
عمران و معماری
نرشیه الکرتونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معامری ، شامره بیست و نهم، آبان ماه 1400، تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات

خدمــت رســانی عمرانــی مهندســین بســیجی در مناطق 
ــور محروم کش

 

ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری در اقدامــی شایســته بــا 
ــران  ــرح عم ــداف ط ــن اه ــریح و تبیی تش
روســتا  ســایر اقشــار بســیجی و همچنیــن 
ــف  ــه ص ــی را ب ــی اجرای ــتگاه های دس

ــت کرده اس

معرفی شهید

شهید واال مقام رسدارحسن تهرانی مقدم

شــهید حســن تهرانــی مقــدم در ۶ آبــان مــاه ۱۳۳۸در محلــه رسچشــمه تهــران متولــد شــد. رسدار تهرانــی  مقــدم از 

بنیانگــذاران اصلــی صنایــع موشــکی جمهــوری اســامی ایــران و بنیانگــذار توپخانــه و موشــکی ســپاه در دوران پــر 

افتخــار هشــت ســال دفــاع مقــدس و مســئول ســازمان خودکفایــی و تحقیقــات صنعتــی ســپاه پاســداران بــود.

در بخشــی از وصیــت نامــه خــود بــر لــزوم اقامــه عــزا بــرای ســید و ســاالر شــهیدان حــرت حســین بــن علــی)ع( 

تأکیــد کــرده و اورده اســت کــه: »هــر وقــت بــه یــاد مــن افتادیــد بــرای شــادی ام یــاد و ذکــر اهــل بیــت )ع( و ذکــر 

مصیبــت آقــا اباعبداللــه و امئــه اطهــار)ع( منائیــد.«

ــن شــهید  ــه ای ــد ک ــدا کردن ــواده ایشــان دســتامل مشــکی پی ــدم، خان ــی مق ــایل شــخصی شــهید تهران ــان وس در می

بزرگــوار بــا الصــاق کاغــذی بــر روی آن خواســته بودنــد کــه ایــن دســتامل همــراه ایشــان دفــن شــده و در قربشــان 

ــه عــزاداری هــای ایشــان در مراســم عــزای محــرم بــوده اســت. قــرار گیــرد. ایــن دســتامل اشــک مربــوط ب

»شادی روح  مطهر شهید تهرانی مقدم یک صلوات ختم بفرمایید.«

فراخــوان نشــریه علمــی 
عمــران  تخصصــی 

ــد ــر ش منتش

اجــرای پــروژه سیســتم 74
دفــع فاضــاب روســتای 
زالن شهرســتان جوانــرود
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سردار سلیمانی مطرح کرد:

مشارکت بسیج در ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد
بســیج  ســازمان  رئیــس 
مســتضعفان بــا بیــان اینکــه از 
فــردا ســاخت ۵۰ هــزار مســکن 
ــش  ــر پوش ــت زی ــرای جمعی ب
ــارکت  ــا مش ــداد ب ــه ام کمیت
آغــاز  کشــور  در  بســیج 
ــت  ــردم خواس ــود، از م می ش
بــرای  را  خــود  طرح هــای 
ــازندگی  ــیج  س ــه بس ــرا ب اج

ارائــه دهنــد.
ــگاه اطــاع رســانی  ــزارش پای ــه گ ب
و  عمــران  مهندســین  بســیح 
معمــاری، ســردار غامرضا ســلیمانی 
ــگاران ضمــن  ــا خبرن در گفت وگــو ب
ــادآور  ــه ی ــیج ک ــه بس ــک هفت تبری

جان فشــانی ها و فداکاری هــای فرزنــدان دلیــر و شــجاع ملــت ایــران در دوران دفــاع مقــدس اســت، اظهــار کــرد: هفتــه بســیج بــه مــا ایــن 
ــوان  ــیج به عن ــت، بس ــات گام نخس ــتفاده از تجربی ــا اس ــور و ب ــر کش ــا و کم نظی ــای بی انته ــر ظرفیت ه ــه ب ــا تکی ــه ب ــد داد ک درس را خواه

تشــکیات انقــاب اســامی و پیش قــراول ملــت ایــران در پیشــرفت و آبادانــی کشــور وارد صحنــه شــود.
ــا هم افزایی هایــی کــه در همــه اســتان ها انجــام خواهــد  ــا ب ــد مســائل خودمــان را فهرســت و اولویت هــا را مشــخص کنیــم ت وی افــزود: بای

ــویم. ــأله ش ــی و حــل مس ــای نقش آفرین ــد، وارد عرصه ه ش
ــده ای  ــرح و ای ــائل کشــور ط ــرای حــل مس ــر کســی ب ــه ه ــم ک ــردم می خواهی ــه م ــه داد: از هم ــازمان بســیج مســتضعفین ادام ــس س رئی
ــه  ــردم در عرص ــا م ــد ت ــرار کن ــکیاتی برق ــاط تش ــه و ارتب ــتان ها مراجع ــازندگی اس ــیج س ــتان ها و بس ــازندگی شهرس ــیج س ــه بس دارد، ب

ــوند. ــهیم ش ــائل س ــل مس ــرای ح ــی ب نقش آفرین
 ســردار ســلیمانی بیــان کــرد: اردوهــای جهــادی بســیج کــه متجلــی  تفکــر بســیج و بســیجی و روحیــه جهــادی در میــدان حــل مســأله 

ــم. ــدس گرفته ای ــاع مق ــا از دوران دف ــه م ــت ک ــی اس ــود، درس ــوب می ش محس
وی عنــوان کــرد: از ســال ۱۳۷۹ تدبیــر رهبــر معظــم انقــاب بــر ایــن قــرار گرفــت کــه بســیج ســازندگی شــکل گیــرد؛ شــکل گیری بســیج 

ســازندگی بــر مبنــای اردوهــای جهــادی بــود کــه به صــورت خودجــوش در آن ســال در کشــور اتفــاق افتــاده بــود.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین اضافــه کــرد: حضــرت آقــا فرمودنــد بســیج ســازندگی شــکل بگیــرد و چتــر حمایتــی خــودش را روی ایــن 

اردوهــا بــاز کنــد و از آن ســال تاکنــون اردوهــای جهــادی در احجــام بســیار بــاال توانســته اند خدمتگــزار مــردم باشــند.
ــت  ــده تقوی ــه وجــود آم ــه در کشــور ب ــی ک ــه شــرایط خوب ــا توجــه ب ــن مســیر ب ــران ای ــت ای ــرای مل ــه ب ــان اینک ــا بی ســردار ســلیمانی ب
خواهــد شــد، تصریــح کــرد: مــا در هماهنگــی بــا دســتگاه های دولتــی در نقطــه بســیار خوبــی قــرار گرفته ایــم و در مســیر ایــن هماهنگــی و 
هم افزایــی اردوهــای جهــادی بیــش از گذشــته نقش آفریــن خواهنــد بــود و حتــی اردوهــای جهــادی در همیــن میــدان کــه میــدان جهــاد 

و عمــل اســت، توســعه خواهــد یافــت.
ــرای هــر یــک از فعالیت هــا نقشــه راهــی تعییــن شــده اســت، گفــت: تمــام ظرفیت هــا و تجربیــات در مجموعــه  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب

ــه می شــود. بســیج در نظــر گرفت
ــر نقــش بســیج در تســهیل گری امــور بیــان کــرد: بســیج تســهیل گر نقش آفرینــی مــردم  ــا تأکیــد ب رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ب

ــف اســت. ــن مختل ــا و میادی در عرصه ه
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین  بــا بیــان اینکــه وقتــی ســخن از نقش آفرینــی بســیج می کنیــم بــه معنــی نقش آفرینــی مــردم اســت، 

افــزود: رهبــر معظــم انقــاب جملــه ای دارنــد کــه وقتــی از حضــور بســیج حــرف می زنیــم بــه معنــی حضــور ملــت ایــران اســت.
ــا ایجــاد  ــن مســیر ب ــت بســیج در ای ــد مســکن وارد عمــل شــده اســت و در حقیق ــه تولی ــت در زمین ــه دول ــت: بســیج در کمــک ب وی گف

ــهیل گری دارد. ــش تس ــیجی نق ــص بس ــای متخص ــان و نیروه ــامل جوان ــکل هایی ش تش
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ادامــه داد: بســیج در دیگــر بخش هــا نظیــر اشــتغال، خدمــت بــه مــردم، آبرســانی بــه نقــاط محــروم، 
ازدواج آســان، تأمیــن جهیزیــه و ســاخت مســکن ویــژه محرومــان برنامــه ای وســیع دارد و در تمــام ایــن برنامه هــا هماهنگــی بــا دولــت در 

دســتور کار قــرار دارد.
ســردار ســلیمانی خاطرنشــان کــرد: از فــردا نیــز ســاخت ۵۰ هــزار مســکن بــرای جمعیــت زیرپوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( را در 

کشــور آغــاز خواهیــم کــرد.ش
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مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان فارس:

بســیج بــه عنــوان  بزرگتریــن شــبکه مردمــی، در تحــوالت کشــور نقــش بــی 
بدیــل داشــته اســت

مهندســین  بســیج  ســازمان  مســئول 
عمــران و معمــاری فــارس از آغــاز  بــه کار 
برنامــه هــای شــاخص در حــوزه عمــران و 
معمــاری بــه مناســبت هفتــه بســیج خبــر 

داد. 
ــیج  ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان فــارس، 
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س ــا زارع، مس نیم
عمــران و معمــاری فــارس در جمــع خبرنــگاران با 
اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه هــدف تشــکیل انقــاب 
اســامی دســتیابی بــه حیــات طیبــه قرآنــی 
جهت دهی هــای  تمــام  داشــت:  بیــان  اســت 
ــه ایــن صــورت باشــد کــه بــه حیــات  مــا بایــد ب
ــه  ــود ک ــه ای ب ــن دغدغ ــم و ای ــه دســت یابی طیب

امــام راحــل قبــل از شــکل گیری انقــاب اســامی آن را داشــتند و مکتــب اســام نیــز بــه دنبــال ایــن اســت کــه انســان ها را بــه آن ســعادت 
واقعــی کــه خــدا بــرای او منظــور کــرده اســت، برســاند لــذا وقتــی تشــکیات و مجموعــه و حرکــت و جریانــی بخواهــد ایــن هــدف را داشــته 

ــد.  ــرار ده ــئله ق ــن مس ــر ای ــی ب ــود مبتن ــای خ ــام حرکت ه ــد تم ــد، بای باش
ــا بیــان اینکــه هــر کســی کــه بــه ایــن نظــام و انقــاب عاقه منــد اســت، بســیجی اســت و بــه کارت و داشــتن پرونــده ربطــی نــدارد،  زارع ب
افــزود: بســیج بــه عنــوان بزرگتریــن شــبکه مردمــی، در تحــوالت فکــری، فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی کشــور نقــش بــی بدیــل داشــته اســت؛ 
ایــن فرزنــد انقــاب اســامی، بــا گذشــت بیــش از چهــل ســال از عمــر تشــکیل خــود بــه دور از هیاهــوی سیاســی و تبلیغاتــی در عرصــه هــای 

مختلــف و در مقاطــع حســاس نقــش موثــر و معنــی داری را بــه منصــه ظهــور رســانده اســت.
ــی از ارکان و  ــیجی را یک ــگ بس ــده از فرهن ــار برآم ــادی و ایث ــه جه ــارس، روحی ــاری ف ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس
مســیرهای دســت یابــی بــه آرمــان هــای انقــاب اســامی دانســت و ابــراز داشــت: بســیج پایــگاه تفکــر و تعهــد انقابــی اســت، مجموعــه افــرادی 

کــه در ایــن پایــگاه حضــور دارنــد ســرمایه هــای فرهنگــی و فکــری هســتند کــه در سیاســت گــذاری ســران نظــام محســوب مــی شــوند. 
ــا اشــاره بــه رســالت ســازمان بســیج مهندســین در منظومــه تشــکیل بســیج بیــان داشــت: کمــک بــه ارتقــاء کارآمــدی نظــام اســامی  وی ب
در عرصــه هــای ســازندگی، اقتصــادی، علمــی، فنــاوری و مدیریتــی و همچنیــن حفــظ وگســترش فضــای ارزشــی درجامعــه مهندســی جهــت 
تحقــق جامعــه پیشــرفته اســامی از جملــه اهــداف و رســالت هــای اساســی ســازمان بســیج مهندســین مــی باشــد، از همیــن رو بــه مناســبت 
ــارس از ســوی ســازمان بســیج مهندســین  ــه هــای متعــدد و متنوعــی در ف ــه، برنام ــن شــجره طیب ــه بســیج و ســالروز تشــکیل ای ــاز هفت آغ

عمــران و معمــاری فــارس اجــرا مــی گــردد. 
ــن  ــای ای ــه ه ــن برنام ــوان شــاخص تری ــه عن ــه، ب ــه کار ۹ برنام ــاز ب ــه بســیج، از آغ ــدد در هفت ــای متع ــه ه ــه اجــرای برنام ــا اشــاره ب زارع ب
ــارس و دیگــر ظرفیــت  ــی اســتاندار ف ــت عمران ــا همــکاری و مشــارکت معاون ــراز داشــت:  » طــرح عمــران روســتا«  ب ــر داد و اب ســازمان خب
دســتگاه های اجرایــی متولــی در امــر توســعه روســتا بــه منظــور جهت دهــی صحیــح امکانــات و پشــتیبانی ها و محرومیت زدایــی در 
روســتاهای هدف؛تــداوم تعامــل و هــم افزایــی بــا مدیــران دســتگاه ها و عوامــل اجرایــی حــوزه آب و مســکن در قالــب نشســت های تخصصــی 
ــی  ــش مل ــاز فراخــوان » همای ــای تخصصــی؛ آغ ــل ه ــب پن ــا و مطالبه گــری در قال ــه راهکاره ــگان  و اســاتید دانشــگاه و ارائ ــا  حضــور نخب ب
ــه  ــاری شــیراز« ب ــزه معم ــه » طــرح جای ــه کار دبیرخان ــاز ب ــه ای کشــور؛ آغ ــکاری دانشــگاه فنی حرف ــا هم ــاری و شهرســازی« ب ــران معم عم
منظــور توجــه بــه معمــاری ایرانــی اســامی و شهرســازی اســامی، بــا همــکاری کارگــروه معمــاری و شهرســازی بســیج؛ اجــرای » طــرح نــذر 
و مهــارت« در راســتای هم افزایــی ظرفیــت مهندســین بســیجی شــرکت ها و انجمن هــای خصوصــی ادارات و نهادهــا کــه در قالــب ایــن طــرح 

مســکن تعــدادی از محرومیــن، تعمیــر و بازســازی مــی شــود. 
ــازی  ــیجی؛ مقدمه س ــین بس ــی مهندس ــتاوردهای علم ــل دس ــی حاص ــای عمران ــی حوزه ه ــر پژوهش ــی از دو اث ــزود: رونمای ــه اف زارع در ادام
طراحــی »یادمــان شــهدای مهندســی اســتان فــارس« بــا همــکاری شــورای شــهر شــیراز و شــهرداری شــیراز؛ سرکشــی گروه هــای مهندســین 
بســیجی در قالــب همیــاران ســازمان از خانــواده شــهدا و افتتــاح کانــون بســیج مهندســین شــهر صــدرا از جملــه ایــن برنامــه هــا مــی باشــد.
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جلســه شــورای فرماندهــی ســپاه حضــرت نبــی اکــرم )ص(اســتان کرمانشــاه بــا موضوع 
طــرح عمــران روســتا برگزار شــد

جلسه شورای فرماندهی سپاه استان کرمانشاه با موضوع طرح عمران روستا برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین اســتان کرمانشــاه، جلســه شــورای فرماندهــی ســپاه اســتان کرمانشــاه بــا حضــور 
فرمانــده ســپاه اســتان، مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه اســتان، مســئول حفــا اســتان ، فرماندهــان نواحــی، مســئولین معاونــت هــا و 

مســئولین اقشــار ســپاه اســتان در ســالن شــهید قهــاری مجتمــع بعثــت برگــزار گردیــد.
درایــن جلســه دســتورالعمل و شــیوه ی اجــرای طــرح عمــران روســتا در قالــب فایــل پاورپوینــت بــرای حاضریــن تشــریح و تبییــن گردیــد. برخــی 

از مســئولین نیــز بــه بیــان دیدگاههــای خــود بــه منظــور چگونگــی نقــش آفرینــی و هــم افزایــی و تعامــل در ایــن طــرح پرداختنــد.
مهنــدس شــوهانی در ایــن جلســه بــر ضــرورت بهــره گیــری از ظرفیــت شــورای برنامــه ریــزی اســتان و شهرســتان تاکیــد و خواســتار حمایــت 

مالــی، لجســتیکی و همــه جانبــه فرماندهــان نواحــی از مرحلــه شــروع تــا پایــان طــرح هــا و پــروژه هــا در طــرح عمــران روســتا شــدند.
شــوهانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود  بــه ضریــب محرومیــت دهســتان های اســتان اشــاره کــرد و گفــت: »در همــه شهرســتانهای  اســتان 

،  دهســتان های بــا ضریــب محرومیــت ۶ و ۷ و ۸ وجــود دارد.«
وی  انتخــاب روســتا را یکــی از مهمتریــن مراحــل عنــوان کــرد و مشــارکت مردمــی را الزمــه اجــرای طــرح عمــران روســتا دانســت  و خاطــر 
نشــان کرد:»بــدون مشــارکت مردمــی شــروع طــرح در روســتاها امــکان پذیــر نمــی باشــد و ایــن موضــوع یکــی از پارامترهــای مهــم و اصلــی در 

انتخــاب روســتا مــی باشــد.«
مســئول  ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه در ادامــه جلســه، تشــکیل شــورای مشــورتی  قــوی و کارآمــد و آشــنا 

بــه کار را یکــی دیگــر از ضروریــات طــرح خوانــد و بــر راه انــدازی هوشــمندانه  کارگــروه طــرح عمــران روســتا تاکیــد نمــود.
مهنــدس شــوهانی انتخــاب طــرح هــا و پــروژه هــا ی عمرانــی  و زیــر بنایــی در طــرح عمــران روســتا را منــوط بــه انطبــاق آنهــا بــا طــرح هــا ی 

هــادی مصــوب و اسنادباالدســتی دانســتندو بــر ضــرورت اجتنــاب از انجــام برنامــه هــای جزیــره ای و ناهماهنــگ تاکیــد نمودنــد.
در این جلسه بر ضرورت هماهنگی بسیج سازندگی و قرار گاه پیشرفت وبسیج مهندسین اشاره گردید.

اجرای پروژه سیستم دفع فاضالب روستای زالن شهرستان جوانرود

مهندس شوهانی از اجرای طرح عمران روستا در شهرستان جوانرود خبر داد.
گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه، کانــون شهرســتان جوانــرود در راســتای سلســله برنامــه 

هــای خــود در قالــب طــرح عمــران روســتا، اجــرای پــروژه سیســتم دفــع فاضــاب روســتای زالن را پیگیــری نمــود.
ــایی  ــتا را شناس ــران روس ــرح عم ــرای ط ــدف از اج ــرود،  ه ــتان جوان ــتا شهرس ــران روس ــروه عم ــی از  کارگ ــن قدردان ــوهانی ضم ــدس ش مهن
روســتاهای کــم برخــودار و ســاماندهی و مدیریــت منابــع جهــت رفــع محرومیــت در روســتاها  و ترویــج نهضــت خدمــات رســانی بیــان نمودنــد.

ــرای  وی در ادامــه گــزارش خــود شناســایی و احصاءمشــکات وارائــه راهکارهــا در حــوزه مســائل عمرانــی و زیربنائــی ، ایجــاد بســتر مناســب ب
مشــارکت حداکثــری و بهــره گیــری از همــه صاحــب نظــران و متخصصیــن بســیجی و اهالــی روســتا در جهــت حــل معضــات روســتایی ، حفــظ و 
انســجام ســازمانی مهندســین بســیجی ، تقویــت روحیــه ایثارگــری و ایجــاد یــک حرکــت جهــادی منســجم  وبرنامــه ریــزی شــده و نتیجــه بخــش 

را از دیگــر اهــداف طــرح عمــران روســتا بیــان کــرد.

مهندس شکاری از اجرای پروژه عمران  روستا در چند روستای محروم شهرستان ایالم خبر داد.
ــام، مهنــدس شــکاری در راســتای طــرح عمــران روســتا   ــگاه اطــاع رســاین بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ای ــزارش پای ــه گ ب
عملیــات اجرایــی پــروژه هــای مشــارکتی  الیروبــی چشــمه چپــی آبدانــان و تقویــت ایســتگاه پمپــاژ روســتای قلعــه تســمه دره شــهر توســط گــروه 
هــای جهــادی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام  آغــاز گردیــد در ایــن پروژهــای مشــارکتی  بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال توســط 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری و موسســه مســکن و عمــران اجتماعــی بســیج،  تامیــن اعتبــار خواهــد شــد کــه بــا ایجــاد ایــن ایســتگاه 

مشــکل آب شــرب روســتاهای قلعــه تســمه، وحــدت آبــاد و فاضــل آبــاد برطــرف مــی شــود.

اجــرای  عملیــات  الیروبــی روســتای »تســمه دره شــهر« توســط گــروه جهــادی بســیج 
ــالم ــتان ای ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
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ــران  ــین عم ــیج مهندس ــئول  بس ــا مس ــی ب ــان غرب ــاختمان آذربایج ــی س ــام مهندس ــره نظ ــت مدی ــس هیئ ــای و رئی اعض
ــد. ــو کردن ــت وگ ــدار و گف ــی دژم دی ــرهنگ عل ــی س ــان غرب ــاری آذربایج ومعم

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان غربــی، ســرهنگ علــی دژم در دیــدار اعضــای هئیــت 
مدیــره ســاختمان نظــام مهندســی ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه رییــس و اعضــای هییــت مدیــره ســاختمان نظــام مهندســی آذربایجان غربــی 
انتخــاب اعضــا را بــه عنــوان هییــت مدیــره تبریــک گفــت و ایــن دیــدار را مثبــت ارزیابــی کــرده و از اعضــای هیئــت مدیــره درخواســت همــکاری 

و افزایــی بــا ســازمان را کردنــد.
سرهنگ علی دژم افزود:» هدف از حضور در این عرصه و قبول مسوولیت خدمت گزاری خالصانه می باشد.«

وی ادامــه داد: »بــرای اهتمــام هــر چــه بیشــتر در خصــوص خدمــت گــزاری الزم اســت تعامــات الزم و موثــر بــا ســاختمان و ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان  انجــام شــود.«

مســئول بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری آذربایجــان غربــی اضافــه کــرد: »هــدف ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری آذربایجــان 
غربــی شناســایی مشــکات جامعــه و مرتفــع کــردن ایــن مشــکات اســت و ضــروری اســت بــرای مرتفــع ســاختن ایــن معضــات هــم افزایــی الزم 

بــا اعضــاء نظــام مهندســی و هییــت مدیــره صــورت پذیــرد.«
ــه عنــوان مســئول بســیج  ــدار ضمــن تبریــک انتصــاب ســرهنگ دژم ب مهنــدس مــرادزاده  رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان در ایــن دی
مهندســین عمــران ومعمــاری آذربایجــان غربــی ایــن انتخــاب را منشــاء خیــر و برکــت دانســت و اظهــار داشــت: »بــرای پیشــبرد اهــداف و رفــع 
مشــکات و معضــات الزم اســت همــکاری وهــم افزایــی الزم بیــن ســازمان نظــام مهندســی و بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان برقــرار 

شــود.«
ــژه  ــرای اجرایــی شــدن اهــداف اهتمــام وی ــه برگــزار و مشــکات موجــود مطــرح شــده و ب ــرای ایــن الزم اســت جلســات ماهان  وی ادامــه داد:»ب

ــرد.« صــورت پذی
 مهنــدس مــرادزاده خاطرنشــان کــرد: »طــی جلســه ای بــا اعضــاء هییــت مدیــره  بنــا شــده اســت کمیتــه ای تحــت عنــوان ایثارگــران بــرای تعامــل 

هــر چــه بیشــتر ایجــاد شــود چــرا کــه شــعار ســازمان تعامــل هــر چــه بیشــتر بــا مســئولین ســازمان هــای مربوطــه مــی باشــد.«
در ایــن دیــدار مهنــدس دیداریــان ضمــن تبریــک انتصــاب ســرهنگ علــی دژم و انتخــاب اعضــا هییــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی اظهــار 

داشــت:»الزم اســت اولویــت اول ســازمان نظــام مهندســی داشــتن برنامــه الزم و موثــر بــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن باشــد.«
 وی یادآور شد:»برای هرچه بهتر اجرای شدن این طرح الزم است نظام مهندسی ساختمان در این مسئله ورود پیدا کند.«

 مهنــدس دیداریــان مطــرح کرد:»ضــروری اســت یکــی از اولویــت هــای نظــام مهندســی حفــظ و صیانــت از امکانــات جامعــه مهندســین و توزیــع 
عادالنــه کار بــوده و بــه منافــع جامعــه مهندســین نــگاه ویــژه ای داشــته باشــد.«

در ایــن دیــدار هــر یــک از اعضــاء جلســه بــه بحــث و گفــت و گــو در خصــوص اجرایــی شــدن و پیشــبرد اهــداف پرداختــه و در پایــان جلســه 
اعضــا هییــت مدیــره ســاختمان نظــام مهندســی بــا تقدیــم لــوح از مســئول بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری آذربایجــان غربــی تقدیــر و تشــکر 

کردنــد.

ــا  ــی ب ــاختمان آذربایجان غرب ــی س ــام مهندس ــره نظ ــت مدی ــای هیئ ــدار اعض دی
ــی ــان غرب ــاری آذربایج ــران ومعم ــین عم ــیج مهندس ــرم بس ــوول محت مس
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 اســتاد اخــالق در حــوزه و دانشــگاه در دومیــن نشســت اخــالق مهندســی گفــت: قبرســتان دارالســالم شناســنامه شــیراز و 
علمــای آن اســت،

 بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان فــارس، دومیــن نشســت از سلســله نشســت های اخــاق مهندســی 
بــا عنــوان » در محضــر علمــا« بــا ســخنرانی آیــت اهلل علیرضــا حدائــق، بصــورت حضــوری و مجــازی بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران 

و معمــاری فــارس و بــا همــکاری ســازمان بســیج مهندســین صنعتــی و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای باهنــر شــیراز برگــزار گردیــد. 
نیمــا زارع، مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه فجــر فــارس در ابتــدای  برنامــه ضمــن بیــان خدمــات انجــام شــده توســط 
ایــن ســازمان، مانــع زدایــی از واحدهــای تولیــدی را یکــی از گرفتــاری هــای اصلــی کشــور عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: »جدیــت در برطــرف 

کــردن موانــع، از جملــه فعالیــت هــای مســتمر در یــک ســال گذشــته ایــن ســازمان اســت.«
وی، درگیــر کــردن مهندســان بــرای بــاز کــردن گــره ای از گــره هــای مــردم، و برطــرف کــردن بخشــی از محرومیــت مــردم در مناطــق کمتــر 

برخــوردار را از اهــداف ایــن نشســت هــا عنــوان کــرد.
در ادامــه، اســتاد شــیخ علیرضــا حدائــق ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره امــام جمعــه فقیــد شــیراز آیــت اهلل ایمانــی و حائــری، مدرســه منصوریه 
شــیراز را محــل تحصیــل بــزرگان و عالمــان دیــن دانســت و اظهــار داشــت: »در ایــن مدرســه، بــزرگان فاســفه و علمایــی تحصیــل کردنــد کــه 

حتــی از ســایر کشــورها نیــز بــرای زیــارت قبــور ایــن علمــا و فاســفه افــراد می آینــد و کنــار مقبــره ایــن بــزرگان ادای احتــرام می کننــد.
وی از مهندسین عمران خواست تا قبرستان دارالسام که از افتخارات و حتی شناسنامه شهر شیراز است را احیا کنند.«

ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا گایــه از کــم لطفــی هــا نســبت بــه بــزرگان علــم و ادب شــیراز کــه بــرای عالــم اســام و ایــران افتخــار آفریدنــد 
از زبــان کســانی کــه انتظــار نمــی رود، بــه دغدغه هــای ترویــج در معــارف دینــی تاکیــد کــرد.

حجت االســام حدائــق بــا اشــاره بــه پیشــرفت های علمــی اخیــر و آیــات و روایــات آخرالزمانــی تصریــح کــرد: »در همــه بخــش هــا و مــوارد، بایــد 
راهــی رفــت کــه پیامبــر اســام رفتــه اســت؛ و از افتخــارات امیرالمومنیــن و امــام حســین )ع( هــم پیــروی از همیــن راه و منــش پیامبــر اســت.

وی، پیامبر را شخصیتی مردمی و برخاسته از متن جامعه دانست و مردمی زیستن را از امتیازات بارز شخصیتی پیامبر عنوان کرد.«
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه در ادامــه گفــت: »پیامبــر اســام مدیــری در میــان مــردم بــود کــه بی توجــه بــه حــال مــردم نبــود و مســائل مــردم 

را رصــد مــی کــرد.«
ایــن اســتاد اخــاق شــخص مدیــر در جامعــه اســامی را خــادم جامعــه دانســت و گفــت: »کســی کــه نمــی توانــد بعــد از قبــول مســئولیت در 

خدمــت بــه مــردم باشــد و کار مــردم را راه بینــدازد، نبایــد مســئولیت را قبــول کنــد.«
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه، حــرص را در مــال انــدوزی و برخــی افعــال مذمــوم دانســت و تصریــح کــرد: »امــا همیــن صفــت مذمــوم، در چنــد 

جــا از جملــه حــرص در خدمــت بــه مــردم و حــرص در اطاعــت از خــدا پســندیده اســت.«
وی تأکید کرد: »باید فرهنگ نامه نبوی را در جامعه گسترش داد.«

ــی  ــتان تاریخ ــای قبرس ــازی و احی ــران در بازس ــین عم ــیج مهندس بس
ــاند ــاری رس ــیراز، ی ــالم ش دارالس

حجت االسالم حدائق در  دومین نشست از سلسله نشست های اخالق مهندسی:
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به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان فارس 

فراخوان نشریه علمی تخصصی عمران منتشر شد
فراخــوان مجلــه علمــی تخصصــی عمــران )آب، خــاک ســازه( 
بــه صــورت سراســری و دو زبانــه، بــا همکاری ســازمان بســیج 

مهندســین عمــران و معمــاری فــارس منتشــر شــد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان فــارس، نشــریه علمــی تخصصــی عمــران بــا همــکاری ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری فــارس در دومیــن شــماره خــود به 
صــورت سراســری و دو زبانــه و بــه ویــژه بــه مســئله ی آب اختصــاص 
ــه ی  ــاالن عرص ــگان و فع ــندگان، نخب ــن رو، از نویس ــت.  از ای داده اس
ــی، یاداشــت،  ــی و عموم ــاالت علم ــا مق ــده ت ــل آم ــه عم ــوت ب آب دع
گزارشــات، گفتگوهــا و غیــره خــود را جهــت انتشــار بــه صــورت فایل ورد 
بــه همــراه تصاویــر مربوطــه از طریــق پیــام رســان واتســاپ بــه شــماره 

ــد. ۰۹۹۰۸۰۰۲۵۴۴ ارســال نماین
محورهای موضوعی قابل انتشار:

ــع آب )آبهــاي غیــر  -ارزش گــذاري اقتصــادي در نظــام تخصیــص مناب
ــازار آب( ــارف ،آب مجــازي و ب متع

  -مدیریت عرضه ، تقاضا و الزامات اقتصادي در مدیریت منابع آب
  - فرصتهــا و ضرورتهــاي ســرمایه گــذاري و مشــارکت بخــش خصوصــي 

و عمومــي در طرحهــاي آب - فاضــاب و نــوآوري هــاي مالــي 
 - الزامــات اقتصــادي در تعییــن مدلهــاي قیمــت گــذاري آب و خدمــات 

ب ضا فا
  -کاربردهــاي اقتصــاد چرخشــي در بخــش آب )اقتصــاد پســاب، اقتصــاد 

محیــط زیســت، رد پــاي بــوم شــناختي آب(
  -اقتصــاد آب بــدون درآمــد )مصــارف غیــر مجاز،هــدر رفت آب، حاشــیه 

) نشیني 
  -اقتصــاد آب و توســعه پایــدار )رشــد فراگیــر،آب و آمایــش ســرزمین و 

امنیــت غذایــي (
  -حسابداري آب )نقش آب در حساب هاي ملي(

ــاس  ــر اس ــدي آب ب ــود کارآم ــا در بهب ــها و فرصته ــایي چالش - شناس
ــي ــي، فرهنگ ــادي، اجتماع ــرایط اقتص ش

   - جلــب توجــه مدیــران ارشــد بخــش آب و تصمیــم گیــران بــه موضوع 
اقتصــاد آب بــا نــگاه علمــي و تخصصي

   - معرفي آخرین دستاوردها و تجربه ها در زمینه اقتصاد آب
 - تبــادل نظــر، ارائــه دیدگاههــا و بیــان ایــده هــا در خصــوص اقتصــاد 
آب بیــن مدیــران ارشــد بخــش آب بــا اندیشــمندان و اســاتید دانشــگاه.

ــت  ــر سیاس ــاد آب از منظ ــایل اقتص ــت مس ــي و اهمی ــش آگاه - افزای
ــي. ــتگاههاي نظارت ــایر دس ــگاهي و س ــمندان دانش ــذاران، اندیش گ

 - ایجــاد شــبکه هــاي ارتباطــي مناســب بیــن دانشــگاه، بخــش آب و 

ــش در حــوزه ي اقتصــاد آب. ــه منظــور ایجــاد دان سیاســتگذاران ب
ــري  ــده نگ ــا در آین ــده ه ــان ای ــا و بی ــه دیدگاهه ــر، ارائ ــادل نظ  - تب

ــل: ــایل ذی ــر مس ــاد آب از منظ ــوع اقتص ــایل متن مس
- تبیین ارزش اقتصادي آب

- تعرفه هاي آب و قیمت گذاري بهینه
- تأثیر اقتصاد آب در سامت جامعه و محیط زیست

- تشریح چالشهاي پیش روي بخش آب و راه کارهاي اجرایي
- نقش آب در فقر، امنیت و توسعه ي پایدار

- نگاه اقتصادي به آب از منظر ذینفعان
- خشکسالي و تغییرات اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاك

-مدیریت و بهره برداري از منابع آب غیرمتعارف
- مدیریت وقایع حدي )خشک سالي و سیل( و تغییر اقلیم 

- مدیریــت چرخــه آب شــهري بــا تاکیــد بــر نیازهــاي محیــط زیســتي و 
اکولوژیــک در محدوده شــهري 

- نقــش ســاختارهاي حاکمیتــي، حقوقــي و قانونــي در مدیریــت منابــع 
آب 

- مدیریــت کیفیــت منابــع آب، فاضــاب هــا، پســاب هــاي صنعتــي، زه 
آب هــاي کشــاورزي و آب هــاي برگشــتي 

- مدیریت تقاضا و مصرف با مشارکت ذینفعان و بهره برداران
- آینــده پژوهــي، کارآفرینــي و کســب و کارهــاي خــوش آتیــه در صنعت 

آب و فاضاب 
ــذاري و مشــارکت بخــش  ــرمایه گ ــاي س ــي، فرصــت ه ــده پژوه - آین

ــاب ــاي آب و فاض ــرح ه ــي در ط خصوص
ــامانه  آب و  ــران س ــت بح ــل و مدیری ــد غیرعام ــي، پدافن ــده پژوه - آین

فاضــاب
- مدیریت پسماندهاي کشاورزي

- تصفیه آب، پساب و فرایندهاي آن
- مدیریت شوري آبهاي سطحي و زیرزمیني

- آبخیزداري و استحصال آب 
- آبخوانداري و تغذیه مصنوعي

- بارورسازی ابرها
و دیگر موضوعات مرتبط.

ــب  ــاه، در قال ــان ۱۰ آذرم ــا پای ــار خــود را ت عاقمنــدان مــی تواننــد آث
فایــل ورد بــه همــراه تصاویــر مربوطــه زیــپ شــده و فایــل زیــپ شــده 
را از طریــق پیــام رســان واتســاپ بــه شــماره ۰۹۹۰۸۰۰۲۵۴۴ ارســال 
نماینــد و یــا جهت کســب اطاعات بیشــتر بــه شــماره ۰۹۱۲۰۱۸۴۷۷۲ 

تمــاس حاصــل نماینــد.

ســمینار علمــیـ  تخصصــی »بهینه ســازی انــرژی و طراحــی ســاختمان انــرژی صفــر« بــا حضــور رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
اســتان و رئیــس پــارک علــم و فــن آوری زنجــان و مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران اســتان برگزار شــد.

ـــ تخصصــی »بهینه ســازی انــرژی و طراحــی  بــه گــزاش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان، ســمینار علمــیـ 
ســاختمان انــرژی صفــر« بــا حضــور پرفســور ساســان محاســب و دکتــر کامــران رحمتــی شــادباد برگــزار و بــه طــور زنــده از صفحــه رســمی ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان در اینســتاگرام پخــش شــد.

برگزاری سمینار علمی  تخصصی  با مشارکت  سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان



عمران و معماری ماهنامه الکرتونیکی بسیج مهندسین عمران و معامری /شامره بیست  و نهم / آبان 81400

بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور به مناسبت یوم اهلل 13 آبان

ــه  ــل و جامع ــت داخ ــتفاده از ظرفی ــور اس ــرفت کش ــه پیش الزم
ــت ــگان اس نخب

در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت: »راه عبــور از مشــکالت عدیــده و تنگنــا هــا و ســختی هــا، نــگاه بــه درون و اســتفاده از 
ظرفیــت آحــاد جامعــه بخصــوص جامعــه نخبگانــی ایــن ســرزمین اســت.«

 به مناسبت فرا رسیدن سالروز سیزدهم آبان، سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری بیانیه ای را صادر کرد:
متن این بیانیه بدین شرح است:

بسمه تعالی
ْیَطاِن َکاَن َضِعیًفا«؛ ْیَطِن إِنَّ َکْیَد الشَّ ُغوِت َفَقاتُِلواْ أَْولَِیاَء الشَّ َِّذیَن َکَفُرواْ یَُقاتُِلوَن فِی َسِبیِل الطَّ ِ َو ال َِّذیَن َءاَمُنواْ یَُقاتُِلوَن فِی َسِبیِل اهللَّ  »اَل

»کســانی کــه ایمــان دارنــد، در راه خــدا پیــکار مــی کننــد و آنهــا کــه کافرنــد، در راه طاغــوت ؛ پــس بــا یــاران شــیطان پیــکار کنیــد؛ زیــرا نقشــه 
شــیطان، ضعیــف اســت.«) آیــه ۷۶ ســوره  نســاء(

انقــاب الهــی حضــرت روح اهلل، ایــن معجــزه قــرن،  پــوزه شــیاطین عالــم را آنچنــان بــه خــاك مالیــد کــه بارقــه ی رهایــی از اســتکبار در دل تمامــی 
ــان ســهمگینی ســاخت کــه کاخ هــای   ــد و طوف ــران بازگردانی ــر شــده ای ــج کشــیده و تحقی ــردم رن ــه دل م ــد را ب ــم زده و امی آزادی خواهــان عال

ســتمگران و مســتکبران عالــم را بــه لــرزه در آورده  و هیمنــه ی پوشــالی ســفاکان غــرب و شــرق را فــرو ریخــت.
ســیزدهم آبــان در تاریــخ استکبارســتیزی ایــران همــواره یــادآور ســه واقعــه مهــم و اثرگــذار در مســیر انقــاب اســامی اســت. تبعیــد حضــرت امــام   
خمینــی )ره(و شــهادت دانــش آمــوزان توســط رژیــم دســت نشــانده نظــام ســلطه و تســخیر پایــگاه ارتباطــی غــرب پرســتان بــرای مبــارزه بــا جریــان 
اســتقال طلبــی و آزادی خواهــی و مرکــز توطئــه و دسیســه علیــه حاکمیــت جمهــوری اســامی، همانطــور کــه امــام خامنــه ای عزیــز  فرمودنــد:  
»حقیقــت و هویـّـت ایــن ســفارت را کــه عبــارت بــود از النــه ی جاسوســی کشــف  و در مقابــل چشــم مــردم دنیــا گذاشــته و انقــاب دوم را بــه منصــه 

ی ظهــور رســانیدند« و شــبکه نفــوذ عوامــل دســت نشــانده در آن مقطــع حســاس انقــاب را شناســایی و هویــت واقعــی شــان را هویــدا ســاختند.
شــاید در بــاور خــوش بیــن تریــن انســانهای عالــم نیــز نمــی گنجیــد کــه ابرقدرتــی پوشــالی کــه ســالها مــردم دنیــا را بــه اســتضعاف کشــانیده بــود و 
حــق توحــش از مــردم بــا فرهنــگ و اصیــل مــا مــی گرفــت اینگونــه بــه خــاك ذلــت نشســته و از اوج عــزت بــه حضیــض ذلــت در آیــد و ایــن نبــود 
مگربــا تــوکل و اعتمــاد بــه حضــرت رب و  رهبــری داهیانــه امــام عزیــز و یــاری و همبســتگی مــردم بــه خصــوص جوانــان ایــن مــرز و بــوم. امــا مبارزه 
بــا اســتکبارجهانی تــا صبــح دولــت مهــدی موعــود )عــج(آن یگانــه منجــی بشــریت و آخریــن ذخیــره الهــی ادامــه خواهــد داشــت. حــال دیگــر از آن 

آمریــکا نــه ابهتــی مانــده و نــه آبرویــی و بــه فضــل الهــی طلیعــه صبــح امیــد بــر مــا هویــدا گشــته اســت.
از ســویی نظــام ســلطه بــا همــکاری مرتجعیــن عــرب منطقــه و رژیــم کــودك کــش صهیونیســتی ســال هاســت کــه دســت از خباثــت برنداشــته و 
بــا انــواع و اقســام اقدامــات خــود ســعی در ایــراد ضربــه بــه نظــام اســامی و مــردم شــجاع ایــران اســامی داشــته و خواهــد داشــت. جنــگ ، تــرور، 
تحریــم و ... اگرچــه نتوانســت خللــی بــه صــف پوالدیــن و عــزم راســخ مــا وارد ســازد امــا مشــکات عدیــده ای را بــرای ملــت غیــور مــا ایجــاد کــرد.

لیکــن همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم  فرمودنــد کــه  »نســل جــوان مومــن، دانــا و پرانگیــزه بایــد محــور پیشــرفت جامعــه 
اســامی باشــد«،  امــروز نیــز راه عبــور از مشــکات عدیــده و تنگنــا هــا و ســختی هــا،  نــگاه بــه درون و اســتفاده از ظرفیــت آحــاد جامعــه بخصــوص 
ــی و  ــر ظرفیــت هــای درون ــه تکیــه ب ــه غــرب ب ــگاه ب ــی ایــن ســرزمین اســت. تاریــخ نشــان داده هرزمــان رویکــرد مســئولین از ن جامعــه نخبگان
متخصصــان داخلــی تغییــر کــرده اســت، پیشــرفت و شــکوفایی کشــور موجــب حیــرت همــگان شــده اســت. رشــد بــی نظیــر صنعــت هســته ای، 
ســاخت ســلول هــای بنیــادی، ســاخت واکســن کرونــا و طراحــی پیشــرفته تریــن پهپادهــا وســامانه هــای راداری و ... گوشــه ای از نتایــج ایــن حرکــت 

مبــارك و راهبــردی اســت.
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ضمــن بزرگداشــت ایــن روز مبــارك مــی دارد کــه مهندســان بســیجی، ایــن فرهیختــگان مومــن و 
انقابــی کــه در تمامــی عرصــه هــا  حضــوری موثــر و امیــد آفریــن داشــته انــد، امــروز نیــز دســت در دســت ســایر اقشــار نهــاده و کمــر همــت بــه 
رفــع معضــات مــردم عزیزمــان بســته انــد و بــاور قلبــی دارنــد کــه راه بــرون رفــت از تمامــی مشــکات تکیــه بــر ظرفیــت و  توانمنــدی هــای  داخلی 

َ یَنُصرُکــم َویَُثبِّــت أَقداَمُکــم.:« بــا روحیــه  کار جهــادی اســت همانطــور کــه خداونــد فرمــود:» إِن تَنُصــُروا اهللَّ
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برگــزاری جلســه هیئــت اندیشــه ورز بســیج مهندســین عمران 
ــرقی ــاری آذربایجان ش و معم

جلسه هیئت اندیشه ورزی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان شرقی برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان شــرقی، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور 
مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی، اعضــای  باســابقه ایــن ســازمان  و فعــاالن معتمــد و برجســته حــوزه 
عمــران و معمــاری اســتان برگــزار شــد بــر ضــرورت توجــه بــه امــورات حرفــه ای و کاری مهندســان فعــال در حــوزه ســاختمان اســتان 

تاکیــد شــد.
مهنــدس وحیــد صالــح زاده مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی در ایــن جلســه ضمــن تبریــک آغــاز 
هفتــه بســیج گفــت: اســتان آذربایجــان شــرقی بــه لحــاظ تعــداد فــارغ التحصیــان رشــته عمــران و معمــاری جــزو اســتانهای برتــر 
کشــور مــی باشــد و ایــن امــر مــی طلبــد کــه توجــه ویــژه ای بــه موضــوع ایجــاد اشــتغال و فعالیــت کاری ایــن عزیــزان صــورت گیــرد 
کــه در ایــن راســتا ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی برنامــه ریــزی هــای متعــددی صــورت داده اســت 
کــه برگــزاری جلســات و نشســت هــای تخصصــی و کاربــردی همچــون جلســه هیئــت اندیشــه ورزی کــه چندیــن ســال اســت برگــزار 

مــی گــردد از مصادیــق ایــن امــر مــی باشــد.
ــا همــکاری مهندســان و  ــح کــرد: ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی در صــدد آن اســت ب وی تصری
ــا بررســی  ســازمانها و ارگانهــای دخیــل در حــوزه ســاختمان همچــون راه و شهرســازی، نظــام مهندســی ســاختمان، شــهرداری و ب
ــرای  ــری را ب ــه ت ــی و عادالن ــی، عمل ــای علم ــتان راهکاره ــاختمان اس ــوزه س ــال در ح ــان فع ــتغال مهندس ــود در اش ــت موج وضعی

ــد. ــه نمای ــن و ارائ ــع کار تدوی ــی، ایجــاد اشــتغال و توزی کارآفرین
مهنــدس صالــح زاده افــزود: ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی در راســتای نیــل بــه اهــداف متعالــی 
ایــن ســازمان دســت تمامــی افــراد دغدغــه منــد را بــه گرمــی مــی فشــارد و آمادگــی خــود را جهــت هــم افزایــی و همفکــری بیشــتر 
بــرای حــل مســائل و مشــکات مهندســان فعــال درحــوزه ســاختمان اعــام مــی دارد. در ایــن جلســه ســایر اعضــای هیئــت اندیشــه 

ورزی نیــز بــه بیــان نظــرات، ایــده هــا و پیشــنهادات خــود پرداختنــد.
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جلســه هیــات اندیشــه ورز  ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معماری 
اســتان اصفهــان برگزار شــد

مهنــدس کیانــی از  برگــزاری  جلســه  بررســی  موانــع جهــش تولیــد مســکن در اســتان اصفهــان، توســط هیــات اندیشــه ورز 
ســازمان خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان، جلســه هیــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان باموضــوع حــذف موانــع جهــش تولیــد  برگــزار شــد.

ــه جلســات هیــأت اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری،  ــع تولیــد مســکن ب ــه اختصــاص موضــوع رفــع موان ــا توجــه ب ب
ــد. ــاق اصنــاف و امــاك اســتان برگــزار گردی ــا حضــور رئیــس ات ــاه ب ــان م هفتمیــن جلســه ســال ۱۴۰۰، روز پنجشــنبه ۲۰ آب

در ایــن جلســه ابتــدا، آقــای جهانگیــری مطالبــی در خصــوص وضعیــت اصنــاف و امــاك اســتان و نقــش ایــن اصنــاف در تولیــد مســکن ارائــه و 
همچنیــن معضاتــی کــه آینــده در صــورت بــی توجهــی بــه ایــن موضــوع، گریبــان شــهر و اســتان را خواهــد گرفــت، هشــدار دادنــد.

در ادامــه اعضــای هیــأت اندیشــه ورز  نــکات و مســائل مربــوط و مشــترك بیــن حــوزه تولیــد مســکن و اصنــاف و مشــاورین امــاك را از جملــه 
تعــدد و تجمــع امــاك در یــک محــدوده، نقــش اصنــاف در باالرفتــن قیمــت امــاك، قوانیــن موجــود در حــوزه اصنــاف و امــاك و ... را بیــان و 

رئیــس اتــاق اصنــاف بــه بخــش از مســائل پاســخ دادنــد.
همچنیــن آقــای جهانگیــری ضمــن تشــکر از ارائــه نظــرات و پیشــنهادات، ضمــن اســتقبال و بکارگیــری از راهکارهــای ارائــه شــده، اصــاح قوانیــن 

توســط مجلــس و دولــت را الزمــه حــل شــدن برخــی از معضــات موجــود در بخــش اصنــاف و امــاك دانســتند. 
معرفی ظرفیت های سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان

درپــی انتخابــات هیــأت مدیــره نظــام مهندســی ســاختمان و انتخــاب نفــرات بــه عنــوان هیــأت مدیــره و همچنیــن انتخــاب مهنــدس بنــا کار، 
اولیــن جلســه بررســی ظرفیــت هــای مشــترك ســازمان بســیج مهندســین عمــران و ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان برگــزار گردیــد.

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور رئیــس و تعــدادی از اعضــاء هیــأت اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  برگــزار شــد. مســئول 
ســازمان ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت هــای موجــود جهــت کمــک بــه پویایــی نظــام مهندســی ســاختمان، آمادگــی کامــل ایــن ســازمان جهــت 
ــه رئیــس  ــا اســتفاده از نخبــگان بســیجی را ب ــه مشــاوره در زمینــه هــای تخصصــی ب ــه همــکاری آموزشــی، فرهنگــی و اجتماعــی و ارائ هرگون

منتخــب نظــام مهندســی ســاختمان اعــام نمــود.

مهنــدس عاطــف از برگــزاری جلســه هیــات 
ــر داد. ــود خب ــوع خ ــازمان متب ــه ورز س اندیش

ــین  ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزار ش پای ــه گ ب
عمــران و معمــاری اســتان همــدان،  جلســه هیئت اندیشــه 
ــدان در  ــاری هم ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ورزی بس
محــل ســاختمان اقشــار ســپاه انصــار الحســین )ع( تشــکیل 

ــد.  گردی
ــه  ــت اندیش ــس هیئ ــدی رئی ــر مجی ــه دکت ــن جلس در ای
ورزی بســیج مهندســین همــدان  دســتور جلســه بررســی 
عملکــردی ۶ ماهــه اول ســال کار گــروه هــای تخصصــی  و 
ــی در ۴۱۰  ــم آب ــکل ک ــوع  مش ــری موض ــن پیگی همچنی

ــرار داد. ــتور کار چلســه ق ــتان رادر دس ــتای اس روس
همچنیــن  در کار گــروه مســکن و مدیریت شــهری،  نگاهی 
جــدی بــه آســیب و معضــات ایجــاد شــده در مســکن مهر  
پرداختــه  موضوعــات کارشناســی از طریــق دســتگاه هــای 
متولــی احــداث مســکن ملــی  بــرای در نظــر گرفتــن ایــن 

موضوعــات و برنامــه ریــزی از پیــش بــرای جلــوی گیــری از تکــرار مجــدد ایــن اشــکاالت  صــورت گیــرد.  در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس میرزایــی 
در خصــوص تهیــه بانــک اطاعاتــی مشــکات آب اســتان توســط کار گــروه و پیگیری هــای پــروژه هــای آبرســانی اســتان کــه در ســال جــاری  

کــه ســازمان بســیج ســازندگی اســتان دســتگاه مجــری ایــن طــرح هــا مــی باشــد توضیحاتــی را بیــان نمــود.  

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــه ورز سازمانبس ــات اندیش ــه هی ــزاری جلس برگ
ــدان ــتان هم ــاری اس معم
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بــه همــت واحــد خواهــران  ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان خوزســتان ، جلســه هیــات اندیشــه ورز  جامعــه 

زنــان برگــزار شــد.
بــه گــزار ش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــد  ــئول واح ــق مس ــای صدی ــدس پارس ــم مهن ــتان، خان ــتان خوزس اس
خواهــران ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در 
گفتگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری بســیج گفــت: »برنامــه هــای تخصصــی 
در راســتای نقــش آفرینــی بانــوان در عرصــه هــای مختلــف و تاثیرگــذار 
در جامعــه، یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه بــا حضــور مســئولین 

خواهــر اقشــار تخصصــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.« 
تجلیــل از خانــم دکتــر بهــادری مشــاور و روانشــناس ســازمان 

بســیج مهندســین بــه مناســبت هفتــه بســیج
بــه مناســبت هفتــه بســیج از  ســرکار خانــم دکتــر بهــادری که بــه عنوان 
مشــاور و روانشــناس ســازمان در حــوزه خانــواده، تربیت فرزنــدان، ازدواج، 
فرزنــدآوری و جلوگیــری از طــاق در ســر فصــل اجتماعــی و کارآمــدی 
ــات ارزشــمندی را  ــگان خدم ــک ســال بصــورت رای ــش از ی ــازمان بی س

ارائــه نمودنــد تشــکر و قدردانــی بــه عمــل آمــد.

جلسه هیئت اندیشه ورز جامعه زنان استان خوزستان برگزار شد

مهندس کارچی از برگزار کارگروه محیط زیست سازمان متبوع خبد خبر داد.
بــه گــزار ش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام، جلســه کارگــروه محیــط زیســت بــا موضــوع مشــکات زیســت 

محیطــی شــهر ایــام و عــدم پیشــرفت فیزیکــی فــاز دوم تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر ایــام   برگــزار شــد.
در ایــن جلســه  بــا حضــور مدیــر کل و  اعضــاء کارگــروه  در محــل ســالن جلســات ســازمان حفاظــت محیط زیســت اســتان برگــزار گردید و ابتــدا مهندس 
شــکاری رییــس ســازمان بســیج مهندســین اســتان بــه اهمیــت محیــط زیســت از دیــدگاه اســام و بــزرگان دیــن اشــاره نمودنــد و ســپس بــه مشــکات 
زیســت محیطــی شــهر ایــام  بــه خاطــر وجــود مســیل هــای روبــاز و مشــکات عــدم پیشــرفت مناســب  فــاز تکمیلــی تصفیــه خانه فاضــاب شــهر ایام 
پرداخــت  و  خواســتار همفکــری اعضــاء جهــت رفــع ایــن مشــکات شــد .در ادامــه مدیــر کل ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت اســتان بــه نقــش 
حاکمیتــی ســازمان  و قوانیــن بــاال دســتی اســتناد و بــه مــوارد مختلفــی از برخــورد بــا تخلفــات زیســت محیطــی اشــاره نمــود و ســپس مهنــدس نادعلی 
عضــو دیگــر کمیســیون مــاده ۵ خواســتار پیگیــری عــدم وجــود شــبکه فاضــاب در بعضــی محات شــهر ایــام و طرح مشــکات آنهــا در کمیســیون ماده 
۵ بــا حضــور دســتگاههای ذیربــط شــد و مهنــدس گاب پــاش بــه عنــوان عضــو مدعــو از آب و فاضــاب اســتان  دالیــل پیشــرفت نامناســب پــروژه فــاز 

تکمیلــی تصفیــه خانــه شــهر ایــام را تشــریح نمودند.
برگزاری کارگروه ّآب سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان ایالم

مهنــدس شــکاری گفــت :» برگــزاری  کارگــروه آب بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ایــام بــا موضــوع پایــداری تاسیســات آبرســانی و رعایــت اصــول 
پدافنــد غیــر عامــل  جلســه کارگــروه بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیــر عامــل و ایــران پایــدار در محــل ســالن جلســات آبفــای اســتان بــا حضــور اعضــاء 
کارگــروه برگــزار گردیــد.  در ایــن جلســه اعضــاء بــه بررســی راهکارهــای پایــدار ســازی تاسیســات و تجهیــزات آبرســانی و رعایت اصــول پدافند غیــر عامل 
پرداختنــد و بــر اســتفاده از سیســتم مانیتورینــگ و تلــه مترینــگ در آبرســانی تاکید شــد و پیشــنهاد اســتفاده از پروژه هــای تحقیقاتی،متصل نمــودن زون 
هــای آبرســانی شــهر ایــام جهــت مدیریــت زمــان بحــران، بررســی راهکارهــای ایجــاد جایگاههــای عرضــه آب در مواقع بحــران فارغ از شــبکه آب شــهری 

و...  مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

جلسه کارگروه محیط زیست بسیج مهندسین عمران و معماری ایالم   برگزار شد
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