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مهندس شکاری از افتتاح چندطرح بزرگ عمران و روستا در استان  ایالم خبر داد.
ــا خبرگــزاری بســیج از   ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام، مهنــدس شــکاری در گفتگــو ب  ب

ــا حضــور مســولین اســتانی خبــرداد. ــه صــورت همزمــان و ب افتتــاح 5 پــروژه آبرســانی طــرح عمــران روســتا ب
وی بیــان داشــت :  در ایــن پــروژه هــا کــه بــا مشــارکت آب و فاضــاب اســتان انجــام شــد بالــغ بــر 5700 میلیــون ریــال جهــت بهســازی، الیروبــی 

و احــداث ایســتگاه پمپــاژ 5 روســتای هــدف در  شهرســتانهای چــوار، دره شــهر و آبدانــان هزینــه شــد.
شکاری در ادامه گفت: حدود هزار  خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار گردیدند.

 در ایــن مراســم مهنــدس ناصــری مدیــر آب و فاضــاب اســتان بهــره بــرداری از پــروژه هــای طــرح عمــران روســتا را نمونــه خوبــی از همــکاری 
مشــترک بســیج مهندســین عمــران و آبفــا برشــمرد و بیــان داشــت تعــداد 56 روســتا در شهرســتان چــوار از طریــق تانکــر آبرســانی مــی شــوند 

کــه بــا افتتــاح ایــن پــروژه هــا مشــکل 4 روســتا در بخــش چــوار  برطــرف شــده اســت.
 در ادامــه ایــن برنامــه کــه در محــل روســتای چــگا برگــزار شــد ســردار کریمیــان جانشــین فرماندهــی ســپاه امیرالمومنیــن، ع، اســتان ایــام بــا 
تجلیــل از اقدامــات جهــادی مهندســان بســیجی جهــت رفــع فقــر و محرومیــت در روســتاهای دور افتــاده، بــه طــرح هــای بلنــد مــدت ســپاه و آبفــا 
جهــت رفــع مشــکات آبرســانی بــه روســتاها و اســتفاده از ظرفیــت مهندســان عمــران و معمــاری جهــت احصــاء مشــکات روســتاهای محــروم 

اشــاره  نمــود.

افتتاحیه پروژه های طرح عمران روستا در استان ایالم

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــت کان ــه هم ب
ــال دفــع فاضــالب روســتای محمــد  شهرســتان هرســین کان

ــد. ــد ش ــم خواه ــالح و ترمی ــاد اص آب
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
ــا عنایــت بــه برگــزاری میــز خدمــت  و معمــاری اســتان کرمانشــاه ، ب
ــرح  ــب ط ــین در قال ــیج مهندس ــون بس ــری کان ــه گ ــادی و مطالب جه
عمــران روســتا  بــه منظــور حــل مســائل و مشــکات روســتای محمــد 
ــال فاضــاب  ــاد از روســتاهای حاشــیه شهرهرســین، ســاماندهی کان آب

روســتا  در دســتور کار مســئولین مرتبــط قــرار گرفــت.
تــا کانــون بخــش زیــادی از ایــن مســیر ســاماندهی و لولــه گذاری شــده 
اســت کــه موجــب  شــد تــا فاضــاب شــهر کــه از ایــن روســتا  عبــور 
مــی کــرد، بــه نحــو مطلــوب مدیریــت شــود و آســیب هــا و مشــکات 
ــش  ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــتا ب ــی روس ــرای اهال ناشــی از آن ب

یابــد.

ــالب  ــع فاض ــال دف ــاماندهی کان س
ــتان  ــاد شهرس ــد آب ــتای محم در روس

ــاه ــتان کرمانش ــین اس هرس

ــتا در  ــران روس ــرح عم ــرای ط اج
ــاهرود ــتان ش شهرس

مهندس شوهانی از اجرای عملیات برداشت جاده روستایی دهستان شمشیر شهرستان پاوه خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه ، بــه همــت کانــون شهرســتان پــاوه و در قالــب طــرح 

عمــران روســتا، عملیــات برداشــت راه روســتایی در دهســتان شمشــیر آغــاز گردیــد.
شــوهانی مســئول مرکــز بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  اســتان کرمانشــاه ضمــن تشــکر از پیگیــری هــای  کانــون پــاوه گفــت: خدمــت رســانی بــه 
مــردم شــریف اورامانــات کــه از بــرادران اهــل ســنت مــا هســتند موجــب افتخــار و مایــه مباهــات اســت و تــداوم ایــن برنامــه هــا موجــب عمــق بخشــی و 

رضایــت منــدی بیــش از پیــش مــردم بــه انقــاب خواهــد شــد.
ــه  ــدار جامع ــرفت پای ــه پیش ــت ب ــعه آن در نهای ــه توس ــتند ک ــه هس ــک جامع ــادی ی ــلول های اقتص ــتاها س ــم روس ــه می گوئی ــت: اینک ــان داش وی بی

ــت. ــراق نیس ــد، اغ می انجام
شــوهانی گفــت:  بــی شــک در یــک جامعــه ایــده آل، روســتا یــک واحــد تولیــدی فعــال در حوزه هــای اقتصــادی، صنایــع دســتی و دامپــروری اســت کــه 

نــه تنهــا نیازهــای خــود را تأمیــن می کنــد، بلکــه بخشــی از نیازهــای زندگــی شــهری نیــز از روســتاها تأمیــن می شــود.
مهنــدس شــوهانی ، فعالیــت مهندســین  در قالــب طــرح عمــران روســتا را موجــب رفــع برخــی از  مشــکات عمرانــی و زیــر بنایــی در روســتا مــی داننــد 

کــه مانــع  مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر هــا مــی شــود.

آغاز به کار عملیات ساخت راه روستایی دهستان شمشیر

ــرح  ــی و ط ــران فاطم ــش جهادگ ــرای رزمای ــتای اج در راس
عمــران روســتا ،گــروه جهــادی شــهید باکــری کانــون بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان شــاهرود بــا 
ــیج ادارات  ــتان ، بس ــاورزی اس ــه کش ــیج جامع ــکاری بس هم

ــد.  ــزار گردی ــاهرود برگ ــروم ش ــق مح ــتان در مناط اس
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان ســمنان، در ایــن برنامــه مشــکات قنــوات و نهرهــای 
ــطام  ــع بس ــج از تواب ــال وقه ــو ، نمدم ــتای کام ــه روس ــال آب س انتق
شهرســتان شــاهرود بــا حضــور مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــی  ــی ول ــئول نمایندگ ــاورزی استان،مس ــاد کش ــاون جه ــتان ، مع اس
ــار  ــی اقش ــتاد تخصص ــئول س ــاورزی استان،مس ــاد کش ــه در جه فقی
بســیج اســتان و حضــور دهیــاران ســه روســتای مذکــور مــورد بررســی 
و در دســتور کار طرح هــای مصــوب آینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی 

اســتان قــرار گرفــت.
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مهنــدس یحیایــی از برگــزاری جلســه هیئــت اندیشــه ورز ســازمان 
متبــوع خــود خبــرداد.

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری اســتان کرمــان،  مهنــدس یحیایــی  در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج  
ــتاد  ــل س ــتانی  در مح ــئولین اس ــور مس ــا حض ــه ای ب ــت:  جلس ــان داش بی
ــا موضوعــات کمــک هــای فنــی و کمــک هــای نقــدی بــه ســتاد بازســازی عتبــات و همچنیــن موضوعــات  بازســازی عتبــات عالیــات اســتان ب
تخصصــی کارگــروه هــای آب و مســکن و بکارگیــری مهندســین در پایــگاه هــای محــات جهــت ارایــه خدمــات رایــگان بــه اهالــی محلــه جهــت 

ــراز انقــاب اســامی برگــزار شــد. ــگاه ت ــه اســامی و پای تحقــق محل
در ایــن جلســه مقــرر گردیــد تمامــی ارگان هــا نهادهــای اســتان کرمــان  از تجربیــات ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــار ی اســتان 

حداکثــر بهــره وری را  داشــته باشــند.

ــه ورز  ــات اندیش ــه هی برگزاری جلس
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

معمــاری اســتان کرمــان

مهندس شوهانی از برگزاری طرح عمران روستا در استان کرمانشاه خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه ،در ادامــه سلســله فعالیــت هــای طــرح 
عمــران روســتا و بــا توجــه بــه موضــوع تنــش آبــی و کاهــش نــزوالت جــوی و اثــرات آن بــر منابــع و ســفره هــای زیــر زمینــی آب و بــروز برخــی 
مشــکات در تامیــن و انتقــال آب شــرب بویــژه در مناطــق روســتایی ، فرمانــده ناحیــه اســام آبــاد غــرب بــه همــراه مســئولین ادارات مرتبــط 
و مدیــر کانــون و تعــدادی از مهندســین بســیجی و بســیج ســازندگی ناحیــه از مســیر انتقــال  و تامیــن آب  شــرب 26روســتای شهرســتان 

اســام آبــاد غــرب بازدیــد نمودنــد.
در ایــن بازدیــد آخریــن هماهنگــی هــا بــرای شــروع پــروژه هــای آبرســانی بعمــل آمــد و زمینــه بهــره منــدی از ظرفیــت مهندســین بســیجی 

و گــروه هــای جهــادی فراهــم گردیــد.
الزم بــه ذکــر اســت در حــال حاضــر 26 روســتا در شهرســتان اســام آبادغــرب بــا مشــکل آبرســانی مواجــه  هســتند و الزم اســت  بــا حفــر چــاه 

یــا اســتفاده از لوله هــای انتقــال آب ایــن مشــکل حــل شــود.
یــاد آور مــی شــود کــه در تابســتان گذشــته در مجتمــع داربیــد منصــوری کــه شــامل پنــج روســتا می شــود مشــکل آبرســانی وجــود داشــت 

اجرای طرح عمران روستا در استان کرمانشاه

طــی مراســمی مهنــدس قنــادزاده بــه عنــوان رئیــس جدید ســازمان 
ــد و از  ــه ش ــور معارف ــاری کل کش ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس

زحمــات  مهنــدس ایلخــان  تقدیــر شــد.
ــه   ــع و معارف ــاری، تودی ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــگاه بس ــزارش پای ــه گ ب
مهنــدس  قنــاد زاده رئیــس جدید ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معماری 
ــرم ســازمان بســیج مســتضعفین و  ــا حضــور ســردار ســلیمانی ریاســت محت ب

ارتبــاط تصویــری بــا مدیــران اســتانی  برگــزار شــد.
ــن  ــات چندی ــر و تشــکر از زحم ــن مراســم ســردار ســلمانی ضمــن تقدی در ای
ــده ،  ــول ش ــای مح ــت ه ــام ماموری ــن انج ــان در حس ــدس ایلخ ــاله مهن س
مهنــدس قنــاد زاده را  شــخصیتی آکادمیــک و بــا روحیــه جهــادی عنــوان کــرد 
و از وی ادامــه مســیر طراحــی شــده و افزایــش هرچــه بیشــتر  نقــش ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری   در حــل مشــکات کشــور را خواســتار 

شــد.

مراســم معارفــه  رئیــس  جدیــد ســازمان بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری کشــور  برگزار شــد
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کارگــروه مدیریــت بحــران بــا موضــوع زیــر ســاخت هــای مــرز 
مهــران  در  ایــام اربعیــن  بــا حضــور مدیــر کل مدیریــت بحــران 

اســتانداری ایــالم برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان   ایــام مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج  بیــان 
ــرکل  ــور مدی ــا حض ــازمان ب ــن س ــران ای ــت بح ــه مدیری ــت : جلس داش
ــه بررســی  ــام   و مهندســان بســیجی ب ــت بحــران اســتانداری ای مدیری
ــن در فصــل  ــرار گرفت ــه خاطــر ق ــن امســال ب ــی اربعی مشــکات احتمال
گرمــا برگــزار شــد . وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
امســال بــه خاطــر رفــع محدودیــت هــای کرونایــی پیــش بینــی میشــود 
حــدود 5 میلیــون نفــر از مــرز بیــن المللــی مهــران جهــت زیــارت اربعیــن 
حســینی،  تــردد نماینــد لــذا می بایســت تدابیر ویــژه ای جهــت جلوگیری 
از  گرمــا زدگــی و آفتــاب ســوختگی و مســمومیت غذایی  اندیشــیده شــود 
کــه در ایــن جلســه مهندســان بســیجی پیشــنهاداتی از جمله تکمیــل زیر 

ســاختها جهــت جلوگیــری از گــره هــای ترافیکــی، ایجــاد ایســتگاه هــای بیــن راهــی بافاصلــه نزدیــک، نصــب آبســردکن هــای مختلــف در مســیر تــردد 
زائــران، ایجــاد ســایبان و  تامیــن بــرق اضطــراری جهــت موکــب هــا جهــت نصب سیســتم هــای برودتــی و افزایش اکیپهــای امــداد جــاده ای اشــاره نمودند.

همچنیــن  آقــای بیگلریــان مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری ضمن اســتقبال از نظرات و پیشــنهادات مهندســان بســیجی و گزارشــی از اقدامــات انجام 
شــده، خواســتار  برگــزاری جلســات کارشناســی و اســتفاده از نظــرات مهندســان بســیجی  جهــت مقابلــه بــا بحــران ها شــد.

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــران س ــت بح ــروه مدیری کارگ
معمــاری اســتان ایــالم برگــزار شــد

کارگــروه معمــاری و شهرســازی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان بــا حضــور مســئول  ســازمان و اعضــای 
کارگــروه در اتــاق جلســات مجتمــع شــهید شــهریاری تشــکیل شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان ،  در ابتــدای ایــن جلســه مهندس برزگــر ضمن گرامیداشــت 
ســالروز ارتحــال  ملکوتــی حضــرت امــام خمینــی)ره( معمــار کبیــر انقــاب اســامی و همچنیــن تســلیت بــه خانواده هــای جــان باختــگان حادثــه آبــادان ، به 
عــدم توجــه برخــی ســازندگان بــه مقــررات ملــی ســاختمان و مســائل فنــی اشــاره و بــه فرهنــگ ســازی و لــزوم  توجــه بیشــتر و همــکاری بیــش از پیــش 
ســازندگان و مســئولین مربوطــه در ایــن زمینــه اشــاره کردنــد و همچنیــن موضوعــات و مصوبــات جلســات قبلــی را بیــان و نکاتــی را در رابطــه موضوع جلســه 

فعلــی و شهرســازی  و محلــه اســامی بیــان نمودنــد.
در ادامــه جلســه اعضــای کارگــروه بــه بحــث و تبــادل نظــر دربــاره موضوعــات شهرســازی و بررســی حادثــه آبــادان پرداختــه و نظــرات مختلفــی در زمینــه ارائه 
دادنــد، از جملــه اینکــه  مشــاوره رایــگان در محــات  بخصــوص بافــت هــای تاریخــی شــهر بــا اســتفاده از ظرفیت پایــگاه هایی کــه توان منابــع انســانی و  مالی 

دارنــد صــورت گیرد.
و همچنیــن لــزوم  ارتبــاط مســتمر بســیج مهندســین عمــران و معمــاری و محات مد نظر با پشــتیبانی کمیته ای از بســیج مهندســین متشــکل از نمایندگان 

شــهرداری و نظــام مهندســی و مســئولین مربوطــه عضــو انجــام شــود  و  از مهندســین جــوان و با انگیــزه و باتجربــه در این برنامه ها اســتفاده شــود .
در پایــان ایــن جلســه  ســرکار خانــم مهنــدس  اســم خانــی رئیــس کارگروه بــه جمع بنــدی مطالب پرداختند و خواســتار مســئله یابــی و  مطالبه گــری اصولی 
و منطقــی در خصــوص اجــرای قوانیــن و مقــررات ملــی ســاختمان همــراه بــا ارائــه راهکار های حل مســئله شــدند و همچنیــن از طــرف کارگــروه آمادگی خود 

را بــرای کمــک بــه تحقــق محله اســامی اعــام نمودند.

جلسه کارگروه معماری و شهرسازی استان زنجان برگزار شد

مهنــدس شــکاری گفــت: بــه منظــور  بررســی راهکارهــای افزایــش مشــارکت دســتگاههای اجرایــی در طــرح نهضــت ملی مســکن، 
کارگــروه تخصصــی مســکن بســیج مهندســین  عمــران و معمــاری ایــالم برگزار شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  ایام،مهندس شــکاری در گفتگــو با خبرگزاری بســیج بیان داشــت:  
بــا توجــه بــه ثبــت نــام تعــداد 1424 نفــر واجــد شــرایط در طــرح نهضــت ملــی مســکن در شــهر ایــام و شــروع عملیــات اجرایــی طــرح در قالــب 5 پــروژه، 
تســریع در کار مســتلزم همــکاری تمامــی دســتگاههای خدمــات رســان از جملــه شــهرداری، راه و شــهر ســازی، بنیــاد مســکن و ادارات بــرق و آب. به همین 
منظــور جلســه کارگــروه مســکن با حضور مهندســان بســیجی و نمایندگانــی از  شــهرداری و اداره برق اســتان برگــزار گردید و مشــکات پــروژه 630 واحدی 

ماهــور و 42 واحــدی میــدان دانــش شــهر ایــام مــورد بررســی قــرار گرفت .
همچنیــن  پیشــنهاد شــد جهــت برطــرف نمــودن مشــکات و تســریع در عملیــات اجرایــی پــروژه، جلســه ای با حضــور معــاون عمرانــی اســتاندار و مدیران 
دســتگاههای متولــی برگــزار و در آن جلســه جهــت مــوارد مهــم تصمیم گیری شــود همچنیــن در این جلســه بر پیش انــدازی مطالعــات و طراحــی واحداث 

منبــع ذخیــره آب در بــاال دســت پــروژه ماهــور از طریــق آبفــای اســتان و ایجــاد راه دسترســی بــه پــروژه از طریــق کمربند شــمالی شــهر ایام تاکید شــد.

برگزاری کارگروه مسکن ایالم با موضوع طرح نهضت ملی مسکن
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مراســم جشــن میــالد امــام رضــا )ع( و گرامیداشــت دهــه کرامــت در روســتای تمــرگ بــه همــت کانــون بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری شهرســتان برگــزار گردیــد .

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه،  مراســم جشــن میــاد امــام رضــا )ع( و گرامیداشــت 
دهــه کرامــت در روســتای تمــرگ بــه همــت کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان هرســین و دهیــاری و پایــگاه شــهیده 
ناهیــد فاتحــی کرجــو روســتای تمــرگ بــا حضــور امــام جمعــه و فرمانــده ســپاه ناحیــه شهرســتان هرســین و دیگــر مســئولین برگــزار گردیــد .

 در ایــن مراســم ابتــدا مــردم روســتا بــا اجــرای ســرود » ســام فرمانــده » ارادت خــودت را نســبت بــه امــام زمــان )عــج( بــه نمایــش گذاشــتند 
ســپس حــاج آقــا تهرانــی امــام جماعــت روســتا ضمــن گرامیداشــت ایــن ایــام حضــور مدعویــن خیــر مقــدم عــرض نمودنــد و ســخنران ایــن 

مراســم نیــز امــام جمعــه محتــرم شهرســتان حــاج آقــا رضایــی بودنــد .
در پایــان ایــن مراســم از مهنــدس صــادق عزیــزی مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان  و مســئول کارگــروه تخصصــی آب و محیــط زیســت 
کانــون بســیج مهندســین  بــه جهــت پیگیــری متعــدد بــرای  اجــرای مصوبــات کارگــروه  و حــل مشــکل آب ایــن روســتا  تجلیــل بــه عمــل 

آمــد .

برگــزاری مراســم جشــن میــالد امــام رضــا )ع( و گرامیداشــت دهــه 
کرامــت در روســتای تمــرگ اســتان کرمانشــاه

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــت کان ــه هم ب
ــودکان  ــه ک ــازی ب ــباب  ب ــدادی اس ــیروان تع ــتان ش شهرس

ــد. ــدا ش ــت اه ــم بضاع ک
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معماری 
ــا ســعادت حضــرت  ــه مناســبت میــاد ب اســتان  خراســان شــمالی،  ب
علــی ابــن موســی الرضــا )علیــه الســام( تعــدادی اســباب بــازی بــرای 

کــودکان بــی سرپرســت شهرســتان شــیروان اهــدا شــد.
ــد متعــال و کمــک خیریــن محتــرم تعــدادی اســباب  ــا لطــف خداون ب
بــازی تهیــه و بــه مناســبت دهــه کرامــت توســط گــروه جهــادی ســردار 
دلهــا و شــهید احمــد کاظمــی بســیج مهندســین  بیــن کــودکان مناطق 

محــروم توزیــع گردیــد. 

توزیــع اســباب بــازی بــرای کــودکان 
بــی سرپرســت در دهــه کرامــت

مهنــدس برزگــر از برگــزاری  جلســه هســات اندیشــه ورز ســازمان با حضور معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
ــر داد. زنجان خب

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان   زنجان جلســه کارگروه مســکن بســیج مهندســین عمــران و معماری 
اســتان زنجــان  بــا حضــور رئیــس و اعضــای کارگــروه و معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان و حضــور رئیس هیئت اندیشــه ورز بســیج 

مهندســین عمــران  در محــل ایــن اداره کل برگزار شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه مدیــر ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان مهنــدس برزگــر ضمــن تبریــک دهــه کرامــت بــه اهمیــت تولید مســکن و 
سیاســت های دولــت درایــن زمینــه و تاش هــای انجــام شــده در ســطح اســتان در راســتای نهضــت ملــی مســکن و نقــش آفرینــی مهندســین در طــرح محلــه 

اســامی و درصــورت نیــاز  ارتبــاط داشــتن بــا  بازآفرینــی محــات در بافت هــای فرســوده اشــاره نمــود .
در ادامــه جلســه مهنــدس شــاهین فــر معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان زنجــان ضمــن خیر عــرض مقدم بــه اعضا جلســه در رابطه 
بــا ســهمیه هفتــاد و دو هــزار واحــدی ایــن اســتان در طــرح نهضــت ملــی مســکن کــه از ایــن تعــداد بیســت هــزار واحــد روســتایی و پنجــاه و دو هــزار واحــد 
شــهری خواهــد بــود ، بــه تفکیــک مطالــب مربــوط بــه هرکــدام ، در خصــوص  اقدامــات انجــام شــده در نهضــت ملــی مســکن در ســطح اســتان و شهرســتانها و 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی ایــن پروژههــا و کارهــای انجــام شــده و نقــش آفرینــی شــرکت های مشــاورین حقوقــی در ایــن طــرح هــا  و کاهــش هزینــه تمــام 

شــده در ایــن پروژههــا و...  پرداختنــد و گــزارش مبســوط و جامعــی  را بــه اعضــای حاضــر در جلســه ارائــه نمــود. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود  بــه موضــوع  مســکن در بافت هــای فرســوده و طرح هــای بازآفرینــی محــات پرداختــه و از وجــود برنامــه هــای اجرایــی 
الزم در ایــن زمینــه خبــر دادنــد کــه نیازمنــد همــکاری و  تعامــل اهالــی ســاکن در ایــن مناطــق  خواهــد بــود  و در پایــان ضمــن اســتقبال از برنامه های  بســیج 

مهندســین عمــران و معمــاری  اســتان در ایــن زمینــه آمادگــی خــود را برای همــکاری  اعــام نمودند.

برگزاری  جلسه هیات اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان
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جلســه کارگــروه نظامــات صنفــی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ایــالم بــا موضــوع بررســی اشــکاالت ســامانه ارجــاع کار ســازمان نظــام 

مهندســی ایــالم، مــاده 33 برگــزار گردیــد.
ــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  ــه گــزارش پای ب
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــات س ــالن جلس ــه در س ــه ک ــن جلس ــام در ای ــتان  ای اس
ــا حضــور مهندســان بســیجی عضــو کارگــروه و 4 نفــر  ســاختمان اســتان ایــام و ب
از اعضــاء هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی  برگــزار گردیــد اشــکاالت ســامانه 
ارجــاع کار کــه باعــث نارضایتــی تعــداد زیــادی از اعضــاء نظــام مهندســی گردیــده 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و اعضــاء هیــات مدیــره نیــز در ایــن زمینــه بــه ســواالت 
مهندســان بســیجی پاســخ دادنــد و اشــاره نمودنــد کــه در سیســتم هــای نــرم افــزاری اشــکاالت کار بــه مــرور زمــان و در حیــن اســتفاده از ســامانه 
مشــخص مــی شــود و مقــرر شــد جهــت جلوگیــری از تضییــع حــق اعضــاء پیگیــری و نظــارت بیشــتری بــر ســامانه و نحــوه ارجــاع کار به مهندســان 
ناظــر بــه عمــل آیــد ضمنــا در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ایــام مالــک ســاختمان طــراح و مجــری را انتخــاب مــی نمایــد و فقــط 
ناظــر ســاختمان بــه وســیله ســامانه ارجــاع کار توســط ســازمان نظــام مهندســی بــه مالــک ســاختمان معرفــی مــی شــود بدیــن ترتیــب کــه کارهــا 

بــه ده نفــر اول کــه بیشــترین امتیــاز را دارنــد ارجــاع و ناظریــن اجــازه تاییــد و رد نمــودن کار را دارا میباشــند.

ــیج  ــی بس ــات صنف ــه نظام ــزاری جلس برگ
ــالم ــاری ای ــران و معم ــین عم مهندس

جلســه کارگــروه تخصصــی  ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی بــه منظور تحقق شــعار ســال بــا موضوع 
»دانــش بنیــان » بــا حضــور معــاون محتــرم هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری آذربایجان غربــی  برگزار شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی رهبردیــن در جلســه هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی اظهارداشــت: در اســتان آذربایجان غربــی  مســووالن  عــزم  خــو د را جــزم کرده انــد تــا پروژه هــای ناتمــام 

کلیــدی اســتان را بــه اتمــام برســاند. 
وی بــا اشــاره بــه ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان عنــوان کرد:طــی ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان تعــداد 15۸مصوبــه بــه تصویــب رســیده اســت و در 

بحــث اعتباراتــی اباغــی بــرای توســعه اســتان جــز اســتان های اول کشــور بــه شــمار می آیــد.
معــاون امــور هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری آذربایجــان غربــی تصریــح کــرد:ا ســتان آذربایجان غربــی از لحــاظ تولیــد محصــوالت زراعــی باغــی جز پنج 
اســتان اول کشــوری، از لحــاظ تولیــد محصــوالت شــیاتی جــز اســتان های برتــر اســت کــه ایــن مــوارد از ظرفیت هــای بــا ارزش اســتان اســت. رهبردیــن 

اضافــه کــرد: تــاش بــر ایــن اســت صدهــا هکتــار از اراضــی کشــاورزی بــرای اولیــن بــه صــورت کشــت آبــی انجــام شــود.
وی گفت: هدف از آبی کردن اراضی کشاورزی کشت محصوالت استراتژیک است .

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری آذربایجان غربــی تصریــح کــرد: ســفرهای اســتانی و شهرســتانی بســیار مناســب و تاثیرگــذار اســت کــه ایــن 
ســفرهای شهرســتانی باعــث احصــای مشــکات می شــود.

رهبردیــن گفــت: در اســتان تنهــا توانســتیم 35 درصــد طــرح هــادی را اجــرا کنیــم که متاســفانه  از ســرانه کشــوری عقب هســتیم.  ایــن مقام مســوول تاکید 
کــرد: افتتــاح زود هنــگام طــرح هــا کاری اشــتباه اســت چــرا کــه اگــر افتتــاح زود هنــگام رخ دهــد کــد اجرایــی بســته شــده و دیگــر نمی توانیــم مطالبــه بــه 

حــق را انجــام دهیم.
رهبردیــن اضافــه کــرد: اســتان بــه عنــوان رنگیــن کمــان معــادن بــه شــمار مــی رود و از انــواع مــواد  معدنــی بــه وفــور در اســتان وجــود دارد امــا متاســفانه در 
اســتان خــام فروشــی انجــام میشــود کــه اگــر در کنــار معــادن فــرآوری محصــوالت معــادن هــم انجــام شــود باعــث توســعه شهرســتان و اســتان خواهد بــود .

در خصوص پساب و بوی نامطبوع جاده شهید کانتری اذعان کرد: تصفیه خانه شماره 3 به اتمام برسد مشکات بوی نامطبوع رفع خواهد شد.
مهنــدس دژم در ایــن جلســه نیــز گزارشــی در خصــوص عملکــرد و اهــداف ســازمان بســیج بیــان کــرد و اظهار داشــت: ســازمان بســیج مهندســین در اســتان 
جایــگاه خــود را بــه عنــوان بــازوی علمــی و عملــی بــه پشــتوانه کارشناســان مجــرب  پیــدا کــرده و پــل ارتباطــی بیــن مســووالن و مــردم بــوده در جهــت 

احصــای مشــکات گام موثــر بــر مــی دارد.
وی گفت: نیاز به پروژه هایی در استان احساس می شود که باعث اشتغال زایی پایدار در استان شود.

مهنــدس علــی دژم از معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی درخواســت کــرد بــرای رفــع مشــکات و احصــای آن از ظرفیــت علمــی دانشــگاهیان و اســاتید مجرب 
و ظرفیــت ســازمان بســیج مهندســین اســتفاده نماینــد و ســازمان بســیج مهندســین بــدون چشــم داشــت در کنــار معاونــت عمرانی خواهــد بود.

 برگــزاری جلســه هیات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان غربی
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ــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  ــزد  در جلســه هی ــرکل راه و شهرســازی اســتان ی مدی
ایــن اســتان از نقــش مهــم ایــن نهــاد بــرای طــرح هــا و پــروژه هــای بــزرگ اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان یــزد ایــن جلســه کــه حضــور  رییــس و اعضــای 
شــورای مرکــزی ایــن نهــاد تخصصــی و انقــاب، بــه میزبانــی مدیــرکل راه و شهرســازی تشــکیل شــد، بــه نقــش تاثیرگــذار ایــن جامعــه 

متخصــص بســیجی پرداختــه شــد.
ــه  ــان خواج ــاب احس ــبت انتص ــه مناس ــک ب ــرض تبری ــن ع ــتان ضم ــین اس ــیج مهندس ــئول بس ــدی مس ــدس امی ــه مهن ــدای جلس در ابت
ــف برنامــه هــا و سیاســت هــای  ــه ابعــاد مختل ــن نشســت صمیمــی ب ــرکل راه و شهرســازی و تشــکر از برگــزاری ای ــوان مدی ــی بعن رضای
ــا همگرایــی و همراهــی ایــن دســتگاه اجرایــی، بتوانیــم در جهــت احقــاق   اجرایــی ایــن شــورا پرداخــت و اظهــار امیــدواری کــرد کــه ب
ــتان  ــی اس ــتگاههای اجرای ــت از دس ــت حمای ــز در جه ــی و نی ــت فعل ــای کان دول ــت ه ــتای سیاس ــور و در راس ــای کان کش ــه ه برنام

ــی باشــد ــازوی مشــورتی، حامــی طــرح هــای عمران ــوان ب بعن
  وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: بــا ایجــاد کارگروههــای تخصصــی و اســتفاده از نیروهــای بســیجی توانمنــد و نخبــه بتوانیــم دوشــادوش 

مدیــران اجرایــی در اجــرای برنامــه مختلــف دولــت بــه خوبــی همراهــی کنیــم .
ــابقا  ــه س ــتان ک ــزی بســیج مهندســین اس ــورای مرک ــس ش ــی ریی ــه رضای ــی خواج ــی محمدعل ــن نشســت صمیم ــه ای ــن در ادام همچنی
رییــس ســازمان مســکن و شهرســازی وقــت هــم بــوده ، بــه موفقیــت هــای طــرح مســکن مهــر در اســتان اشــاره کــرد و افــزود:  در حــال 
ــا یــک طــرح عظیــم ملــی مواجــه اســت کــه درگیــر تقاضــای فــراوان، ناشــی از انباشــتگی متقاضیــان  حاضــر راه و شهرســازی اســتان ب

ــا برنامــه ریــزی دقیــق مشــکات مرتفــع گــردد. مســکن شــده و بایســتی ب
ــا  وی اعــام آمادگــی کــرد کــه شــورای مرکــزی بســیج مهندســین اســتان بــه پشــتوانه اعضــای متخصــص و متعهــد بــه نظــام همــگام ب

راه و شهرســازی در اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در کنــار ایــن اداره کل ارایــه خدمــت نمایــد.
ــازی  ــای راه و شهرس ــت ه ــف و ماموری ــا وظای ــط ب ــای خودمرتب ــه ه ــکات و دغدغ ــی مش ــه برخ ــه ارای ــز ب ــر نی ــایراعضای حاض   س

ــد . ــان کردن ــود بی ــکات موج ــل مش ــت ح ــی را در جه ــنهادهای مختلف ــا و وپیش ــد و راهکاره پرداختن
در پایــان مدیــرکل راه و شهرســازی ضمــن عــرض تشــکر از ابــراز لطــف دوســتان و همچنیــن خیرمقــدم بــه اعضــای حاضــر بــه تشــریح 
ــت  ــا 4 معاون ــن اداره کل ب ــرد: ای ــان ک ــت و خاطرنش ــتانی پرداخ ــزرگ اس ــی ب ــتگاه اجرای ــن دس ــف ای ــای مختل ــت ه ــف و ماموری وظای
تخصصــی کــه هرکــدام از ایــن حــوزه هــا بــا توجــه بــه وظایــف و خدماتــی کــه ارایــه مــی کننــد در حــد یــک اداره کل مســتقل مــورد 

توجــه هســتند.
احســان خواجــه رضایــی در ادامــه افــزود: اکنــون کــه مهمتریــن و بزرگتریــن رســالت و ماموریــت ایــن اداره کل در قالــب طــرح نهضــت 
ــر  ــا نظ ــا ب ــم ت ــار را داری ــن انتظ ــه مســکن اســت و ای ــدان ب ــوان و نیازمن ــای ج ــرای زوج ه ــاخت و عرضــه مســکن ب ــی مســکن، س مل
ــت و همراهــی شــویم.  ــی، حمای ــی، در پیشــبرد طرحهــای مل ــاد انقاب ــن نه ــه نظــام در ای ــن ب ــگان  و متعهدی مشــورتی و تخصصــی نخب
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان  پیشــنهاد داد تــا بــا ایجــاد کارگروههــای تخصصــی کنــار پــروژه هــای ملــی در افزایــش تــوان علمــی 

و عملــی و بهرمنــدی از پتانســیل هــای بســیج مهندســین در مســیر پیشــرفت و آبادنــی اســتان گام هــای بلنــدی برداریــم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد:

ــا و  ــورتی طرحه ــازوی مش ــاری ب ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس
ــت ــزد اس ــتان ی ــازی در اس ــوزه راه و شهرس ــای ح ــروژه ه پ
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ــه  ــهر ب ــش در ش ــازل خوی ــتاها و من ــرد از روس ــد. زن و م ــراف پیچی ــق اط ــم و مناط ــهر ق ــرعت در ش ــه س ــام ب ــتگیری ام ــر دس خب
ســوی منــزل قائــد خــود حرکــت کردنــد. شــعار اصلــی جمعیــت »یــا مــرگ یــا خمینــی« بــود کــه از تمــام فضــای قــم بــه گــوش مــی 
رســید. خشــم مــردم آنچنــان بــود کــه ابتــدا مأموریــن پلیــس پــا بــه فــرار گذاشــتند. آنهــا پــس از تجهیــز قــوا بــه میــدان آمدنــد.

ــه شــهر قــم گســیل شــدند. هنگامــی کــه ســیل جمعیــت از حــرم حضــرت  نیروهــای کمکــی نظامــی نیــز از پــادگان هــای اطــراف ب
ــه راه  ــون ب ــام خ ــت. حم ــه داش ــدید ادام ــری ش ــد درگی ــاعتی چن ــا س ــد و ت ــوده ش ــلها گش ــار مسلس ــد، رگب ــرون آمدن ــه بی معصوم
ــی را  ــوار صوت ــرای ایجــاد رعــب بیشــتر دی ــم ب ــد و در فضــای شــهر ق ــرواز درآمدن ــه پ ــود. هواپیماهــای نظامــی از تهــران ب ــاده ب افت
ــا و  ــه ســرعت از خیابانه ــن را ب ــی، اجســاد شــهدا و مجروحی ــون هــای نظام ــرل شــد. کامی ــا ســرکوبی شــدید کنت ــام ب شکســتند. قی

ــه داشــت. ــی جنــگ زده و غمگینان ــم حالت ــروب آن روز شــهر ق ــد. غ ــی بردن ــاط نامعلوم ــه نق ــا ب کوچــه ه
ــه تهــران، مشــهد، شــیراز و دیگــر شــهرها رســید و وضعیتــی مشــابه قــم  ــزده خــرداد خبــر دســتگیری رهبــر انقــاب ب صبحــگاه پان
ــزار زرهــی و نیروهــای نظامــی  ــه ســوی تهــران ســرازیر شــدند. تانــک هــا و اب پدیــد آورد. مــردم ورامیــن و شــهرک هــای اطــراف ب
ــان را  ــادی از راهپیمای ــر شــدند و جمــع زی ــت درگی ــا جمعی ــن ب ــه شــهر در ســه راهــی ورامی ــن ب ــری از ورود معترضی ــرای جلوگی ب
ــا  ــرگ ی ــا م ــا شــعار »ی ــده و ب ــرد آم ــز گ ــز شــهر نی ــران و مرک ــازار ته ــی ب ــی در حوال ــت انبوه ــه خــاک و خــون کشــیدند. جمعی ب
ــود  ــاده ب ــه ســمت مرکــز راه افت ــد. از جنــوب شــهر تهــران نیــز ســیل جمعیــت ب ــه حرکــت درآمدن ــه ســوی کاخ شــاه ب خمینــی« ب
ــروه خــود  ــا گ ــران، ب ــوب شــهر ته ــردان جن ــن از جوانم ــی، دو ت ــی و حــاج اســماعیل رضای ــب حــاج رضای ــا طی و در پیشــاپیش آنه
در حرکــت بودنــد. ایــن دو تــن بعــد از چنــدی دســتگیر و در 11 آبــان 1342 تیربــاران شــده و هوادارانشــان بــه بندرعبــاس تبعیــد 

ــد. گردیدن
ــن  ــده تری ــکاری زب ــات و هم ــری تجربی ــه کارگی ــش از ب ــت در خاطرات ــین فردوس ــار حس ــاه، تیمس ــگی ش ــم همیش ــن ندی نزدیکتری
مأموریــن سیاســی و امنیتــی امریــکا بــرای ســرکوب قیــام و همچنیــن از سراســیمگی شــاه و دربــار و امــرای ارتــش و ســاواک در ایــن 
ســاعات پــرده برداشــته و توضیــح داده اســت کــه چگونــه شــاه و ژنرالهایــش دیوانــه وار فرمــان ســرکوب صــادر مــی کردنــد. ارتشــبد 
ــر  ــه ه ــن اســت ک ــا راه ای ــم »تنه ــژه( گفت ــده لشــکر گارد وی ــه اویســی )فرمان ــی نویســد: ب ــت اوضــاع م ــح وخام فردوســت در توضی
ــدازی  ــا تیران چــه آشــپز و نظافتــکار و اســلحه دار و غیــره در لشــکرداری مســلح کنــی« .ســرانجام مأموریــن نظامــی و پلیــس شــاه ب

ــد. ــر قیــام مــردم فائــق آمدن ــه کارگیــری هرچــه در تــوان داشــتند ب هــای گســترده و مســتقیم و ب
علم، نخســت وزیر شــاه در خاطراتش از این روز خطاب به شــاه می نویسد:

اگــر مــا عقــب نشــینی کــرده بودیــم ناآرامــی بــه چهــار گوشــه ایــران ســرایت مــی کــرد و رژیــم مــا بــا تســلیم ننــگ آوری ســقوط 
مــی کــرد. در آن موقــع حتــی ایــن را بــه شــما ]شــاه [ عــرض کــردم کــه اگــر خــود مــن هــم از مســند قــدرت بــه زیــر کشــانده شــوم 
شــما همیشــه مــی توانیــد بــا محکــوم کــردن و اعــدام مــن بــه عنــوان مســبب آنچــه واقــع شــده خــود را نجــات دهیــد! )گفتگوهــای 

مــن بــا شــاه: خاطــرات محرمانــه امیــر اســداهلل علــم.(
روز 15 خــرداد در تهــران و قــم حکومــت نظامــی برقــرار شــد امــا علیرغــم آن، روزهــای بعــد نیــز تظاهــرات وســیعی برپــا بــود کــه 

در هــر مــورد بــه درگیــری خونیــن انجامیــد.
پانــزده خــرداد 42 مبــدأ انقــاب اســامی مــردم ایــران بــود. شــاه دو روز بعــد از نهضــت 15 خــرداد، قیــام مــردم را بلــوا و اقدامــی 
ــال  ــون جم ــانی همچ ــا و کس ــارج از مرزه ــه خ ــا آن را ب ــرد ت ــعی ک ــد و س ــیاه نامی ــرخ و س ــاع س ــاد ارتج ــه اتح ــیانه، و نتیج وحش

ــد. ــبت ده ــر نس عبدالناص
سســتی ادعاهــای شــاه بــر هیــچ کــس پوشــیده نبــود. برخــاف ادعاهــای مکــرر شــاه، عناصــر چــپ و کمونیســتها نــه تنهــا هیــچ گونــه 
مشــارکتی در ایــن قیــام نداشــتند بلکــه حــزب تــوده و دیگــر کمونیســتهای ایــران در نوشــته هــا و مواضــع خویــش بــه تکــرار تفســیر 
ــرداد را  ــام 15 خ ــوروی، قی ــد. حــزب کمونیســت ش ــی پرداختن ــرداد م ــزده خ ــع پان ــوروی از وقای ــای ش ــه ه ــو مســکو و روزنام رادی
حرکتــی کــور و ارتجاعــی بــر ضــد اصاحــات مترّقیانــه شــاه مــی دانســت. ادعــای کــذب دیگــر شــاه )در مــورد دخالــت دولــت مصــر( 
ــان  ــزده خــرداد آنچن ــام پان ــار قی ــاور نشــد. اســتقال تمــام عی ــچ گاه از ســوی احــدی ب ــاش و دسیســه ســاواک هی ــم ت ــز علیرغ نی

برمــا و فاحــش بــود کــه اینگونــه اَنگهــا نمــی توانســت کمتریــن لطمــه ای بــدان وارد ســازد.
با دســتگیری رهبر نهضت و کشــتار وحشــیانه مردم در روز پانزده خرداد 42، قیام ظاهراً ســرکوب شــد.

امــا این آغاز ماجرا بود....
منبع:پرتــال رســمی حضرت امام خمینی)ره(

نگاهــی کوتــاه بــر قیــام 15 خــرداد و زمینــه ســازی 
انقــالب اســالمی
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دکتــر بهــزاد حصــاری رئیــس کارگــروه آب ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری آذربایجــان غربــی در جلســه کار 
گــروه تخصصــی ســازمان بســیج مهندســین بــا اشــاره بــه مشــکالت دریاچــه ارومیــه اظهــار داشــت: در حــال حاضــر دریاچه 

ارومیــه وضعیــت مناســب نــدارد و طــی دو ســال اخیــر رونــد نزولــی خــود را طــی مــی کنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی، وی ادامــه داد: معضــات و مشــکات تاریخــی در 
بخــش اب وجــود دارد و برخــی مشــکات طبیعــی بــوده و در همــه دنیــا ایــن موضــوع ممکــن اســت رخ دهــد امــا مشــکات مدیریتــی باعــث 

تشــدید معضــات خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد: مشــکات فراوانــی در خصــوص آب در اســتان از جملــه در بهــره وری آب، اســتفاده بی رویــه از آبهــای ســطحی و زیرزمینــی و 

عــدم کنتــرل در مصــرف آب، و حتــی در مباحــث محیــط زیســتی باعــث شده اســت کــه مشــکات اســتانی شــدت یابــد.
دکتــر حصــاری بــا اشــاره بــه توفیقــات بــه دســت آمــده در بحــث احیــای دریاچــه ارومیــه اذعــان کــرد: 27 راه حلــی کــه ســتاد احیــا بــرای 
احیــای دریاچــه ارومیــه ارائــه داده بــود موجــب شــد کــه 11 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای احیــا دریاچــه بــه دســتگاههای اجرایــی تزریــق 

شــود .
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه زحمــات و اقدامــات فراوانــی کــه بــرای احیــا دریاچــه ارومیــه انجــام شــده اگــر نگهــداری مناســبی در ایــن زمینــه 

انجــام نشــود تمــام زحمــات و هزینه هــای انجــام شــده از بیــن خواهــد رفــت.
دکتــر حصــاری یــادآور شــد: تعییــن تکلیــف وضعیــت دریاچــه ارومیــه از طــرف ســازمان بســیج یــک مطالبــه بــه حــق اســت در ایــن راســتا الزم 

اســت از ظرفیــت اســاتید مجــرب بــرای رفــع مشــکات اســتفاده گــردد.
وی تاکید کرد:سرمایه گذاری عظیم انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه نباید مورد بی توجهی دولت قرار بگیرد. 

دکترحصــاری بــا اشــاره بــه شــرکت های دانــش بنیــان تصریــح کــرد: شــرکت های دانــش بنیــان بیشــتر محصــول محــور اســت و ایــده محــور و 
راه حــل محــور بــودن در شــرکتهای دانــش بنیــان مغفــول مانــده و بایســتی از ایده هــا و راهکارهــا حمایــت الزم بــه وجــود آیــد.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه کشــاورزی بــودن اســتان الزم اســت مراکــز رشــد و فــن آوری آب و کشــاورزی در اســتان راه انــدازی شــود تــا فــارغ 
التحصیــان دوره هــای تکمیلــی ایــده هــای دانــش بنیــان خــود را ارائــه و مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد.

ــد مشــکات کان را  ــه ایده هــای  کــه بتوان ــن راســتا ارائ ــان نبایدفقــط محصــول محــور باشــد در ای ــش بنی ــد کرد:شــرکت هــای دان وی تاکی
مرتفــع کنــد منجــر بــه تصمیــم صحیــح مدیریتــی خواهــد شــد.

 رئیس کارگروه آب سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری آذربایجان غربی:

شرایط آبی دریاچه اورمیه مناسب نیست

ــط  ــروه محی ــس کارگ ــرزاده ریی ــدی قنب مه
ــران  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س زیس
جلســه  در  غربــی  آذربایجــان  ومعمــاری 
کارگروه هــای تخصصــی ســازمان بســیج 
ــاون  ــور مع ــا حض ــه ب ــتان ک ــین اس مهندس
هماهنگــی  امــور عمرانــی اســتانداری برگــزار 
شــد در خصــوص تدویــن اســتراتژی های 
کالن زیســتی اســتان اظهارداشــت: متاســفانه 
ــتراتژی های کالن  ــا اس ــور م ــتان و کش در اس

تعریــف نشــده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی، وی 
ادامــه داد: عوامــل اصلــی در اســتراتژی های کان مشــخص نیســت و تــا زمانــی کــه علــت و علــل معلــوم نشــود مشــکلی از جامعــه حــل نخواهــد 
شــد. دکتــر قنبــرزاده عنــوان کــرد: عمده تریــن مشــکات اســتانی وجــود ریزگردهــا اســت کــه عامــل وجــود ایــن ریزگرهــا مربــوط بــه اســتان 

ــود. ــتانی ها می ش ــم اس ــهریان و ه ــال همش ــمول ح ــیب آن مش ــا آس ــی دارد ام ــا خارج ــوده و منش نب
ــه مشــکات و معضــات موجــود در  ــع آبهــای زیرزمینــی، پســماند از جمل ــود آبهــای ســطحی، خشــکی دریاچــه ارومیــه، کاهــش مناب کــم ب
اســتان اســت. دکتــر قنبــرزاده تصریــح کــرد: ســاختارهای خوبــی در ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری توســط متخصصیــن ایجــاد 
شــده اســت و امیــد اســت در تصمیم گیری هــای کان اســتانی از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده شــود. رییــس کارگــروه محیــط زیســت یــادآور شــد: 

اســتفاده از ظرفیــت و ســرمایه جوانــان مــد نظــر قــرار بگیــرد.

مسئول کارگروه محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری آذربایجان غربی:

ســاختارخوبی در ســازمان بــرای رفــع موانــع محیــط زیســتی طراحــی 
شــده اســت
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رئیــس کارگــروه معمــاری و شهرســازی ســاختمان دکتــر مرتضــی خســرونیا بــا اشــاره بــه مشــکالت معمــاری و شهرســازی 
اســالمی در ایــن جلســه اظهارداشــت: طرحهــای جامــع شــهری در ســال ۱3۲۰ طراحــی و اســتارت کار از آن زمــان زده شــده 

اســت و مقــررات ضوابــط بــه قــدری پاییــن بــوده کــه بیشــتر در زمینــه راههــا ایــن مــوارد انجــام شــده اســت.
ــط  ــه افزایــش ضواب ــا توجــه ب ــی، وی گفــت: ب ــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غرب ــه گــزارش پای ب

ــه تصویــب رســیده اســت . ــر گــذار در ســاخت و ســاز شــهری و معمــاری طرح هــای دیگــری ب اث
دکتــر خســرونیا عنــوان کــرد: مــاده صــد در شــهرداری ها تبدیــل بــه منبــع درآمــد شــهرداری شــده و هویــت آن تغییــر یافتــه اســت.  رئیــس 
ــک ســری نامایمــات و مشــکاتی در اجــرای ســاخت و ســازی  ــرد: متاســفانه شــاهد ی ــان ک ــاری و شهرســازی ســاختمان بی ــروه معم کارگ
شــهری هســتیم. وی از معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری آذربایجان غربــی درخواســت کــرد انتظــار مــی رود اهتمامــی بــرای بازگردانــدن مــاده 

5 و مــاده 100 بــه هویــت اصلــی خــود در معاونــت عمرانــی اســتانداری بــه وجــود آیــد.

رئیس کارگروه معماری و شهرسازی ساختمان آذربایجان غربی:

ــهرداری  ــد ش ــع درآم ــه منب ــل ب ــهرداری ها تبدی ــد در ش ــاده ص م
ــت ــه اس ــر یافت ــت آن تغیی ــده و هوی ش

برگــزاری پنجمیــن جلســه کارگــروه تخصصــی مدیریــت شــهری ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان

 با حضور رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد

ــت  ــی مدیری ــروه تخصص ــه کارگ ــن جلس پنجمی
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــهری س ش
معمــاری اســتان اصفهــان  بــا حضــور رئیــس مرکز 
پژوهــش هــای شــورای اســالمی شــهر اصفهــان و 
بــا موضــوع برگــزاری جشــنواره مدیریــت شــهری 

برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 
ــور  ــان پ ــر گیوی ــان، دکت عمــران و معمــاری اســتان اصفه
ــازی  ــئله وتوانمندس ــل مس ــرد ح ــه رویک ــاره ب ــن اش ضم
ــه  ــه دغدغ ــای مطــرح شــده ب ــب محوره جشــنواره در قال
منــد بــودن ســازمان بســیج مهندســین نیز اشــاره داشــتند 
ــه ســازمان بســیج  ــن همایــش را ب ــی ای ــه اجرای و دبیرخان

مهندســین عمــران و معمــاری اســتان نســبت دادنــد.
ــیج  ــازمان بس ــناس س ــر کارش ــدس رهب ــه  مهن  در ادام
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان دررابطــه بــا 

ــان نمــوده و متذکــر شــد. ــواردی را بی ــراد و اعضــای ســازمان بســیج م ــی و بســیجی اف ــه و تفکرانقاب ــزام روحی ال
 رهبــر موضــوع  مهــم و اساســی نقــش بســیج در حــوزه ی مدیریــت شــهری راباتوجــه بــه فرمان امام در رابطه با تشــکیل بســیج )بســیج دانشــجویی 
و طــاب و....( مطــرح نمــود کــه از زمــان جنــگ ، بســیج بــه عنــوان یــک قــدرت نظامــی ورود پیداکــرد و پــس از جنــگ ســخت بســیج در اقشــار 
تخصصــی ورود پیداکــرد و بــه تاســیس ســازمان پرداخــت و جامعــه ی مخاطــب خــود را خصوصــی دانســت .یعنــی عــاوه بــر مخاطب عام ، دانشــجو 
و طــاب بــه 30 قشــر تخصصــی ، صنعتــی ، مهندســین عمــران ، معمــاری ،کشــاورزی ، اســاتید ، فرهنگــی ، دانــش آمــوزی ، پزشــکان ، حقوقدانــان 

ــعه یافت. و .... توس
رهبــر در ادامــه صحبــت هــای خــود خاطــر نشــان کــرد:  اگــر بســیج در عرصــه ای ورود پیــدا مــی کنــد برمبنای چنیــن وظایــف و اهدافی اســت و از 
ماموریــت هــای اصلــی بســیج بــه شــمار مــی رود زیــرا بســیج مــردم هســتند مــردم هــدف اصلــی این ســازمان مــی باشــند و و هــر اقدامی از ســمت 
بســیج بخاطــر مــردم وبــرای خــدا اســت . بنابرایــن کســی کــه وارد بســیج مــی شــود بایــد کاما اخــاص داشــته باشــد و از جــان و مــال و کار وحتی 

آبــرو کــه ارزشــمندترین خصلــت انســان اســت بایــد بــرای هدفــش ، گــذر کنــد چــرا که اگــر اخاص نداشــته باشــد بــدون دســتاورد خواهــد بود.
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