
عمران و معماری
ــاری،  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــریه بس نش

ــاه 1400 ــتم ، مهرم ــت و هش ــماره بیس ش

اختتامیــه بــا شــکوه جشــنواره طراحــی آســتان 
مطهــر بقیــع علیهــم الســام 
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آیت اهلل کاظم صدیقی:
 خو دتان را برای ساخت بقیع آماده کنید

ــه  ــام جمع ــی، ام ــم صدیق ــت اهلل کاظ آی
از  تقدیــر  مراســم  در  تهــران  موقــت 
برگزیدگان جشــنواره  طراحــی و معماری 
ــه  ــان اینک ــا بی ــع )ع(  ب ــه بقی ــور ائم قب
ــوم  ــه معص ــه اش ک ــه مالئک ــد ب خداون
عبادت کننــدگان  بهتریــن  و  هســتند 
محســوب می شــوند، دســتور داد تــا 
ــگاه  ــت: جای ــد، گف ــجده کنن ــر آدم س ب
ــدر  ــد ق ــه بای انســان بســیار واالســت ک
ــرای  ــد ب ــه خداون ــرا ک ــم؛ چ آن را بدانی
ــد  ــع می دان ــدر رفی ــگاه را آنق ــن جای ای
کــه بــه فرشــتگانش می گویــد بــر او 

ــد. ــجده کنی س
ــاره  ــی اش ــتان قرآن ــد داس ــه چن  وی ب
کــرد و افــزود: حضــرت یعقــوب )ع( ۴۰ 
ســال در فــراق یوســفش گریــه کــرد؛ تــا 
ــر  ــد ه ــرآن می گوی ــی ق ــه حت ــی ک جای
دو چشــمش نابینــا شــد. بعــد از ۴۰ ســال 
ــرت  ــات حض ــانه ای از حی ــچ نش ــه هی ک

یوســف )ع( نبــود، یعقــوب فرمــود کــه برویــد و دنبــال یوســف بگردیــد. ایــن دیــن ماســت کــه امیــد را زنــده نگــه مــی دارد. کســی نمی دانــد فــردا 
آل ســعود کجاســت و چــه سرنوشــتی دارد.

 آیــت اهلل صدیقــی بــا بیــان اینکــه یوســف )ع( وقتــی متوجــه شــد کــه پــدرش در فراقــش چقــدر اشــک ریختــه و نابینــا شــده اســت، پیراهنــش 
را داد تــا بــه پــدرش برســانند، گفــت: یوســف )ع( فرمودنــد کــه ایــن پیراهــن چشــم کــور پــدرم را بینــا می کنــد. دعایــی نکــرد بــرای بینایــی  
پــدرش بلکــه فقــط پیراهنــش را داد. از طرفــی هــم یعقــوب )ع( قبــل از اینکــه پیراهــن بــه دســتش برســد، گفــت کــه بــوی یوســف )ع( می آیــد. 

ــن دو، عشــق را نشــان می دهــد. ای
ــه حرم هــای ائمــه اطهــار  ــه ضریــح می زنیــم همــه حســاب شــده اســت، تصریــح کــرد: تشــرف ب ــه اینکــه وقتــی مــا پارچــه ب ــا اشــاره ب  وی ب
علیهــم الســالم آنقــدر دلنشــین اســت کــه روح انســان را جــال می دهــد. بنابرایــن امیدواریــم بــه زودی حر م هایــی بــرای چهــار امــام مدفــون در 

بقیــع بســازیم.
ــد  ــح کــرد: امــام خمینــی )ره( فرمودن ــد » نمی توانیــم«  اســالم را نشــناخته اســت، تصری ــا بیــان  اینکــه کســی کــه می گوی  آیــت اهلل  صدیقــی  ب
کــه شــاه بایــد بــرود و ایــن کار عملیاتــی شــد. یــک آخونــد کــه بــه جایــی وابســته نبــود،  توانســت شــاه را بــا آن همــه قــدرت کــه البتــه پوشــالی 

بــود، شکســت دهــد و طاغــوت را بــر هــم زنــد. بنابرایــن بــرای رســیدن بــه هــدف بایــد امیــد داشــت و تــالش کــرد. 
  امــام جمعــه موقــت تهــران بــا بیــان اینکــه بایــد عاشــق شــد تــا زیبایــی، قــدرت و  کارایــی عشــق را بــه مــردم نشــان داد، گفــت: جریانــی در 
مســاله والیــت فقیــه یــا ضــرورت حاکــم مجــاز از جانــب خالــق در ســوره بقــره آمــده اســت کــه می فرماینــد: »قومــی آمدنــد و گفتنــد بــرای مــا 
رهبــری معیــن کــن. پیامبرشــان کــه روحیــه بنی اســراییل را می شــناخت بــه آنهــا گفــت مبــادا مــن رهبــری برایتــان تعییــن کنــم، امــا تبعیــت 
نکنیــد؟ گفتنــد: نــه مــا گــوش بــه فرمــان خواهیــم بــود. طالــوت را معرفــی کــرد و داســتان آن در ســوره بقــره آمــده اســت و از همــه می خواهــم 

تــا در ایــن برهــه آن را مطالعــه کــرده و درس بگیرنــد.«
ــان را  ــح کــرد: خودت ــرای یعقــوب )ع(  اســت، تصری ــان اینکــه مســاله بقیــع مثــل غیبــت حضــرت یوســف )ع( ب ــا بی   حجت االســالم صدیقــی ب
آمــاده کنیــد. بایــد امیــد داشــت و حرکــت کــرد     تــا ان شــااهلل بــه زودی بقــاع متبرکــه را در بقیــع بســازید. همیــن قداســتی کــه بــرای حرم هــا 
قائــل هســتیم، قداســت شــیعی نیســت، قداســت قلبــی اســت. همیــن ارادت قلبــی اســت کــه وقتــی بــه حرم هــا می رویــم متحــول می شــویم. 

ــد.  ــا را جــال می ده ــان م ــا وجــود دارد، دل و ج ــه در حرم ه روحــی ک
ــا  ــد، بایــد مدیــون باشــند، گفــت: ت ــه اینکــه آن هایــی کــه فکــر و تجــارب خــود را در قبــور چهــار امــام بزرگــوار هزینــه کردن ــا اشــاره ب   وی ب
کششــی از معشــوق نباشــد، عاشــق حرکــت نمی کنــد. بایــد عاشــق شــد تــا زیبایــی، قــدرت و کارایــی عشــق را درک کــرد. مطمئــن باشــید کــه 

ــد. ــدام شــما بی پاســخ نخواهــد مان ــن اق ای
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دکتر چمران در مراسم اختتامیه طراحی ائمه بقیع علیهم السالم

 روزی بقیع را می سازیم

 رئیــس شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه اهمیــت امیــد بــرای زنــده نگــه داشــتن اســام و وجــود تشــیع، گفــت: مــا امیــد 
داریــم کــه روزی بقیــع و بــارگاه ائمــه مدفــون در آنجــا را می ســازیم.

مهــدی چمــران، رئیــس شــورای شــهر تهــران در مراســم طراحــی بقــاع متبرکــه ائمــه بقیــع علیهــم الســالم، اظهــار داشــت: فلســفه باقــی مانــدن 
اســالم و وجــود تشــیع، »امیــد« اســت. پایــداری و مانــدگاری اســالم عــالوه بــر تضمیــن خداونــد بــرای حفــظ اســالم، بــه خاطــر تشــیع اســت. 
اگــر بــر روش خلفــا بــود، بــه خلفایــی می رســیم کــه بــا شــکم پــر مشــروب در محــراب پیامبــر )ص( می ایســتادند و نمــاز اقامــه می کردنــد کــه 

آن نمــاز هیــچ گاه اســالم را نگهــداری نمی کــرد. بلکــه اســتمرار شــهدای حســینی بــود کــه موجــب مانــدگاری اســالم شــد.
ــم و  ــد داری ــا امی ــزود: م ــت اســالمی شــکل داده اســت، اف ــن فلســفه حکوم ــی اســالم را همی ــت واقع ــه حکوم ــروز نمون ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
معتقدیــم کــه در آینــده جهــان بــا ظهــور مهــدی موعــود بــه عدالــت واقعــی خواهــد رســید و بــا ایــن امیــد زنده ایــم. شــاید برخــی بگوینــد چــه 
شــده کــه بقیعــی کــه دســت مــا نیســت و حتــی از زیــارت آن محــروم هســتیم بــه یــاد طراحــی بقیــع افتادیــد؟ مــا امیــد داریــم روزی ایــن کار 

ــرد.  ــورت می پذی ص
ــم.  ــداده و نمی دهی ــه ســاختمان اهمیــت ن ــا ب ــد. م ــب کردن ــکان مقــدس را تخری ــه ۱۰۰ ســال نمی رســد کــه آن م ــوز ب ــه داد: هن چمــران ادام
مهــم ایــن اســت کــه ســاختمان و آنچــه ســاخته می شــود، بایــد بــه روح ائمــه اطهــار برســیم وگرنــه ســاختمان زیــاد ســاخته می شــود امــا مــا 
امیدواریــم بــاز هــم ائمــه بقیــع علیهــم الســالم زیارتگاهــی خواهنــد داشــت. البتــه ایــن زیارتــگاه بــرای ماســت و آنهــا در جایــگاه باالیــی هســتند 
کــه در تصورمــان نمی گنجــد و نیــازی بــه آن مســائل نداشــته و ندارنــد. آن هایــی نیــاز دارنــد، مــا یعنــی بشــر امــری و همچنیــن بشــر فرداســت.

رئیــس شــورای شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه عــده ای از دوســتان بســیج مهندســین موضــوع طراحــی بقــاع متبرکــه بقیــع را عنــوان کردنــد، گفــت: 
امیدواریــم بتوانیــم بــا ســاخت بارگاهــی بتوانیــم از روح بلنــد ائمــه کمــک گرفتــه و عــروج انســانی را عملیاتــی کننــد. ایــن اقدامــات بــرای نزدیکــی 

و تقــری الهــی اســت چــرا کــه همــه عبــادات مــا بــر اســاس آن اســت.
رئیــس شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه بعیــد نیســت بــه زودی شــاهد آن باشــیم کــه خودمــان و دیگــران حرکــت کننــد تــا قبــور ائمــه 
بقیــع آراســته شــود، گفــت: کار طراحــی بقــاع متبرکــه ائمــه بقیــع علیهم الســالم بســیار ســخت اســت؛ درحالــی می دانســتند ممکــن اســت فعــال 
ســاخته نشــود، امــا اقــدام کــرده و بــا طرح هــای مختلــف در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد کــه امیدواریــم بــه زودی مهندســین کشــورمان بــه 

بقیــع مشــرف شــده و طرح هــای برتــر را عملیاتــی کننــد.



عمران و معماری ماهنامه الکرتونیکی بسیج مهندسین عمران و معامری /شامره بیست  و هشتم/ مهر 41400

جانشین سازمان بسیج مستضعفین :

وضعیــت امــروز مــا و عربســتان بســیار آماده تــر از انجــام ســاخت 
عتبــات عالیــات در زمــان صــدام اســت

ــه اینکــه ســاخت صحــن ائمــه بقیــع آرزوی همــه مســلمانان  اســت، گفــت: یکــی  از اهــداف  ــا اشــاره ب ســردار قریشــی ب
ــت. ــه اس ــن  منطق ــزان  در ای ــتن بیت الح ــرار داش ــع ق ــرم بقی ــا ح ــمنی ب دش

ســردار ســید قاســم قریشــی جانشــین ســازمان بســیج مســتضعفین عصــر دوشــنبه در همایــش طراحــی آســتان مقــدس ائمــه بقیــع و معرفــی 
برگزیــدگان ایــن طــرح اظهــار داشــت: شــاید ایــن ســوال پیــش بیاییــد کــه بــا وضعیــت فعلــی بقیــع در عربســتان و رابطــه مــا بــا ایــن کشــور 
طراحــی ســاخت صحــن ائمــه بقیــع چــه معنایــی پیــدا می کنــد؟ پاســخ بــه ایــن ســوال را بــا ذکــر مثالــی عنــوان می کنــم و آن اینکــه وضعیــت 
امــروز مــا و عربســتان بســیار آماده تــر از انجــام ســاخت عتبــات عالیــات در زمــان صــدام اســت، زیــرا در آن زمــان کســی تصــور نمی کــرد روزی 

ســاخت عتبــات عالیــات توســط مــردم و مهندســان کشــورمان صــورت گیــرد.
ــرای انجــام یــک کار صــرف  ــن جشــنواره ب ــه اینکــه ســاخت صحــن ائمــه بقیــع آرزوی همــه مســلمانان اســت، ادامــه داد: ای ــا اشــاره ب وی ب
ســاختمانی نیســت، بلکــه به عنــوان کاری فرهنگــی و تبلیــغ تشــیع شــناخته می شــود، از ســوی دیگــر یکــی از اهــداف دشــمنی بــا حــرم بقیــع 

هــم بــه دلیــل قــرار داشــتن بیــت الحــزان در ایــن منطقــه اســت.

رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری 

 رئیــس بســیج مهندســین عمــران و معمــاری گفــت:  جشــنواره طراحــی و معمــاری آســتان مطهــر ائمــه بقیــع  در راســتای طرح 
اتوبــان امــام رضــا )ع( تــا مکــه بــرای تحکیــم دوســتی بیــن ایــران و عربســتان می توانــد تعریــف شــود. 

محمــود ایلخــان رئیــس بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در گفت وگــو بــا ایکنــا در رابطــه بــا هــدف از برگــزاری جشــنواره طراحــی و معمــاری 
آســتان مطهــر ائمــه بقیــع  )ع( بیــان کــرد: ایــن جشــنواره دو هــدف داشــت؛ اول اینکــه مــزار ائمــه شــریف بقیــع )ع( کــه در مظلومیــت و غربــت 
هســتند مــورد توجــه قــرار بگیــرد و دوم اینکــه توجــه معمــاران و طراحــان را جلــب کنیــم بــرای طراحــی و آمــاده کــردن بســتری تــا بتوانیــم در 

آینــده آنجــا را بازســازی کنیــم و حرمیــن شــریفین ائمــه )ع( کــه چهــار امــام مــا در آنجــا حضــور دارنــد را بســازیم.
رئیــس بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در پاســخ بــه اینکــه در شــرایط کنونــی کــه صحبــت از روابــط بــا عربســتان مطــرح اســت برگــزاری 
چنیــن جشــنواره ای امــکان ایجــاد تشــنج نمی کنــد افــزود: خیــر، مــا بــا حفــظ وحــدت ایــن برنامــه را اجــرا کردیــم. مــا در تمــام ســرزمین هایی 

کــه آثــار اســالمی و شــیعی وجــود دارد؛ مطــرح کــردن ایــن موضــوع هیــچ مشــکلی نــدارد.
ایلخــان اضافــه کــرد: آن زمــان کــه مــا شــروع کردیــم چنیــن بحثــی مبنــی بــر ایجــاد رابطــه مجــدد مطــرح نبــود. ضمــن اینکــه مــا امــروز در 
رابطــه مجــدد خبرهایــی شــنیدیم کــه بــه نظــر مــن در همیــن راســتا اســت. بحثــی کــه رئیــس جمهــوری عــراق مطــرح کــرد مبنــی بــر اتوبــان 

امــام رضــا )ع( تــا مکــه بــرای تحکیــم دوســتی بیــن دو کشــور در آن راســتا می توانــد تعریــف شــود.
وی خاطــر نشــان کــرد: ضمــن اینکــه در گذشــته دور ســندی اســت کــه پــدران حاکمــان ســعودی مجــوز ســاخت بــه ایرانی هــا داده انــد منتهــا 
بــه مــرور زمــان و تغییراتــی کــه در عالــم سیاســت شــده، همــه نادیــده گرفتــه شــده اســت. ولــی قطعــاً مــا در راســتای وحــدت حرکــت می کنیــم 
و گفتــه شــده اســت کــه طراحی هــا هــم بایــد در ســازگاری بــا حــرم نبــوی باشــد. لــذا مــا گمــان می کنیــم کــه ایــن مشــکلی را ایجــاد نخواهــد 

. د کر
ایلخــان افــزود: امیدواریــم ایــن بابــی باشــد تــا حاکمــان عربســتان کمــک کننــد ایــن حرکــت زودتــر انجــام شــود و بخشــی از ایــن ارتباطــات تقویت 
شــود. اگــر حاکمــان عربســتان عاقــل باشــند ایــن اتفــاق را بــه فــال نیــک می گیرنــد و فضایــی را بــاز می کننــد کــه بــه آنجــا مقــداری رســیدگی 

شــود تــا مقــداری ایــن تنش هــا کاهــش پیــدا کنــد.
وی در رابطــه بــا برنامه هــای آینــده بســیج مهندســین عمــران و معمــاری بیــان کــرد: اگــر فضــای کاری آمــاده شــود دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن 
جشــنواره را در ســطح بین المللــی بــا همیــن موضــوع و رویکــرد داشــته باشــیم. بــرای همیــن جشــنواره هــم تماس هایــی از کشــورهای مختلــف 
ــی اصــول و چهارچــوب  ــا چــون کار بین الملل ــد منته ــن جشــنواره شــرکت کنن ــا در ای ــد ت ــد بودن ــه عالقه من ــزی داشــتیم ک ــه و مال ــل ترکی مث
خــودش را دارد و مــا بســتر آن را نتوانســتیم فراهــم کنیــم؛ وارد ایــن عرصــه نشــدیم ولــی برنامــه داریــم کــه در گام بعــدی بتوانیــم جشــنواره را 

در چنیــن ســطحی برگــزار کنیــم.
گفتنــی اســت ایــن جشــنواره بــا هــدف محــدوده طراحــی ســایت، شــامل محــدوده حصــار فعلــی چهارطــرف بقیــع شــریف و محیــط داخلــی آن 

واقــع در مرکــز شــهر مدینــه در عربســتان مهــر امســال برگــزار شــد.

جشنواره طراحی آستان ائمه بقیع تحکیم دوستی ایران و عربستان است 
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اعــالم آمادگــی جامعــه بــزرگ معمــاران مســلمان جهــان 
جهــت طراحــی و ســاخت بقیــع

ــی  ــوزه مل ــان 1400 در م ــر روز 3 اب ــام درعص ــم الس ــع علیه ــه بقی ــر ائم ــتان مطه ــی آس ــابقه طراح ــه مس ــم اختتامی مراس
ــد. ــزار ش ــدس برگ ــاع مق ــامی و دف ــاب اس انق

دکترســید جــواد هاشــمی فشــارکی ، دبیــر جشــنواره  طراحــی آســتان مطهــر ائمــه بقیــع )ع( در آغــاز گفــت : برخــی مکانهــا فضیلــت دارنــد و 
ــَع َویُْذَکــَر فِیَهــا اْســُمُه «در مــکان هایــی کــه خداونــد اِذن داده شــأن و منزلــت آن هــا رفعــت  ــوٍت أَِذَن اهلّلُ أَْن تُْرَف معــدودی بــه اســتناد فِــي بُُی
یابــد، و نامــش در آن هــا یــاد شــود»دارای فضیلــت بیشــتری هســتند . بعــد از مــکان مدفــون دو معصومــی در شــهر ســامرا و شــهرکاظمین ، بقیــع 
تنهــا مکانــی هســت کــه حــرم چهــار امــام معصــوم )ع( ، یعنــی امــام حســن مجتبــی)ع( ، امــام زیــن العابدیــن)ع( ،  امــام محمــد باقــر)ع( ،  امــام 
جعفــر صــادق )ع(  قرارداشــته و جــد و جــده معصومشــان نیــز در فاصلــه اندکــی از ایــن چهــار امــام قــرار دارنــد. و قبــور نزدیــکان پیامبــر )ص( و 
برخــی از انصــار و شــهدای حــره و احــد نیــز در ایــن مــکان مقــدس مدفوننــد ،کــه ایــن مــکان زیارتــگاه همــه فــرق اســالمی اســت . لکــن آنچــه 
ــه عنــوان بخــش مهمــی از شــهر و تاریــخ از شــاخصه های  ــه ای بیــش نیســت ،کــه حتــی ب را کــه مــا امــروز از بقیــع می بینیــم در ظاهــر خراب

ابتدایــی زیســت محیطی و آرایــش شــهری نظیــر یــک بوســتان ســاده هــم برخــوردار نیســت .
وی در ادامــه افــزود : بقیــع درمیــان همــه حرمهــای مطهــر از همــه مظلــوم تــر اســت . دومیــن بــار 99 ســال پیــش )هشــتم شــوال ســال ۱۳۴۴ق 
مشــهور بــه یــوم الهــدم( بقعــه مطهرشــان توســط ملعونیــن وهابــی ســعودی تخریــب شــد .کــه ایــکاش بــه اینجــا ختــم میشــد. محدودیــت همیــن 
قبــور بــی بــارگاه وچــراغ روز بــه روز بیشــتر شــده اســت ، بنحویــی کــه دیگــر حتــی اجــازه توقــف وزیــارت چنــد ثانیــه ای نیــز بــه زوار فــرق 
اســالمی نمیدهنــد . هابیــون بدنبــال کاهــش اهمیــت بقیــع ، فراموشــی آن از زوار جهــان اســالم وســپس بدنبــال فرصــت جهــت محــو کامــل آن 

هســتند . واگــر جهــان اســالم تــالش نکنــد جســارت بیشــتری خواهنــد کــرد .
دکتــر هاشــمی فشــارکی ســپس بیــان کــرد : هشــدار دیگــر اینکــه از دو و ســه کشــور نیــز مباحــث انحرافــی در بازســازی بقیــع مطــرح کــرده انــد 
کــه اگــر ام القــرای جهــان اســالم بــا شــعار وحــدت مســلمین بــرای مدیریــت بقیــع تــالش نکنــد ، پیامدهــای منفــی غیــر قابــل جبرانــی بوجــود 
خواهــد آمــد . لــذا همــه محبیــن اهــل بیــت وظیفــه دارنــد بــه حــد وســع خــود در تکریــم بقیــع تــالش کننــد . وایــن جشــنواره نقطــه اغــازی 
بــرای تحــرک تلقــی میشــود . و طراحــی ایــن محــل مهــم طراحــی آســتان مبــارک ائمــه بقیــع )ع( ، بــا زیبایــی روح نــواز و ســادگی و صالبــت 

کامــاًل ضــروری مــی نمایــد وزمینــه ســاز و مقدمــه ای بــرای ســاخت بقیــع را مــی توانــد بهمــراه اورد .
 ادامه در صفحه شش

دکتر هاشمی فشارکی:
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ادامه از صفحه 5
بــر ایــن اســاس و بــا بغــض در گلــو خفتــه چنــد ده ســاله و دیــن 
گــران ســنگی کــه بــر دوش مــا ســنگینی مــی کنــد، مــا را بــر آن 
داشــت کــه بــا فراخــوان از هنرمنــدان و معمــاران توانمنــد و محبــان 
ــدس  ــکان مق ــن م ــه طراحــی ای ــوت ب ــاک پیامبر)ص(دع ــرت پ عت
نماییــم .تــا عشــق ســوزان و عالقــه قلبــی همــه مســلمین را بــه ایــن 
شــجره طیبــه و نمونــه هــای پــاک و کامــل انســانی کــه مــورد فخــر 

الهــی هســتند را بــه گونــه ای لطیــف و جــذاب پاســخ داد.
دبیــر جشــنواره  طراحــی آســتان مطهــر ائمــه بقیــع )ع( در خصوص 
ــت: در  ــن گف ــداف آن چنی ــنواره و اه ــری جش ــکل گی ــینه ش پیش
ــه  ــالش بقع ــق و پرت ــوان عاش ــدادی ج ــوت تع ــا دع ــال ۱۳96 ب س
المبارکــه ، موضــوع تکریــم بقیــع مطــرح شــد و ســپس جلســات و 
نشســت هــای تکریــم بقیــع بــا حضــور برخی شــخصیت هــای دینی 
ــالش  ــنهاد ت ــات پیش ــن جلس ــد . در ای ــران برگزارش ــب نظ و صاح
ــه بحــث مســابقه طراحــی  ــا ب ــع مطــرح و نهایت ــرای ســاخت بقی ب
ــت  ــاق قرارگرف ــورد اتف ــع م ــرای ســاخت بقی ــه ای ب ــوان مقدم بعن
ــد  ــه ش ــالم اولی ــهریور ۱۳97 اع ــرم ۳۱ ش ــنواره در ۱2 مح . جش
ــال  ــرز دانشــگاه و برخــی فع ــاتید مب ــات داوران از اس . اعضــای هی
ــر  ــب نظ ــات و صاح ــات عالی ــر و عتب ــای مطه ــای حرمه در طرحه
ــود نقشــه  ــد. و مشــکل نب ــاری اســالمی انتخــاب ش ــوزه معم درح
اتــود، توســط یــک مهنــدس مشــهدی محــب اهــل بیــت تهیــه شــد. 
مدتــی بعــد فراخــوان مســابقه اعــالم رســمی شــد. و ســایت اطــالع 
رســانی جشــنواره بــه نشــانی https://baqifestival.ir/about/  دایــر شــد.

دکتــر هاشــمی فشــارکی در ادامــه گفــت: اهدافــی کــه ایــن 
ــه  ــت؛ زمین ــرده اس ــال ک ــی دنب ــی و سیاس ــی دین رویدادتخصص
ســازی بــرای زیــارت ائمــه معصومیــن بقیــع )ع(وســایر مرحومیــن 
بقیــع ، تــالش درجــه حفاظــت، مرمــت واحیــا آثــار تاریخــی 
صدراســالم و آشــنایی بیشــتر بــا فرهنــگ و تمــدن اســالمی ، زمینــه 
ــرای احیــای آســتان  ــرای امــت اســالم ب ســازی وایجــاد آمادگــی ب
مطهــر ائمــه بقیــع ، ایجــاد وفــاق میــان فــرق اســالمی در پیگیــری 
سیاســت امــت واحــده جهانــی ،حــول محورمدینــه النبــی ، ایجــاد 
شــور ونشــاط فرهنگــی وخالقیــت در جامعــه معمــاران وشهرســازان 

ــوده اســت. ب
ــی ۳  ــش یعن ــاه پی ــود در ۴ م ــرار ب ــت ق ــه نخس ــم اختتامی مراس
ــدان  ــت عالقمن ــت درخواس ــی بعل ــود ول ــزار ش ــرداد ۱۴۰۰ برگ خ
ــد.  ــد گردی ــاه تمدی ــار م ــدت چه ــه م ــتر، ب ــت بیش ــرای فرص ب
ــا  ــه ت ــود  ک ــر ۱۴۰۰ ب ــر ۱۳  مه ــا 28 صف ــار ت ــال اث ــت ارس مهل
ــام شــرکت در مســابقه را داشــتیم کــه  زمــان مذکــور ۴۱۰ ثبــت ن
اطالعــات مســابقه را نیــز دریافــت کــرده بودنــد، ولــی بعلــت شــرایط 
ــدم کالس  ــی و ع ــاری گروه ــای معم ــکالت کارگاهه ــا و مش کرون
هــای حضــوری تعدیــل نیروهــای شــرکت هــای مهندســین مشــاور 
بعلــت رکــود وتــورم دولــت روحانــی، در شــرایط کرونــا امــکان ارایــه 

ــرای ۳۳7 نفــر میســر نشــد. ــار ب اث
عضــو هیــات داوران مســابقه درخصــوص فراینــد داوری چنیــن گفت 
ــه جشــنواره  ــه دبیرخان ــر ب ــن شــده 7۳ اث ــت تعیی ــان مهل ــا پای : ت
ــه  ــی )ارای ــدارک اعالم ــات وم ــل کســر اطالع ــر بدلی رســید . ۳۱ اث

ــالن ،  ــایت پ ــا س ــع ی ــه بقی ــر ائم ــتان مطه ــاری آس ــی معم طراح
ارایــه نقشــه هــای طبقــات در مقیــاس مناســب، ارایــه نمــا وبــرش 
ــی از  ــا حجــم کل ــدی ی ــه بع ــرح س ــه ط ــاس مناســب، ارای در مقی
ــر تفکیــک  شــدند  ــاده شــد. ۴2 اث ــار نه ــر کن طــرح ( توســط دبی
شــامل  2۰ اثــر گروهــی ) 2 نفــره تــا 7 نفــره ( و 22 اثــر انفــرادی 
بــوده انــد. اثــار کــد گــزاری شــده و در اختیــار هیــات داوران قــرار 
گرفــت و در جلســه داوری در 22 مهــر ۱۴۰۰،  هیــات داوران ابتــدا 
راجــع بــه معیارهــای داوری و نحــوه امتیــاز دهــی بحــث نمودنــد .

دبیــر جشــنواره  طراحــی آســتان مطهــر ائمــه بقیــع )ع( در خصوص 
معیارهــای ارزیابــی اثــار چنیــن گفــت : معیارهــای ارزیابــی کــه از 
پیــش اعــالم شــده بــود شــرکت کننــدگان مــی بایســت ایــن مــوارد 
را در طــرح خــود رعایــت مــی کــردن: توجــه بــه اصــول فرهنــگ و 

هویــت اســالمی درمعمــاری زیارتگاههــا
ــار  ــر چه ــور مطه ــاس قب ــنهادی براس ــرح پیش ــز ط ــد وتمرک تاکی
امــام بقیــع)ع( و توجــه بــه ســایر قبورموجــود توجــه بــه خالقیــت ، 
زیبایــی وحکمــت هنراســالمی توجــه بــه شــرایط محیطــی و پرهیــز 
ازتجمــل گرایــی وظواهرپرهزینــه واشرافیگریدسترســی مناســب 
ــمند  ــاط ارزش ــا و نق ــا محوره ــرح پیشــنهادی ب ــدی ط ــم پیون و ه
ــی و  ــق اجرای ــتن منط ــوی داش ــرم نب ــا ح ــوص ب ــی بخص پیرامون
توجــه بــه خالقیــت در طراحــی و ســایر جنبــه هــای طراحــی یــک 
مجموعــه ســپس اثــار از لحــاظ ایــده و طــرح مــورد بررســی کلــی 
و درجــه بنــدی شــد، برخــی از اثــاری کــه کیفیــت خیلــی ضعیفــی 
ــی و  ــورت کیف ــار بص ــک اث ــک ت ــد ت ــدند. بع ــذف ش ــتند ، ح داش
کمــی ارایــه شــده ، بررســی شــد و هــر داور یــک نمــره تا ســقف 2۰ 
بــه هــر اثــر داد . ســپس معــدل گیــری از نمــرات مکتســبه صــورت 
ــن  ــا کمتری ــب بیشــترین ت ــه ترتی ــرات ب ــن نحــو نف ــت. بدی پذیرف
مشــخص شــد. ســپس همــه اثــار در هــر گــروه بــا یکدیگــر مقایســه 
شــده و اندکــی اصــالح وتعدیــل شــد. برگزیــدگان بــه ترتیــب امتیــاز 
ــد و  ــخص گردیدن ــرادی مش ــی و انف ــته گروه ــبه در دو دس مکتس

بیانیــه هیــات داوران تدویــن گردیــد.
علیرغــم اینکــه در فرخــوان در گروهــی مقرربــود تــا ســه نفــر تقدیــر 
ــا نفــرات دهــم  ــی مقــرر شــد بجهــت تشــویق بیشــتر ت شــوند، ول
ــه ترتیــب  ۱۰۰  ــار گروهــی، ب نیــز تقدیــر شــوند. جایــزه نقــدی اث
ملیــون تومــان، 7۰ ملیــون تومــان؛ 5۰ ملیــون تومــان و از چهــارم 
ــه  ــرادی ب ــش انف ــان  و در بخ ــون توم ــروه ۱۰ ملی ــم هرگ ــا پنج ت
ترتیــب ۳۰ ملیــون تومــان، 2۰ ملیــون تومــان و ۱5 ملیــون تومــان 

و از چهــارم تــا پنجــم هرنفــر ۱۰ ملیــون تومــان مــی باشــد.   
ادامه در صفحه 7



عمران و معماری ماهنامه الکرتونیکی بسیج مهندسین عمران و معامری /شامره بیست  و هشتم/ مهر 71400

کــه البتــه اجــر معنــوی کار بیــش از مــادی آن اســت . ولــی همیــن 
رقــم مــادی نیــز بســیار برکــت چنــد برابــری دارد . وصدالبته عشــق 
ــوم  ــه آســتان مقــدس ائمــه مظل ــز ب ــراوان طراحــان عزی و ارادت ف
بقیــع و بازســازی آن واالتــر اســت.به همیــن جهــت کلیــه شــرکت 
ــم و طراحــی ایشــان  ــی دانی ــاز م ــی ممت ــدگان را واجــد مقام کنن
را مصــداق عمــار بیــوت اطهــار ســالم اهلل علیــه میدانیــم . گرچــه 
ــد تــالش بیشــتری را در جهــت انطبــاق  طراحــان مــی توانســته ان
بهتــر طــرح هــای خــود بــا معیارهــای طراحــی اســتان حــرم مطهــر 
مبــذول نمایــن . وجــود برخــی از اشــکاالت در آثــار رســیده مبیــن 
آن بــود کــه کمتــر اثــری بصــورت مســتقل قابلیتهــای کافــی بــرای 
انتخــاب نهایــی بــه عنــوان مقامهــای اول و دوم داشــت. لیکــن بــه 
پــاس تقدیــر و تشــویق شــرکت کنندگانــی کــه دارای انگیــزه هــای 
معنــوی فــراوان، تــالش قابــل ســتایش، ایــده هــای خالقانــه قابــل 
توجــه و نحــوه پرداختــن معمارانــه بــه موضــوع مســابقه بــوده انــد و 
بصــورت نســبی کارهــای مناســب تــری را ارائــه نمــوده انــد، مــورد 

قبــول واقــع شــد.
ایــن اســتاد معمــاری در ادامــه بیــان داشــت: ایــن مســابقه 
همچنیــن مشــکل ضعــف در پرداختــن بــه مســایل هویتــی و 
معمــاری اســالمی در نظــام آموزشــی و نظــام مهندســی کشــور را 
مجــددا عیــان ســاخت .  و ضــروت توجــه بــه امــر هویــت اســالمی 
بخصــوص در طرحهــای ســاخت  ۴ ملیــون مســکن دولــت انقالبــی 
ــا الگــوی  ــا کیفیــت مناســب ب را گوشــزد میکنــد . کــه ان شــاهلل ب

ــود . ــاخته ش ــی س ــالمی ایران ــی اس زندگ
ــن  ــم چنی ــداد مه ــن روی ــان ای ــا تشــکر از متولی ــر جشــنواره ب دبی
گفــت: مشــارکت کننــدگان وحامیــان شــامل قطــب معمــاری 
ــاری  ــالب اســالمی ؛ مرکزمعم ــاری انق ــاد معم ــران، بنی اســالمی ای
اســالمی حــوزه هنــری، مرکــز خدمــات تخصصــی هنــر و معمــاری 
ــارت، دانشــگاه ســوره،  جهاددانشــگاهی قزوین،پژوهشــگاه حــج وزی
دانشــگاه رضــوی، دانشــکده هــای معمــاری دانشــگاه هــای سراســر 
ــور،  ــاری کش ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــور ، س کش
شــورای اســالمی شــهر و شــهرداری تهران، مجموعــه بقعــه المبارکه 
، مرکزمعمــاری اســالمی، آســتان قــدس رضــوی و حضــرت معصومه 
)س(،  موسســه مســکن وعمــران اجتماعــی بســیج،مرکز مقاومــت 
ــاع  ــی دف ــع مهندس ــازمان  مجم ــازی، س ــیج وزارت راه وشهرس بس
مقــدس، مرکــز خدمــات تخصصــی هنــر و معمــاری جهاددانشــگاهی  
ــار  ــرز،  ایث ــور مســاجد اســتان الب ــه ام ــز رســیدگی ب ــن، مرک قزوی
پــرس، مجموعــه شــفیق فکــه و ..... بــوده اســت. همچنیــن هیــات 
ــره  ــد نق ــتاد عبدالحمی ــران، اس ــدی چم ــدس مه ــز مهن داوران نی
کار؛ دکتــر امیــر محمدخانــی، دکتــر محمــد علــی خــان محمــدی؛ 
دکتــر بهمــن ادیــب زاده؛ دکتــر محســن وفامهــر و اینجانــب بــوده 

ایــم .
ضمــن تشــکر فــراوان از همــه شــرکت کننــدگان، برگزارکننــدگان و 
حامیــان و داوران و بــا افتخــار نفــرات برگزیــده در مراســم اختتامیــه 

بدیــن شــرح معرفــی گردیــد.
برگزیدگان گروهی شامل:

    اقای صدوقی نکو و شــش نفر همکار )مشــترکا  سوم (

     آقای اکبر زده و ســه نفر همکار )مشــترکا  سوم (
     آقای امامی و دو نفر همکار)مشــترکا  ســوم (

     آقای رضایی و ســه نفر همکار
     آقای میرزا کوچک خوشــنوس و چهار نفر همکار

      آقای عبدشــاه و  ســه نفر همکار
     آقای حســینی و یک نفر همکار

     خانم ســلیمانی پاک و یک نفر همکار
     خانــم فائز و یک نفر همکار

     آقای اســماعیلی
برگزیدگان انفرادی شامل:

    خانــم حاجی خداوردی خان
    خانم عرفانی شــریفیان

    خانــم فتاحی ظفرقندی
     آقــای خبری زاده
    آقای پاســبان زاده

    آقای ســلیمی شوراب
    آقــای مجیدی نظامی
    خانم راد ملک شــاهی

     آقای ظهیر الحســین ) خارج از کشــور (
ــت :  ــالم داش ــان اع ــارکی در پای ــمی فش ــواد هاش ــید ج  دکترس
مبنــای ایــن جشــنواره و مســابقه معمــاری، صفــا، خلــوص، پاکــی، 
عشــق و محبــت بــوده اســت. و بایســتی ذوق،هنــر، عرفــان و درک 
و شــناخت هنــر معمــاری را افــزود، تــا بتــوان بــه خواســت الهــی و 
الطــاف ائمــه اطهــار)ع( طرحــی در خــور شان،شایسته،ســاده و زیبــا 
و جــذاب دســت یابیــم و ان شــاهلل بــزودی فرصتــی مناســب پیــش 
آیــد و ایــن ایــده هــای زیبــا و بنــای زیباتــر، وارســته و شایســته و 

شــامخ بــرای ائمــه بقیــع)ع( تبدیــل شــود.
وی بــه نمایندگــی از حضــار تخریــب آثــار تاریــخ اســالمی توســط 
رژیــم ظالــم آل ســعود را محکــوم کــرده  و  جامعــه بــزرگ معمــاران 
ــدارد  ــالم می ــرا اع ــی طراحــی و ســاخت ان ــان آمادگ مســلمان جه
و  انشــاهلل بــه زودی امــکان ســاخت حــرم شــریف ائمــه بقیــع بــه 
دســت مدافعــان حــرم نبــوی میســر شــود .و انشــاهلل زمینــه ســازی 

فــرج قائــم مهــدوی درگام دوم انقــالب بــزودی رقــم بخــورد .
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ــش  ــت دان ــدم: هدای ــدس مق مهن
فنــی و تخصصــی فــارغ التحصیــان 
حــوزه آبرســانی و پیونــد ایــن 
ــادی  ــای جه ــروه ه ــا گ ــش ب دان
ــه  ــتایی ک ــق روس ــتقر در مناط مس
ــتند از  ــه هس ــی مواج ــش آب ــا تن ب
اهدافــی اســت کــه در کار گــروه آب 
ــیج  ــازمان بس ــت س ــط زیس و محی

ــود. ــی ش ــال م ــین دنب مهندس
ــت  ــط زیس ــروه آب و محی ــئول کارگ مس
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
ــو  ــتان  در گفتگ ــتان خوزس ــاری اس معم
بــا پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان ضمــن 
ــو  ــت وگ ــن گف ــان در ای ــه ایش ــاره ب اش
عنــوان نمــود کــه کارگــروه آب و محیــط 
زیســت ســازمان بــه منظــور هدایــت 
دانــش فنــی و تخصصــی حــوزه آبرســانی 
ــگاهی  ــالن دانش ــارغ التحصی ــد ف و پیون
در ایــن حــوزه برنامــه ای تدویــن نمــوده 
اســت کــه بــر مبنــای آن ضمــن افزایــش 
راندمــان کارگــروه آب و محیــط زیســت ایــن دانــش فنــی بــا گــروه هــای جهــادی مســتقر در مناطقــی کــه بــا تنــش آبــی مواجــه هســتند پیونــد 
خــورده و زمینــه ی حضــور بــدون مانــع کارشناســان ایــن حــوزه بــه منظــور بررســی مشــکالت فراهــم و گزارشــات عمومــی گــروه هــای جهــادی، 
تخصــص محــور گــردد تــا از ایــن طریــق بتــوان هــم بــه نحــوی موجبــات کارورزی و کار آمــوزی متخصصــان ایــن رشــته را فراهــم و هــم از ســوی 
دیگــر مشــکالت موجــود در ایــن مناطــق بــه صــورت پایــه ای و بــر مبنــای تخصــص و تجربــه بومــی حــل شــوند. مهنــدس مقــدم همچنیــن بــه 
صــورت مــوردی برخــی از مشــکالت آبرســانی بــه روســتاهای هویــزه از جملــه مشــکل تامیــن آب ،الگــوی مصــرف، فرســودگی شــبکه انتقــال و 

ــوان نمــود. ــه اشــاره و عن ــاژ منطق ــای پمپ ــع و ایســتگاه ه توزی
ــا کارشناســان و متخصصــان ایــن حــوزه برگــزار شــده اســت احصــا شــده و کارگــروه آب و  ــه صــورت مشــترک ب  مشــکالت از جلســاتی کــه ب
محیــط زیســت ســازمان همــه همــت و تــالش خــود را در جهــت رفــع مشــکالت آبرســانی بــه ایــن مناطــق انجــام خواهــد داد. مهنــدس مقــدم 
ــر  در انتهــای ایــن گفتگــو از تمــام کارشناســان و نخبــگان ایــن حــوزه دعــوت نمــود تــا ضمــن حضــور در ســازمان بســیج مهندســین عــالوه ب
عضویــت در کارگــروه هــای هشــت گانــه ســازمان بــه جمــع بــزرگ تریــن و اثرگذارتریــن ســازمان مــردم نهــاد اســتان کــه بــه صــورت تخصصــی و 
دلســوزانه فــارغ از مســائل غیــر فنــی بــه دنبــال ارائــه راهــکار بــرای مدیریــت بهتــر در حــوزه آب و ســایر حــوزه هــای مهندســی هســتند پیوســته 
و تجربیــات خــود را از طریــق کارگــروه هــای تخصصــی ســازمان بــا نهادهــای مرتبــط بــه اشــتراک و گامــی رو بــه جلــو بــرای هــم افزایــی دانــش 

هــای تخصصــی بردارنــد.
انتقــال تجربیــات سرپرســت ســابق شــهرداری اهــواز از طریــق کارگــروه مدیریــت شــهری ســازمان بــه اعضــای جدید شــورای 

ــهر اهواز ــامی ش اس
مهنــدس صفــی خانــی: کارگــروه مدیریــت شــهری ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در راســتای هــم افزایــی و انتقــال 

تجربیــات بــه اعضــای جدیــد شــورای اســالمی شــهر اهــواز جلســات خــود را هدایــت کــرده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان و بــه نقــل از مهنــدس صفــی خانــی مســئول کارگــروه 
مدیریــت شــهری ســازمان جلســه مشــترکی فــی مــا بیــن اعضــای شــورای مرکــزی و سرپرســت ســابق شــهرداری اهــواز در محــل ســازمان بســیج 

مهندســین برگــزار شــد.
در ایــن جلســه مهنــدس پوربهرامــی مســئول ســازمان بســیج مهندســین اســتان ضمــن تشــکر از زحمــات مهنــدس عالــی پــور از ایشــان دعــوت 

کــرد تــا بــه انتقــال تجربیــات ارزشــمند خــود در حــوزه مدیریــت شــهری در جلســات کارگــروه مدیریــت شــهری ســازمان شــرکت کنــد.
مهنــدس عالــی پــور نیــز بــا تشــکر از ســازمان بســیج مهندســین در خصــوص ارائــه راهــکار بــه منظــور اشــرافیت بــر مشــکالت شــهرداری کالنشــهر 
اهــواز در طــی دوران تصــدی در شــهرداری اهــواز، انتقــال تجربیــات دوســویه را امــری قطعــی و ضــروری دانســت و خاطرنشــان کــرد کــه ایــن 
همــکاری و هــم افزایــی در زمینــه انتقــال تجربیــات در ادامــه بــه حــول و قــوه الهــی باعــث گــره گشــایی از مشــکالت مــردم شــریف اهــواز در 

حــوزه مدیریــت شــهری شــود.

بررسی مشکالت آبرسانی  در  روستاها ی محروم استان خوزستان
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ضــرورت بازنگــری ارجــاع نظــارت بــه شــرکت هــای حقوقــی / هئیــت مدیــره مطلــوب 
متشــکل از جوانــان متعهــد، افــراد بــا تجربــه و دارای روحیــه جهــادی اســت

مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  آذربایجــان شــرقی بــر ضــرورت بازنگــری ارجــاع نظــارت بــه شــرکت 
هــای حقوقــی تاکیــد کــرد.

بــه گــزارش ســازه خبــر، مهنــدس وحیــد صالــح زاده در گفتگــو بــا ســازه خبــر بــا اشــاره بــه اینکــه عملکــرد ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان را رو بــه پیشــرفت ارزیابــی مــی نمایــد اظهــار داشــت: علیرغــم ایــن هــا، نواقــص اصلــی از جملــه در حــوزه ارجــاع کار وجــود دارد کــه 
ــرای پوشــش دهــی  ــه عــدم وجــود کار کافــی ب ــوط ب ــه کــه بایــد در جامعــه مهندســی جــا نیفتــاده اســت و ایــن موضــوع مرب متاســفانه آنگون

فعالیــت مهندســین و پخــش ایــن موضــوع بــه صــورت عادالنــه اســت.
وی تصریــح کــرد: بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز پرداخــت کــه بخشــی از اعضــای ســازمان ، مهندســینی هســتند که در هیــچ ارگان و ســازمانی شــاغل 
نیســتند و حقــوق ثابتــی ندارنــد و تحــت پوشــش بیمــه دولتــی یــا شــرکتی نیــز نیســتند و درآمدشــان منحصــراً از طریــق فعالیــت حرفــه ای 
میباشــد و حــق بیمــه را نیــز مســتقیماً خودشــان واریــز میکننــد و لــذا بــا توّجــه بــه وضعیــت ســاخت و ســاز در ســالهای گذشــته شــاهد مشــکالت 
ایــن عزیــزان بــوده ایــم کــه بــا وجــود پتانســیل بــاالی ایــن طیــف از مهندســین هنــوز مشــکل حــل نشــده و جــزء دغدغــه هــای موجــود میباشــد. 
امــا فعــاًل از جملــه راه هــای پیشــگیری ازعــدم وقــوع چنیــن مــواردی ایــن اســت کــه اّوالً نســبت بــه ارجــاع نظــارت بــه شــرکت هــای حقوقــی 
بازنگــری صــورت گیــرد تــا حّقــی از ناظــران حقیقــی ضایــع نگــردد و همچنیــن افــرادی کــه در ســازمان هــا و ارگانهــا شــاغل و دارای درآمدنــد 
در اولویــت دوم ارجــاع نظــارت نســبت بــه کســانی کــه منحصــراً شــغل و منبــع درآمدشــان از ایــن محــل میباشــد و بــه صــورت حرفــه ای فقــط 
در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد ، قــرار گیرنــد و البتــه ان شــاءاهلل بــا عملــی شــدن وعــده ســاخت مســکن از طــرف دولــت محتــرم شــاهد فعالیــت 

همــه مهندســین گرامــی خواهیــم بــود و دغدغــه کمبــود کار نیــز حــل خواهــد شــد.
مهنــدس وحیــد صالــح زاده از طرفــی ایــن را هــم یــادآور شــد کــه بایســتی اهــداف ســازمان نظــام مهندســی بــه ایــن ســمت هدایــت شــود کــه 
همــه ســاختمانها الزامــاً توســط مهنــدس ســاخته شــود کــه اگــر ایــن موضــوع حــل شــود هــم مشــکل مهندســین عزیــز از بابــت اشــتغال حــل 
میشــود و هــم شــاهد ارتقــاء کیفیــت ســاختمانها خواهیــم بــود و البتــه بایســتی همــه جوانــب در نظــر گرفتــه شــود تــا در کنــار رعایــت حقــوق 

مالکیــن شــان و منزلــت اجتماعــی مهندســین عزیــز نیــز حفــظ و مراقبــت گــردد .
ــه  ــزی مســتقیم حــق نظــارت ب ــزود: عــدم واری مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان شــرقی در ادامــه اف
حســاب مهندســین از جملــه دیگــر دغدغــه هــای مهندســین عزیــز مــی باشــد کــه ایــن مســئله در برخــی اســتان ها حــل شــده و بــدون اینکــه 
بــه حســاب نظــام مهندســی واریــز شــود و بعــد از پیشــرفت کار حســاب نظام مهندســی مســدود شــده وســپس در صــورت صالحدیــد بــا توّجــه 
بــه پیشــرفت کار بــه حســاب مهندســین واریــز شــود، مســتقیماً بــه حســاب مهندســین واریــز میشــود و مرحلــه بــه مرحلــه نســبت بــه پیشــرفت 

احــداث ســاختمان اجــازه برداشــت از حســاب صــورت میگیــرد .
مهنــدس وحیــد صالــح زاده بــا توجــه بــه “نزدیکــی نهمیــن دوره انتخابــات هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان آذربایجــان 
شــرقی” بیــان نمــود: مقبولیــت و شــهرت مثبــت اجتماعــی ، متعهــد بــودن بــه حقــوق بیــت المــال و مهندســین گرامــی ، داشــتن روحیــه خدمــت 
بــه جامعــه مهندســی و همچنیــن داشــتن برنامــه ای مناســب و اراده ای واال بــرای ارتقــاء جایــگاه نظامــات مهندســی اســتان از جملــه شــاخصه 

هــای کاندیــدای اصلــح می باشــد، کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
وی در پایــان افــزود: تیــم هیئــت مدیــره زمانــی مطلــوب مــی شــود کــه ترکیبــی از جوانــان متعهــد ، پــای کار ، دارای روحیــه جهــادی و آشــنا 

بــه وظایــف ســازمان نظــام مهندســی و همچنیــن افــراد بــا تجربــه باشــد.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان شرقی:



عمران و معماری ماهنامه الکرتونیکی بسیج مهندسین عمران و معامری /شامره بیست  و هشتم/ مهر 101400

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان  بسیج مهندسین استان کرمانشاه برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین اســتان کرمانشــاه، ششــمین جلســه هیئــت اندیشــه ورز بــا موضــوع ارائــه راهکارهای 
نقــش آفرینــی مهندســین بســیجی در حــوزه آب, راه, مســکن, محیــط زیســت, نظــام مهندســی ســاختمان و مدیریــت شــهری برگزار شــد.مهندس 
شــوهانی مغایــرت بیــن نقشــه هــای اجرایــی و مهندســی کــه  موجــب بــروز تعــارض بیــن مالــک و ناظــر مــی شــود را یکــی از مســائلی دانســتند 
کــه در ایــن جلســه بــه آن پرداختــه شــد. در ادامــه جلســه از مســئله ســاخت شــهرک هــا بــدون آمــاده کــردن زیرســاخت هایــی شــامل آب, گاز، 
تلفــن، فضــای اموزشــی انتقــاد گردید.موضــوع کــم توجهــی بــه بعــد اجتماعــی و روانــی  ناشــی از زلزلــه در شهرســتان ســرپل ذهــاب از مســایل 
دیگــری بــود  کــه اعضــای جلســه خواســتار توجــه مســئولین شــدند. لــزوم توجــه بــه جمــع آوری آب هــای ســطحی در شهرســتان هرســین و 
همچنیــن توجــه مســئوالن در بحــث بهــر ه بــرداری از منابــع آبــی شهرســتان و بــاال بــردن ســطح بهداشــت آب آشــامیدنی  و تعلــل در انتخــاب 
شــهردار از موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه بود.اعضــای حاضــر در جلســه توجــه مســئولین بــه رفــع مشــکالت حاشــیه نشــینی و خدمــات 

ضعیــف بــه ســاکنان ایــن مناطــق را مطــرح وپیگیــری نمودنــد.

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین  استان کرمانشاه

بزرگداشت هفته دفاع مقدس توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان ایالم

بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایام برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین اســتان ایــالم،  در چهارمیــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس بــه همــت بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان برنامــه بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــا حضــور مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان، 
معــاون راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و مســول دبیرخانــه کنگــره ســرداران و ۳۰۰۰ شــهید اســتان ایــالم برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم 
ســرهنگ فــوالدی دفــاع مقــدس را اوج قلــه افتخــارات و از خــود گذشــتگی ملــت ایــران برشــمرد و ســردار ســلیمانی، چهــره بیــن المللــی مقاومــت 
را یــک نمونــه  از تربیــت یافتــگان مکتــب دفــاع مقــدس دانســت و رســالت همــگان را انتقــال مفاهیــم و ارزشــهای دفــاع مقــدس بــه نســل جــوان 
ــه در راســتای برگــزاری کنگــره ســرداران و ۳۰۰۰ شــهید اســتان در  ــات انجــام گرفت ــان گزارشــی از اقدام ــه ســرهنگ رحمتی برشــمرد در ادام
آذرمــاه امســال بیــان نمــود و در ادامــه مهنــدس رضایــی معــاون راهــداری و دکتــر حســنی مســول روابــط عمومــی اداره راهــداری بــه تجلیــل از 
مقــام شــامخ شــهداء و ایثارگــران  دفــاع مقــدس پرداختنــد و آمادگــی خــود را جهــت هــر چــه بــا شــکوه تــر برگــزار نمــودن کنگــره ســرداران و 

اســتفاده از بیلبردهــای جــاده ای جهــت تبلیغــات و احــداث راه دسترســی بــه یادمــان هــای دفــا ع مقــدس بیــان نمودنــد.
همچنبــن بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری برنامــه بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــا حضــور معــاون هماهنــگ کننــده 
ســپاه امیــر المومنیــن، ع، اســتان، مدیــر کل محیــط زیســت و معاونــان و مدیــران آن اداره برگــزار گردیــد. در ابتــدای جلســه مهنــدس ابدالــی 
گزارشــی از اقدامــات  انجــام گرفتــه در راســتای کارگــروه تخصصــی محیــط زیســت و بزرگداشــت مناســبت هــا ارایــه نمودنــد و ســپس ســرهنگ 
ــاع مقــدس پرداخــت و برگــزاری کنگــره ملــی ۳۰۰۰  ــه تشــریح  رشــادت هــا و دالور مــردی هــای رزمنــدگان در هشــت ســال دف نصرالهــی ب
شــهید اســتان ایــالم را در آذر مــاه ســال جــاری نقطــه عطفــی در زنــده نگــه داشــتن یــاد و نــام شــهداء دانســت و بــه اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان 
و بســیجیان جهــت بــا شــکوه تــر  برگــزار  نمــودن ایــن کنگــره عظیــم تاکیــد نمــود و ادامــه ایــن جلســه مدیــر کل محیــط زیســت اســتان بــه 
آمادگــی ســازمان جهــت اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود اداره جهــت  اجــرای باشــکوه کنگــره تاکیــد نمــود و بیــان داشــت  حــدود 9۰ نفــر 
از کارکنــان محیــط زیســت از خانــواده ایثارگــران  و دو نفــر از کارکنــان اداره نیــز بــه فیــض شــهادت نایــل آمــده انــد در پایــان جلســه معــاون 

هماهنــگ کننــده و میهمــان از مــوزه حیــات وحشــت ســازمان بازدیــد نمودنــد.

ــینعمران و  ــیج مهندس ــازمان بس ــط س ــالب توس ــه گام انق ــن بیانی ــوع تبیی ــا موض ــی ب ــت بصیرت نشس
ــدان ــتان هم ــاری اس معم

جلسه بصیرتی  سخنرانی دکتر رحیمی روشن از اساتید علوم سیاسی دانشگاه بوعلی برگزار شد. 
ــاع مقــدس   ــه دف ــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین اســتان همــدان، وی در ابتــدای جلســه  گرامــی داشــت هفت ــه گــزارش پای ب
بــه چگونگــی و زمینــه هــای شــروع جنــگ تحمیلــی اشــاره نمودنــد و نقــش نیروهــای مردمــی در بــه رقــم زدن نتیجــه جنــگ بــه نفــع نطــام 

ــد . جمهــوری اســالمی اشــاره نمودن
ایشــان در تبییــن بیانیــه گام دوم انقــالب بــرکات عظیــم  انقــالب اســالمی  را بیــان نمودنــد و عنــوان  داشــتند کــه بــه فرمایــش رهبــر فرزانــه  
انقــالب واقعیــت آن اســت کــه دســتاوردهای مبــارزه بــا بــی عدالتــی در ایــن چهــار دهــه بــا هیــچ دوره ی دیگــر  گذشــته قابــل مقایســه نیســت  

البتــه عدالــت مــورد انتظــار در جمهــوری اســالمی بســی برتــر از اینهــا اســت و چشــم امیــد بــرای اجــرای آن بــه شــما جوانهاســت.
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ــت  ــه هیئ ــدس  جلس ــاع مق ــه  دف ــت هفت ــبت گرامیداش بمناس
اندیشــه ورز بســیج مهندســین عمــران و ومعمــاری اســتان زنجــان 

ــد. ــزار ش برگ
بمناســبت گرامیداشــت هفتــه  دفــاع مقــدس  جلســه هیئت اندیشــه ورز بســیج 
مهندســین عمــران بــا حضــور معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه اســتان زنجــان 
ــدس  ــی و رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان مهن ــر بابائ ســرهنگ دکت
مجتبــی زاده و رئیــس و اعضــای هیئــت اندیشــه ورز و روســای کارگروه هــای 
ــه  ــل ب ــدس تجلی ــاع مق ــدس دوران دف ــدگان مهن ــزار و از رزمن تخصصــی برگ

عمــل آمــد.
جلســه گرامیداشــت هفتــه  دفــاع مقــدس بــه همــت بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری اســتان زنجــان بــا حضــور معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه اســتان 
ــدس  ــی و رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان مهن ــر بابائ ســرهنگ دکت
مجتبــی زاده و رئیــس و اعضــای هیئــت اندیشــه ورز و روســای کارگروه هــای 
ــدس  ــدگان مهن ــن جلســه از رزمن ــان ای ــزار ودر پای ــن قشــر برگ تخصصــی ای

دوران دفــاع مقــدس تجلیــل بــه عمــل آمــد.
دکتــر بابائــی در ایــن مراســم ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و درود و ســالم بــر محضــر شــهدای گرانقــدر و همچنیــن کنگــره ۳5۳5 شــهید اســتان 

و اربعیــن حســینی ، بــه تالش هــای انجــام شــده در گام اول انقــالب اشــاره نمودنــد .
ایشــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه رژیــم بعــث بــا پشــتیبانی دو ابــر قــدرت شــرق و غــرب وقــت ، تهاجــم سراســری و جنــگ تمــام عیــار  را برعلیــه کشــورمان  
آغــاز کــرد ، ولــی بــا همــت و غیــرت و والیــت مــداری رزمنــدگان و جوانــان کشــورمان نــاکام ماندنــد . و بعــد از دوران دفــاع مقــدس نیــز وارد عرصــه دیگــری 
شــدیم و دشــمنان جنــگ نــرم را برعلیــه کشــورمان برنامــه ریــزی کــرده و در صــدد پیــاده کــردن نقشــه شــوم فروپاشــی شــوروی ســابق و تجزیــه بودنــد کــه 

ایــن توطئــه هــا هــم بــا شکســت مواجــه شــده اســت .
 امــروز مــا در آغــاز گام دوم انقــالب اســالمی بــه ســر می بریــم و در ایــن مســیر نقــش نخبــگان و مهندســین بســیار مهــم و اثــر گــذار اســت و بایــد موضوعــات 
ــن ام  ــدام شــود. و ای ــر اق ــا گی ــه اصــالح ســاختارهای دســت و پ ــد نســبت ب ــد و بای ــدی و بررســی کنن ــت بن ــای اندیشــه ورز اولوی ــا و هیئت ه را کارگروه ه

نیازمنــد اخــالص و روحیــه جهــادی و نیــت الهــی بــرای خدمــت بــه مــردم مــی باشــد .
در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس مجتبــی زاده نیــز ضمــن گرامیداشــت اربعیــن حســینی و هفتــه  دفــاع مقــدس  بــه رشــادتها و شــاهکارهای مهندســین  در دوران 

دفــاع مقــدس بــه عنــوان نمونــه بــه احــداث بزرگتریــن پــل شــناور خیبــر و اقدامــات مهندســی رزمــی اشــاره  کردنــد
و همچنیــن نیــاز امــروز جامعــه مهندســی را  توســعه خدمــات مهندســی و اســتاندارد ســازی خدمــات مهندســی و همچنیــن آســیب شناســی و اصــالح نظــام 

ســاخت و ســاز دانســتند 
در ادامــه ایــن جلســه گزارشــی توســط مدیــر ســازمان بســیج مهندســین عمــران اســتان مهنــدس برزگــر و همچنیــن روســای کارگروه هــای تخصصــی ارائــه 

گردیــد:
۱.کارگروه آب: جلسه در رابطه با وضعیت آب استان و فرهنگ سازی در زمینه مصرف آب 

2.کارگروه حمل و نقل :در رابطه با بحث ترافیک و بازدیدانجام شده  از مرکز کنترل ترافیک شهری
۳.کارگروه معماری و شهرسازی اسالمی: بازدید از پروژه سبزه میدان و جلسه با اداره زیباسازی و فراخوان المان در رابطه با کنگره شهدای استان 

۴.کارگــروه پدافنــد غیــر عامــل: تعامــل بــا قســمت پدافنــد غیــر عامــل ســازمان را جهــت رســیدن بــه تفاهــم نامــه و همچنیــن اعــزام تعــدادی از مهندســین 
بــه دوره تخصصــی بــا مســاعدت نظــام

5.کارگروه مدیریت شهری: موضوعات احصاء شده شهری و در آستانه تعامل در رابطه با مدیریت شهر های استان
6.کارگروه نظام صنفی: جلسات پربار در رابطه وضعیت مهندسی و تالش در جهت ارتقاء جایگاه مهندسین

همچنین در این جلسه به یاد روح نوگذشته مرحوم مهندس فکور عضو سابق هیئت مدیره سازمان و مهندس نظری فاتحه ای  قرائت گردید.

برگــزاری جلســه هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
ومعمــاری اســتان زنجــان
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