
گفتگو با مهندس محمد رضا انبیائی
مدیر ستاد اجرایی هشتمین کنفرانس سازه و فوالد

لطفا برای شـروع خودتان را معرفی نمـوده و بفرمایید که چه مدت 
است که مسئولیت ستاد اجرایی کنفرانس را بر عهده دارید؟ با توجه 
به سابقه طوالنی خود در این مدت تغییرات کنفرانس سازه و فوالد را 

در این سال ها به چه صورت می بینید؟

اینجانب محمدرضا انبیائی هستم. در رشته مهندسی عمران و مدیریت تحصیل کردم و در حال 
حاضر به عنوان مشاور در حوزه برنامه ریزی اجرائی و مدرس در دانشگاه آزاد اسالمی مشغول 
تدریس هستم. از ابتدا در فرایند برگزاری این رویداد بنده هم سهم اندکی داشته ام هر چند، به 
عنوان شخصی که بیش از 16 سال است در حوزه مدیریت و برنامه ریزی رویداد فعالیت کرده ام، 
معتقدم هیچ رویداد موفق و مؤثری بدون همراهی و مسـاعدت جمعی امکان برگزاری ندارد. 
این رویداد هر ساله تالش کرده است نسبت به سال قبل از آن، تغییراتی را در راستای برگزاری 
مطلوب تر و مؤثرتر تجربه کند و در این راستا همراهی اساتید و شرکت های معتبر و ارزشمند این 
حوزه نقش جدی و ویژه ای داشته اند. برنامه های نسبتا جامع و تالش در راستای حفظ و ارتقای 
جایگاه این رویداد به عنوان رویدادی تخصصی و سالیانه در کشور مهم ترین استراتژی برگزاری 
این رویداد اسـت. برنامه هایی همچون انتخاب و معرفی طرح های برتر فوالدی سـال کشـور، 
چهره برجسته فوالدی سال کشور، پایا ن نامه دانشجویی سال کشور و خصوصا نمایشگاه ملی 
سازه و فوالد توانسته مخاطبین خود را پیدا کند و به عنوان رویدادی مؤثر نقش آفرینی نماید.

سـتاد اجرایی کنفرانس متشـکل از چند نفر پرسـنل فعال اسـت و 
عمده ترین وظایف ستاد اجرایی کنفرانس چیست؟

سـتاد برگزاری کنفرانس در حوزه های مختلف 17 نفر می باشـند که به تناسـب مسـئولیت در 
بخش های مختلف مشغول انجام وظیفه هستند.

شـما تاکنون چـه تعداد کنفرانس ملـی و چه تعـداد کنفرانس بین 
المللی در کشـور برگزار کرده اید؟ چه تعداد از این کنفرانس ها برای 
انجمن سـازه های فوالدی ایران بوده است؟ تعداد شرکت کنندگان 
کنفرانس های سازه و فوالد در مقایسه با سایر کنفرانس ها چگونه است؟

در طـول این سـال ها در برگزاری بیش از یکصد و سـی رویـداد، در بخش های مختلف نقش 
داشته ام، اما نمی شود یک رویداد را با رویداد دیگری مقایسه کرد. صنعت رویداد، بسیار پیچیده 
اسـت چـون عوامل بسـیار زیادی در برپایی یـک رویداد مؤثر هسـتند. رویدادهایی که افتخار 
همکاری با انجمن سازه های فوالدی ایران داشته ام، 15 رویداد بوده است. مشارکت کنندگان 
در رویداد سـازه و فوالد در حوزه های مختلف هسـتند، البته سـهم شرکت کنندگان صنعتی و 
صنفی در کنفرانس افزایش یافته و تأثیرگذاری آن نیز به همین مصداق افزایش یافته اسـت. 
کنفرانس سازه و فوالد همواره مورد اقبال عالقمندان بوده است و به طور متوسط در سال های 
مختلف بین 1 تا 1/7 هزار نفر در دو روز کنفرانس و کارگاه های تخصصی پذیرش شده اند. البته 
تعداد بازدیدکنندگان از نمایشـگاه ملی سـازه و فوالد حدود 60 درصد از این عدد بیشـتر است.

از دید شما به عنوان مدیر ستاد اجرایی کنفرانس های سازه و فوالد، 
نقطـه قـوت اصلی کنفرانس سـازه و فـوالد و همچنیـن مهم ترین 

مشکالت و چالش های برگزاری آن ها چیست؟

نقاط قوت و ضعف زیادی هنوز در کنفرانس سـازه و فوالد وجود دارد. از مهم ترین نقاط قوت 
کنفرانس می شود به حضور اساتید برجسته کشور به طور مستمر و همچنین تبدیل شدن این رویداد 
به گردهمایی ساالنه فعاالن صنعت و دانش سازه های فوالدی کشور اشاره کرد. از مهم ترین 
نقاط ضعف کنفرانس هم می شـود به عدم گسـتردگی جغرافیایی قابل قبول شـرکت کنندگان 
اشاره کرد که در صدد کاهش این ضعف هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی هستیم.

به غیر از یک سال، سایر کنفرانس های سازه و فوالد در هتل المپیک 
تهران برگزار شـده اسـت. دالیل انتخاب این هتل بـرای برگزاری 
کنفرانس های سازه و فوالد چیست؟ به نظر شما آیا دسترسی به هتل 

المپیک برای دانشجویان آسان است؟

برای انتخاب محل برگزاری هر رویداد، عوامل فراوانی مؤثر هستند. می پذیرم که رفت و آمد 
دانشجویان به هتل المپیک برای کنفرانس آسان نیست و از این بابت به عنوان مسئول اجرایی 
این رویداد، عذرخواهی می کنم. اما به طور واقعی و با توجه به نیازهای ما برای برگزاری رویداد 
سازه و فوالد، تقریبا هیچ سالن دیگری در تهران این امکانات را ندارد. به طور مثال ما نیاز داریم 
که فضای نمایشگاهی قابل توجهی داشته باشیم که بتوانیم نمایشگاه ملی سازه و فوالد را برگزار 
کنیم. عالقه شرکت کنندگان از جمله شرکت های حاضر در نمایشگاه و رضایت آن ها از محل 

هتل المپیک نیز در این انتخاب مهم بوده و هست.

به چه علت برای برگزاری کنفرانس سازه و فوالد، تاریخ مشخص و 
ثابتی تعیین نمی شود و هر سال تاریخ برگزاری تغییر می کند؟

این هم از جمله نقاط ضعف کنفرانس سـازه و فوالد اسـت. در دوره های ابتدایی، کنفرانس به 
مناسبت زلزله بم در روزهای 4 و 5 دی ماه برگزار می شد. اما با توجه به این که در کنفرانس های 
بین المللی با مشکل تعطیلی دانشگاه های مختلف در حوالی دی ماه به دلیل تعطیالت سال نو 
میالدی مواجه هستیم، مجبور به جابجایی می شدیم. ضمن پذیرش این ایراد در تالش هستیم 
که در خصوص زمان برگزاری به ثبات مطلوبی برسیم که مجبور به تغییر زمان برگزاری نشویم. 
نهمین کنفرانس ملی و سـومین کنفرانس بین المللی سـازه و فوالد را در 20 و 21 آذرماه 97 

برگزار خواهیم کرد و امیدواریم آذرماه زمان ثابت برگزاری کنفرانس باشد.

شما عالوه بر برگزاری کنفرانس های ساالنه سازه و فوالد، مدیریت 
برگزاری مسابقات ملی پل فوالدی را برای انجمن سازه های فوالدی 
ایران بر عهده دارید. لطفا در مورد چالش های این مسابقات کشوری 

توضیحی بفرمایید.

مسابقات ملی پل فوالدی ایران، که ششمین دوره آن سال 96 برگزار گردید از جمله مسابقات 
بسیار سخت به لحاظ اجرایی است. افراد بسیاری در برگزاری آن زحمت می کشند و اگر تالش 
آن ها در دوره های مختلف نبود واقعا امکان برگزاری مسابقات با این کیفیت فراهم نمی گردید. 
الزم هسـت در این بخش از تالش ویژه آقایان مهندس حمید محمدی گرفمی در دوره های 
ابتدایی و آقایان مهندس فرزاد بحری و مهندس پارسا جلوخانی و سایر عزیزان تقدیر و تشکر 
کنـم. چالش هـای فراوانی از جمله همراهی و جذابیت برای دانشـگاه های مختلف با توجه به 
این که این مسـابقات را شـاید به لحاظ حجم و جدیت کاری آن بتوان جدی ترین مسـابقات 
دانشجویی در رشته مهندسی عمران دانست، وجود دارد و در تالشیم با همراهی عالقمندان این 

فرایند سخت را کماکان بدون وقفه ادامه دهیم.

از وقتی که برای مصاحبه اختصاص دادید، بسـیار سپاسگزاریم. در 
پایان لطفا اگر صحبتی با خوانندگان مجله سازیران دارید، بفرمایید.

ضمن تشکر فراوان از شما، الزم هست به عنوان مسئول برگزاری کنفرانس سازه و فوالد از همه 
عزیزانـی کـه در برگزاری این رویداد به طور جدی همراهی و تالش می کنند از جمله اعضای 
محترم هیأت مدیره انجمن سـازه های فوالدی ایران که در طول این سـال ها از هیچ اقدامی 
فروگذار نکرده اند و همچنین اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سازه های فوالدی استان 
تهران، اعضای هیأت مدیره تعاونی توسـعه سـازه فوالد ایرانیان، مدیران شرکت های همیشه 
همراه با این رویداد از جمله شرکت پادناهور و شرکت ایران توحید، که با تمام توان در سال هایی 
که حضور داشته اند همواره مؤثر بوده اند، صمیمانه تشکر می کنم و امیدوارم عالقمندان به این 
رویداد از ارائه نقطه نظرات خود در راسـتای بهبود کیفیت برگزاری این رویداد، دریغ نفرمایند.
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