
ســام. اگر ســاکن یکی از 
شــهرهای بزرگ هســتید، 
عالــم خیــال،  بیاییــد در 
چشمانمان را ببندیم و از این 
شهر شلوغ و پر دود و دم و پر 
سر و صدا با خانه هاي کوچک 
و کوچه هــا و خیابان هــای 
تنگ و تاریک و بي نظم و پر 
ترافیک و ... به شهري رؤیایی 
در دنیایــی قشــنگ برویم. 
شــهری آرام و پر از آدم هاي 
خــوب. شــهري پاکیــزه با 
آسماني روشن و آبي، مساجد 
باشــکوه و زیبا بــا معماري 
سنتي و خانه ها و کوچه ها و 
میدان ها و خیابان هاي فراخ و 
دل باز و بوستان هاي باطراوت 
و تماشایي و محیط زیستي 
با فضاي سبزي دلگشا، خالي 
از زباله و نخاله و بي شــمار 
درخت و باغ و پارك بازي و 
کتابخانه و مدرسه و دانشگاه 
و ســینما و تئاتــر و مرکز 
فرهنگي و هنري و فروشگاه 
و پل و ساختمان های مناسب 

و ... . بي شک شما هم مانند ما با این خیال احساس شادي مي کنید و براي 
لحظاتي حتي در عالم خیال به شــور و شعف مي آیید. متأسفانه در دنیاي 
واقعی شاید رسیدن به این شهر خیالي غیرممکن باشد. شاید هم این گونه 
نباشــد. ولي چگونه؟ راه رسیدن به این شــهر خیالي آن است که فرهنگ 
و علم، به خصوص معماري و عمران، اقتصاد و اجتماع باید همســو شوند و 
یکدیگر را کامل کنند و کیفیت زندگي را ارتقا دهند و ... . در شــهري که 
ما در آن زندگي مي کنیم، براي برطرف کردن بخشي از مشکات و افزایش 
کیفیت زندگي، توجه به نقش و تأثیر علوم عمران و معماری ضروری است. 
کیفیت بخشیدن به خانه ها، کوچه ها، خیابان ها، پارك ها، فضاهاي سبز و ... 
در حیطة وظایف مهندســان عمران و معماري و شهرسازي است. در حال 
حاضر، ما براي بناکردن یک شهر زیبا بیشتر از هرچه به مهندسان عمران و 
معماري نیازمندیم. و این شما دانش آموزان امروز هستید که حتماً مي توانید 
از مهندسان معمار و عمران فردا شوید و این شهر زیبا و تخیلي را در واقعیت 
بسازید. بله! مهندسان معمار و شهرسازي و عمران و محیط زیست مي توانند 
ما را به بخش زیادي از آنچه در تخیلمان هست، برسانند و این شهر را نجات 
دهند. اگر شما هم مانند ما دلتان براي این شهر مي سوزد، باید از همین االن 
تصمیمتان را بگیرید و در مســیري گام بردارید که در آینده مهندس ماهر 
عمران، معماري و شهرســازي شوید. مهندسان عمران و معماري ریاضیات 
را خوب مي دانند. پس اگر شما هم قصد دارید که مهندس عمران و معمار 
خوبي شوید، الزم است که ریاضیات بدانید. در اولین گام در دورة متوسطة 
دوم رشــتة ریاضي را انتخاب کنید تا به مهندسي معماري و شهرسازي و 
عمران در دانشــگاه برســید. بیایید از همین امروز شروع کنید و پایه هاي 

شهري زیبا را بنا نهید. روز دانش آموز را به شما تبریک مي گوییم.
سامت و پیروز باشید.
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