سخنی ازکارگزارسایت
از مدت ها قبل آرزو داشتم تا روی صفحه مجازی زمینه ساز ایجاد فرصتی گردم که همه ای انجنیران مدنی
ساختمانی سرزمینم افغانستان عزیز درسراسرجهان بتوانند دانش و اندوخته های خویش را در معرض اطالع
 ،تبادل و مشارکت با هم مسلکان خویش قرارداده و با همگانی ساختن مقاالت علمی شالوده ساز آبادانی سریع
کشورعزیزما مطابق به ستاندارد ها ومعیارهای جهانی گردند.
عالوه براین  ،امیدواربودم وهستم که با مشارکت وسیع نخبگان انجنیری افغانستان ازسراسرجهان این سایت
بتواند به یک منبع علمی آگاه کننده تبدیل شده تسهیالت قابل مالحظه ای را درگستره ای فهم  ،درک و دیزاین
انجنیری وتکنیک های ساختمانی بوجود آورد.
درنهایت امراین یک نشریه انترنیتی متعلق به همه دانشمندان انجنیری مدنی وساختمانی افغانستان بوده و
نمودار پرتو توانمندی ها و مهارت های خالقانه ایشان خواهد بود .آرزوی بیشتری از این نخواهم داشت تا همه
نخبگان دراین انگیزه وهدف سهم گیرند واین سایت را درسطح کمال اطالعاتی علمی و تکنی نکی ان به مثابه
دانشنامه انجنیری ساختمانی تبدیل نمایند.
ما خواهیم توانست همگام وهم طراز دانش جهانی حرکت نموده و اندوخته های علمی وفنی خویش را که به
قمیت عمر خود بدست آورده ایم با نسل های آینده درمیان گذاریم.
توجه مراجعه کنندگان این سایت را به توضیحاتی مختصر آتی معطوف میدارم:
 - ۱در صفحه «در باره ما» لطفآ به هدف و پالیسی سایت توجه فرموده و سهمگیری خویش را مطابق آن
عیار فرمائید.
 - ۲مقاالت با حفظ حرمت متن اصلی و بدون تصرف همراه با عکس شما نشرخواهد شد .مقاالت میتواند به
هرلسان یا زبانی باشد .مولف مقاله مسئول مسایل حقوقی مطالب آن خواهد بود.
۳ـ به حیث مثال؛ در صفحه « آخرین مقاالت » ،مقاله های تالیف شده ازمحترم جناب نجیب هللا اوژن و این
جانب نشرشده.
 - ۴چنانچه در صفحه « ارسال مقاله » تذکر رفته هیئت برسی اهمیت وقابلیت نشر مقاله را شناسائی نموده
و آ نرا به نشر می سپارد.
 - ۵سوالت مطرح از طرف هیئت برسی و مولف مقاله ارزیابی گردیده و به فرصت مساعد جواب ارائه
خواهد شد.
 - ۶آرزومندم با توسعه بیشتراین سایت سهم بارز و داوطلبانه انجنیران گرانقدر را دراین عرصه بیش
ازبیش داشته باشیم .
 - ۷جهت غنامندی این سایت سهم گیری علمی جامعه انجنیران ونخبه گان میهن درصفحه «ذخایرومنابع »
توقع می رود.
 - ۸فعآل در نظر است این نشریه ماه یک بار یاهردوهفته تجدید نشر یا ( ) updateشود .البته با افزایش
مطالب واشتراک سهم گیری وسیع ،تجدیدنشرآن به هرهفته تقلیل خواهد یافت.
و اما در مورد خودم :
من دوره تحصیالت خود را درانستیتوت پولی تخنیک کابل (پوهنتون پولی تخنیک کنونی) دررشته ساختمان
های صنعتی ومدنی به پایان رسانیده وفارغ دوره سوم آن موسسه علمی می باشم(جنوری سال .)1975

دو سال دردیوان محاسبات صدارت وقت به حیث عضوهیات تفتیش ایفای وظیفه نمودم ،بعد در سال ۱۹۷۷
به دستگاه ساختمانی افغانی تبدیل گردیده و به حیث معاون پروژه های ساختمانی تعمیرات  ۱۴منزله سینما
پامیرو  ۱۸منزله وزارت مخابرات موظف گردیدم.
ازسال  ۱۹۷۸تا جنوری ۱۹۸۱مسئولیت امریت عمومی انجنیری دستگاه ساختمانی افغانی را داشتم ،درهمین
سال مهاجربه شهرسیاتل ایاالت متحده امریکا شدم.
دوره کاری من درایاالت متحده امریکا ازماه نوامبرسال ۱۹۸۱آغاز و بعد ازمدت  ۳۵سال کار مسلکی
انجنیری درختم سال  ۲۰۱۶میالدی به پایان رسید .در این مدت درظرفیت های مختلف  ،اهم از
انجنیرکووالتی کنترول ،دیزاین انجنیر ،پراجکت انجنیر ،پراجکت منیجر واداره چی ارشد پروژهای متعدد
درصنایع پریکست – پریسترسد کانکریت ( ) Precast –Prestressed Concreteایفای وظیفه کردم .دورهٔ
آموزش دیزاین پرس سترسد کانکریت را در یونورستی واشنکتن سیاتل آموختم .طبق آمار رسمی موسس ٔه
استخدام کننده ام پروژه های را که من در دیزاین  ،ساختمان  ،اداره ومنجمنت پریکست  -پریسترسد
کانکریت آن ها سهم داشته ام به بیشتر از  ۴۰۰پروژه تخمین زده شده که شامل تعمیرات عام المنفعه  ،پل
ها  ،ساختمان های ساحلی  ،استادیوم ها ،پارکنگ گراج های چندین طبقه ای ،ساختمان های شناور درآب،
تونل ها  ،تانک های ذخیره مایعات ،و دیگر ساختمان های مخصوص و منحصر به فرد می باشد.
مسئول وصاحب امتیاز نادر پیشتاز

