات 
استفاده کنم چون واقعا هنوز هم نمی خواهم 
باور کنم ایشان از میان ما رفته است، اما به هر 
با شادروان احمدیان  حال سابقه آشنایی من 
به حدودا سی سال قبل باز می گردد. آن روزها 
من دانشجوی فوق لیسانس بودم و برای کاِر 
یا در  توانیر  بود. کار کردن در شرکت  انتخاب خوب  نیرو یک  با درس به صورت طبیعی وزارت  همزمان 
مجتمع آموزشی پژوهشی شهید عباسپور وقت، دو گزینه بودند و خوشحال هستم که دومی را انتخاب کردم 
تا فرصت آشنا شدن با یکی از بندگان صالح خدواند را داشته باشم. آن روزها اساسا فردی با مدرک دکتری 

کمتر در جامعه به چشم می خورد آن هم فارغ التحصیل از خارج از کشور و یک دانشگاه خوب!
 شاید دانش آموختگان بیشتر ترجیح می دادند که در زمان جنگ و بعد از جنگ مدتی در محل تحصیل خارج از 
کشور بمانند. ایشان خوب از این جهت حداقل در مجموعه ای که من کار می کردم تا حدود زیادی منحصر به فرد 
بودند خصوصا اینکه سابقه تحصیلشان در ایران نیز در دانشگاه شریف و حسب گفته هم کاسی های ایشان از 
بهترین های دوره خودشان بودند. در حوزه سیستم های قدرت ایشان فردی با دانش روز دنیا و عملگرا و کاربردی 
بودند. با نگاهی به تزهایی که ایشان در مقاطع مختلف راهنمایی کرده اند به سادگی می توان به این موضوع پی برد.

این تنها جنبه ای نبود که از ایشان یک شخصیت کاریزما می ساخت، بلکه جنبه دیگری از شخصیت ایشان که 
آن روزها و این روزها کمتر پیدا می شود در واقع خضوع ایشان بود که من فکر می کنم بخشی از آن ممکن است 
اکتسابی بوده باشد، اما قطعا بخش دیگری ملهم از دمیده شدن روح الهی در وجود بندگان خوبش است. قصد 
اغراق ندارم ولی واقعا این ویژگی در ایشان در حد اعا وجود داشت. شاید بتوان از عبارت مطلق استفاده کرد. 
جنبه شخصیتی دیگری که ایشان داشتند و واقعا این نیز می توانست برای فردی مثل من الگو باشد، مهربانی 
ایشان بود. واقعا من ندیده بودم که ایشان اطاع داشته باشند که احیانا کسی از ایشان دلخور باشد و دلجویی 
نکرده باشند. اگر چه که اساسا کمتر هم دیده بودم که کسی از ایشان رنجیده باشد. این که عرض کردم نام 
ایشان بسیار برازنده ایشان بود، یعنی محمد و احمد به این دالیل است چون واقعا مشخصه هایی که انسان از 
پیامبر می شنود در وجود ایشان متبلور بود. صبر و شکیبایی در همه امور خصوصا در شرایطی که ممکن بود 
تنش های کاری وجود داشته باشد، شنیدن همه نقطه نظرات، اداره خوب و عادالنه جلسات مختلفی که الزم 
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بود در آن ها تضارب آرا صورت پذیرد و نیز اعتقاد به لزوم توجه به مبانی مدیریت در اتخاذ تصمیمات از مواردی 
بودند که برای من بسیار آموزنده بودند. یادم می آید که آن سال ها برای آموزش مبانی مدیریتی در شورای 
دانشگاه به ابتکار و توصیه ایشان، از جناب آقای دکتر طوسی دعوت کرده بودیم و ایشان جلسات یک ساعته 
ای را برگزار می کردند. یا بعدها به یاد دارم زمانی که در شرکت توانیر حضور داشتند، مدیران شرکت های 
برق منطقه ای و نیروگاه ها را در ستاد دعوت کرده و آموزش های مرتبط مدیریتی برای آن ها برگزار می کردند. 
این چیزی است که در ما مهندس ها کمتر التزام اعتقادی و التزام عملی به آن وجود دارد چون خود را 
معموال عامه دهر می دانیم و معموال معتقدیم می توان با داشتن دانش مهندسی همه چیز را تحلیل کرد. 
خیلی از مضامینی که هر روزه شعار آن را انسان می شنود، ایشان حاال یا به صورت ذاتی از توان مدیریتی 
برخوردار بودند و اجرا می کردند یا مطالعه داشتند و اجرا می کردند. به عنوان نمونه اگر برگردید به عقب 
ماحظه می کنید که ایشان از ابتدا اعتقاد به جوان گرایی داشتند و واهمه ای از سپردن کار به جوانان نداشتند.

دو  متاسفانه  رفته اند.  ما  کنار  از  ایشان  کنم  باور  ندارم  دوست  که  می کنم  عرض  دل  ته  از  واقعا  را  این 
دست  از  ناباورانه ای  صورت  به  را  بودند  من  عاقه  مورد  )نه شخصی(  اجتماعی  زندگی  در  بسیار  که  نفر 
دکتر  آقای  شادروان  مرحوم  ماندگار  چهره  یکی  می خورم:  تاسف  می افتم  آن  یاد  به  موقع  هر  که  داده ام 
سجایای  از  برخوردار  واقعا  نیز  ایشان  که  بودند  تهران  دانشگاه  در  ارشدم  دوره  پایان نامه  استاد  لوکس 
اخاقی باالیی بودند و یکی هم عزیز اخیرا از دست رفته ما مرحوم شادروان آقای دکتر محمد احمدیان. 
یک نکته جالب دیگر در شخصیت ایشان این بود که به شدت از اینکه غیبت بکنند یا در حضور ایشان غیبت 
از کسی بشود پرهیز داشتند، خصوصیتی که واقعا کم پیدا می شود. همچنین به شدت از اینکه در مورد 

دیگران و شخصیت دیگران قضاوت کنند پرهیز داشتند.  
میل بیش از حد معمول به دنیا و امور دنیوی آفت بزرگی برای همه آحاد بشر است. مشکل امروز ما که 
به نوعی به موضوع عدم اعتماد قشر جوان به مسئولین منجر شده نوعا به همین آفت بازمی گردد و شاید 
»وقفوهم انهم مسئولون« کار دست بسیاری از ما در آن دنیا بدهد چرا که اغلب و هر کسی به اندازه خودش 
در مقام الگو و الگوسازی در واقع نقصان داشته ایم.   اما آن هایی که با زندگی »محمد آقا« آشنایی دارند 
می دانند که ایشان در این زمینه نیز واقعا وارسته بودند و »عاش وحیدا«. ای کاش افراد مثل ایشان می ماندند 
و جا برای مصور کردن آن ها در نظام ما بیشتر وجود داشت تا بلکه جوانهایمان بیشتر با خوب و خوب ها آشنا 

و انسان های »همه چیز تمام« را بشناسند.
خاطرات زیادی از ایشان در ذهن من هست که برخی مربوط به دوران کار در دانشگاه است، برخی مربوط 
به مسافرت هایی است که با ایشان رفتیم خصوصا سفر به مصر  و برخی مربوط به دوران کار در وزارت نیرو 
است. شاید بهترین خاطره دوران دانشگاه خاطرات مربوط به بازدید مرحوم آیت اهلل هاشمی، رییس جمهور 
وقت از دانشگاه شهید عباسپور وقت بود که من به خاطر دارم ایشان ضمن برنامه ریزی دقیق برای تک تک 
دقایق آن بازدید روز قبل از بازدید گفتند برای اینکه مطمئن بشویم برنامه ریزی درست است، خوب است 
که یکبار کل فرآیند را شبیه سازی کنیم. خوب طبیعتا آن روز مملو از خاطرات شیرین و به یاد ماندنی 
است. در مسافرت ها شاید نقل این خاطره جالب باشد که ایشان بسیار عاقمند بودند که برای ادای احترام 
به مقام حضرت زینب )س( و راس الحسین )ع(که گفته می شود در مصر است بروند. در سفری که به مصر 
داشتیم نیم روزی را خیابان به خیابان می گشتیم تا آن محل را پیدا کنیم. عاقه ایشان به اهل بیت به هر 
حال زبان زد است. آن سفر اگرچه یک سفر علمی و به منظور ارائه سخنرانی در یک کنفرانس علمی انجام 
می شد، اما به هر حال معنویت همواره عجین با زندگی روزمره، علمی و کاری ایشان بوده است. در سال های 
فعالیت در وزارت نیرو و صنعت برق نیز من افتخار داشتم مدتی در وزارتخانه و بعد هم در سابا در خدمت 
ایشان باشم. در موضوع افزایش بهره وری نیز رشدهای چند برابری فعالیت های سابا در آن سال ها واقعا 
مدیون حمایت های ایشان است. آن روزها نیز واقعا روزهای سخت و در عین حال به یادماندنی هستند.  
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دکتر احمدیان مدیری بی ادعا، افتاده و صبور
گفت وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

شـناخت شـما از دکتـر احمدیـان مربـوط بـه چـه 
زمانـی اسـت؟ 

نزدیـک به 40 سـال اسـت که دکتـر احمدیان را می شناسـم؛ 
یعنـی از سـال 13۵9 و فعالیت در سـتاد سـازندگی و آموزش 
وزات نیـرو. ایشـان از دانشـجویان دانشـگاه شـریف و بنـده از 
دانشـجویان دانشـگاه تهـران بـودم کـه بـا دکتر عباسـپور کار 
می کردیـم. دوسـتی و همـکاری مـا در دوره هـای بعـدی نیـز 
کـه ایشـان در شـرکت توانیـر و وزارت نیـرو مسـئولیت های 
جلسـات  در  داشـت.  ادامـه  داشـتند،  عهـده  بـه  مختلفـی 
مختلـف حـوزه صنعـت برق بـه خصـوص در جلسـات مربوط 
بـه راه انـدازی بـازار بـرق ایـران در خدمـت ایشـان بودیـم. 
ویژگی هـای  چـه  بـا  را  احمدیـان  دکتـر  شـما 
می شـناختید؟  علمـی  و  مدیریتـی  شـخصیتی، 
ایشـان فـردی منضبـط، دقیـق و مرتـب بودنـد و تمامـی 
جلسـات و ماقات هـا بـا ایشـان سـر وقـت و بـدون تغییـر 

برنامـه ای برگـزار می شـد. دکتـر همیشـه لبخنـد بـر لـب داشـتند و آرامـش در چهره شـان موج مـی زد، به 
طـوری کـه در جلسـات پرتنـش، آرامش دهنـده افـراد بودند. ایشـان فـردی بسـیار منصف و خالـص بودند. 
مـن از نظـر اخاقـی کمتـر کسـی را مثـل ایشـان دیـده ام. با همـه فشـار کاری که روی ایشـان بـود توجه 
زیـادی بـه خانـواده داشـتند. در عیـن حـال کـه مسـئولیت و شـغل خـود را به خوبـی مدیریـت می کردند، 

توجهشـان بـه خانـواده نیـز بـود و از آن هـا غفلـت نمی کردند.   
دکتـر احمدیـان از نظـر علمـی کامـا دارای بلـوغ و در عیـن حال فـردی بدون ادعا بـود. به یـاد دارم که از 
همـان سـال ۵9 هـرگاه فرصتـی داشـتند هر چنـد کوتاه، مشـغول مطالعه می شـدند چه مطالعـات علمی و 
چـه مذهبـی. ایشـان در زمینـه علمـی کاما به روز و مسـلط بـه موضوع بودند و پختگی ایشـان در مسـائل 
علمـی بـر همـگان مشـهود بـود. دکتر احمدیـان چنـان عاقمند بـه موضوعات علمـی بودند کـه اگر فردی 

در ایـن زمینـه شـروع بـه صحبت می کـرد، صبورانه و بـا دقت فراوانـی مباحث را می شـنیدند. 
به نظر شما این ویژگی های مثبت چگونه در ایشان پرورش یافته بود؟ 

قطعـا اصالـت خانوادگـی و محیـط از مهمتریـن دالیـل پـرورش چنیـن شـخصیتی اسـت. دکتـر احمدیان 
شـخصیتی بودنـد کـه بـه ندرت می توان مشابه شـان را پیـدا کرد. آرامـش، افتادگی و صبوری خاص ایشـان 
زبانـزد همـه دوسـتان و همـکاران اسـت. تمـام لحظاتـی کـه بـا ایشـان داشـتم درس و خاطره بـوده و باور 

درگذشـت چنین شـخصیتی برایم سـخت اسـت. روحشـان شـاد. 
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رونق بی سابقه صنعت نیروگاهی با مدیریت دکتر احمدیان 
ابراهیم خوش گفتار، نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

آقــای دکتــر احمدیــان انســانی صبــور، 
آرام، متیــن، ســاده و متفکــر بــود و 
ســاده،  و  آرام  چهــره ای  علی رغــم 
درونــی پــر از هیجــان و تصمیــم اجــرا 
ــنایی  ــت. آش ــوری داش ــه خودخ و البت
مــن بــا دکتــر از ســال 77 شــروع 
ــزی  ــت برنامه ری شــد کــه ایشــان معاون
وزارت نیــرو را عهــده دار شــد و به دلیــل 
ــرمایه گذاری  ــرکت س ــئولیتم در ش مس
در  شــرکت  ســهام دار  کــه  صبــا 
شــرکت های توزیــع بــرق اســتانی و 
مدیریــت تولیــد بــرق )بهره بــرداری 

نیروگاهــی( بــود، در جلســه ای بــا حضــور ایشــان شــرکت داشــتم. در آن جلســه خاطــرم اســت کــه اعــام 
ــد.  ــه می کنی ــما چ ــد ش ــوال دارن ــازرس س ــز ب ــدارد و مراک ــرکت ها ن ــی در ش ــچ نقش ــا هی ــردم: صب ک
اعتــراض مــن را پذیرفــت و فرمــود: بیــا بــا هــم برنامــه ای بریزیــم کــه طــی چنــد ســال آینــده شــرکت ها 

ــوند. ــارت اداره ش ــون تج ــاس قان ــر اس ب
ــات  ــکاری و جلس ــان، هم ــر احمدی ــط دکت ــرژی توس ــرق و ان ــور ب ــت ام ــئولیت معاون ــرش مس ــا پذی ب
ــر و  ــا توانی ــاد و مشــترکی ب ــا و مســائل بســیار زی ــره مپن ــت در هیات مدی ــاد شــد. عضوی مشــترکمان زی
معاونــت بــرق در مــورد کارخانجــات تولیــدی تجهیزاتــی برقــی و پارســیان و مپنــا و شــرکت های دیگــر 
ــه انجــام رســید.  ــود ب ــاد آن گذاشــته شــده ب ــن دوره بنی ــا داشــتیم و کارهــای بســیاری کــه در ای صب

احمدیان فردی بود استراتژیک و کارهای بسیار بزرگی در صنعت برق ایران انجام داد.
ورود ســرمایه گذاری خصوصــی در تولیــد بــرق در دوره مدیریــت دکتــر در معاونــت امــور بــرق وزارت نیــرو 
ــه  ــور وارد عرص ــرمایه گذاری کش ــای س ــرکت ها و بنیاده ــر ش ــا اکث ــن دوره تقریب ــت. در ای ــورت گرف ص
ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق شــدند. اولیــن واگــذاری نیروگاه هــا بــه بخــش خصوصــی در آن دوره  بــا 
واگــذاری نیــروگاه زرگان طبــق اقدامــات قبلــی انجــام شــد و مــدل ســرمایه گذاری BOT وBOO بــرای 

واحدهــای نیروگاهــی بزرگــی بــه اجــرا درآمــد.
ــاز  ــه امتی ــرمایه گذاران اولی ــه س ــد ب ــرمایه گذاری کنن ــذب س ــد ج ــی می خواهن ــا وقت ــام دولت ه تم
می دهنــد. دکتــر احمدیــان هــم بــا درایــت ایــن مهــم را به خوبــی انجــام داد و در آن دوره ســرمایه گذاری 
در حــوزه بــرق بســیار جــذاب بــود. به گونــه ای کــه ســازمان توســعه بــرق ایــران به عنــوان متولــی ایــن 

امــر چنــد-ده مجــوز صــادر کــرد و ســرمایه گذاری خوبــی در یــک دوره بــه انجــام رســید.
ــرژی اتمــی انســانی بســیار متدیــن صدیــق  ــا ایــن وصــف تنهــا بایــد گفــت وزارت نیــرو و ســازمان ان ب

ــت داد. ــده را از دس ــت و تصمیم گیرن ــا درای ــور و ب صب
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تعامل بی نظیر دکتر احمدیان با بخش خصوصی
جمشید بردبار، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت الکترونیک افزار آزما

حضرتعالــی چــه مــدت بــا مرحــوم دکتــر احمدیــان آشــنایی داشــتید و شــیوه آشــنایی و 
مــراوده شــما بــا ایشــان چگونــه بــوده اســت؟ 

ــه دوران  ــذا آغــاز آشــنایی و ارتبــاط مــا ب ــد ل ــدر بنــده بودن ــان پســردایی پ پــدر مرحــوم دکتــر احمدی
کودکــی بازمی گــردد و قدمــت ایــن دوســتی حــدودا 60 ســاله اســت. در آن روزهــا مــا ســاکن اصفهــان 
و آقــای دکتــر ســاکن خوانســار بودنــد. در رفــت و آمدهــای خانوادگــی بــا هــم فوتبــال و شــطرنج بــازی 
می کردیــم. آقــای دکتــر شــخص باهــوش و بااســتعدادی بودنــد و در همــان دوران بــازی هــم تنهــا کســی 

کــه می توانســت در بــازی از مــن برنــده شــود، ایشــان بــود.
 دوره بعــدِی دوســتی و همراهــی مــا مربــوط بــه دوران دانشــجویی می شــد. مــن از آقــای دکتــر بزرگتــر 
ــد از ورود  ــم بع ــل می کردی ــک رشــته تحصی ــا چــون در ی ــودم ام ــر وارد دانشــگاه شــده ب ــودم و زودت ب
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ــر در  ــزه دکت ــوش و انگی ــم. ه ــک کاس بودی ــی در ی ــای درس ــی واحده ــگاه، در برخ ــه دانش ــان ب ایش
تحصیــل آنچنــان قــوی بــود کــه در جمــع دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا میانگیــن معــدل و 

ــد.  ــی برخــوردار بودن ــد و از ســطح علمــی باالی ــدل 19 را کســب می کردن ــر از 13، مع نمــرات کمت
ــی  ــش خصوص ــن در بخ ــدند و م ــی ش ــازمان های دولت ــی وارد س ــام دوران تحصیل ــد از اتم ــان بع ایش
مشــغول بــه فعالیــت شــدم کــه بــا ایــن شــرایط، ارتباطــات مــا نســبت بــه قبــل کمتــر شــد و مشــغله 
ــیس  ــد از تاس ــیم. بع ــته باش ــادی داش ــی زی ــای خانوادگ ــه رفت وآمده ــی داد ک ــازه نم ــم اج کاری ه
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و حضــور مــن بــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره ســندیکا، ارتبــاط بــا دکتــر 
ــف  ــا در جلســات مختل ــد بیشــتر شــد و م ــر بودن ــل توانی ــرو و مدیرعام ــر نی ــاون وزی ــه مع ــان ک احمدی
پیگیــر حــل مشــکات شــرکت های عضــو ســندیکا و فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت بــرق بودیــم کــه 
ــا بخــش خصوصــی همراهــی و  ــان ب ــر احمدی ــدازه دکت ــه ان ــچ کســی ب ــوان گفــت هی ــه جــرات می ت ب
همــکاری نداشــته اســت. ایشــان در آن روزهــا کمــک زیــادی بــه بخــش خصوصــی کردنــد کــه هیچــگاه 

فرامــوش نخواهــد شــد. 
ــخصیتی،  ــای ش ــه ویژگی ه ــا چ ــا ب ــدت عمدت ــن م ــی ای ــان را ط ــر احمدی ــما دکت ش

مدیریتــی و علمــی می شــناختید؟ 
آقــای دکتــر از لحــاظ اخاقــی فــردی بســیار خــوش رو و خــوش اخــاق بودنــد بــه طــوری کــه در محیــط 
ــه  ــت حــال همــکاران و شــرکت هایی را ک ــه رعای ــری متواضــع ک ــد. مدی کار همــه شــیفته ایشــان بودن
ــی ایشــان قاصــر اســت.  ــات متعال ــان اخاقی ــان از بی ــد. زب ــرو همــکاری داشــتند، می کردن ــا وزارت نی ب
ویژگی هــای برجســته ایــن شــخصیت بــرای همــه ثابــت شــده بــود چنانکــه در مراســم تشــییع از همــه 
ارگان هــا و نهادهــا شــرکت کــرده بودنــد و از نبــوغ، اســتعداد و شــخصیت واالی ایشــان ســخن می گفتنــد.  
ــراغ راه  ــد چ ــه می توان ــد ک ــن داری ــان در ذه ــده از ایش ــره ای آموزن ــخصا خاط ــر مش اگ

ــد.  ــل بفرمایی ــا نق ــد، لطف ــئوالن باش ــایر مس س
ــوان تحــت عنــوان خاطــره مطــرح کــرد امــا سیاســت و مبنــای کار آقــای دکتــر  ایــن موضــوع را نمی ت
احمدیــان ایــن بــود کــه وقتــی بــرای حــل مشــکات ورود می کردنــد، آن مشــکل را بــه صــورت ریشــه ای 
ــود کــه در گرفتــن تصمیمــات و انجــام کار، عدالــت رعایــت  ــر ایــن ب حــل کننــد. همیشــه تاششــان ب
شــده و کســی مــورد ظلــم واقــع نشــود. ایشــان مســئولیت های باالیــی داشــتند امــا عاقــه ای بــه میــز 
ــجاعت و  ــان ش ــات و اقداماتش ــه تصمیم ــد. در هم ــورد می کردن ــه برخ ــتند و متواضعان ــگاه نداش و جای
فــداکاری نمایــان بــود و از قــدرت حاکمیتــی خــود سوءاســتفاده ای نکردنــد. هماننــد دکتــر احمدیــان بــا 

چنیــن خصایصــی در ایــن کشــور کــم اســت. 
از نظر شما این خصایص مثبت چگونه در ایشان رشد و نمو پیدا کرده بود؟

اولیــن جایــی کــه انســان در آن پــرورش می یابــد، خانــواده اســت. مــردم خوانســار بــه درســتی و صداقــت 
معــروف هســتند، ایشــان نیــز در چنیــن محیــط و در خانــواده ای متعهــد، مذهبــی و بی آالیــش  بــزرگ 
ــد و در  ــی نبودن ــرد مادی گرای ــان ف ــر احمدی ــو را داشــتند. دکت ــل نیک ــن خصای ــه ای ــد و هم شــده بودن

مســیر کار و زندگــی، منافــع شــخصی خــود را دنبــال نمی کردنــد. روحشــان شــاد 
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مدیری که بر دل ها مدیریت کرد
سعید مهذب ترابی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیر عامل اسبق شرکت برق منطقه ای یزد، توزیع تهران بزرگ و سابا

مـا دانشـجویان اولیـن دوره علمـی و کاربـردی صنعـت بـرق بودیـم. ایـن دوره بـا ابتـکار شـهید عباسـپور 
وجوانانـی از قبیـل مرحـوم احمدیـان و دوسـتان هم فکـرش بـا هـدف آمـوزش و تربیـت مهندسـین بـرق 
کاربـردی بـرای توسـعه صنعـت بـرق شـکل گرفته بـود. از یـک هفته قبـل خبر شـده بودیم که قرار اسـت 
بچه هـای دوره اول ماقاتـی بـا اقای هاشـمی رفسـنجانی کـه فکر کنم آن زمـان یعنی زمـان جنگ، رییس 

مجلس شـورای اسـامی بودند، داشـته باشـند.
دوره اولی هـای دانشـگاه شـهید عباسـپور خـوب یادشـان هسـت، حـدود خـرداد و یـا تیر سـال 62 بـود. از 
یـک هفتـه قبـل خبـر شـده بودیم کـه قـرار اسـت بچه هـای دوره اول ماقاتی با اقای هاشـمی رفسـنجانی 
کـه فکـر کنـم آن زمـان یعنـی زمـان جنـگ، رییـس مجلـس شـورای اسـامی بودند، داشـته باشـند. یک 
روز بعدازظهـر گـرم تابسـتانی دانشـجویان دوره اول دانشـگاه شـهید عباسـپور، ازقبیـل خوش خلـق، جـواد 
احمـدی، احمـد رضایـی، خرم و پرویـز ضیایی، حسـنعلی اکرامیان، صباغ زادگان، موسـوی، مجـرد، جلودار، 
زمـان حسـینی، دوزبخشـیان، مرحـوم بیگـی، مرحـوم زینلـی، حاتمـی، سـرعتی، طایـی، طالبی، حسـین 
مشـهدی، فراهانی، سـهیلی، نبوی زاده، حسـن زاده، حسـن هاشـمی، کاهـه، جباری، جعفـری، حاجی زاده 
و.. بـه همـراه اسـاتید وقـت دانشـگاه از قبیـل مشـکات، آقامحمـدی، قاضـی زاده، مرحـوم پورنقی و... سـوار 

اتوبـوس شـدیم بـه محـل ماقات کـه فکر کنـم حوالی پاسـتور بود رهسـپار شـدیم.
یـادم اسـت کنـار پنجـره نشسـته بـودم و از شیشـه خاک گرفتـه پنجـره اتوبـوس بـه خیابـان و رفـت وآمد 
مـردم نـگاه می کـردم. چهـار سـال از انقاب گذشـته بود، شـرایط خاص انقـاب، بیرون رفتـن متخصصین 
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خارجـی، جنـگ تحمیلـی و الزامـات و نیاز هـای آن، آینـده کشـور و مـردم سـرزمینم در فکـر آن روز هـای 
جوانـی مـن وهـم دوره هایـم غوغایـی از ابهام، ولـی امیـدواری ایجاد کـرده بود.

مـا دانشـجویان اولیـن دوره علمـی و کاربـردی صنعـت بـرق بودیـم. ایـن دوره بـا ابتـکار شـهید عباسـپور 
وجوانانـی از قبیـل مرحـوم احمدیـان ودوسـتان همفکـرش بـا هـدف آمـوزش و تربیـت مهندسـین بـرق 

کاربـردی بـرای توسـعه صنعـت بـرق شـکل گرفتـه بـود.
هـوا بـه شـدت گـرم بود و باز بـودن پنجره ها کمکی بـه تهویه هوا نمی کـرد وبه نوعی بچه هـا را کافه کرده 
بـود و حرف هـا و مزه پراکنی های دوران جوانی هم افاقه نمی کرد. در خیابان و سـرکوچه ها یادمانی از جوانان 
تازه شهید شده به چشم می خورد و مردمی محکم که واقعا معلوم نبود آن موقع روز در خیابان چه می کنند.

اتوبوس هـا بـه مقصـد رسـید و بـه سـرعت تشـریفات بازرسـی تمـام شـد و رفتیم تو یـک اتاق بـزرگ روی 
زمیـن نشسـتیم. علی رغـم اینکـه اتـاق خیلـی بـزرگ بـود تهویه مناسـبی هم داشـت، ولـی باز هـم بچه ها 
بـه نوعـی کافـه بودنـد. بچه هـا دوزانو یـا چهارزانـو رو زمین چسـبیده به هم نشسـته بودند وتـو اتاق فقط 
یـک صندلـی بـه چشـم می خـورد کـه روبـرو همـه مـا بـا دقـت جانمایی شـده بـود و مشـخص بـود محل 

نشسـتن آقای هاشـمی است.
خیلـی زود اقـای هاشـمی آمد وروی صندلی نشسـت. در چهره آقای هاشـمی خسـتگی موج مـی زد، ولی با 
لبخنـد همیشـگی بـه مـا خـوش آمد گفـت. علی رغـم رفتـار صمیمانه ایشـان، بچه ها بـه نوعی تحـت تاثیر 

جـو قـرار گرفته بودند و سـکوت کاملـی بر فضـا حکمفرما بود.
مـا نمی دانسـتیم برنامـه چیسـت تـا اینکه بـه یکباره یـک جوان خوش سـیما حـدود 27،28 سـاله از صف 

جلـو بلنـد شـد و اجـازه خواسـت مطالبی را در مـورد دوره ما مطـرح کند.
صـدای زنـگ دار و صمیمـی، چهـره زیبـا و اعتماد به نفس باال ی این جوان شـرایط سـنگین جلسـه را قابل 

تحمـل کـرد و بچه هـا را عاقمند به جلسـه.
آرام وشـمرده و صمیمـی صحبت هایـش را بـا بـه نـام خدا شـروع کرد. سـپس از تعهـد وعلم گفـت، از نیاز 
صنعـت بـرق کشـور بـه تخصـص عمل گرا و کاربـردی گفـت. ازاینکه بایـد در کشـور دانشـگاه هایی با هدف 
تربیـت مهندسـین کاربردی تاسـیس شـوند، گفت. از نیاز توسـعه کشـور به انـرژی برق و لـزوم برنامه ریزی 
بـرای رفـع سـاختاری نیاز فـوق گفـت، او در صحبت هایش بار ها به سـرمایه انسـانی در صنعت بـرق و لزوم 

تربیـت هدفمنـد آن بـرای حل مشـکات تاکید کرد.
چنـان سـاده و صمیمـی و بااخـاص صحبـت می کـرد کـه نـه تنهـا، بچه هـا بلکـه مشـخص بـود آقـای 
هاشـمی نیـز تحـت تاثیـر صمیمـت و صداقـت و اسـتحکام ایشـان قـرار گرفتـه اسـت بـه طـوری کـه در 
صحبت هـای کوتاهـش ضمن تشـکر از ایشـان و سـایرین، هدف گـذاری انجام شـده برای این قبیـل دوره ها 

را صحه گـذاری و تاییـد و حمایـت خـودش را بـرای توسـعه ایـن دوره هـا اعـام کـرد.
آن جـوان 27 سـاله کـه بعد هـا مسـئولیت های مختلفـی را در صنعـت بـرق گرفـت کسـی نبـود جـز دکتر 
احمدیان. انسـانی شـریف و متعهد وبی ریا که باصمیمت، صداقت، تاش موثر وبرنامه ریزی علمی و واقعی، 
بـذر مهـر و محبتـی را در دل همـه بچه های آن دوره و دوره های بعد وهمه کارکنان صنعت برق کشـور نهاد 
کـه تمثیـل مدیریـت بـر دل ها را عینیت بخشـید. ایـن نوع مدیریت منشـا خدمات زیـادی در صنعت برق و 
هسـته ای کشـور شـد و قطعـا نـام دکتر محمـد احمدیان با توسـعه صنعت برق عجین شـده وخواهـد ماند.
همـه مدیـران صنعـت بـه نوعـی خـود را وامدار اخـاق و صداقـت و صمیمیـت و تاثیرگذاری مثبت ایشـان 
می داننـد و وقتـی خبـر درگذشـت دکتـر شـب اربعین پخش شـد، همه چهـره معصوم و صـدای صمیمی و 

زنـگ دار دکتـر احمدیـان را به یـاد آوردند.
 صنعت برق کشور، با رحلت دکتر عزادار شد مدیری که بر دل ها مدیریت کرد.

یادش برای هر شرایطی گرامی باد



48

تعمیق روابط توانیر و سندیکا در دوران مدیریت دکتر احمدیان
گفت و گو با علی اکبر سهیلی، رییس هیات مدیره شرکت همیان فن و مدیرمسئول موسسه یوتاب، عضو اسبق هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

شما از چه سالی با دکتر احمدیان آشنا شدید و در این شناخت چه ویژگی های حسنه ای از ایشان شناختید؟ 
شدم  برق  صنعت  حوزه  وارد    66 سال  از  بنده 
را  احمدیان  دکتر  آقای  دورادور   70 سال  از  و 
می شناختم. از سال 80 که ایشان به جای آقای 
و  توانیر  مدیرعامل  سمت  در  ماکی،  مهندس 
معاون امور برق مشغول به کار شدند، ارتباط ما 
نزدیک تر شد. ایشان فردی آرام و متین بودند و 
فعاالن  و  همکاران  روی  به  همیشه  اتاقشان  دِر 
کاری  برخوردهای  در  بود.  باز  خصوصی  بخش 
از  ایشان  که  بود  مشخص  داشتم  ایشان  با  که 
توانمندی و قابلیت های خوب مدیریتی و اخاق 

پسندیده ای برخوردارند. 
چه  نیرو  وزارت  در  احمدیان  دکتر  حضور 

تاثیری بر روابط با سندیکای صنعت برق  ایران داشت؟ 
توانیر بودند، شکل گرفت و  اواخر دوره ای که مهندس ماکی در شرکت  ایران در  سندیکای صنعت برق 
ایشان روابط خوبی با سندیکا داشتند که این روابط در دوران مدیریت دکتر احمدیان گسترده تر و بصورت 
استراتژیک  درآمد. تعامل سندیکا و توانیر در دوران ایشان دو دستاورد بی نظیر داشت. اولی تشکیل کمیته 
حقوقی سندیکا-توانیر بود که دعاوی اعضای سندیکا با کارفرمایان در این کمیته مطرح و با پیگیری های 

الزم مشکات  شرکت های عضو با شرکتهای برق منطقه ای مورد بررسی وحل و فصل می شد. 
دومین دستاورد؛ تشکیل کمیته مشترک مجلس، توانیر و سندیکا بود که منشا خیر و برکات زیادی شد. 
کمیته  این  در  اسامی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  و  انرژی  کمیسیون  سندیکا،  توانیر،  نمایندگان 
حضور داشتند و مشکات را طرح و بررسی کرده و راهکار ارائه می دادند. بعد از تغییر دولت و ایجاد چالش 
بین دولت و توانیر و مسائل موجود بین مجلس و توانیر، فشار زیادی بر روی معاونت برق و شخص آقای 
احمدیان بود. این فشارها باعث شد سندیکا در جلسات مجلس مشکات را مطرح کرده و خواستار حل آن ها 
شود. خوشبختانه با اقدامات انجام شده، مجلس یک میلیارد دالر برای پرداخت مطالبات شرکت های سازنده 
تجهیزات و پیمانکاران عضو سندیکا به توانیر مصوب کرد و بخشی از مشکات فعاالن صنعت برق حل شد. 

آیا خاطره ای از ایشان به یاد دارید که نقل آن بتواند الگویی برای سایرین باشد؟ 
تاش های مداوم و پی گیری های مستمر از ویژگی های برجسته دکتر احمدیان در مسائل کاری بود. ایشان 
در کمک به توسعه صنعت برق هر کاری از دستشان بر می آمد، انجام می دادند و حمایت های الزم را داشتند. 
سال 83 یا 84، ما در مناقصه ای از نوع »تامین مالی بر عهده پیمانکار« برنده شده بودیم که قرار بود برای 
ایران و توسط برق منطقه ای خراسان اجرا شود. ما به این نتیجه رسیده بودیم که این نوع  بار در  اولین 
مناقصه بدون حمایت شرکت توانیر به جایی نخواهد رسید. لذا در جلسه ای این موضوع را با دکتر احمدیان 
در میان گذاشتیم، ایشان نیز با لطف و عنایتی که به فعالیت های جدید توسط بخش خصوصی داشتند با 
خوش رویی پذیرفته و در نهایت شرکت توانیر را موظف کردند که از این نوع مناقصات و پروژه ها حمایت 
کند که این اقدام موجب انجام دو پروژه به صورت »تامین مالی توسط پیمانکار« گردید که در نوع خود 

بی نظیر بود.
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مدیر درد آشنای تولیدکنندگان و پیمانکاران
گفت وگو با محمد پارسا، موسس شرکت پارس تابلو، رییس اسبق هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

آشنایی شما با دکتر احمدیان از چه زمان و به چه نحوی بوده است؟  
زمانـی کـه دکتـر احمدیـان در معاونـت بـرق وزارت نیـرو مسـئولیت داشـتند، بنـده رییـس هیات مدیـره 
و  پیمانـکاران  مطالبـات  پی گیـری  بـرای  سـندیکا  دوره  آن  در  بـودم.  ایـران  بـرق  صنعـت  سـندیکای 
تولیدکننـدگان صنعـت بـرق جلسـاتی بـا وزارت نیرو و شـرکت توانیر داشـت و شـخص دکتـر احمدیان در 
جایـگاه معـاون وزیـر و مدیرعامـل توانیـر تعامل خوبی با بخش خصوصی داشـتند. ایشـان دلسـوزی خاصی 
داشـت و درد تولیدکننـدگان را حـس می کـرد و بـرای حـل مشـکات آن ها از هیچ تاشـی دریـغ نمی کرد 

و مـا در سـندیکا رضایـت کامـل از عملکـرد ایشـان در حمایـت از بخـش خصوصی داشـتیم.
ایشان برای بخش خصوصی چه اقداماتی انجام دادند؟ 

در آن دوران صنعـت بـرق درگیـر مشـکاتی بـود کـه ریشـه در قیمـت غیر واقعی بـرق، سـاختار اقتصادی 
نادرسـت و کسـری بودجـه وزارت نیـرو داشـت. لـذا ایـن وزارتخانـه بـه صنعـت برق بدهـکار بـود. با تاش 
مرحـوم دکتـر احمدیـان و پی گیری هـای سـندیکای صنعـت بـرق ایـران طی برگـزاری جلسـات مختلف با 
کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسـامی، مصوبـه پرداخـت یـک میلیـون دالر از صندوق ذخیـره ارزی 
صـادر و بخشـی از مطالبـات پیمانـکاران و تولیدکننـدگان پرداخت شـد. حمایت از تولید ملی، شـرکت های 
ایرانـی و سـرمایه گذاری بـرای ورود تکنولـوژی به صنعـت برق از رویکردهای برجسـته دکتـر احمدیان بود. 
ذهنیـت مثبـت دکتـر احمدیـان نسـبت بـه بخـش خصوصـی باعـث همـکاری و تعامل بیشـتر شـده بود و 

تاکیـد ایشـان بـر خودکفایـی بـود و در ایـن زمینه کمـک زیادی بـه صنعت بـرق کردند.
به نظر شما ویژگی بارز اخالقی دکتر احمدیان چه بود؟ 

 صداقـت و راسـتگویی از ویژگی هـای بـارز ایشـان بـود و ایـن ویژگـی باعـث می شـد در جلسـات عیـن 
واقعیت هـا گفتـه شـود و مـا بهتـر بتوانیـم تصمیم گیـری کنیـم. اگر در جلسـه ای قولـی برای انجـام کاری 

داده می شـد، حتمـا اقدامـات الزم انجـام می گرفـت.
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دکتر احمدیان؛ مدیری موفق در ارتباط با رسانه ها
گفت وگو با سعید فانیان، مدیر اسبق شبکه جهانی جام جم

میـزان آشـنایی شـما بـا دکتـر احمدیـان چـه 
میـزان و بـه چه صورت بود؟ از نظر شـما ایشـان 

دارای چـه ویژگی هـای بـارزی بودنـد؟ 
از اوایـل دهـه 80 از اوایـل دهه 80 به علت مسـئولیتی 
کـه در صـدا و سـیما  داشـتم، بـا مدیـران و مسـوالن 
دسـتگاه هاي مختلـف در ارتبـاط بودم و همـکاران ما در 
خبـر و بعـدا شـبکه جهاني جام جـم از مسـئوالن براي 

گفتگـو و پاسـخ به سـواالت مـردم دعـوت مي کردند.
دکتـر احمدیـان نیـز از افـرادی بـود کـه در فرصت های 
متعـدد بـا ایشـان دیدار داشـتم و بـرای بررسـی برخی 
مسـائل و پاسـخگویی به سـواالت مردم از علـم و دانش 
ایشـان اسـتفاده می کردیم. ایشـان در حـوزه کاری خود 
به درسـتی و با صداقت سـواالت مردم را پاسخ می دادند.

بزرگتریـن سـرمایه از دیـد بنـده کـه فعـال رسـانه ای 
هسـتم، صداقت و راسـتگویی اسـت. وقتی مسـئولی در 
برابـر رسـانه قـرار می گیـرد و بـا تسـلط بـه موضـوع و 
بـا صداقـت تمـام بـه مشـکات و سـواالت مردم پاسـخ 
می دهـد، دارای ارزش فراوانی اسـت. دکتـر احمدیان از 

افـرادی بودنـد کـه در این شـرایط همیشـه صـادق بودند و عـاوه بر ایـن، رفتـاری صمیمانـه در برخورد با 
مـردم داشـتند. ایشـان از معـدود مسـئوالنی بود کـه عاوه بر حفـظ ارتباط فنـی، شـخصیت صادقانه ای در 

رفتـار بـا رسـانه داشـت، رفتـاری کـه عیـن حقیقت بـود نـه تصنعی و سـاختگی. 
دکتر احمدیان ارتباطات رسـانه ای موفقی داشـتند. متانت و بی آالیش بودن از خصایل نیکی بود که ایشـان 
در ارتبـاط بـا مردم داشـتند، همین صداقـت و صمیمیت حلقه مفقوده برخورد مسـئوالن با مردم اسـت که 
بـه خوبـی در رفتـار دکتـر احمدیان مشـهود بود. ایشـان بـرای همه احتـرام قائـل بودند و همه همـکاران و 
دوستانشـان ایـن موضـوع را درک کـرده بودنـد. همچنین رفت و آمد ایشـان بدون تشـریفات و مردمی بود. 

آیا خاطره ای  از ایشان به یاد دارید؟ 
روشـن ترین خاطر ه اي که از ایشـان دارم مربوط اسـت به دیدارشان در مناسـبت هایي مانند برخي سمینارها 
و همایش هـاي تخصصـي  بـه همـراه اصحـاب رسـانه یـا در سـال های متناوب شـرکت در ضیافـت افطاری 
ایشـان در مـاه مبـارک و فرصت هـاي کوتاهـي که بـراي خوش و بـش و گفت وگوي صمیمي پیـش مي آمد. 
مـردم داري، ادب و متانـت  اقـاي دکتـر احمدیان و همکاران ایشـان معموال باعث مي شـد برخـي افراد مثل 
مـن دعـوت و مجالسـت بـا ایشـان را بـر سـایرین ترجیح دهنـد، روحش شـاد و یـادش همواره گرامـی باد.
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صداقت در گفتار و عمل دکتر احمدیان نمایان بود
معصومه مرزبند، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما

بـا شـنیدن خبـر درگذشـت دکتـر احمدیـان بـاری دیگـر بـه مـا یادآوري شـد مـرگ چقـدر به مـا نزدیک 
اسـت: دانشـمند و بي سـواد؛ پیـر و جـوان نمي شناسـد ولـي اي کاش آدم هـاي خـوب بیشـتر مي ماندنـد تا 

نسـبت جمعیـت خـوب و بـد تـا ایـن حـد در دنیا بي تناسـب نمي شـد.
سـخن گفتـن دربـاره شـخصیتي علمي و فروتـن وخاضع؛ چـون دکتر محمد احمدیان دشـوار اسـت مردي 
کـه در اوج دانسـتن  در مقابـل همـه بـا فروتنـي خاصي بر خـورد مي کرد. به سـواالت خبرنـگاران با متانت 
وصبـوري پاسـخ مـي داد. حتـي اگـر شـرایط بـراي اظهار نظـر دربـاره آن موضوع مناسـب نبود و بعـد براي 
خـودش دردسرسـاز مي شـد، راسـت مـي گفـت و بعد یـادآوري مي کـرد:  »واقعیت این اسـت؛ اگر شـرایط 

فعلـی را بـراي انتشـار خبر مناسـب مي دانیـد آن را انتشـار دهید«.
 بـا خبرنـگار بـا متانـت و حجب وحیـاي خاصي بر خـورد مي کرد. به قـدري مطالب و مباحث سـنگین برق 
را سـاده و آسـان توضیـح مـي داد که گویي آشـنایي  چندانـي با زبان بیگانه نداشـت چون اغلب مسـئوالني 
کـه در رشـته اي تخصـص دارنـد تاشـي بـراي توضیـح مطلـب به زبـان سـاده و بعضـا فارسـي نمي کنند و 

بیشـتر از اصطاحات انگلیسـي در ادبیـات گفتاري اسـتفاده مي کنند.
صداقـت در گفتـار وعمـل مرحـوم دکتـر احمدیـان نمایـان بود. اهـل حرف زدن و نمایشـي برخـورد کردن 
نبـود. تمایـل چندانـی نداشـت دربـاره کاري کـه به نتیجه نرسـیده بود حرف بزنـد؛ براي همیـن معتقد بود 

بایـد بیشـتر کار کنـد تـا در بـاره ایده هـا و طرح هـاي آینده کـه هنوز روي کاغذ اسـت حـرف بزند
ابـراز فضـل نمي کـرد؛ در سـطح جمـع حاضـر صحبت مي کـرد و خودش را کارشـناس مي دانسـت نـه مقام 

مسـئول، امـا در عمـل خود را مسـئول دانسـته ها وکردارش مي دانسـت.                       
بعضـي انسـان ها گاهـي بـا توصیـف کلمات وصف نمي شـوند و فقـط باید گفت دنیـا براي این افـراد کوچک 

و ناچیـز اسـت، بـه همیـن دلیل توازن انسـان های خوب و بد دنیا عوض شـده اسـت. روحش شـاد
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لطفــا بفرماییــد شــما چــه مــدت زمانــی بــا دکتــر 
احمدیــان همــکاری داشــتید؟

مــن از ســال 1362 در دانشــگاه شــهید عباســپور کار 
ــه دانشــگاه  می کــردم. در آن زمــان آنجــا هنــوز تبدیــل ب
نشــده بــود و مرکــز آمــوزش تخصصــی بــرق بــود. پــس از 
آن ایــن مرکــز تبدیــل بــه مجتمــع آموزشــی و ســپس بــه 

ترتیــب تبدیــل بــه دانشــکده و دانشــگاه بــرق شــد. 
در اوایــل دهــه 70 آقــای دکتــر احمدیــان کــه به تازگــی 
دکتــرا گرفتــه بودنــد و از خــارج کشــور بازگشــته بودنــد، 
ــت خــود را  ــس دانشــکده عباســپور فعالی ــوان ریی ــه عن ب
ــان  ــم از آن زم ــن ه ــد و م ــه دادن ــن دانشــکده ادام در ای
بــه عنــوان راننــده در خدمــت ایشــان بــودم. البتــه بعــد از 
مدتــی ایشــان همزمــان بــا وزارت آقــای مهنــدس بیطــرف 
ــر نیــرو منصــوب شــدند و بعــد از  ــه عنــوان معــاون وزی ب

آن هــم معاونــت امــور بــرق وزارت نیروومدیرعاملــی شــرکت توانیــر را بــه عهــده گرفتنــد کــه در تمــام 
ایــن دوران کــه حــدود 17-16 ســال می شــد مــن بــه عنــوان راننــده در کنــار ایشــان بــودم. از همیــن 
رو نه تنهــا خــود آقــای دکتــر بلکــه کلیــه اعضــای خانــواده ایشــان را از نزدیــک می شناســم و حتــی بــا 

گذشــت ایــن همــه مــدت هنــوز بــه آنــان ارادت خاصــی دارم.

کدام ویژگی شخصیتی مرحوم احمدیان بیشتر از همه معرف شخصیت ایشان بود؟
از آنجایی کــه مــن بــه عنــوان راننــده شــخصی از نزدیــک زمــان زیــادی را بــا آقــای دکتــر می گذرانــدم 

خیلــی خــوب ایشــان را می شــناختم. آقــای دکتــر احمدیــان فــردی بســیار متواضــع و بزرگــوار بــود. 
در تمــام مدتــی کــه بــا ایشــان کار می کــردم حتــی یــک بــار نشــد بــه عنــوان رییــس مــن بگوینــد چــرا 
دیــر یــا زود آمــدی یــا بعضــا برخــورد تنــدی داشــته باشــند؛ یــا مثــا در انتخــاب مســیرها در کار مــن 
دخالــت کننــد یــا خــرده ای بگیرنــد. هیــچ وقــت نشــد خواســته ای از آقــای دکتــر داشــته باشــم و ایشــان 
بــه راحتــی رد کننــد. اگــر مشــکلی داشــتم یــا الزم بــود زودتــر یــا دیرتــر جایــی بــروم ایشــان همیشــه 

ــد.  ــواری برخــورد می کردن ــا درک و بزرگ ب
یکــی از ویژگی هــای بــارز آقــای دکتــر ادب و خوشــرویی بــود؛ همیشــه در ســام کــردن بــه زیردســتان 
ــم در  ــه باه ــی ک ــخصه در زمان های ــن به ش ــد. م ــدم بودن ــم پیش ق ــتگی ه ــان خس ــی در زم ــود حت خ
ــم  ــچ گاه ه ــان ایشــان نشــنیدم و هی ــه ای ناشایســت از زب ــچ گاه حــرف و کلم ــم هی ماشــین می گذراندی

ــد. ــا اخــم و بی احترامــی  برخــورد کنن ــا کســی ب ــدم ب ندی

کار و خدمـت به مردم، رکن اصلی زندگی مرحوم دکتر احمدیان
عباس یزدانی، راننده مرحوم دکتر احمدیان
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خاطره ای از ایشان دارید که برای ما تعریف کنید؟
مــن ســال های زیــادی را بــا آقــای دکتــر بــودم و بــه همیــن دلیــل هــم خاطــرات زیــادی از ایشــان دارم. 
امــا یکــی از اتفاقاتــی کــه خاطــره بســیار خوبــی بــرای مــن و خانــواده ام بــه جــا گذاشــت مربــوط بــه 

ســفر مشــهد ایشــان بــود. 
بــه یــاد دارم روزی قــرار بــود ایشــان بعدازظهــر بــه همــراه خانــواده بــرای زیــارت عــازم مشــهد شــوند 
ــد. ایشــان می توانســتند  ــو کنن ــد ســفر خــود را لغ ــم گرفتن ــه تصمی ــد ک ــش آم ــا کاری برایشــان پی ام
بلیط هــای خــود را کنســل کننــد و حداقــل بخشــی از هزینــه ســفر را پــس بگیرنــد امــا بــه جــای آن مــن 
ــواده شــما می تواننــد بــه ســفر برونــد و اگــر می تواننــد، ترتیبــی  را صــدا کردنــد و پرســیدند امــروز خان
ــه مرحــوم حتــی بعــد از  ــر راهــی شــوند. ایــن رفتــار بزرگواران ــا بلیط  هــای مــا هرچــه زودت ــا ب دهیــد ت

ــواده ام ثبــت شــده اســت.  این همــه ســال هــم هنــوز در ذهــن مــن و تمــام خان
ــادی برخــورد  ــا آدم هــای زی ــا وجــود اینکــه در تمــام ایــن ســال ها ب ــه رفتارهــا باعــث شــده ب ایــن گون
ــه کمتــر کســی  ــان دارم ب ــه  مرحــوم احمدی داشــته ام، حــس احتــرام و محبتــی کــه از صمیــم قلــب ب

داشــته باشــم. 

از ویژگی های دیگر ایشان در کار بفرمایید.
ــا وجــود اینکــه زمــان کار اداره ســاعت 4 تمــام  ــد. ب ــر کار و فعــال بودن ــان بســیار پ آقــای دکتــر احمدی
می شــد امــا ایشــان بیشــتر اوقــات تــا 8 شــب مشــغول کار بودنــد و چــراغ اتاقشــان تــا دیروقــت روشــن 
بــود یــا مــدام در جلســه بودنــد. حتــی ســعی می کردنــد جلســات کاری خــود را بــه بعــد از ســاعت اداری 

موکــول کننــد کــه اگــر جلســه طوالنــی شــد از مســئولیت اصلــی خــود بازنماننــد. 
تــا جایــی کــه مــن در ایــن مــدت آقــای دکتــر را شــناختم ایشــان بســیار مومــن و باخــدا بودنــد؛ ولــی 
اصــا اهــل تظاهــر نبودنــد. خصوصــا بــه انجــام فریضــه نمــاز در هــر شــرایطی بســیار پایبنــد بودنــد. بــه 
یــاد دارم یــک بــار جلســه دکتــر در ســازمان برنامــه بودجــه خیلــی طــول کشــید. از مــن یــک زیرانــداز 

گرفتنــد و جلــوی ســازمان مدیریــت برنامــه و بودجــه در همــان پیــاده رو نمــاز را خواندنــد. 
آقــای دکتــر همچنیــن در بیــن دانشــجویان هــم بســیار محبــوب بودنــد و الحــق هــم بیشــتر دانشــجویانی 
ــتگاه های  ــی در دس ــای خوب ــه جایگاه ه ــر ب ــال حاض ــدند در ح ــل ش ــان فارغ التحصی ــه در دوران ایش ک

ــیده اند.  ــف رس مختل
دانشــجویان آقــای دکتــر احمدیــان را بســیار دوســت داشــتند. آقــای دکتــر بــه عنــوان رییــس دانشــگاه 
خیلــی مواظــب بودنــد کــه اگــر امتیــازات خاصــی دارنــد از آنهــا اســتفاده نکننــد. آقــای دکتــر واقعــا تمــام 

زندگــی خــود را صــرف کار کردنــد و بــه همیــن خاطــر در دانشــگاه هــم بســیار محبــوب بودنــد.

در پایان اگر نکته ای ناگفته مانده است، لطفا ذکر بفرمایید.
بــه طــور کلــی آقــای دکتــر احمدیــان فــردی بســیار دیــن دار، خوش اخــاق، مردمــدار و برخــودار از آداب 
معاشــرت بســیار بــاال بــود. مــن از ســال 88 کــه از ایشــان جــدا شــدم تــا بــه حــال هنــوز هــم خاطــرات 
خــوب ایشــان را فرامــوش نکــرده ام و امیــدوارم کــه خداونــد روح ایشــان را قریــن رحمــت قــرار دهــد و 

بــه خانــواده و مــادر ایشــان صبــر عنایــت کنــد.
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یاد نیک از نیک مرد صنعت برق
گزارشی از مراسم یادبود زنده یاد دکترمحمداحمدیان در وزارت نیرو

مراســم یادبــود دکترمحمــد احمدیــان معــاون پیشــین بــرق وانــرژی وزارت نیروومدیرعامــل 
ســابق شــرکت توانیــر بــا حضورخانــواده آن مرحــوم، همچنیــن حجت االســالم والمســلمین  
ــاون  ــی مع ــر صالح ــران، علی اکب ــت ته ــه موق ــام جمع ــرد ام ــن ابوترابی ف سیدمحمدحس
ــا  ــت، رض ــر نف ــه وزی ــژن زنگن ــران، بی ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــور و ریی رییس جمه
ــران و  ــماری از مدی ــرو وش ــین نی ــر پیش ــرف وزی ــب اهلل بیط ــرو، حبی ــر نی ــان وزی اردکانی
ــگاهی دروزارت  ــای دانش ــران و چهره ه ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــرو، س ــان وزارت نی کارکن

نیــرو برگزارشــد.
ــه  ــه کارنام ــا اشــاره ب ــرژی اتمــی طــی ســخنانی ب ــاون رییس جمهــور و رییــس ســازمان ان صالحــی مع
درخشــان مدیریتــی دکتــر احمدیــان اظهــار داشــت: ایشــان بــه همــراه همکارانشــان، ســتاد ســازندگی 
آمــوزش را در اوایــل انقــاب و درشــرایطی کــه صنعــت بــرق درآســتانه توقــف قرارداشــت دروزارت نیــرو 
راه انــدازی کردنــد و ایــن تیزبینــی وهوشــیاری، صنعــت بــرق کشــور را در چنین وضعیــت فاخری قــرارداد.

ــای  ــی پیشــتاز ســایر وزارتخانه ه ــن عزیزان ــدد چنی ــه م ــرو ب ــن وزارت نی ــاد م ــه اعتق ــزود: ب صالحــی اف
کشــور در امــر خودبــاوری و خوداتکایــی اســت و صنعــت بــرق بــه رغــم همــه مشــکات در شــرایط خوبــی 

در منطقــه قــرار دارد.
وی دکتراحمدیــان معــاون ســازمان انــرژی اتمــی و مدیرعامــل شــرکت تولیــد وتوســعه انــرژی هســته ای 
ــروژه  ــه پ ــرد ک ــی ک ــرآن معرف ــا ق ــوس ب ــئولیت پذیر و مان ــرافتمند، مس ــوا، ش ــد، باتق ــردی متعه را ف
سی ســاله نیــروگاه اتمــی بوشــهر در زمــان ایشــان و طــی 1.۵ ســال بــه نتیجــه رســید و ایــن نیــروگاه 

ــا ظرفیــت نامــی وارد مــدار تولیــد شــد. ــدازی ب پــس از تســت و راه ان
ــه آیــات قــران کریــم در  معــاون رییس جمهــور در تبییــن ســجایای اخاقــی دکتــر محمــد احمدیــان ب

وصــف اهــل ایمــان اشــاره کــرد.
در ادامــه مراســم ابوترابــی فــرد امــام جمعــه موقــت تهــران دکتــر محمــد احمدیــان را بــه معنــای کامــل 
کلمــه مدیــری در تــراز انقــاب اســامی و نمــاد مدیریــت درایــن نظــام مقــدس توصیــف کردوگفت:نظــام 
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اســامی مفتخراســت کــه دربســتر ایــن نظــام، امــکان رشــد وتعالــی چنیــن انســانهای فرهیختــه ای فراهــم 
آمــده وایــن گــواه روشــنی برجایــگاه ومنزلــت نظــام اســامی اســت.

ــه فرمایشــات حضــرت علــی)ع( اظهــار داشــت: حقیقــت انســان عقــل و خــرد او اســت  ــا اشــاره ب وی ب
ــردورزی  ــت و خ ــه نیزعقانی ــمند فرهیخت ــن دانش ــی ای ــت و در زندگ ــت اس ــت، دیان ــاخص عقانی و ش
ــت و  ــت تاثیردیان ــان تح ــی ایش ــی و مدیریت ــته علم ــام برجس ــد و مق ــوج می زن ــانیت م ــت و انس و دیان

ــت. ــانیت او قرارداش انس
ــی و  ــجایای اخاق ــل س ــه دلی ــه ب ــم فرهیخت ــن عال ــزود: ای ــرد اف ــلمین ابوترابی ف حجت االسام والمس
ــه خوبــی  ــود و ب ــا دیگــران برخــوردار ب خصایــص برجســته انســانی از باالتریــن ســطح قــدرت تعامــل ب
ــن  ــور چنی ــره حض ــور ثم ــرق کش ــاختارصنعت ب ــاح س ــناخت. اص ــی رامی ش ــوژی جهان ــد تکنول رون
ــرق  ــا شــناخت از ســاختارصنعت ب ــر عباســپور و ب ــر ســتودنی شــهید دکت ــا تدبی ــه ب ــی اســت ک جوانان
کشــور بــه توســعه اقتصــاد بــرق ایــران پرداخــت و صنعــت بــرق را در چنیــن جایــگاه فاخــری قــرارداد. 
ــی،  ــای اخاق ــند و ویژگی ه ــه را بشناس ــان های فرهیخت ــن انس ــز ای ــان عزی ــدوارم جوان ــزود: امی وی اف
مدیریتــی، سیاســی، پیونــد بــا رهبــری نظــام وتعهــد بــه اســام و ارزش هــای انقــاب او را الگــوی خــود 
قراردهنــد. شــخصیتی کــه موفقیــت و منزلــت مدیریتــی، او را از فراگیــری معــارف قرآنــی بازنداشــت و در 

اربعیــن حســینی دعــوت خــدای ســبحان را لبیــک گفــت.
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