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اجــراي طــرح عمــران روســتا توســط ســازمان بســيج مهندســن عمــران و معــاري 

اســتان ايــام

شهید نوید صفری:
زیــارت عالــی و واال مقــام و پــر فیــض زیــارت عاشــورا را بخوانیــد و از طــرف مــن بــه حــرت ابــراز ارادت کنیــد ، حتــا هــر کجــا باشــم 

خــود را در کنــار شــا خواهــم رســاندبر شــا بــاد خوانــدن عاشــورا عاشــورا عاشــورا کــه ایــن ســخن ، ســخن امــام عــر )عــج( اســت و 

بدانیــد هــر کــه 40 روز عاشــورا بخوانــد و ثوابــش را هدیــه بفرســتد حتــا متــام تــاش خــود را بــه اذن خــدا خواهــم کــرد تــا حاجــت 

او را بگیــرم و اگــر نــه در آخــرت بــرای او جــران کنــم.

پیام شهید

این شاره تقدیم میشود به روح مطهر شهید مدافع حرم نوید صفری

انتشــار کتــاب مقــررات رشعــی ســاختان و مهندســان بــه همــت ســازمان بســیج 

مهندســین عمــران و معــاری اســتان قــم 

برگــزاري جلســه هيئــت انديشــه 

ســازمان  خواهــران  واحــد  ورز 

بســيج مهندســن عمــران و معــاري 

اســتان خوزســتان

پـروژه  از  میدانـی   بازدیـد 

محـروم  روسـتای  آبرسـانی 

زنجـان شهرسـتان 

در این شاره میخوانید:

انجام رزمایش کمک مومنانه توسط استان خراسان رضوی

اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای محروم در استان های ایام و زنجان

بازساری جاده روستایی در شهرستان پاوه استان کرمانشاه

انتشار کتاب »مقررات رشعی ساختان و مهندسان« به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معاری استان قم 

تحلیلی بر قیام امام حسین )ع( و امتداد تاریخی آن
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ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــه ورز س ــت اندیش ــی هیئ ــی و عمران ــه فن ــئول کمیت مس
ــرد: ــان ک ــرقی بی ــان ش آذربایج

مســئول کمیتــه فنــی و عمرانــی هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان آذربایجــان رشقــی بــه کاهــش 25 هــزار  هکتــاری اراضــی شــهر تربیــز 

اعــراض کــرد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان آذربایجــان رشقــی مهندس احد راشــد مســئول کمیتــه فنی و عمرانی هیئت اندیشــه ورز ســازمان بســیج 

مهندســین عمــران و معــاری بــا اشــاره بــه تصمیــات غیــر کارشناســی دولــت دوازدهــم در خصــوص مدیریــت شــهری و اثــرات مخــرب برهخــی اباغیــه هــا در گفتگــو بــا وب ســایت 

خــری عــرآزادی آنایــن خاطــر نشــان کــرد: » اســتان آذربایجــان رشقــی برخــاف عــرف و رویــه جــاری در دولــت هــای ســابق و عــدم تصمیــم گیری مســائل مهــم در ماههــای پایانی 

دولــت، متاســفانه دولــت دوازدهــم ۱۵ روز مانــده بــه پایــان دولــت و در تصمیمــی خــام و نســنجیده در ۲۷ تیرمــاه ســالجاری و بــا اســتناد بــه قانــون تعاریــف و ضوابــط تقســیات 

کشــوری مصــوب ســال ۱۳۶۲، نســبت بــه کاهــش ۲۵۰۰۰ هکتــاری حریــم شــهر تریــز و ایجــاد بخــش باســمنج اقــدام منــوده کــه بعلــت ملتهــب بــودن و جــو انتخاباتــی جامعــه، ایــن 

مصوبــه مهــم دولــت در هیاهــوی سیاســی گــم شــده و حتــی متاســفانه نخبــگان و فرهیختــگان جامعــه نیــز، یــا از کم و کیــف آن مطلع نبــوده و یــا از اثــرات مخــرب آن در جلوگیری 

از رشــد و توســعه هــای آتــی شــهر تریــز در آینــده مــردم را مطلــع مناینــد.

الزم و رضوری اســت بــه فوریــت مناینــدگان محــرتم مــردم در مجلــس شــورای اســامی، فرهیختــگان جامعــه و شــهرداری تریــز بــا پیگیــری هــای الزم جهــت جلوگیــری از تبدیــل شــهر 

اولیــن هــا بــه شــهر آخریــن هــا و مقایســه آن در آینــده بــا شــهرهای یــزد و ارومیــه و کرمــان و …. نســبت بــه ابطــال ایــن مصوبــه بــه دالئــل زیریــن اقــدام مناینــد: ۱- در نــگاه اول و 

در صورتیکــه هــدف از ایــن امــر، ایجــاد بخــش باســمنج بــوده باشــد مشــکلی بنظــر منــی رســد ولــی بــا توجــه باینکــه بــا ایجــاد ایــن بخــش مقــدار ۲۵۰۰۰ هکتــار ازحریــم شــهر تریز 

کاســته شــده و تریــز بــا عنایــت بــه اینکــه از محــدوده بخــش مرکــزی منــی توانــد خــارج شــود، فلــذا ورودی خــاوران و ســه راهی اهــر انتهــای محــدوده و یا حریــم تریز خواهــد بود.

۲- مــاده ۲ قانــون تعاریــف محــدوده و حریــم بیــان مــی دارد: )حریــم شــهر عبــارت اســت از قســمتی از اراضــی بافصــل پیرامــون محــدوده شــهر کــه نظــارت و کنــرتل 

شــهرداری در آن رضورت دارد و از مــرز تقســیات کشــوری شهرســتان و بخــش مربوطــه تجــاوز ننایــد(.

۳- مــاده ۱۳ قانــون تعاریــف و ضوابــط تقســیات کشــوری بیــان مــی دارد: )هرگونــه انتــزاع، الحــاق، تبدیــل، ایجــاد و ادغــام و نیــز تعییــن و تغییــر مرکزیــت و تغییــر نــام 

و نامگــذاری واحدهــای تقســیات کشــوری، بجــز اســتانها بنــا بــه پیشــنهاد وزارت کشــور و تصویــب هیــات وزیــران خواهــد بــود.(

۴- ایــن مصوبــه باســتناد مــاده ۱۳ قانــون تعاریــف و ضوابــط تقســیات کشــوری مصــوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ تصویــب شــده اســت در حالیکــه وقتــی ۲۵۰۰۰ هکتــار از حریــم تریــز 

کاســته مــی شــود بایــد بــر اســاس تبــره مــاده ۱۰ قانــون تعاریــف محــدوده و حریــم شــهر، روســتا و شــهرک مصــوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ عمــل گردیــده و اســتناد بــه مــاده ۱۳ 

قانــون تعاریــف و ضوابــط تقســیات کشــوری غیرقانونــی اســت.

۵- تبــره مــاده ۱۰ قانــون تعاریــف محــدوده و حریــم شــهر، روســتا و شــهرک بیــان مــی دارد: )تعاریــف و مراجــع تصمیــم گیــر مربــوط بــه محــدوده هــا و حریمهــای 

مــورد اشــاره در ایــن قانــون جایگزیــن تعــارف و مراجــع تصمیــم گیــر مربــوط در متــام قوانیــن موضوعــه از جملــه قانــون تعاریــف و ضوابــط تقســیات کشــوری مصــوب 

۱۵/۴/۱۳۶۲ مــی شــود.(

۶- متاســفانه در ســالهای دهــه ۱۳۷۰ و پــس از تصویــب شهرســتانهای شبســرت و بســتان آبــاد و انتــزاع آنهــا از شهرســتان تریــز و موقــع تعییــن محــدوده شهرســتان و در 

غفلــت مناینــدگان وقــت شــهر تریــز، مــرز شهرســتانهای تریــز – شبســرت در اراضــی زبرلــو و رودخانــه ســنخ چــای تعریــف، کــه حتــی قســمتی از اراضــی شــهرک صیــاد 

شــیرازی در اراضــی شهرســتان شبســرت واقــع گردیــده و مــرز شهرســتانهای تریــز – بســتان آبــاد نیــز در اراضــی قزلجــه میــدان و ســعید آبــاد محصــور شــده و دیگــر شــهر 

تریــز از طرفهــای فــوق و نیــز بخــش خرسوشــهر امــکان توســعه نــدارد.

۷- بخــش باســمنج از تجمیــع شــهر باســمنج و دهســتان میــدان چــای و دهســتان تــازه تاســیس مهرانــه رود تشــکیل مــی شــود کــه بــا عنایــت بــه وقــوع روســتاهای ملــک 

کیــان، گــوار، طویقــون، آرپــادره ســی، زرنــق و …… در داخــل دهســتان میــدان چــای، بخــش باســمنج تــا ورودی شــهرک خــاوران و تــا شــهر شــهریار در جــاده اهــر گســرتش 

خواهــد یافــت.

۸- راه توسعه آتی شهر تریز در حریم شهر تا سمت دره لیقوان و نیز سه راهی اهر بود که تنها راه توسعه تریز نیز به برکت این مصوبه بسته خواهد شد.

۹- وزیــر محــرتم راه و شهرســازی نیــز طــی نامــه شــاره ۰۲/۱۰۰/۳۱۵۸۹ تاریــخ ۹/۳/۱۴۰۰ بــه هیــات دولــت، مخالفــت خــود را بــا ایجــاد و انجــام تغییــرات تقســیاتی 

فــوق اعــام منــوده بــود.

۱۰- بــر اســاس مصوبــه ۲۴/۲/۱۳۹۶ شــورای عالــی شهرســازی و معــاری ایــران، بــا الحــاق شــهر باســمنج بصــورت منفصــل بــه شــهر تریــز و پــس از طــی مراحــل قانونــی 

و اخــذ تائیــد کمیســیون سیاســی و دفاعــی دولــت موافقــت، علــت عــدم اقــدام در مــورد الحــاق باســمنج بــه تریــز علیرغــم موافقــت شــورای عالــی شهرســازی و ایجــاد 

بخــش باســمنج را از اســتانداری جویــا شــد.

۱۱- بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی حریــم شــهرهای رسدرود و باســمنج، یــک برابــر محــدوده شــهر تعییــن شــده کــه محــدوده ۲۲۰ هکتــاری باســمنج بــا حریــم 

خــود بانــدازه ۴۴۰ هکتــار و حداکــر ۵۰۰ هکتــار بــوده و شــهرداری باســمنج مجــاز بــه دخالــت در خــارج از حریــم خــود مبقــدار ۲۴۵۰۰ هکتــار نخواهــد بــود.

۱۲- بــا مصوبــه اخیرالتصویــب هیــات وزیــران از مقــدار ۲۵۰۰۰ هکتــار حریــم کاســته شــده از حریــم شــهر تریــز کــه حــدود ۵۰۰ هکتــار آن مربــوط بــه باســمنج و حریــم 

آن مــی باشــد، مقــدار ۲۴۵۰۰ هکتــار از اراضــی خــارج از حریــم شــهر تریــز و شــهر باســمنج خواهــد بــود.

۱۳- بــا عنایــت بــه مرغوبیــت اراضــی در مناطــق ۲۵۰۰۰ هکتــاری و نبــود متولــی کنــرتل و نظــارت در آن مناطــق، بطــور قطــع و یقیــن دســت درازی بــه اراضــی فــوق توســط 

ســوداگران رسعــت گرفتــه و در نبــود نظــارت، تقســیم اراضــی توســط دالالن و ســاخت ویاهــای غیرمجــاز افزایــش یافتــه و بــه بهشــت ســوداگران تبدیــل خواهــد شــد.

اعتراض نسبت به کاهش 25000 هکتار از اراضی شهر تبریز
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رسکار مهنــدس صدیــق از برگــزاری جلســه هیئــت اندیشــه ورز 

ــتان  ــتان خوزس ــاری اس ــران و مع ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س

ــرب داد. ــدس خ ــوان مهن ــش بان ــت نق بامحوری

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و 

معــاری اســتان خوزســتان، خانــم مهنــدس پارســای صدیــق مســئول 

واحــد خواهــران ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری 

اســتان در گفتگــو بــا خرگــزاری بســیج   از ابــاغ برنامــه هــای 1400 

بــه کارگــروه هــای تخصصــی و نیــز برنامــه ریــزی بــرای افــق پیــش 

روی ایــن واحــد در ســال جــاری خــر دادنــد و خاطرنشــان کــرد: » بــا 

توجــه بــه ظرفیــت هــای  علمــی و اجرایــی  بانــوان مهنــدس  اســتان 

در رشــته هــای تخصصــی عمــران و معــاری ، متاســفانه آن گونــه که 

ــذا ســازمان  بایــد و شــاید از ایــن ظریــف اســتفاده نشــده اســت، ل

بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان تــاش دارد بــا همگرایــی 

بانــوان مهنــدس ، از ظرفیــت علمــی وتوامننــدی هــای مدیریتــی آنــان 

در پیشــرد اهــداف اســتانی اســتفاده منایــد.«

همچنیــن در رشوع ایــن جلســه مهنــدس پوربهرامــی  مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری خوزســتان ضمــن اشــاره بــه نقــش بانــوان در جامعــه از اعضــای 

هیئــت اندیشــه ورز خواهــران درخواســت داشــتند تــا ترتیبــی اتخــاذ مناینــد کــه طــرح هــا و ایــده هــای متــام خواهــران بســیجی بــه منظــور افزایــش راندمــان حضــور ایشــان 

در راســتای نقــش آفرینــی بیشــرت در ســازمان جمــع آوری و تدویــن و کاربــردی گــردد.

ــازمان  ــران س ــد خواه ــه ورز واح ــت اندیش ــه هیئ ــزاری جلس برگ
ــتان  ــتان خوزس ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس

مهنــدس حنایــی از توزیــع 100بســته کمــک معیشــتی در عیــد قربــان و غدیــر توســط ســازمان بســیج 

مهندســین عمــران ومعــاری اســتان خراســان رضــوی خــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه بســیج مهندســنی عمــران و معــاری اســتان خراســان رضــوی،  مهنــدس حنایــی  

ــان  ــر بی ــام در روز غدی ــه اطع ــام ب ــد اس ــه تاکی ــه ب ــا توج ــر ب ــان و غدی ــاد قرب ــک اعی ــن تری ضم

داشــت: » ایــن ســازمان بــا کمــک ســازمان نظــام مهندســی ســاختان اســتان اقــدام بــه تهیــه 100 

بســته معیشــتی منــود.«

وی  در ادامــه ســخنان خــود ضمــن گرامیداشــت هفتــه عفــاف و حجــاب خاطرنشــان کــرد: »بیســت 

ــل  ــران در مقاب ــت ای ــت مل ــتادگی و مقاوم ــه ای  از ایس ــادآور حاس ــال ۱۳۱۴ ی ــاه س ــم تیرم و یک

ــاری اخاقــی  ــی  بندوب ــج ب ــران در تروی ــان فرهنــگ اســامی مــردم ای ــه کی توطئه هــا و هجمه هــا ب

اســت.برای دشــمنان اســام بــه تجربــه ثابــت شــده اســت کــه اگــر در جامعــه اســامی حیــا، عفــت، 

ــان بــرود، ایــان اســامی از آنجــا رخــت بــر می بنــدد و عــزت و کرامــت  پاکدامنــی و غیــرت از می

آن جامعــه پایــال می شــود. ایــن ســازمان بــا توجــه بــه تکلیــف خــود بــا کمــک و همراهــی کانــون 

بســیج مهندســین خواهــران اقــدام بــه تهیــه و توزیــع بروشــور و کتــاب بــا عنــوان گلپــوش در ادارات، 

پارکهــا، معابــر و کســبه منــود.«

توزیــع 100 بســته کمــک معیشــتی توســط ســازمان بســیج مهندســین 
ــوی ــان رض ــاری خراس ــران و معم عم
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مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان زنجــان از رسکشــی ، بازدیــد 

ــان  ــتان زنج ــروم اس ــاده و مح ــتاهای دور افت ــی از روس ــکات برخ ــه مش ــیدگی ب و رس

خــرب داد.

ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان زنجــان،  ــه گــزارش پای ب

مهنــدس برزگــر در گفتگــو بــا خــر گــزاری بســیج بــا اشــاره بــه اقدامــات جهــادی ایــن 

ــا و  ــای کانونه ــه ه ــی از برنام ــرد: »یک ــان ک ــتا خاطرنش ــران روس ــرح عم ــازمان در ط س

ــن روســتاهای دارای مشــکل هســتند و  ــه ای ــت رســیدگی ب ــادی در اولوی ــای جه گروهه

ــی  ــن دهســتان غن ــاره پایی ــن و ... در منطقــه چایپ ــر و آیلی ــه گوگل ــد روســتا از جمل چن

بیگلــو از جملــه ایــن روســتاها هســتند لــذا رسکشــی و بازدیــد میدانــی و رســیدگی بــه 

مشــکات عمرانــی و خدماتــی روســتاهای محــروم و دور افتــاده توســط بســيج مهندســین 

ــانی  ــتایی ، آبرس ــر راه روس ــه از نظ ــتاهایی ک ــان ، روس ــتان زنج ــاری اس ــران و مع عم

ــن  ــه دام ، آن ــرای دام و تغذی ــانی ، چ ــالی، گاز رس ــا و خشکس ــل گرم ــا در فص مخصوص

دهــی تلفــن همــراه و اینرتنــت ، طــرح هــادی و ... مشــکل دارنــد و نیازمنــد توجــه ویــژه 

مســئولین اجرایــی می باشــند. در نتیجــه مــا وظیفــه داریــم بــا همــه تــوان در خدمکــت 

ــان را  ــاری از مشــکات آن ــم ب ــا در حــد بضاعــت بتوانی ــوار اســتان باشــیم ت ــردم بزرگ م

ــم. برداری

اجرای طرح عمران روستا در مناطق محروم استان زنجان

مهندس شکاری از اجرای طرح عمران روستا در شهرستان های آبدانان و دره شهر استان ایام خرب داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان ایــام،؛ مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خرگــزاری بســیج از اجــرای طــرح عمــران 

روســتا بــا محوریــت شهرســتان آبدانــان  خــر داد.

وی در ترشیــح ایــن طــرح خاطــر نشــان کرد:»یکــی از مشــکات امــروز کشــور مســئله کــم آبــی بخصــوص در منطــق غربــی و جنوبــی کشــور مــی باشــد و بــا 

توجــه کاهــش بارندگــی و افــت شــدید منابــع آبــی ، بررســی اصــاح الگــوی مــرف و تامیــن آب رشب بهداشــتی مناطــق محــروم از اهــداف ایــن طــرح مــی 

باشــد.«

وی در ادامــه گفــت: »در ایــن بازدیــد کــه مناینــده آب و فاضــاب اســتان و تعــدادی از مدیــران شهرســتانی و دهیــاران روســتا هاحضــور داشــتند مشــکات آب 

رشب روســتاهای قلعــه تســمه، وحــدت آبــاد و عبــاس آبــاد  در شهرســتان دره شــهر و  روســتای چشــمه چپــی در شهرســتان آبدانــان مــورد بررســی قــرار گرفــت 

و طبــق هاهنگــی بــه عمــل آمــده بــا موسســه عمــران و مســکن اجتاعــی بســیج مقــرر شــده اســت کــه اعتبــار مــورد نیــاز جهــت تامیــن آب رشب 3 روســتا 

بــا مشــارکت آبفــای اســتان تامیــن و در آینــده نزدیــک عملیــات عمرانــی آنهــا  آغــاز گــردد و متامــی ایــن طــرح هــا در قالــب کنگــره رسداران  و بزرگداشــت 

3000 شــهید اســتان ایــام در زمینــه خدمــات رســانی و محرومیــت زدایــی  انجــام مــی شــود.«

ــیج  ــازمان بس ــط س ــتا توس ــران روس ــرح عم ــرای ط اج
ــام ــتان ای ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
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ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــی کان ــد میدان  بازدی
ــتا ــران روس ــرح عم ــروم  در ط ــق مح ــرب  از مناط گیانغ

به منظور رفع مشکات آبرسانی انجام شد 

مهندس شوهانی از برگزاری طرح عمران روستا توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معار شهرستان گیانغرب خرب داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری کرمانشــاه، مهنــدس شــوهانی در گفتگــو بــا خرگــزاری بســیج از اجــرای طــرح عمــران روســتا بــه 

منظــور رفــع مشــکات آبرســانی در مناطــق محــروم شهرســتان گیانغــرب خــر داد.

وی در ترشیــح ایــن اقــدام خاطــر نشــان کــرد: »کانــون بســیج مهندســین عمــران و معــاری بــا اقدامــات انجــام شــده ، تعــدادی از مدیــران آبفــای شهرســتان گیانغــرب 

بــا حضــور در چنــد روســتای محــروم ایــن شهرســتان ضمــن آشــنایی بــا مشــکات موجــود در تهیــه آب رشب بــرای اهالــی ایــن مناطــق ، دســتورات الزم جهــت رفــع 

موانــع موجــود ارائــه کردنــد.

مهنــدس برزگــر بــا حضــور در یکــی از روســتاهای محــروم 

ــرد. ــد ک ــن روســتا بازدی ــروژه آبرســانی ای شهرســتان زنجــان از پ

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب

ــا حضــور در روســتای  ــر ب ــدس برزگ معــاری اســتان زنجــان، مهن

ــع  ــروژه منب ــل پ ــان از مح ــتان زنج ــع شهرس ــر از تواب ــیخ جاب ش

ــرد. ــد ک ــذاری بازدی ــه گ ــیر لول ــانی و مس ــره آب و آبرس ذخی

ــین  ــیح مهندس ــون بس ــر کان ــور مدی ــا حض ــه ب ــد ک ــن بازدی در ای

ــوری  و  ــام  ن ــت االس ــتا حج ــی روس ــتان و روحان ــران شهرس عم

دهیــار روســتا صــورت گرفــت ، بــه ترسیــع در انجــام پــروژه تاکیــد 

شــد.

بــا توجــه بــه مشــکل خشکســالی و کــم آبــی در ســطح بســیاری از 

روســتاها احــداث ایــن منبــع ذخیــره آب در جلوگیــری از مهاجــرت 

و حتــی مهاجــرت معکــوس اهالــی ایــن روســتا و روســتاهای 

همجــوار تاثیــر مثبــت خواهــد گذاشــت

بازدید میدانی  از پروژه آبرسانی روستای محروم شهرستان زنجان

مهندس شوهانی از بازسازی جاده روستای »نروی« به همت سازمان متبوع خود خرب داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین اســتان کرمانشــاه ، مهنــدس شــوهانی در گفتگــو 

بــا خرگــزاری بســیج بــا اشــاره بــه اجــراری طــرح عمــران روســتا و  در راســتای اجــرای برنامــه جامــع 

ــاوه ، از  ــه همــت کانــون بســیج شهرســتان پ ــه  ب خدمــات رســانی و محرومیــت زدائــی مــردم پای

بازســازی راه روســتایی »نــروی« از توابــع شهرســتان مذکورخــر داد.

ــه  ــا توجــه ب ــان داشــت: »ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان ب وی در ادامــه بی

احصــا معضــات در مناطــق محــروم و اســتفاده از ظرفیــت علمــی وتخصصــی مهندســین عمــران 

ــع  ــدد رف ــت در ص ــوان و ظرفی ــه ت ــا هم ــط، ب ــای مرتب ــکاری نهاده ــا هم ــتان و ب ــاری اس و مع

معضــات و کاســتی مناطــق محــروم میباشــد. «

ــین  ــیج مهندس ــت بس ــه هم ــاوه ب ــتان پ ــتایی در شهرس ــاده روس ــازی ج بازس
ــاه  ــتان کرمانش ــاری اس ــران و معم عم



عمران و معماری ماهنامه الکرتونیکی بسیج مهندسین عمران و معاری /شاره بیست و چهارم / تیر_مرداد 61400

با حمایت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان قم

کتاب »مقررات شرعی ساختمان و مهندسان« منتشر شد

کتــاب »مقــررات رشعــی ســاختان و مهندســان« بــه قلــم حجــت 

االســام و املســلیمن محمــد معرفــت منتــر شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و 

معــاری، کتــاب »مقــررات رشعــی ســاختان و مهندســان« بــه 

ــرش  ــت منت ــد معرف ــلیمن محم ــام و املس ــت االس ــندگی حج نویس

شــد.

 ایــن کتــاب بــا تــاش گــروه نویســندگان مجمــع حوزویــان مهنــدس 

ــه رسپرســتی حجــت االســام و املســلمین دکــرت محمــد معرفــت،  ب

و بــا حایــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان 

قــم، بــه زیــور طبــع آراســته شــد.

در کتــاب حــارض، احــکام رشعــی مرتبــط بــا ســاختان و مهندســان 

ــا عباراتــی ســاده، روان و  ــا فتــاوا و اســتفتائات فقیهــان ب مطابــق ب

اصطاحــات مأنــوس، همــراه بــا برخــی از مثال هــا و منونه هــا بیــان 

شــده اســت؛ افــزون بــر آن، در پایــاِن کتــاب بــه تعریــف و تبییــن 

لغــات و اصطاحــات فقهــی نیــز پرداختــه  و همچنیــن بــرای آگاهــی 

و آشــنایی بیشــرت مهندســان بــا قواعــد قانونــِی حاکــم بــر ارتباطــات 

ــواد  ــه م ــون ب ــوارد گوناگ ــه، در م ــر در جامع ــا یکدیگ ــخاص ب اش

»قانــون مدنــی« ارجــاع داده شــده اســت.

تلفــن:  باشــاره  کتــاب  تهیــه  جهــت  میتواننــد  عاقمنــدان 

اینرتنتــی  ســایت  بــه  یــا  و   09127461205-02537736165

کننــد. مراجعــه   khademolreza.com

ملت حسین به رهبری حسین )ع(
من زیر خاصه ای از خطبه های مناز جمعه  مقام معظم رهری درخصوص قیام حرت اباعبدالله الحسین )ع( در تاریخ 1377/02/18 میباشد:

در مباحــث مربــوط بــه عاشــورا، ســه بحــِث عمــده وجــود دارد:یکــی بحــث علــل و انگیزه هــای قیــام امــام حســین علیه الّســام اســت، کــه چــرا امــام حســین قیــام کــرد؛ یعنــی 

تحلیــل دینــی و علمــی و سیاســی ایــن قیــام. در ایــن زمینــه، مــا قبــاً تفصیــاً عرایضــی عــرض کرده ایــم؛ فضــا و بــزرگان هــم بحثهــای خوبــی کرده انــد. امــروز وارد آن بحــث 

منیشویم.

 بحــث دوم، بحــث درســهای عاشوراســت کــه یــک بحــث زنــده و جاودانــه و همیشــگی اســت و مخصــوص زمــان معیّنــی نیســت. درس عاشــورا، درس فــداکاری و دینــداری و 

شــجاعت و مواســات و درس قیــام للَّــه و درس محبّــت و عشــق اســت. یکــی از درســهای عاشــورا، همیــن انقــاب عظیــم و کبیــری اســت کــه شــا ملت ایران پشــت رس حســین 

زمــان و فرزنــد ابی عبداللَّــه الحســین علیه الّســام انجــام دادیــد. خــود ایــن، یکــی از درســهای عاشــورا بــود. در ایــن زمینــه هــم مــن امــروز هیــچ بحثــی منیکنــم.

 بحــث ســوم، دربــاره ی عرتهــای عاشوراســت کــه چنــد ســال قبــل از ایــن، مــا ایــن مســأله را مطــرح کردیم که عاشــورا غیــر از درســها، عرتهایــی هــم دارد. بحث عرتهای عاشــورا 

مخصــوص زمانــی اســت کــه اســام حاکمیــت داشــته باشــد. حداقــل ایــن اســت کــه بگوییــم عمــده ایــن بحــث، مخصــوص بــه ایــن زمان اســت؛ یعنــی زمــان ما و کشــور مــا، که 

عــرت بگیریم.

 مــا قضیــه را این گونــه طــرح کردیــم کــه چطــور شــد جامعــه اســامی بــه محوریـّـت پیامــر عظیم الّشــأن، آن عشــق مــردم بــه او، آن ایــان عمیــق مــردم بــه او، آن جامعــه رستاپا 

حاســه و شــور دینــی و آن احکامــی کــه بعــداً مقــداری دربــاره آن عــرض خواهــم کــرد، همیــن جامعــه ســاخته و پرداختــه، هــان مــردم، حتـّـی بعضــی هــان کســانی کــه 

دوره هــای نزدیــک بــه پیامــر را دیــده بودنــد، بعــد از پنجــاه ســال کارشــان بــه آن جــا رســید کــه جمــع شــدند، فرزنــد همیــن پیامــر را بــا فجیعرتیــن وضعــی کشــتند!؟ انحــراف، 

عقبگــرد، برگشــن بــه پشــت رس، از ایــن بیشــرت چــه میشــود!؟

 زینب کری سام اللَّه علیها در بازار کوفه، آن خطبه عظیم را اساساً بر همین محور ایراد کرد: »یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و الغدر، أتبکون!؟«.)۱(  / ادامه در 7
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ــد و  ــیر دیدن ــی را اس ــرت عل ــد و دخ ــاهده کردن ــزه مش ــر روی نی ــین را ب ــام حس ــارک ام ــه رِس مب ــی ک ــه وقت ــردم کوف م

ــات  ــا رق ــد!؟ »ف ــه میکنی ــود: »أتبکــون!؟«؛ گری ــد. فرم ــه کردن ــه و گری ــه ضّج ــا ب ــد، بن ــک ملــس کردن فاجعــه را از نزدی

ــا مثلکــم کمثــل التــی نقضــت غزلهــا  الدمعــه والهدئــت الرنــه«؛ )۲( گریه تــان متامــی نداشــته باشــد. بعــد فرمــود: »امّن

مــن بعــد قــوة انکاثــا تتّخــذون ایانکــم دخــاً بینکــم«.)۳( ایــن، هــان برگشــت اســت؛ برگشــت بــه قهقــرا و عقبگــرد. 

شــا مثــل زنــی هســتید کــه پشــمها یــا پنبه هــا را بــا مغــزل)۴( نــخ میکنــد؛ بعــد از آن کــه ایــن نخهــا آمــاده شــد، دوبــاره 

رشوع میکنــد نخهــا را از نــو بــاز کــردن و پنبــه منــودن! شــا در حقیقــت نخهــای رشــته خــود را پنبــه کردیــد. ایــن، هــان 

برگشــت اســت. ایــن، عــرت اســت. هــر جامعــه اســامی، در معــرض همیــن خطــر هســت.

ــر باشــد.   ــه ســخن آن پیام ــل ب ــد عام ــت بتوان ــک اّم ــه ی ــود ک ــن ب ــا، افتخــار بزرگــش ای ــزرگ م ــز ب ــِى عزی ــام خمین ام

شــخصیت انســانهای غیــر پیامــر و غیــر معصــوم، مگــر بــا آن شــخصیت عظیــم قابــل مقایســه اســت؟ او، آن جامعــه را 

بــه وجــود آورد و آن رسانجــام دنبالــش آمــد. آیــا هــر جامعــه اســامی، همیــن عاقبــت را دارد؟ اگــر عــرت بگیرنــد، نــه؛ 

ــه آن  ــم ک ــدا کرده ای ــق را پی ــن توفی ــروردگار، ای ــه فضــل پ ــه ب ــان، بحمداللَّ ــن زم ــا مــردم ای ــه. م ــد، بل ــر عــرت نگیرن اگ

ــن  ــا ای ــم. در دنی ــم و پرچــم اســام و قــرآن را برافراشــته منایی ــده کنی ــا زن ــم و اســم اســام را در دنی راه را مجــّدداً بروی

افتخــار نصیــب شــا ملــت شــد. ایــن ملــت تــا امــروز هــم کــه تقریبــاً بیســت ســال از انقابــش گذشــته اســت، قــرص و 

ــان  ــان را آن چن ــر خودم ــیم، اگ ــر مواظــب نباش ــد، اگ ــت نکنی ــر دقّ ــا اگ ــه اســت. ام ــن راه ایســتاده و رفت ــم در ای محک

ــت. ــورا، این جاس ــرت عاش ــد. ع ــش بیای ــت پی ــت آن رسنوش ــن اس ــم، ممک ــه نداری ــن راه نگ ــاید، در ای ــد و ش ــه بای ک

حاســه جــاودان کربــا و واقعــه عاشــورا از مهمرتیــن و رسنوشــت ســازترین حــوادث تاریــخ 

بشــار مــی آیــد کــه هــر چــه بیشــرت بــه آن پرداخت می شــود، عظمــت و شــکوه آن بیشــرت و 

بیشــرت جلــوه مــی منایــد. در طــول تاریــخ، انقــاب ها و نهضــت های زیــادی به وقوع پیوســته 

و انســانهای زیــادی از خــود فداکاریهــا و از خــود گذشــتگی هــا نشــان داده انــد امــا با گذشــت 

زمــان، کــم کــم از یادهــا رفتــه و بــه تاریــخ پیوســته انــد. تنها نهضــت عاشــورا و قیــام توحیدی 

حــرت اباعبداللــه الحســین)ع( اســت کــه بــا مــرور زمــان فرامــوش نشــده و نخواهــد شــد و 

بــرای همیشــه تاریــخ، درس آزادیخواهــی و الگــوی آزادگــی خواهــد ماند.

بررســی ابعــاد مختلــف ایــن نهضــت باشــکوه و مانــدگار این امــکان را فراهــم می ســازد که به 

فراخــور تــوان خــود درســهایی از آن آموختــه و در زندگی فــردی و روابــط خانوادگی و اجتاعی 

خــود بــکار گیریــم. یکی از ابعاد کمرت شــناخته شــده نهضت حســینی، نقــش بانــوان و بویژه 

عقیلــه بنــی هاشــم، حــرت زینــب کــری)س( در ایــن نهضــت باشــکوه مــی باشــد کــه از 

زوایــای گوناگــون قابل بررســی اســت.

بــدون شــک حــرت زینــب کــری)س(، از جملــه شــخصیت هــای تأثیرگــذار نهضــت عظیــم 

کربــا و یکــی از ارکان آن اســت کــه در مانــدگاری و جاودانــی نهضت، نقشــی بی بدیل داشــته 

و در هــر برهــه از زمــان بــه تناســب رشایــط موجــود، بــه ادای رســالت خــود پرداختــه اســت.

هــان بانویــی کــه در دامــان پرمهــر حــرت فاطمــه زهــرا)س( و مــوالی متقیــان، حــرت 

علــی)ع(  تربیــت یافتــه و درس زندگــی آموختــه اســت تــا رســالتی عظیم در نهضت حســینی 

برعهــده گیــرد. دربــاره حیــات پربرکــت ایــن بانــوی اســوه، کتــب مختلــف و مقــاالت متعــدد 

نــگارش یافتــه کــه هــر کــدام از نویســندگان از دیــدگاه خویــش، بــه زندگانــی پچــر از فــراز و 

نشــیب ایــن بانــوی بــزرگ نگریســته و آن را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده انــد.

امــا قطعــا برجســته تریــن فــراز زندگانی حــرت زینــب)س( مربوط بــه نهضت عاشــورا بوده 

و نقــش ایشــان در شــکل گیری نهضــت و تــداوم آن بوده اســت.

ایــن نقــش در ابعــاد تربیتــی شــامل؛ تربیت انســانهای وارســته، توحیــدی، شــجاع، مومن بالله 

و یــاوران امــام معصــوم)ع( تجلــی پیــدا کــرده و منونــه عینــی آن تربیــت فرزندانــی اســت کــه 

در رکاب حــرت اباعبدالــه)ع( بــا لشــکر کفــر جنگیــده و به شــهادت رســیدند. حضــور موثر 

و پررنــگ در رویدادهــای اجتاعــی بویــژه همراهــی و همدلــی با حــرت اباعبداللــه)ع( در 

جریــان واقعــه عاشــورای ســال 61 هجری، مدیریــت کاروان ارساء و انتقال پیام شــهدای دشــت 

نینــوا، زنــده نگــه داشــن نهضــت حســینی بــا ســخرنانی هــای کوبنــده و دههــا مــورد دیگــر، 

نشــان از سلحشــوری حــرت زینــب)س( و آگاهــی و جامعــه شناســی ایشــان دارد.

حرت زینب کری)س( پس از شهادت برادر بزرگوارش حرت اباعبدالله الحسین)ع( و 

یــاران باوفایــش در کربــا، رســالت خویــش را در کوفه و شــام بــه خوبی انجام داد و با اســتفاده 

از فرصــت هــای بدســت آمــده، رضبه های کاری بر دشــمن وارد ســاخت.

عقیلــه بنــی هاشــم، بــا خطبــه هــای غــرا و اســتدالل هــای قــوی، تبلیغــات دروغین بنــی امیّه 

را خنثــی منــود بــا ســخنان کوبنــده خــود، مــردم کوفــه را بــه خاطــر پیان شــکنی مــورد عتاب 

قــرار داده و از خــواب غفلــت بیــدار ســاخت.

ایــن نقــش در طــول مســیر عبــور کاروان ارسا تــا شــام و حتــی در مجلــس یزیــد نیــز کــه بــه 

ظاهــر در جنــگ بــا امــام حســین)ع( پیروز شــده بــود چنــان پررنــگ و باصابت تــداوم یافت 

کــه در میــان هیاهــو و تبلیغــات دروغیــن یزید و دســتگاه حاکمــه وی، منجر به رســوایی بنی 

امیــه گردیــد و ضمــن بلــرزه درآوردن پایــه های حکومت جابر یزیــد، زمینه انقــاب را در کوفه 

و شــام فراهــم منــود. حــرت زینــب کــری)س( پــس از مجبور ســاخن یزیــد بــه آزادی ارساء و 

رهســپار منــودن آنــان به مدینه، دســت از مبارزه و روشــنگری برنداشــت و از هــر فرصتی برای 

رســاندن پیام شــهدای عاشــورا اســتفاده منود.

مواظبــت از بیــار مصلحتــی کربــا، امــام ســجاد)ع( و همراهــی ایشــان در مقاطــع مختلــف 

ســفر از کربــا بــه کوفــه و شــام و بازگشــت بــه مدینــه از دیگــر اقدامــات خطیر قهرمــان صر 

و اســتقامت، حــرت زینــب کــری)س( بــه شــار مــی رود.

ذکــر ایــن نکتــه رضوریســت کــه در هــر حادثــه مانــدگار تاریخــی، دو عامــل وجــود دارد یکی 

»علــت محدثــه« کــه عامــل ایجاد کننده اســت و دیگــری »عامل بقــاء و مانــدگاری« که باعث 

تــداوم و جاودانگــی رویــداد می شــود.

در واقعــه عاشــورا »علــت و عامــل پدیدآورنــده«، جانبــازی و شــهادت مظلومانــه حــرت 

اباعبداللــه الحســین)ع( و اصحــاب باوفایش بــود و حرت زینب کــری)س( و امام ســجاد)ع( 

بــا برعهــده گرفــن نقــش تربیتــی و تبییــن اهــداف نهضــت امــام حســین)ع( و ابــاغ پیــام 

شــهدای کربــا از طریــق ایــراد خطابــه، حضــور فعــال اجتاعی، انجــام ســوگواریهای هدفمند 

و ســازنده، انتقــال دقیــق اخبــار و حــوادث واقعــه کربــا و ...، نقــش »عامــل بقاء و مانــدگاری« 

را ایفــا منودنــد.

نام حرت زینب)س( چنان با واژه »کربا« در هم تنیده شده که به قول شاعر؛

»رس نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود         کربا در کربا می ماند اگر زینب نبود«

 نقش حضرت زینب)س( در ماندگاری قیام عاشورا
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ــازمان  ــل س ــر عام ــد غی ــروه پدافن ــزاری کارگ ــر از برگ ــدس برزگ مهن

ــرب داد. ــود خ ــوع خ متب

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری 

اســتان زنجــان، کارگــروه پدافنــد غیــر عامــل ایــن ســازمان بــا حضــور 

اعضــا و برخــی مدیــران اســتانی برگــزار شــد. 

ــاری  ــران و مع ــین عم ــیج مهندس ــل بس ــر عام ــد غی ــروه پدافن کارگ

ــا حضــور رئیــس و اعضــای کارگــروه تخصصــی پدافنــد غیــر  زنجــان ب

عامــل  و کارشناســان پدافنــد غیــر عامــل راه و شهرســازی و مدیریــت 

بحــران و نظــام مهندســی اســتان تشــکیل جلســه داد. 

ــر ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری  ــن جلســه مدی در ای

اســتان زنجــان ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه شــعار ســال رضورت توجه 

ویــژه بــه تولیــد و همچنیــن مــوارد مهــم بحــث پدافنــد غیــر عامــل 

ــات  ــتان و اقدام ــهر و اس ــطح ش ــر در س ــیب پذی ــاط آس ــه نق از جمل

ــه   ــت و در ادام ــروه پرداخ ــل کار گ ــه قب ــات جلس ــان  و مصوب متولی

بــه بیــان  انــواع تهدیــدات موجــود در کشــورپرداخت و   ضمــن بیــان 

ــع  ــح و چگونگــی رف ــه ترشی ــر در اســتان، ب ــاط آســیب پذی کــردن نق

ایــن موانــع پرداخــت. در ادامــه اعضــای کارگــروه پدافنــد غیــر عامــل نظــرات خــود را در مــورد گســرتدگی حــوزه تهدیــدات و الزامــات پدافنــد غیــر عامــل علــی الخصــوص 

در ســطح اســتان، بوســتان پدافنــد غیــر عامــل و کــم توجهــی مســئولین اجرایــی بــه مبحــث پدافندغیــر عامــل خصوصــا پروژه هــای بــزرگ و نیــاز منــدی بــه پیوســتهای 

مربــوط بــه پدافنــد غیــر عامــل را در کارگــروه بیــان منودنــد.

مهندس برزگر در جلسه کارگروه پدافند غیر عامل خبر داد:

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــتانی ب ــای اس ــتگاه ه ــکاری دس ــر هم ــد ب تاکی
ــور ــه کش ــر علی ــی ب ــر نظام ــدات غی تهدی

مهنــدس کیایــی از برگــزاری جلســه کارگــروه حمــل و نقــل ترافیــک ســازمان بســیج مهندســین  عمــران و معــاری اســتان بــا حضــور مناینــدگان مجلــس شــورای اســامی 

خــرب داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان اصفهــان، مهنــدس کیایــی در گفتگــو بــا خرگــزاری بســیج بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه 

ارائــه دســتاوردها و راهکارهــای اجرایــی کارگــروه حمــل و نقــل، ترافیــک ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان اصفهــان در حضــور مناینــدگان مجلــس 

شــورای اســامی خــر داد.

وی دربــاره جزییــات ایــن جلســه بیــان داشــت: »در ایــن جلســه موضــوع طــرح احــداث ترامــوای اصفهــان و مشــکات فنــی و اجرایــی موجــود در آن در حضــور دکــرت 

ــا موافقــت وی در ایــن خصــوص نامــه بــه امضــای مناینــدگان  طغیانــی، مناینــده مجلــس شــورای اســامی و ســخنگوی کمســییون اقتصــادی مطــرح کــه در نهایــت ب

مجلــس شــورای اســامی  خطــاب بــه وزیــر راه و شهرســازی  تنظیــم و ارســال خواهــد شــد. همچنیــن بحــث تحقیــق در خصــوص امــکان افزایــش رسعــت قطارهــا بــا 

زیرســاخت موجــود بــه ایــن کارگــروه واگــذار شــد.

ــازمان  ــک س ــل و ترافی ــل و نق ــروه حم ــتاوردهای کارگ ــه دس ــه ارائ جلس
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان در حضــور نماینــدگان 

ــامی  اصفهــان مجلــس شــورای اس
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