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 تأسيس  
شد اما براي تحقق آن بايد به وضعيتي حس مي گذشته  روزافزون به نيروهاي مهندسي بومي از ابتداي قرن    نياز

رسيديم. بسترسازي مناسب با توجه به مشكالت داخلي و خارجي،  هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ميپايدار در زمينه
كه  تا اينراند.  هاي مهندسي بومي را به عقب ميبگير و ببندهاي آغاز پهلوي و جنگ جهاني، به ناگزير تأسيس شركت

ضرورت    ،سازي و راه آهنهاي جادهويژه در زمينهدو دهه ساخت و سازهاي بنيادي در سرتاسر كشور بهبيش از  پس از  
شركت ايراني  تأسيس  پيمانكار  طرحهاي  اجراي  زيربنايي  براي  ترتيب  هاي  اين  به  شد.  دهه 1330ي  دههحس  ي  ، 

ها را در انجام عمليات احداث ر كردند و نخستين گامهاي مختلف پيمانكار در اين دهه آغاز به كاپيمانكاران بود. شركت
  به دست افراد بومي و ايراني رقم زدند.  

ها توليد ديگراني بود كه پيش از اين مديريت ساخت و احداث را نيز در دست داشتند ها و نقشهاما همچنان طرح
ايراني از  بهرهو  يدي  كار  براي  جز  نميها  ايرانياي  برا بردند.  كه  رفتندهايي  كشور  از  خارج  به  تحصيل  در  ي  اگر   ،

  شدند. وساز و آباداني كشور مشغول ميشدند، بالفاصله در ساختي سياسي آن دوران معطل نميهاي پيچيدهشبكه
گيرد و با حمايتي مهندسي شكل مي   خدمات  در همان اوان به همراهي و در كنار مهندسان خارجي اولين مباني

مي  عمل  به  دولتي  تأثيرگذار  و  مثبت  عناصر  بعضي  پيگيري  كه  ايرانيان  مديريت  با  زيربنايي  كارهاي  بسياري  آورند 
ي علمي و مهندسي سرپرستان  هاي دولتي و اغلب در زير سايهنشيند. هرچند اين افراد در سازمانشود و به ثمر ميمي

شود قوام بيابد و  چه امروز خودباوري ناميده ميشوند تا ايمان به خود و آند اما در نهايت باعث ميكننخارجي رشد مي
ها نيز بسپارند. اما همچنان طراحي و مهندسي پايه و مطالعات و  كند تا سرمايه را به ايرانيمسئوالن دولتي را مجاب مي

معموالً كه  خارجي  معتبر  مرجع  يك  حضور  بدون  آن  تصميم  محاسبات  در  نيز  پررنگي  بسيار  داشت،  گيرينقش  ها 
  نمود. غيرممكن مي
ميدانشگاه پرورش  مستعد  و  جوان  مهندسان  ميها  سفر  نيز  بسياري  و  داندادند  تكميل  با  و  در كردند  خود  ش 

عالوه علمي  معتبر  ترجمهمراكز  به  وافر  شوقي  و  شور  با  فني  دانش  دريافت  زبانبر  از  فني  و  علمي  متون  اي  ه ي 
در ذهن و زبان    1330ي  پرداختند. اين روند رشد نيروي انساني متخصص در اواخر دههانگليسي، آلماني و فرانسه مي

كه  صفيمحمدعلي   رئ  يروزاصفيا  و  بودجهي مشاور  و  برنامه  سازمان  به س  يافت  بروز  بود  يك  طوريوقت  در  كه 
رجي روي  هاي خا هاي مشاور با همراهي شركتسازي بسيار مؤثر از مهندسان ايراني خواست به تأسيس شركتتصميم

بياورند و پس از انتقال دانش فني با جدايي از همراه و شريك خارجي خود، مستقل و بارآور به حيات خود ادامه دهند. در  
ي هرگونه حمايتي داد و در عمل نيز اثبات كرد كه مرد راه است. چراكه بدون كار و بدون اعتماد بزرگترين  اين راه وعده

گستردن يچ شركت بومي، ولو با شريك خارجي، توان كافي براي ريشه دواندن و سايهكارفرماي ايران، يعني دولت، ه
  نخواهد داشت. 

التحصيل شده بود و دانشگاه تهران فارغي فني  دانشكدههمزمان با بيان همين تفكرات، مهندس جواني كه از  
پس از   عليرضا رادپيمدتي را نيز در ايران كار كرده بود، عزم جزم كرد تا با سفر به امريكا دانش خود را ارتقا بدهد.  

تحصيل   و  امريكا  به  ليسانس  ورود  رشتهفوق  با  در  كه  بود  شده  كار  مشغول  امريكا  بوستن  شهر  در  زيست  محيط  ي 
ي آب و فاضالب و شبكه و مرجع بسيار بااعتباري در زمينه  هايآشنا شد. متكف و ادي كه كتاب  ادي  متكف وشركت  
حوزهتصفيه  در  ورود  به  نسبت  كه  بود  مدتي  دارد،  زيست  محيط  و  بود.  خانه  داده  نشان  رغبت  امريكا  از  خارج  هاي 

توانست بازار هدف مناسبي محسوب شود.  ميوساز فراوان  خاورميانه هم با توجه به منابع ثروت و البته فرصت ساخت
  ي دست هم دادند تا ديداري بين يك مهندس جوان ايراني يعني عليرضا رادپي و يك مهندس جاافتاده بهاين دو دست
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امريكايي يعني هريسون پي. ادي جونيور رخ دهد. آقاي ادي مديرعامل شركت متكف و ادي بود و پس از مدتي مذاكره  
گونه به اطالع سهامداران شركت متكف و  عليرضا رادپي، توافق خود با اين مهندس جوان ايراني را اينبا آقاي مهندس  

  ادي رساند؛ 
  

اخيراً متوجه شديم كه مدير يك دفتر مهندسي در شهر بوستون، آقاي رادپي، عالقمند است شركت خودش را در  
ت شديم  مذاكره  وارد  ايشان  با  مورد  اين  در  كند.  تأسيس  زمينه تهران  در  شركت ا  تأسيس  در  تخصصي  و   مالي   هاي 

 در تهران به مديريت ايشان همكاري كنيم.  مهندسي تهران بوستن
هاي اجرايي ما را ن آقاي عليرضا رادپي يكي از اعضاي متكف و ادي در بوستن شد و پس از چندي روشآ پس از

  نسبت به يكديگر آشنايي بيشتري پيدا كنيم.آموخت. همچنين طي اين زمان فرصتي دست داد تا به عنوان دو شريك 
توانايي به  توجه  با  معتقديم  شركتما  ادي،  و  متكف  تخصصي  و  مالي  همكاري  و  شراكت  و  رادپي  آقاي   هاي 

  آميز كليه خدمات مهندسي خواهد بود. ي موفقيتقادر به ارائه  مهندسي تهران بوستن
  

شود شركتي مهندسي كه كارش  بنا مي  ،مهندس و مدت اندكي همكاري بعد از آشنايي اين دو  گونه بود كه  اين
كند در تهران تأسيس شود. طرف ايراني نيمي از سهام و  ي خدمت ميمشاوره است و در مطالعه، طراحي و نظارت ارائه

يده شود؛ طرف ها بايد داين سهمگذاري شركت نيز ست كه در نامشود. طبيعي طرف امريكايي نيز نيم ديگر را متقبل مي
آورد و طرف امريكايي نام  التحصيل شده، يعني تهران را، به ميان ميايراني نام پايتختش را و دانشگاهي كه از آن فارغ

  شهري را كه بيش از پنجاه سال در آن كار كرده، يعني بوستن را.  
ركت مهندسين ش  هفتم آذر هزار و سيصد و چهل و يكشود و در  پي راهي تهران ميدآقاي مهندس را

  كند. گذاري و ثبت ميبوستن را پايه –تهران 
  

 هااولين گام  

ي  خيابان وصال شيرازي، شماره و گشايش دفتر مهندسي در    بوستن  –پس از تأسيس شركت مهندسين تهران  
سازمان برنامه    رئيسايم كه فراخوان  ي سوم، ديگر موقع تجهيز دفتر و ورود در بازار كار است. به جايي رسيده، طبقه27

هاي مناسب فرصت  هاست كه با ايجاد زمينهو بودجه را آقاي مهندس رادپي با شريكي معتبر پاسخ گفته و حاال نوبت آن
  دانش فني را ممكن سازند.   كار و انتقال

توسعهقرارداد مرحله دوم و سوم  فرودگاهي اول،  تهران  ي  قرارداد مهندسين  كرمان اولين  و  بوستن   –هاي يزد 
بهمن   هفتم  كه  مي  1342است  از  ابالغ  هنوز  و  شده  نوشته  ستون  دو  در  و  زبان  دو  به  قرارداد  است.  راه  ابتداي  شود. 

مشا مهندسي  قراردادهاي  تهران  ظرايف  فقط مهندسين  نه  نيست.  خبري  آن  در  دارد    –ور  مشاور  كه مهندسي  بوستن 
  كند راه بيفتد؛ دستي در دست بزرگترش، شريكش، دارد و دستي به تكيه بر ديوار دولت نهاده است.  سعي مي

د كه عيناً از  شوها در قالبي نوشته ميتواند بدون كمك برداشته شود. اولين مطالعات و گزارشها نمياولين گام
نماينده روش  سوي  طبق  مستندسازي  و  مدارك  گردش  و  اداري  سيستم  است.  شده  ديكته  ادي  و  متكف  شركت  ي 

مي شكل  امريكايي  شدهمهندسي  استخدام  تازه  ايراني  مهندسان  و  تهران  گيرد  مهندسين  قبالً    –ي  كه  نيز  بوستن 
داده نشان  دانشگاه  دوران  در  را  خود  نياستعداد  حاال  تالشاند  با  اشتهاي  دقت   ،ز  دستورها،  راهنمايينظيري  بي  و  ها، 

  بندند. آموزند و به كار ميبرد كار الزم است ميچه براي پيشهر آنرا به همراه  هاتوصيه
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ي مهندس رادپي و تخصص معتبر و جهاني  شود اما عالقههرچند اولين قرارداد به طراحي دو فرودگاه مربوط مي
ديگري چيز  ادي  و  شهريست؛  متكف  ايرانتأسيسات  فالت  در  مهم.  از  يكي  آبياري  رشتهترين  زمين  نياز  مورد  هاي 

ي  مايه باشد، هم به سرمايهكم  ،نان كارهاييمهندسي چ  اگر شهرهاست.  تأمين آب شرب براي  هاي كشاورزي و  زمين
ي استراتژيك آبي. اين دو ضربه حتا اگر سهوي رخ بدهد دست كمي از خيانت نقدي ضربه زده است و هم به سرمايه

هاي آن. براي مردمان شهر سقف باالي سر و آب در لوله و برق  ست در رگندارد. از طرفي آب براي شهر مثل خوني
خصوص  ي طبقات مختلف، بهاي ناايمن به پيكرهها ضربهمنابع امنيت است. عدم وجود هر يك از ايندر سيم اولين  

  آورد.  متوسط جامعه وارد مي
تصفيه شبكهآبرساني،  در  توزيع  و  آب  تصفيهي  و  است  كار  از  بخشي  شهري  ويژه ي  توجه  و  فاضالب  ي  ي 

  طرح عظيم آبرساني   1344كه در سال  آن. پيش از آن  مهندس رادپي و متكف و ادي به مهندسي محيط زيست، مكمل
بوستن ابالغ شود، طرح    –به مهندسين تهران    )پتروشيمي  صنايع  آبرساني  يپروژه(  معشور  بندر  و  شاهپور  بندر  يناحيه

عهده سوي برنامه و بودجه بر  از  همدان  طرحفاضالب  اين  شد.  شركت نهاده  اين  فني ي  دانش  تا  سرآغازي شدند  ها 
در زمينه و ادي  ايراني  متكف  مهندسان  تدبير  خود با همت و  تخصصي  ثمره  شود  همراهي  آرام  آرام  خود را طي  و  ي 

  . پنجاه سال به مردم ايران بچشاند
 

  استقالل      

راه توصيه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه اين بود كه ابتدا با شركتي معتبر در امور مهندسي شريك نقشه
ي  توانيد كار را به تنهايي اداره كنيد، مستقل شده و به ارائهكه ميشويد و پس از انتقال دانش فني و اطمينان از اين

تهران   مهندسين  دهيد.  ادامه  مهندسي  اينبوست  –خدمات  تا  كرد  تعقيب  را  منطقي  مسير  همين  قدم  به  قدم  در ن  كه 
بوستن يك شركت    –شركت متكف و ادي سهم خودش را دريافت كرد و شركت مهندسين تهران    1348چهارم اسفند  

بوستن نياز به    –ارتباطي نيست. در آن زمان هر وقت مهندسين تهران  كامالً ايراني شد. البته اين جدايي دليلي بر بي
ها  اي از انديشهمشورت يا كمك داشته از شريك قديمي خود مدد طلبيده است. جهان علم و مهندسي هميشه مجموعه

حل راه  بهترين  يكديگر  ياري  به  كه  خواستهبوده  براي  را  ميها  مهيا  بشر  پروژهاند.  كردههاي  در  دليل  همين  هاي  به 
ريك شده است. در طرح جامع آبرساني بندر شاهپور (بندر امام  ي خدمات مهندسي شمختلفي با مشاوران خارجي در ارائه

بوستن با شركت متكف و ادي بسيار گسترده بوده و شركت هوار هامفري    –خميني كنوني) همكاري مهندسين تهران  
همچنان است.  بوده  همراه  پروژهنيز  در  مهندسين كه  با  همگام  گيپ  الكساندر  و  تيلور  جان  شركت  تهران  فاضالب  ي 

  اند. ي خدمات پرداختهبوستن به ارائه –هران ت
و آقاي مهندس   آقاي مهندس رادپي سهام خود را واگذار كرد  1349چندي پس از اين استقالل در دهم شهريور  
  .آصف خلداني تا چهار سال مدير عامل شركت شد

تهران  بنيان مهندسين  مي  –گذار  ضروري  چون  روزگار  آن  قوانين  طبق  بودجه بوستن  و  برنامه  سازمان  به  ديد 
آن به  بايستي  راه  اين  در  و  كند  ميكمك  براي  ها  اما  بكشد.  دست  خود  خصوصي  شركت  از  شد  مجبور  پيوست 

گشاي مشاوران  اهكند. متن و ساز و كار بسياري از قوانين ر ي خدمت چندان تفاوتي نميهاي تأثيرگذار مكان ارائهانسان
پيگيري و  تالش  حاصل  پيمانكاران  براي  و  غبني  رادپي  مهندس  نبود  هرچند  بنابراين  است.  بوده  رادپي  مهندس  هاي 
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بوستن بوده است اما در فضاي مهندسي ايران همچنان منشاء آثار خيري بود كه تا امروز حاصلش را    –مهندسين تهران  
    بينيم.مي

 پرواز       

بلندپروازانهتالش تهران  هاي  مهندسين  پروژه  –ي  انجام  با  چندي  از  پس  رفته بوستن  شد  باعث  متفاوت  هاي 
گيري و  رفته بر تعداد كارمندان و مهندسان افزوده شود و دوران شكوفايي آن چهره بنماياند. در اين ميان غير از شكل

دانش   و  رادپي  مهندس  مديريت  از  ناشي  كه  شركت  محكم  درخشان قوام  و  مؤثر  حضور  بايد  بود،  ادي  و  متكف  فني 
مهندساني كه به شركت پيوستند نيز در نظر گرفته شود. مهندس آصف خلداني كه پس از مهندس رادپي، مدير عامل 

دهه پايان  توانست  پيوستند  شركت  سهامداران  جمع  به  خود  كه  مديراني  ديگر  همراه  به  دههشد  اواسط  تا  چهل  ي ي 
هاي فني نيز  هاي گوناگون، انتشار كتاببر انجام پروژهرا رنگ و بويي تازه ببخشد. در اين ميان عالوه  خورشيديپنجاه  

تهران   مهندسين  كارهاي  شد.    –به  افزوده  جمعبوستن  از  نيازسنجي،  بخشي  فني،  دانش  تأليف  و  ترجمه  آوري، 
ي ي با سازمان برنامه و بودجه در تهيههاي وجودي يك شركت مهندسي مشاور است. اين امر بعدها در همكارضرورت

  هاي اجرايي كه در قالب نشريات آن سازمان منتشر شد ادامه يافت. استانداردها و روش
طرح  كه  است  دوران  همين  تهران    بندر  يمنطقه  آبرساني   جامع  در  مهندسين  به  ابال  –شاهپور  شد. بوستن  غ 

به آن  موضوعي  تنوع  كه  زمينهميتنهايي  طرحي  در  ارائه  قابل  خدمات  كل  آبرسانيتوانست  شهرها  ي  و  صنايع  را    به 
هم   عظيم  طرح  اين  در  بزند.  تلمبه  انتقالمحك  هم  كانال،  هم  و  هست  لوله  طريق  هم  از  و  است  شده  طراحي  خانه 

ه به تاريخ انجام اين  ست كه با توجاي. تنوع، ابعاد و وسعت كار به گونهو هم آبگير  ي توزيعو شبكه  ي آبخانهتصفيه 
مسئوليت  پروژه پروژه،و  مديريت  تهران    پذيري  مهندسين  را    –شركت  ميبوستن  جرأت  شركتبه  اولين  از  هاي  توان 

هر    .امروزي نزديك شد  )EPCطرح و ساخت (  يهاي مديريت پروژهي عملكردش به شيوهحوزهمشاوري دانست كه  
نبوده است اما حجم كار راهي جز چنين روشي در پيش پاي مشاور و  مرسوم  در ايران  چند در آن زمان چنين روشي  

شده كه از موضوع  هايي در حين كار ضروري ميهاي مشابه انجام فعاليتدر اين طرح همچون طرح  گذارد.كارفرما نمي
ها در  فعاليتي اين  قرارداد خارج بوده است. نظير خشك كردن خور كه نياز به خاكريزي با حجم انبوه بوده است. همه

  آن تاريخ به اين طرح رنگ و بويي يگانه بخشيده است. 
يكي از خصوصيات يك مشاور خوب طرح مسأله است. بخشي از دانش فني و خالقيت يك مهندس مشاور با  

ست كه شايد تا پيش از آن به فكر كارفرماي دولتي نرسيده  توجه به تجربياتي كه از سر گذرانده است درك ضرورياتي
ي منفعالنه بپردازد و فقط در تواند تنها به مشاهدهي فكر نميد. در واقع مهندس مشاور به عنوان نهاد توليدكنندهباش

ي بهينه از  شود. هدر رفت انرژي، حفاظت محيط زيست، استفادههايي فعاليت كند كه از طريق كارفرمايان ارائه ميزمينه
ا  كنار  در  مسائل  دست  اين  از  و  موجود  پروژهمنابع  شد  باعث  قراردادي  تعهد  مورد  خدمات  تا نجام  شود  طراحي  هايي 

ي  ها و طرح مسأله با پيگيريرفت مديريت شود. با چنين ديدگاهي و  هاي سطحي كه معموالً در شهرها از دست ميآب
شهرهاي مختلف  باران در    آب  و  شهري  فاضالب  دفع  و  تصفيه  و  آوريي جمعهاي سطحي، پروژهضروري مديريت آب

    انجام شد.نظير سنندج، بندر گز و . . .  ايران
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  اي و تعهد آارياخالق حرفه      

تهران   طي    –مهندسين  ارائه  شصتبوستن  با  سال  و  ايران  نقاط  از  بسياري  در  خود  مهندسي  خدمات  ي 
كارفرمايان متعدد اثبات كرده است هميشه منافع ميهن، ملت و كارفرما را بر منافع خود ترجيح داده است. چه هنگامي  

اقدام كرده    ي خويش نسبت به بازنگري طرحكه از سوي كارفرما خواسته شود با هزينههاي بزرگ بدون آنكه در طرح
دريافت   بدون  كه  هنگامي  چه  و  ببخشد  ارتقا  را  خود  محصول  كيفيت  ضرورت  الزحمهحقتا  طراحي  به  هاي  نسبت 

  ي ايران طرح مسأله كرده است.  اجرايي در جهت رفاه مردم و منافع آينده
ان يرمدي مديره و  هاهيأتشود. به ويژه در ميان  اين موضوع به عنوان يك باور در تمام اركان شركت ديده مي

سياست كه  ميعاملي  تعيين  را  شركت  كالن  انديشههاي  چنين  ميكنند،  ديده  تغيير  اي  با  خاطر  همين  به  شود. 
زاده  شود. چه وقتي آقاي مهندس محسن هدايتتغييري در مشي اخالقي و انجام تعهدات شركت ديده نمي  ،مديرعامل

آقاي مهندس محمدعلي پيرصالحي    كه  يك سال مانده به انقالب   پس از آقاي مهندس خلداني مديرعامل شدند و چه
  همين مسئوليت را بر عهده گرفتند.  

پس از انقالب مانند ديگر تحوالت سياسي و اجتماعي ركودي در انجام كارهاي عمراني و خدماتي رخ داد. هنوز 
آرمان با  جديد  مديران  و  بود  نشده  تدوين  اجرايي  بسياست  خود  آرزوهاي  و  ميها  خطا  و  سعي  يكا  ره  خواستند  شبه 

هاي خصوصي اولين متضرران بودند چراكه نيروهاي انقالب بنابر زد و بندهاي  صدساله را طي كنند. در اين ميان شركت
هاي  هاي ممكن، تمام شركتهگري دولت در تمام حوزهاي متصديها و با انديشهپنهاني حكومت قبلي با بعضي شركت

بوستن ناگزير از كنار آمدن با وضعيت موجود سعي    -گونه بود كه مهندسين تهران  ماش ديدند. اينخصوصي را از يك ق
كردن    ترملموس  و  تر شدنرا به سرانجام برساند. براي روشنهاي باقيمانده  خود در طرحناتمام  تعهدات قراردادي  كرد تا  

هاي  كه بالفاصله پس از كاهش تنشعليرغم اينم؛  ي گذرايي بكنيشرايط آن دوران بد نيست به يكي از مصائب اشاره
شهر را در استان خوزستان آغاز    17طرح تأمين، انتقال و توزيع آب    1358در سال  بوستن    –مهندسين تهران  انقالبي،  

پيشرفت   %60  كه   ي اي مزبور در مرحلهكرد، معهذا همان موج انقالبي و گرايش به نهادهاي دولتي موجب شد كه پروژه
ناتمام  كاره  نيمهداشت،  كار   شودو  سپرده  دولتي  مشاور  مهندس  شرايطي  به  چنين  در  تهران  .  تا بوستن    –مهندسين 

بيني كرده  شايد آقاي مهندس پيرصالحي اين افت كاري را پيش  اي نتوانست بگيرد.چندين سال پس از انقالب كار تازه
را   وطن  انقالب  به  مانده  ماه  هشت  كه  حاجبود  اكبر  مهندس  آقاي  مديره  هيأت  تصويب  با  و  كردند  احمدي عليترك 

  بر عهده گرفتند.  1361مسئوليت مديريت شركت را تا اواخر سال 
ها كه ناشي از كوري موضعي سياسي نسبت به انصافيها و گاه بياماليمتياين تغييرات مديريتي و ن  ياما همه

بود شركت  تهرا  خدمات  مهندسين  نشد  در    –ن  باعث  گاه  كه  شرايط  در بدترين  كند.  فراموش  خود را  تعهدات  بوستن 
بود، اما هرگز از تعهدات خود پا پس نكشيد و در  ي دوم نام شركت ميگوي نيمهجلسات بايد به عوض مسائل فني پاسخ
هاي دشمن  وپها و تده نفر رسيد و محل پروژه هم زير سوت خمپارهبه كمتر از  دوران جنگ كه تعداد پرسنل شركت  

آن به  را  خود  مهندسان  باز  به  بود  دوران  همان  در  حتا  آمد.  بيرون  طرح  اجراي  از  سربلند  نهايت  در  و  كرد  اعزام  جا 
اين    ام رساند.ج اي نظامي را به سرانهاي جنگي نيز خارج از تعهدات قرارداد خود عمل كرد و آبرساني به منطقهخواست

گرفت كه بعدها قرار بود  زاده و با همكاري مهندسان جواني شكل ميدس هدايتدوران بحراني به سرپرستي آقاي مهن
  مديران اصلي شركت شوند. 
كه در دل هر  دانند غافل از اينهاي او ميفهرستي از عناوين طرحها كار مهندس مشاور را  معموالً حاصل سال

اي در  چربد. رعايت اخالق حرفهها مير كل طرحطرح گاه اتفاقاتي نهفته است كه به لحاظ ارزش علمي، فني و انساني ب
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سال اين  سالتمام  چه  سالها،  چه  و  اوج  در  تهران  هاي  مهندسين  راهنماي  چراغ  تنها  ناهموار،  و  نوسان  پر   –هاي 
  بوستن بوده كه توانسته تا امروز به راه خود ادامه دهد. 

  

 تولدي ديگر       

گرايي بوستن با جوان  –پس از انقالب و جنگ و ناماليمات تؤامان اين دو اتفاق بزرگ، شركت مهندسين تهران  
در انقالب و  فصلي ديگر را در حيات خود آغاز كرد. مهندسان جواني كه    ،ي خود و ارتقاي مديران ميانيدر هيأت مديره

تعهدش ياري رسانده بودند حاال كه جنگ پايان يافته بود ي خدمات مورد  جنگ همراه شركت بودند و آن را در ارائه
ي مهندسين تهران توش و توان شدهي خود و گرفتن كار جاني تازه در كالبد بيخواستند با اثبات خدمات قابل ارائهمي
بدمند.    – سهامداربوستن  طوسي  مسگرپور  اسماعيل  و  فتوحي  مجيد  دامغاني،  مهدي  مهندسان  آقايان  ترتيب  و    بدين 

  عضو هيأت مديره شدند. 
دوباره مياحياي  بسيار  همتي  شركت  دورهي  در  به  طلبيد.  نياز  و  بودند  رفته  همكاران  از  بسياري  عسرت  ي 

شد مگر با نيروي جواني كه هم دهي مجدد بود. مثل آن بود كه از نو بخواهيد شركتي را شكل بدهيد و اين نميسازمان
ند. انقالب و جنگ ساختارها را عوض كرده بود و مديران قديمي قادر نبودند به سرعت ديد و هم توان الزم را داشته باش

ابتدا براي دو سال آقاي مهندس  خودشان را با وضعيت به وجود آمده تطبيق بدهند. نيروهاي جوان دست به كار شدند.  
ي شركت سكان اداره  1369. مهندس مسگرپور طوسي از سال  دهي مجدد صورت گرفتسازمانفتوحي مديرعامل شد.  

بوستن افزوده شد. رفته رفته   –تعداد پرسنل مهندسين تهران    رو آرام آرام با گرفتن هر كار جديدي برا به دست گرفت  
  . بندي به اصول و تعهدات توانست اعتماد كارفرمايان را جلب كندارزش خدمات مهندسي اين شركت و پاي

ي  ست. براي ادامه ي دائميي همان توسعهتواند پايدار بماند. بلندپروازي نشانهري بدون بلندپروازي نميهيچ كا 
ها هم  ي تخصصي خود كه آبرساني بود در ديگر رشتهغير از رشتهآيا  كارهاي متفاوت سنجيده شود.  حضور مؤثر بايد راه

ي  هاي مختلف ارائه؟ بايد شيوههاي تعيين شده رسيدبه آرمانتوان  صرف مي  طراحي و نظارتبا  فقط  بايد وارد شد؟ آيا  
تجربه مي كارخانهخدمت را  طرح احداث  مديريت  تصفيهكردند.  و  خام  شكر  هزارتن  يكصد  توليد  كار    شدهي  از نيشكر 
ي دقت  هكرد. اما در سايداد ضرري بزرگ را متوجه شركت مياي كوتاهي و اهمال در آن رخ مي بزرگي بود كه اگر ذره

ريسك حضور در اين طرح نيز با سربلندي به سرانجام رسيد. وجود اين    ،ها تجربه دهي دقيق برآمده از سالو سازمان
فني   و  اجتماعي  نهادي  به  داشت  دوباره  شركت  داد.  افزايش  تن  يكصد  باالي  به  دوباره  را  شركت  پرسنل  تعداد  طرح 

ي پرسنل خود ت در معيشت تعداد قابل توجهي تأثير بگذارد و در حوزهتوانسها، ميشد كه غير از انجام طرحتبديل مي 
 روش و منش مورد تأييدش را تسري بدهد.ترويج  
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 توسعه و تثبيت      

همين حدود است زندگي يك شركت مشاور كه در  در  عمر كمي نيست. در سرزميني كه سن مشاور نيز    دهه  پنج
از وضعيت مشاوران باشد. مشاوراني  تصويري قابل اعتماد  بايد  قاعدتاً  ها نخواسته از منش خود عدول كند  تمام اين سال

ت.  ي كارها و با اعداد و ارقام اثبات كنند كه ارزش توليد فكر هيچ كمتر از اجراي كار نيسكه دوام آوردند تا با نتيجه
  سازد. ي ما را ميحمايت از توليد فكر آينده

كه طي آن يكي از منحصر   شد  ي عظيم و ملي ديگريبوستن درگير پروژه  –مهندسين تهران  ي پنجم،  در دهه
آن روستا در استان خوزستان    1600و    شهر  25  بهدز  ي سد  درياچهاز  ؛ آبرساني  دادهاي ايران رخ  به فردترين آبرساني

در  .  را تأمين كند  نفرهزار    500ميليون و    4كه قرار است آب شرب بيش از    مترمكعب در ثانيه   24  يمبا حجم عظ   هم
ي متعارف ديگري پاسخگوي مديريت طرح نخواهد  هيچ شيوه)  EPCطرح و ساخت (  چنين طرح عظيمي غير از روش

كارهاي  اي از مديريت پروژه است كه همواره يكي از راهي كاملي از طراحي و ساخت شيوهعنوان چرخه  به  EPC  بود.
  بوستن بوده است.  –مد نظر مهندسين تهران 

دائمي و  جبري  امري  توسعه  نميامروز  فرصتست.  و  كرد  صبر  منفعالنه  آينده  اميد  به  داد. شود  دست  از  را  ها 
ي خدماتش را هاي فعاليت خود كوشيده و جغرافياي ارائهي حوزهكه در جهت توسعه بوستن همچنان  –مهندسين تهران  

  شركت   5هاي اقماري را در دستور كار قرار داد و  ي پنجم فعاليتش تأسيس شركتتا آن سوي مرزها گسترده، در دهه
  با همكاري پرسنل خود تأسيس كرد.    ي كارهاي مختلفدر زمينه

پا در با تكيه بر توانمندي و ظرفيت مديران و كارشناسان خود  بوستن هميشه و در همه حال    –مهندسين تهران  
گاه مسئوليتش را فراموش نكرده است. همواره بر تعهداتش تأكيد كرده و بر  هاي خطير گذاشته و در اين راه هيچعرصه

ي ما در سرنوشتمان دخيل  ود كه همهشتوقع كارفرما افزوده است. چراكه معتقد است سود واقعي هنگامي محقق مي
  شويم و از برداشتن بار مسئوليت نهراسيم. 

  
 گسترش خدمات و تعميق تخصص      

نفر   300ي پنجم با حضور مؤثر و پرتعداد در طرح آبرساني غدير، كه تعداد پرسنل شركت را به بيش از  در دهه
كيلومتر خط    880ه،  يمترمكعب در ثان  24ت  يخانه با ظرفهير و تصفير آبگينظ  يميسات عظيافزايش داد، با طراحي تأس

هزار متر    360ت  يظرفجمع  و مجموعه مخازن فلزي با    ميليمتر است  2400كيلومتر آن با قطر    200انتقال كه بيش از  
ي صرف مهندسي، با تعاريف متداول، را حد خود  كه حضور در زمينه  ي مهندسي شدمكعب، عمالً داراي چنان سابقه

  د. ووارد ش EPC+Fهاي ها در پروژهبا مشاركت ديگر شركتي ششم از عمر خود باعث شد در دههدانست و نمي
ي فاضالب و احداث هرچند حضور در طرح بزرگ آبرساني به شهرهاي شمال شرق خوزستان و يا تكميل شبكه

تحريمنهخاتصفيه  دليل  به  خوزستان  شهر  پنج  فاضالب  تأمين هاي  عمالً  را    ها  كشور  از  خارج  مالي  منابع  از  سرمايه 
ي  خانه احداث آبگير و انتقال آب به تصفيهتنهايي  ناممكن كرد اما باعث نشد از حضور در چنين ميداني مأيوس شود و به

و آن را با موفقيت به پايان رساند و    برعهده گرفت  EPCاد  قراردقالب  بزرگ بهبهان و پتروشيمي بيد بلند را در يك  
  برداري آن را مديريت كرد.بيش از دو سال بهره

تهران   مهندسين  كالن  استراتژي  از  ناشي  تجربيات  فعاليت  –اين  گسترش  بر  مبني  دههبوستن  در  خود  ي  ها 
كه از با ميراث قابل توجهي  سال آقاي مهندس مسگرپور طوسي    30  حدودآن پس از  اواخر  اي كه در  ؛ دههششم است
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به آقاي مهندس  گرا  جوان   يبا ديدگاه از مديرعاملي كناره گرفت و اين مسئوليت را    ،خود براي شركت به جا گذاشت
  .  سعيد دانائيان واگذار كرد 

جنبه دههدر    گسترش اولين  داشت.  جنبه  دو  ششم  آن  ي  فعاليتي  سطح  ا  ستهادر  رتبهكه  اخذ  طرفي  ي  ز 
ي پيمانكاري را به دست آورد. با  برداري را براي آن به ارمغان آورد و از طرفي ديگر شركت را مصمم كرد تا رتبهبهره
هاي مطالعات، طراحي،  كند و حوزهي اقدامات مهندسي خود را كامل ميگسترش در واقع شركت زنجيرهجنبه از  اين  

راه بهرهاجرا،  و  ميبردااندازي  پيوند  هم  به  را  زنجيره  .دهدري  چنين  يكپارچگي  كه  پيداست  ميزان ناگفته  چه  به  اي، 
  هاي زيربنايي افزايش دهد. وري يك شركت مهندسي را در راه آباداني كشور و احداث طرحتواند بهرهمي

دسي در به عمق و تخصصي كردن مطالعات و افزايش قدرت يك شركت مهن  توجه گسترش،    ي ديگرِ اما جنبه
هاي مهندسي پيدا كند. از همين منظر به صورت  نسبت به ديگر شركت  متفاوتيشود مزيت  ست كه باعث ميهاييزمينه

فعاليت بازنگريجدي  در  را  خود  طرحهاي  به  كالن  راههاي  از  پيش  در  ارشد  مهندسي  دستگاه  عنوان  به  اندازي،  ها 
ويژه در  سازي هيدروليك و فرايندي معطوف كرد. بههاي شبيهمدل  يبخشي و تهيههاي بازتواني و عالجي طرحارائه

روست،  هاي فراوان روبهها و مرارتهاي جديد با مزاحمتها، اجراي طرحكشور ما كه با وجود مشكالت مالي و تحريم
طرح و  اهميت  موجود  تأسيسات  احياي  براي  بازتواني  ارائههاي  طرحيا  عالجي  بهبودهاي  جهت  در  حفاظت   بخشي  و 

سازي هيدروليك و فرايندي در  هاي شبيهي مدلكه ارائهبرداري اظهر من الشمس است. همچناندر حال بهره تأسيساتِ
ي اقتصادي براي  صرفهظرفيتي ناديده در ايجاد  احياي  وري،  بر افزايش بهرهتواند عالوهپيش از اجرا و در حين اجرا مي

كشور باشد. چراكه با شبيه توان اعتماد و اطمينان به تجهيزات توليد داخل را پيش از  هاست كه ميسازيتمام صنايع 
گذاران را به استفاده از توليدات داخلي ترغيب كرد. همين رويكرد است كه حضور مهندسين سرمايهنصب محك زد و  

ارائه  –تهران   و  شيراز  آبرساني  تأسيسات  بازتواني  طرح  در  را  طرحبوستن  عالجي  متعدد  بزرگهاي  در  ترين  بخشي 
  رقم زده است. را  كشور  )RO(  كنشيرينآب

صحنه در  فعال  حضور  دهه  مشش  كه  ي  است  كرده  اثبات  كشور،  تصدينميهندسي  كاهش  روند  گري  توان 
هاي فعاليت و بازارسازي مسئول است. ديگر  ايجاد زمينهدولتي را ناديده گرفت و هر شركت مهندسي خود نيز در قبال  

يد در  هاي در دست بسنده كند و باهاي ديكته شده و اجراي خدمات طرحتواند فقط به طرحيك شركت مهندسي نمي
وري  هايي براي آباداني و افزايش بهرهي طرحكنار توجه به منافع خود به مثابه يك بنگاه اقتصادي، دلسوزانه به ارائه

      صنايع كشور نيز بيانديشد.
      

         

 
 


