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 در هر برهه ای از زمان افرادی پا به عرصه وجود 
می گذارند که موجبات تعالی و پیشرفت جامعه را 

فراهم می کنند. بیان سختی    ها و نامالیماتی که در راه خدمت به یک جامعه توسط این 
افراد تحمل می شود، نیازمند قلمی توانا و احساسی غیر قابل توصیف است که بتواند 
رنج ها و نامالیماتی که در راه رسیدن به سرمنزل مقصود از خود نشان داده    اند را بیان 
کند. هر قدر سعی شود از زوایای مختلف به تالش های بی امان این افراد پرداخته 
شود، باز هم بسیاری از رنج    های طاقت    فرسا و فداکاری های آنان ناگفته باقی می ماند.

استاد فقید رضا حجازی از زمره فرهیختگانی است که در جامعه منابع طبیعی 
ایران بعد از استاد کریم ساعی منشأ خدمات علمی و اجرایی فراوانی بوده و همواره 
در راه علم و عمل قدم برداشته است. او کسی است که با همکاری همکالسی و 
یار همیشگی خود استاد فقید زنده یاد سیدمحمد طباطبایی اولین انستیتوی جنگل و 
دانشکده جنگل داری ایران را که سال ها پیش از آن استاد کریم ساعی تالش های 

زیادی برای تأسیس آن به خرج داد، به واقعیت تبدیل کرد.
و  سرشناس  خانواده    ای  در  تهران  شهر  در  خورشیدی   1301 سال  در 
تحصیل    کرده فرزندی به دنیا     آمد که نام او را رضا نهادند. پدر او اکرم    الملک حجازی 
از کارمندان عالی رتبه وزارت کشور بود و بارها به    عنوان فرماندار در شهرهای 
مختلف از جمله مشهد، انزلی و سایر شهرها مأمور و منصوب می    شد. کودکی رضا 
در شهر انزلی هنگامی که پدر فرماندار آنجا بود گذشت و دوره تحصیالت ابتدایی 
را در این شهر سپری کرد. طبیعت زیبای انزلی و گشت و گذار در جنگل های 
آن تأثیر زیادی بر روحیه او گذاشت و موجب بالندگی ذوق و تبلور ذوق فردی 
شد. وی بعد ها در دوران جوانی و دوره دبیرستان در مدرسه کشاورزی )فالحت 
سابق( ثبت    نام کرد و دیپلم کشاورزی خود را در شهر تهران دریافت  کرد. در 
سال 1320 خورشیدی بنا به عالقمندی به محیط جنگل و طبیعت زیبای شمال 
کشور به استخدام وزارت کشاورزی درآمد و به    عنوان سرجنگلبان دیلمان الهیجان 
مشغول خدمت  شد. روحیه این جنگلبان جوان که با هنر شعر، نقاشی و موسیقی نیز 
در آمیخته بود، از او مردی عالقمند به حرفه    ای که انتخاب کرده می سازد و موجب 
معروف شدن وی در بین جنگلبانان منطقه می    شود. در یکی از سفر    های علمی استاد 
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ساعی به جنگل های منطقه الهیجان توفیق همراهی رضا حجازی با بانی 
جنگلبانی نوین ایران دست می دهد و استاد ساعی از نبوغ، ذوق، سلیقه 
و فّعالیّت های علمی و اجرایی وی لذت برده و توصیه فراوانی می    کند 
که به دیپلم بسنده نکرده و برای ادامه تحصیل در دانشکده کشاورزی 
کرج نام نویسی کند. در سال 1324 خورشیدی حجازی جنگلبان عازم 
کرج شد و همراه دیگر متقاضیان ازجمله سیدمحمد طباطبایی و قدرت    اهلل 
تمدنی در رشته کشاورزی در کنکور شرکت کرد و هر سه به دانشکده 
کشاورزی راه یافتند. وی بعد از چهار سال در سال 1327 به    عنوان شاگرد 
اول رشته کشاورزی موفق به اخذ مدرک لیسانس شد و از وزارت علوم 
ایران مدال درجه یک علمی را دریافت کرد. سال ها قبل از ورود مهندس 
رضا حجازی به دانشکده، دروس جنگل شناسی و درخت شناسی توسط 
استاد ساعی تدریس می    شد و وی به    همراه همکالسی های خود این دروس 
را با استاد گذرانده بودند. عالقمندی حجازی به دروس جنگل و نمرات 
خوبی که در این دروس کسب کرده بود، نظر استاد ساعی را به    خود جلب 
کرد و بالفاصله بعد از اتمام تحصیالت کارشناسی به پیشنهاد استاد ساعی 
به عنوان متصدی و کارشناس آزمایشگاه جنگل شناسی که توسط وی به 
راه افتاده بود، مشغول به کار شد. همزمان با این اقدام مهندس محمد 
در  منجمی  استاد  نزد  به    عنوان شاگرد دوم رشته کشاورزی  طباطبایی 
آزمایشگاه فیزیک و هواشناسی مشغول به کار می    شود. چرخ روزگار 
گویی طوری می چرخد که این دو همکالسی باید همیار، همکار و همخانه 
شوند تا بتوانند باری را بر دوش کشند که از توان یک نفر برنمی    آید. هر دو 
این مهندسان جوان در ساعات فراغت نزد استاد ساعی به تکمیل علوم و 
آموختن ریاضیات می پردازند. در سال 1328 مقارن با جداشدن دانشکده 
کشاورزی از وزارت کشاورزی و الحاق آن به دانشگاه تهران مهندس رضا 
حجازی و مهندس تمدنی عازم دانشگاه بلژیک شدند و در دانشکده ژامبلو 
ثبت نام  کردند. در غیاب وی مهندس محمد طباطبایی مسئولیت آزمایشگاه 

جنگل را برعهده می    گیرد و وظایف محوله را انجام می    دهد.
استاد حجازی در سال 1332 بعد از اخذ درجه دکتری در رشته 
چوب    شناسی به    عنوان استادیار رشته چوب در دانشکده کشاورزی مشغول 
به کار می شود، اما موفق به دیدار استاد خود که در سانحه هواپیما در 4 
دی ماه 1331 به دیدار حق شتافته بود، نمی شود. با مرگ ناگهانی پدر 
ناتمام استاد ساعی بر دوش دکتر  ایران، مسئولیت کارهای  جنگلبانی 
رضا حجازی و یار و همکالسی خوبش استاد محمد طباطبایی می افتد. 
آنان تالش زیادی کردند تا بتوانند با وجود همه کارشکنی    ها، تفکرات 
و خواسته    های استاد فقید خود،  کریم ساعی را جامه عمل بپوشانند و 

هم قسم شدند از هیچ تالشی فروگذار نکنند.
استاد ساعی همواره درصدد تأسیس دوره های آموزش عالی جنگلبانی 
در دانشگاه بود و به این دلیل در سال 1329 دوره تخصصی جنگل را برای 
فارغ التحصیالن رشته کشاورزی برگزار کرد. نتایج این کالس نشان داد که 
تدریس بدون آزمایشگاه و تجهیزات الزم چندان مطلوب نیست، بنابراین 
فکر ایجاد یک آزمایشگاه مجهز جنگل و چوب شناسی در برنامه اقدامات 
ساعی قرار گرفت. با کمک های مالی اداره همکاری ایران و آمریکا، فائو، 
سازمان برنامه و اداره طرح و برنامه دانشگاه تهران، طرح تأسیس این 
آزمایشگاه از طرف شورای دانشکده به تصویب رسید. اجرای ساختمان 
آزمایشگاه شروع شد، اما دست اجل امان نداد تا ساعی بتواند ثمره کار 

خود را به تماشا بنشیند. با همت بلند دکتر رضا حجازی و پشتکار مهندس 
محمد طباطبایی و با همکاری دکتر واروسیو کارشناس فائو، دکتر کارول 
و دکتر کرنان از اعضای اداره همکاری ایران و آمریکا، احداث ساختمان 
با رسیدن  پایان رسید.  به  آزمایشگاه چوب و جنگل در سال 1333 
ماشین آالت آزمایشگاهی و وسایل و لوازم دیگر تا خاتمه سال 1334 
نصب آنها به اتمام رسید و آماده بهره    برداری شد. آزمایشگاه چوب شناسی 
دارای سالن تشریح چوب، بخش اشباع چوب، بخش شیمی و خواص 
نهالستان،  دارای  آزمایشگاه جنگل  و  بود  مکانیکی چوب  و  فیزیکی 

آزمایشگاه جنگل    شناسی، موزه، باغ و جنگل شد.
استاد حجازی در سال 1334 به درجه دانشیاری نائل شد و توانست 
کادر علمی و اجرایی آزمایشگاه چوب و جنگل را تا حدودی تأمین کند. 
آقایان مهندس طباطبایی کارشناس شعبه چوب، مهندس ریاحی کارمند 

فنی، مهندس نیلوفری کارشناس خواص فیزیکی و مکانیکی چوب و اشباع 
کردن چوب آالت، مهندس نگارستان کارشناس آزمایشگاه جنگل    شناسی و 
مهندس کوهن از کارشناسان فائو نیز در زمینه چوب    شناسی مسئولیت های 

مختلفی را بر عهده گرفتند.
دانشجویان ورودی دانشکده کشاورزی تا سال 1334 تمام دروس 
عمومی و اختصاصی را در سه سال می گذراندند و به دریافت مدرک 
دانشکده  ریاست  مهدوی،  محمدحسن  می شدند.  مفتخر  کارشناسی 
کشاورزی دانشگاه تهران درصدد توسعه دانشکده و تأسیس رشته های 
جدید و تبدیل دوره لیسانس به فوق لیسانس برآمد که خوشبختانه برنامه 
ارائه شده در سال 1335 در شورای دانشگاه پذیرفته و مقرر شد دانشجویان 
با گذراندن 186 واحد درسی و پایان نامه و جلسه سمینار چهارساله به 
تمامی  اساس،  این  بر  شوند.  نائل  ارشد  کارشناسی  مدرک  دریافت 
دانشجویان ورودی 1334 این دانشکده مشمول مقرارت جدید آموزشی 
زراعی  مهندسی  مانند  این طرح، رشته های تخصصی  براساس  شدند. 
)آبیاری(، زراعت، باغبانی، دفع آفات، ماشین آالت کشاورزی و رشته 
جنگل دایر شد. دروس عمومی در دو سال اول برای دانشجویان به    صورت 
مشترک برگزار می    شد و پس از معدل    گیری به    ترتیب اولویت در رشته های 
مورد نظر قبول می شدند. از جمله دانشجویان اولین رشته جنگل می توان به 
استاد کریم جوانشیر و دکتر نخجوانی اشاره کرد. همچنین از جمله استادانی 
که در اولین دوره، رشته جنگل را تدریس کرد استاد رضا حجازی بود 
که ارائه درس های چوب و درخت شناسی را بر عهده داشت. در شهریور 
1333 از طرف فائو کالس موقتی برای نحوه تدریس روش جنگلبانی 
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و سیاستی که هر کشور برای استفاده و نگهداری از جنگل های 
خود اتخاذ می کند، تشکیل شد. در این کالس نمایندگانی از ایران 
از جمله استاد حجازی و تعدادی از کارشناسان زبده و عالی رتبه 
بنگاه جنگلها و مراتع کشور و نمایندگانی از کشور های اردن، لیبی، 
عراق، ترکیه و قبرس حضور داشتند. در شهریور 1334 نامه ای از 
سوی مدیرکل سازمان خواروبار کشاورزی به احمدحسین عدل، 
وزیر کشاورزی ارسال شد تا به تشکیل اولین کمیسیون جنگلبانی 
خاورمیانه در تهران همت گمارد. کنفرانس به    نحو آبرومندانه    ای در 
مهرماه همان سال برگزار شد و دستور کمیسیون سازمان خواروبار 
کشاورزی، افتتاح مدرسه جنگلبانی در خاورمیانه، ارائه شد. در این 
کمیسیون رئیس بخش جنگبانی فائو آقای مارسل للو و مهندس بنان از 
ایران سخنرانی خوبی ارائه کردند و آقای ظهیر به عنوان ریاست دائمی 
کنفرانس انتخاب شد. از ایران استاد رضا حجازی و تعدادی از کارشناسان 
سایر کشورها از جمله ایتالیا، عراق، سوریه، اردن، لیبی، پاکستان و ترکیه و 
همچنین از تشکیالت مختلف بین المللی مانند کمیسیون بین المللی صنوبر 
و اتحادیه بین المللی مؤسسات بررسی    های جنگل شرکت داشتند. چنین 
نشستی زمینه ایجاد انستیتوی جنگل و مرتع را در ایران پایه ریزی کرد. در 
سال 1339 با کوشش و تالش استاد حجازی و استاد محمد طباطبایی و 
حمایت ریاست وقت دانشکده دکتر حسن مهدوی و حمایت محمدرضا 
معاون  و  برنامه  در سازمان  کشاورزی  که مجری طرح های  صدقیانی 
سازمان برنامه بودند و همچنین تالش های والدیمیر ترگوبوو کارشناس 
سازمان ملل و کوشش های دکتر یحیی نظیری، مقدمات تأسیس انستیتو 
جنگل و مرتع فراهم شد؛ به    طوری    که در هشتم اردیبهشت سال 1341 
موافقت نامه تشکیل این انستیتو در دانشکده کشاورزی بین دولت ایران و 
صندوق مخصوص سازمان ملل به امضا رسید. با تشکیل انستیتو جنگل و 
مرتع تعدادی از کارشناسان برجسته اروپایی که کارشناس فائو نیز بودند، 
مشغول تدریس در این نهاد نوپا شدند که از آن جمله می توان به استادانی 
مانند پروفسور هرمان اتر، پروفسور ترگوبوو، پروفسور گلیزر، دکتر دراگو 

جاپیچ، مهندس مارک بوالنژه و مهندس فلیپ ترور اشاره کرد.
از استادان ایرانی هم دکتر رضا حجازی، دکتر محمد طباطبایی، دکتر عزیز 
اصلی، دکتر پوران سلیمانی، دکتر ابراهیم عادلی، دکتر نصرت    اهلل ساریخانی، 

دکتر کریم جوانشیر و دکتر احمد مصدق به تدریس مشغول شدند.
در بین دانشجویان اولین دوره انستیتو جنگل و مرتع که در سال 1340 
وارد دانشکده کشاورزی شده و بعد از سال 1344 از انستیتو فارغ    التحصیل 
شدند، می    توان به داوود پارساپژوه، هوشنگ سبحانی، تقی شامخی، حسین 
حبیبی و ناصر رأفت    نیا اشاره کرد که بعدها به مقام استادی در دانشکده منابع 

طبیعی دانشگاه تهران و دانشکده منابع طبیعی گرگان رسیدند.
از همان سال    های تأسیس انستیتو فکر تشکیل دانشکده جنگل داری 
در ذهن استادان رضا حجازی و محمد طباطبایی شکل گرفت. آنها به 
پیمانی که با یکدیگر بسته بودند، وفادار بودند و بنابراین به کمک دکتر 
والدیمیر ترگوبوو تماس های زیادی با مسئوالن دانشگاه تهران برقرار 
می    کردند. با وجود فشارهای زیادی که از سوی مغرضان و دشمنان این 
ایده وجود داشت و مانع تشکیل دانشکده جنگل داری می شد، با این حال 

این دو استاد و هم پیمان همیشگی از پا ننشستند.
از سال 1341 به بعد تحوالتی در کشور ایران به    وقوع پیوست که 

از آن جمله می توان به ملی شدن جنگل ها اشاره کرد. در این سال در 
رأس دانشگاه دکتر جهانشاه صالح قرار گرفته بود که به شدت مورد توجه 
شاه بود. در یکی از سفرهای دکتر جهانشاه صالح به مسکو برای شرکت 
در همایشی در تماس تلفنی با شاه از وسعت جنگل ها و وجود دانشکده 
جنگل سخنی به میان می آورند و وی پرسش می کند چرا در ایران دانشکده 
جنگل ایجاد نمی کنید که وی جواب می دهد که اگر اجازه آن صادر شود، 
به    طور حتم اقدام خواهد شد. پس از بازگشت وی از مسکو، از استادان 
دکتر حجازی و طباطبایی می خواهد که اساسنامه و آئین نامه برنامه چنین 
دانشکده ای را برای شورای دانشگاه تهران بفرستند. تالش های این دو 
استاد با پشتیبانی دکتر ترگوبوو کم    کم به بار نشست و زمینه ایجاد دانشکده 
جنگل داری فراهم شد. در بیست و ششم خرداد ماه 1345 در ششصد و 
شصت و هشتمین شورای دانشگاه به ریاست دکتر جهانشاه صالح تأسیس 
دانشکده جنگل داری مورد موافقت قرار گرفت. این اقدام در تاریخ 18 
دانشگاه  دانشکده جنگل داری  و  از تصویب گذشت  تیرماه همان سال 
تهران با ایجاد سه گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل، گروه چوب    شناسی 
و فرآورده های جنگل و گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی برقرار 
شد. در اساسنامه این دانشکده آمده بود که در صورت لزوم و طبق مقررات 
دانشگاه تهران می توان به تشکیل گروه  های جدید اقدام یا تغییراتی در 
گروه    بندی ایجاد کرد. بعدها گروه های آموزشی محیط زیست و شیالت به 
این دانشکده اضافه شد. دوره مهندسی در این دانشکده در مقطع لیسانس 
چهار سال، در مقطع فوق لیسانس یک سال و در دوره دکتری هم دو سال 

تعیین شده بود.
از دکتر عزیز اصلی، دکتر  بودند  اعضای گروه جنگل داری عبارت 
ابراهیم عادلی، دکتر احمد مصدق، دکتر نصرت    اهلل ساریخانی، دکتر کریم 
جوانشیر، دکتر علی یخکشی، مهندس سعید امیری و مهندس مجید مخدوم. 
از کارشناسان خارجی هم دکتر ترگوبوو و پروفسور هرمان اتر و دکتر چاپیچ 
گروه را همراهی می کردند. در این زمان چند نفر از جمله استاد ارجمند 
محمود زبیری برای دریافت درجه دکتری در کشور سوئیس به تحصیل 

مشغول بودند که بعداً به    عنوان استادیار در این دانشکده استخدام شدند. 
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دکتر رضا حجازی، دکتر محمد طباطبایی و دکتر پوران سلیمانی اعضای 
گروه چوب    شناسی را تشکیل می دادند. عضو رسمی گروه احیای مناطق 
خشک و کوهستانی هم دکتر فیروز نخجوانی بود که به کمک کارشناسان 
و دیگر متخصصان وزارت منابع طبیعی که به    تازگی تشکیل شده بود، این 
رشته را اداره می کردند. البته اینکه چرا از همان زمان نام دانشکده منابع 
طبیعی برای این مؤسسه آموزشی و پژوهشی انتخاب نشد، قابل توجه است. 
بسیاری از کارشناسان و فارغ    التحصیالن آن زمان که در رشته جنگل تحصیل 
می کردند از جمله دکتر ابراهیم آقارفیعی ذکر می کنند که شرایط بعد از ملی 
شدن جنگل ها و حساسیتی که این اقدام و رفرم در جامعه ایجاد کرده بود و از 
سوی دیگر مذاکراتی که بین دکتر جهانشاه صالح و شاه انجام شده بود، منجر 

به مقبولیت نام دانشکده جنگل    داری شد.
تا سال 1350 تنها گروه جنگل داری دارای رشته تحصیلی بود و دو 
گروه دیگر از این سال به بعد فّعالیّت خود را آغاز کردند و به    طور مستقل 
دارای رشته در مقطع لیسانس شدند. مقر دانشکده جنگل داری در محل فعلی 
مدیریت پردیس در مجاورت درب شمالی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران بود و از سال 1351 اقدام به دایر کردن دوره فوق لیسانس شد. 
اولین دوره فارغ    التحصیالن دانشکده جنگل داری 51 نفر بودند که در سال 
1349 دوره مهندسی جنگل داری را به پایان رساندند. از بین این دانشجویان 
می توان به آقایان ابراهیم آقارفیعی، کاظم دوست    حسینی، برهان ریاضی، 

جمال قدوسی، ناصرقلی صفاری و محمدرضا گنجی اشاره کرد.
در سـال 1351 نـام دانشـکده جنـگل داری به دانشـکده منابع طبیعی 
تغییر یافت. در این سـال دوره کارشناسـی ارشـد در دانشکده منابع طبیعی 
راه انـدازی شـد و اولیـن دانشـجویان دوره فـوق لیسـانس کـه در سـال 
1354 از این دانشـکده فارغ    التحصیل شـدند آقایان کاظم دوست    حسـینی، 

ناصرقلـی صفاری و محمدحسـن نعمت    اللهـی بودند.
تاریخ  از  دانشکده  این  رئیس  اولین  به    عنوان  حجازی  رضا  استاد 
1345/5/23 الی1349/3/26 خدمات بسیار زیادی به آموزش منابع طبیعی 
کشور کرد. در سال های آخر عمر کاری استاد حجازی در دانشگاه تهران 
اتفاقات زیادی افتاد که منجر به بازنشسته کردن تعداد 400 نفر از استادان 
برجسته دانشگاه تهران از جمله استاد حجازی شد. ناگفته نماند که در این مورد 
استاد طباطبایی در اعتراض به بازنشستگی استاد حجازی، نامه های اعتراضی 
زیادی به دانشگاه ارسال کرد که متأسفانه ترتیب اثر داده نشد. وی پس از 
بازنشستگی در سال 1349 از پای ننشست و در مدرسه عالی ترجمه که 
توسط دکتر آرین پور تأسیس شده بود، زبان فرانسه تدریس می کرد و بعدها با 
دانشگاه همدان، مازندران و آزاد همکاری زیادی داشت و کمک    های علمی و 

اجرایی وی باعث پربار شدن این رشته در دانشگاه های کشور شد.
رشته  در  دانشمند  و  بزرگ  استادان  از  یکی  حجازی  رضا  استاد 
چوب شناسی و جنگل بود و از نظر استعدادهای بی نظیری که داشت، واقعًاً 
افتخار دانشگاه تهران محسوب می شود. او مدیری بسیار قوی و ارزشمند بود 
که به داشتن استعداد ذاتی و نبوغ کافی در چند رشته و خوش اخالقی شهره 
زمانه خود محسوب می شد و زبانزد خاص و عام بود. وی در طول خدمت 
دانشگاهی ده ها مسافرت علمی به کشورهای فرانسه، آمریکا، آلمان و انگلستان 
داشت و در قالب فرصت های مطالعاتی به تکمیل علوم چوب و صنایع مربوطه 
پرداخت. استاد حجازی از زمان بازگشت از کشور بلژیک در دانشگاه تهران 
به تدریس و تحقیق پرداخت. حاصل فّعالیّت های وی چاپ 12 جلد کتاب 

درباره چوب و صنایع چوب و بیش از یکصد مقاله علمی- پژوهشی 
به زبان های فرانسه و انگلیسی در مجالت معتبر خارجی و داخلی 
بود. استاد حجازی بیش از 50 سخنرانی نیز در کنفرانس های داخلی 
و بین المللی ارائه کرد. این استاد فقید در دهه 40 به دانشگاه آکسفورد 
انگلستان عزیمت و مدرک دیپلم از این دانشگاه دریافت کرد که تا آن 

زمان تنها یک نفر مصری موفق به اخذ چنین مدرکی شده بود.
در چهـارم اسـفند 1384 همزمـان بـا برگـزاری همایـش آینده 
جنگل هـای ایـران توسـط انجمـن جنگلبانـی ایـران و همچنین در 
مراسـمی که به مناسـبت بزرگداشت استاد کریم سـاعی در دانشکده 
منابع طبیعی دانشـگاه تهران برگزار شـد، از مقام این اسـتاد برجسته، 
ممتـاز و مانـدگار دانشـگاه تهـران نیز تجلیـل و تقدیـر به    عمل آمد. 
وی اوقـات فراغـت خـود را بـه هنرهای مختلف مانند نقاشـی، 
شـعر و موسـیقی صرف می کرد و قلم توانایی در زمینه طنز داشـت و 
آخرین کتاب او با عنوان »درد دل دانشـجو« در سـال 1383 منتشـر 

شـد. این اسـتاد برجسـته همواره لطـف خداونـد، حمایـت خانواده 
و رهنمودهـای اسـتاد سـاعی و همراهی همسـر فاضلـه و مهربانش 
سـرکار خانـم  دکتـر شاهسـون را راز موفقیت خود می دانسـت و به 
نقـش اسـتاد و راهنمای خـوب در زندگـی تأکید می کرد. سـرانجام 
بعـد از 84 سـال زندگـی تـوأم با تـالش در مسـیر علـم و عمل در 
شـهریور 1385 چـراغ زندگـی ایـن عالـم فرزانـه خامـوش شـد. 
شـاگردان و دوسـتانش همـواره بـه مناسـبت های مختلـف از او یاد 
کـرده و بـه ادامه راهش در توسـعه علمی صنایع چوب کشـور تأکید 

می کننـد. روحش شـاد و یـادش گرامـی باد.
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