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گفتگو با مهندس محمد یوسفی، عضو هیات مدیره سازمان 
نظام مهندسی البرز و مسئول کانون بسیج امام علی )ع(

مهندسان سالم و کارآمد،  اصلی ترین 
حامیان و ناظران هیأت مدیره هستند

* تأثیرات ساخت و ساز غیرمجاز بر سیما و منظر شهری کرج
* معرفی اجمالی کانون های بسیج مهندسین عمران و معماری البرز

www.abeo.ir      سایت سازمان بسیج مهندسین البرز

برای نیل به اهداف عالیه برای آحاد اجتماع به ویژه مهندسان گرانقدر 
و در راستای تحقق خواسته های بر حق، دست همه همکاران را برای 
هرچه متحدتر و فشرده تر نمودن صفوف مهندسین می فشاریم و 
بدینوسیله دعوت می نماییم که با مراجعه به هریک از کانون های 
مستقر در سطح استان البرز که نشانی آن ها در صفحه آخر آمده، 
صدای موجود را رساتر نماییم. در ضمن عزیزان می توانند با مراجعه 

به سایت abeo.ir نیز ثبت نام خود را انجام دهند.

 فراخوان پذیرش عضویت در کانون های مستقر 
در استان البرز

با رایزنی های به عمل آمده، مهندسان عالقمند به استفاده 
از امکانات رفاهی رامسر می توانند با مراجعه به روابط 

عمومی کانون نسبت به ثبت نام و رزر واحد اقدام نمایند.
شایان ذکر است که برای اعضای جدید سازمان بسیج 
مهندسین، 20 درصد و برای سایر اعضا 15 درصد تحفیف 

درنظر گرفته شده است.

استفاده از  امکانات رفاهی رامسر
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عزیزان مطلعند که در مراسم تجلیل و نکوداشتی که از شهدای گرانقدر مهندس در استان تهران برگزار گردید، تعداد شهدای مهندس بیش از 1400 
نفر اعالم شد. طبعا سهم استان البرز از آمار اعالم شده غیرقابل اغماض بوده و ما بر آنیم از شماره های آتی ضمن نکوداشت و پاسداشت ارزش های 
واالیی که همه شهدای گرانقدرمان با لبیک عملی خود در راه آن جان و مال خود را ایثار نمودند، مشخصا با معرفی شهدای شاخص مهندسی استان 
البرز، قدردان ایثارگری ها و فداکاری های همکاران شهیدمان باشیم. باشد که تا از این راه عبرت و درس های سازنده و ارزش مدارانه ای نهادینه نماییم.
سردبیر

یا مقلب القلوب و االبصار ...

مهندس رضوانی فر
مدیر سازمان و مدیرمسئول نشریه

عنقریب است که با پایان اسفند، زمستان جای خود را به 
فصلی نو که حسب قانون طبیعت، فصل رویش و زایش 

زیبایی های طبیعت است، بسپارد.
با نگاهی اجمالی به روند موجود در طبیعت و تغییر منظم 
فصول، از منظرهای مختلف از جمله با تکیه کالم»پایان 
شب سیه سپید است« به نتیجه ای می رسیم که نهایت و 
متعالی ترین وجه آن را در کالم ا... و در آیه 5 سوره شرح 
شاهد هستیم: »ان مع العسر یسرا«. که دقیقا با وعده ای 
که خداوند داده به معنای واقعی عید رسیده و عید را نه 
فقط نمادی برای جشن و پایکوبی بلکه دستاویزی برای 
هرچه منظم تر بودن افکار و اعمال دانسته و این باور 
را هرچه جدی تر مدنظر قرار دهیم که تمامی کردار و 
رفتارمان حسب وعده داده شده روزی مورد رسیدگی 
واقع خواهد شد. و خوشا به حال آن کسانی که با رعایت 
این موضوع در وعده گاه های متصوره سرافراز و سربلند 
بوده و به تبع این سرفرازی می توانند عید را با محمل 

موفقیت جشن بگیرند.
هدف از بیان موارد فوق ضمن گرامیداشت سنت های 
آباء و اجدادی مان تاکید بر هرچه جدی گرفته شدن 
اصل بقای انرژی است. تنها برای آن عده از هموطنان 
و انسان ها، جشن و سرور معنا پیدا می کند که بدانند 
با  باشد.  به یک منوال نمی  گردش روزگار همیشه 
نظم دقیقی که نشأت گرفته از اذن حضرت باریتعالی 
می باشد، آنها نه از شکوفایی گل ها انگیزه دائمی 
برای شادی و شادابی داشته باشند و نه با فرارسیدن 
پاییز و برگ ریزان، روحیه سازنده و بالندگی خود را 

فراموش نمایند.
سالی که گذشت اگرچه در دنیای مهندسی استان مان 
به تعبیری ماه های بیشتری، »پاییز« و »زمستان« گونه 
بود، ولی با بررسی اجمالی روند تغییر و تحوالت و کسب 
آگاهی همکاران در خصوص برخی از زیاده طلبی ها و 
کج روی ها که مخصوصا در ماه های اخیر با حضور پرشور 
خود در محافل و همایش های مهندسی عمال نشان دادند 
که اذهان برای برون رفت و تبری از همه نابسامانی ها 
آماده بوده و زمینه شکوفایی و رشد شأن و جایگاه همکاران 
مهندس و به تبع آن اعاده منزلت مهندسی بیش از پیش 
فراهم شده است و این حاصل نمی شد اگر همکاری و 
همدلی آحاد مهندسان و تشکل های هوشمند مهندسی 

در رسیدن به »بهار« نمی بود.
یادآوری این نکته را بسیار ضرور دانسته که شرط الزم 
برای رسیدن به ایام شکوفایی، فقط تقبیح تاریکی ها و 
نابسامانی ها نبوده، بلکه خواست های واقعی و عملی، 
پشتوانه نیل به عید و بهار و بهاران را می طلبد و در این 
راستاست که بایستی از خدای خود بخواهیم که به ما 
توفیق انگیزه حرکت از خویشتن خویش را برای رسیدن 
به شکوفایی و بهار را عنایت نماید. و بهترین دعای ممکنه 
در این خصوص را همانا »یا مقلب القلوب و االبصار ...« 
دانسته و نه فقط در اول فروردین که در همیشه ایام در 

فکر و اعمال خود لحاظ نماییم.
پیشاپیش فرا رسیدن بهار و شکوفایی را به همه عزیزان 

و هم وطنان شادباش می گویم. والسالم.

پاسداشتی از شهدای شاخصسخن مدیرمسئول

شهید مهندس مسعود آخوندی
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کالمی چند در خصوص زندگینامه شهید بزرگوار  آخوندی:

شهید آخوندی در خانواده ای اصیل و مذهبی در کرج به دنیا آمد و از دوران قبل از انقالب با شرکت در جلسات 
مذهبی و حضور در صحنه های اعتراض آمیز اجتماعی، تضاد خود را با رژیم ستم شاهی به نمایش گذاشت. از 
خصوصیات این شهید بزرگوار که فارغ التحصیل رشته مهندسی آبیاری از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران 
بودند می توان در وهله اول به تواضع و فروتنی همراه با ساده زیستی تاکید داشت. وی انجام امور را با بهترین 
کیفیت مد نظر قرار داده و عمال در بین هم ردیفان خود شاخصی و نمادی برای فعالیت گردید، آنچنان که 
زبانزد خاص و عام بود. حضور اعضای خانواده در صفوف انقالب و حتی شهادت برادر گرانقدرشان* در جبهه های حق علیه باطل سبب ساز آن نشد 

که قائم مقامی سپاه ناحیه کرج را به حضور در خط مقدم جبهه ترجیح داده و دفترنشینی را به سنگرنشینی ارجح بداند.
* شهید سعید آخوندی دهم آبان ماه 1359 در 20 سالگی در جبهه آبادان و خرمشهر به لقاءا... پیوستند. )بنا به سفارشات به عمل آمده، توصیه می کنیم با ذکر صلواتی یاد 

شهدا و باالخص این دو شهید بزرگوار را گرامی بداریم(

با انتخاب نام شهدا برا ی پروژه های دارای طبقه بندی حفاظتی، عالوه بر زنده نگه داشتن یاد شهدا، ضریب حفاظتی آن ها را ارتقاء ببخشیم

بی مناسبت ندیدیم متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار، که 
مبین تعلق خاطر عارفانه ایشان به مبانی انقالب می باشد، با همدیگر 

مرور نماییم. 
باشد که تا برای آن لحظاتی که حتی ناخواسته قیودات زندگی مادی ما را 
اغوا می نماید، با استمالت از نقطه نظرات این شهید بیشتر به خود آییم و 

پاسدار اهداف متعالی آن شهید با جدیت بیشتری باشیم و بمانیم.

***

وصیت نامه پاسدار شهید مهندس مسعود آخوندی:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

شرمنده ام ز خویش که چرا زنده ام هنوز
جایی که سخن از شهید و شهادت است

با اقرار به وحدانیت خدای متعال و خاتمیت محمد رسول اهلل و والیت 
امیر المؤمنین موال علی و ائمه معصومین )ع( از ذریه پاک حضرت زهرا 
)س( بر اساس سوره مبارکه والعصر ان االنسان لفی خسر االالذین آمنوا و 
عملوالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا باصبر . این وصیتنامه در روز دوم 
فروردین ماه سال 1360 شمسی ساعت ده و نیم شب نوشته می شود و 
این در حالی است که دقیقا 143 روز از تدفین سعید که مردانه جنگید 
می گذرد یادش گرامی من فکر می کردم که معلم اویم در حالی که او 

درسی بزرگ به من آموخت.
1- حق ا... - اول از خدای کریم می خواهم که مرا به خاطر گناهانی که 

کرده ام ببخشد.
2- حق الناس - از تمامی آن هایی که در این دنیای فانی به آنها از نظر 
اخالق یا رفتار که برخالف سنت محمد )ص( و اوامر کبیر خمینی بوده و 

نتوانسته ام بانجام وظیفه کنم حاللیت می طلبم.
اسالمی  اصول  رعایت  با  فقیر  خانواده ی شهدای  به  دارم  پول هرچه 

بپردازید.
و اما دیگر پیام من ...... اگر شهید شدم به پدرم بگویید که حتماً در پیشگاه 
خدا بی اجر نخواهد بود و اسوه و نمونه ای باشد برای دیگران و با افتخار و 

محکم روی زمین حرکت کند.
به مادرم بگویید تو از اوالد زهرایی و هروقت ناراحت شدی قرآن بخوان، 
من هم وقتی خبر شهادت سعید را شنیدم سوره ی قیامت را خواندم و 

آرام شدم.

به خواهرانم بگویید زینب وار پیام ما را به گوش جهانیان برسانند.
ضمناً کسی حق ندارد برای من گریه کند فقط بر حسین عزیز که این راه 
را به ما آموخت و مصائبش فکر کند از خدا خواسته ام مثل برادرم شهید 
حسن صفری که راحت خوابیده بود و پیکرش غرقه در خون بود و نیز مثل 

سعید که او نیز چنین بود شهید راه او باشم . 
ضمناً مرا در دست چپ سعید زیر درخت دفن کنید . این را به برادران 
سپاه که با تمام وجود دوستشان دارم گفته ام . اگر برایتان زحمتی نیست 

مرا با لباس سپاه به خاک بسپارید.
به خمینی بگویید که مسعود تو را از پانزده خرداد 1342 شناخت و سعی 

کرده حتی المقدور در این راه گام بردارد.
به مردم بگویی، از خواب خرگوشی بیدار شوید. دیگر دعای مردن رسم 
باید در راه اسالم کار کرد و شهید شد به آنهایی که ادعای   . نیست 
روشنفکری می کنند بگویید به گفته ی امام کشور ما کشور ا... اکبر است 
. سعی کنید در این راه گام بردارید واال محکوم به زوالید. فکر نمی کنم 

مردم مسلمان اجازه دهند که با خون شهدا بازی شود.
خدیا : امام عزیز خمینی را یاری کن صدها نفر مثل من و امثال من فدای 

او باد و به مردم بیاموز چه الگویی دارند .
خدایا : فکر می کنم بر ما حجت تمام شده است. زمان ما مثل صدر اسالم 
است . خدایا ما را به استقامت و پایمردی یاری فرما. خدایا نگذار خون پاک 
بچه ها به هدر رود و آنهایی که در این فکرند مغلوب فرما و بازهم مرا به 

خاطر گناهانم ببخشای.
سخنی با برادران پاسدار:

1 - برادران سعی کنید خط امام و والیت فقیه را در جامعه حاکم کنید که 
این جز با خودسازی امکان ندارد.

2 - علی )ع( می فرماید: 
اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم. )شما را وصیت می کنم به تقوا و نظم 

در کارهایتان.(
پس سعی کنید در کارهایتان متقی و منظم باشید.

3 - دستورات امام در مورد خودسازی را دقیقاً رعایت کنید و همیشه با 
هم مهربان باشید .

4 - با سازمان دهی بیشتر و تشکیالت کار کنید و آدم های ناجور را توصیه 
به اسالم و عدالت کنید تا درست شوند در غیر اینصورت اخراج کنید تا 

خط والیت فقیه ضربه نخورد.
5 - امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید .

توفیق همه مبارزان و مجاهدات طریق حق و حزب اهلل را از خدا بزرگ 
خواهانم. درود به روان مطهر شهدای انقالب اسالمی از اول تا امروز.
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گفتگو با مهندس محمد یوسفی، 

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی البرز و مسئول کانون بسیج امام علی )ع(

مهندسان سالم و کارآمد،  اصلی ترین حامیان و ناظران 
هیأت مدیره هستند

زمینه های گرامیداشت روز مهندسی

مهندس هوشنگ کاتب
سردبیر

نظم موجود در طبیعت و دقت در تمامی ابعاد آن که یکی از نشانه های 
قدرت الیزال حضرت باریتعالی است، از زمانی که بشر خود را شناخته است 
و تا بینهایت زمان از چنان دقت و ظرافتی برخوردار است که انسان های 
هوشمند برای سنجش و برنامه ریزی و هدف گذاری برنامه های خود در 
صورت تأسی به نظم و ترتیب تحوالت طبیعت، می تواند بهترین و بیشترین 

راندمان و حاصل را به دست آورند.
یادآوری این نکته بی مناسبت نیست که بسیاری از  طراحی ها و مصنوعات 
بشری عینا با لحاظ اجسام و موجودات طبیعی نشأت گرفته و در عمل اجرا 
شده است. همانند طراحی شناورها و اتومبیل ها و هواپیما که دقیقا با کپی 

برداری از پدیده های طبیعی می باشند.
غرض از بیان مطالب فوق یادآوری و تأکید این نکته است که اگر در روند 
راندمان امور جاری انسان ها خلل و نقصانی هم مشهود می شود مطلقا اگر 
نه به کم توجهی که قطعا به کم اطالعی و کم بها دادن به فرمول های جاری 

در زندگی هستند.
اگر قبول کنیم که انسان ها در هر موقعیتی هم نان و هم چوب اعمال 
و کردار خود را می خورند، بیشتر به رسالت خود واقف خواهیم شد و به 
جای نقد افکار و اعمال دیگران به خود آمده و در صورت عدم رضایت از 
رفتار و نتایج نهایی بایستی تمامی مراحل عملکردی خود را به اصطالح 

»بازمهندسی« نماییم.
بهانه نگارش این سخنان در ارتباط با »نگاهی نو به روز مهندسی« بوده و از 
آنجایی که جبر زمان و تقید به منطق ما را وا می دارد ضمن آسیب شناسی 
اتفاقات گذشته، همیشه به روز باشیم و با نگاهی به آینده حرکت نماییم و 
دقیقا در همین راستاست که برای استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات، 
دگرباره مجبور به »اختراع چرخ« نشده و از میان افکار و دستاوردهای نوین 
در تمامی زمینه ها به تبعیت از آیه شریفه »فبشر عباد الذین یستمعون 
القول فیتبعون أحسنه« ضمن آگاهی از آخرین دستاوردهای بشری از هر 
نوعی برای حرکت در مرزهای دانش از هر کوششی فروگذار نباشیم و دقیقا 
در همین راستا و مقطع است که استفاده از فنون مهندسی یا بهتر بگوییم 
نگرشی مهندسی معنای عملی و کاربردی پیدا می نماید. بدین معنا که با 
محلی و موردی نمودن* بینش مهندسی و لحاظ نه فقط شاخصه های 
فیزیکی بلکه رعایت سایر اصول و مبانی تعیین کننده در برنامه ریزی و تبیین 
هدف اعم از شاخصه های انسانی و اقتضائات بومی و منطقه ای با رعایت 

موازین توجیه اقتصادی و ... عمل نمود.
با نگاهی به روند تحوالت مهندسی در فضای استان البرز که متاسفانه اغلب 
حرکت های قهقهرایی بوده اند، به زعم نگارنده برای برخوردی سازنده اوال 
بایستی از نگرش های سخیف و سطحی فردی اجتناب نموده و در ثانی برای 
برون رفت از معضالت کنونی که در این مختصر مجال بررسی آن نیست و 
برای نیل به اهداف هرچه متعالی تر که هدف غایی همه دلسوزان جامعه و 
مهندسان شریف و غیرتمند استان مان است، با همیاری و همدلی هرچه 
بیشتر و با لحاظ سعه صدر راه را برای همه خادمین و حتی نادمین واقعی 
هموار ساخته تا زمینه های تثبیت و ارتقای مهندسی در عمل مهیا گردد. 
طبعا در این راستا استثناء موجود همه حرکت های خائنانه و چپاولگرانه است 
که بایستی توسط عوامل ذیربط به دقت بررسی و خالفکاران واقعی نتایج 
اعمال زشت خود را ببیند. و آنگاه است که می توانیم با مهندسی نمودن 
برون رفت از مسائل مبتالبه فعلی، به چشم اندازی روشن و کارآمد رسیده و 
به یکدیگر نه فقط روز مهندسی را بلکه کل ایام را تبریک و تهنیت بگوییم.

با عزمی که در مسئوالن دلسوز مشاهده می شود و با اتکال به ذات حضرت 
دوست، افق را روشن دیده و به ضرس قاطع می شود گفت: »اندکی صبر، 

سحر نزدیک است ...« ان شاءا...
.......................................................

Localization *

سخن سردبیر

دشمن در پی کسب اخبار به ظاهر ساده و معمولی است که در گفتگوهای دوستانه مطرح می کنیم. با کنترل زبان خود، دشمن را ناکام کنیم

مهندس یوسفی قبل از آن که این روزها یا بهتر بگوییم در این دو 
سه ساله اخیر به خاطر موضع گیری های قاطع شان زبانزد خاص و 

عام باشد را از 
چندین سال قبل که در اوج فعالیت های کانون مدتی نیز مسئولیت 
دبیری کانون مهندسان ساختمان کرج را نیز عهده دار بودند، می 

شناختیم.
در معرفی ایشان تنها با ذکر چند نکته می توان تصوری ملموس از 
ایشان داشت. اوال بسیار متواضع و درثانی بیشتر از حرف و شعار، 
اهل عمل و پیگیری بوده و هستند و قطعا اگر در یک فضایی حضور 
ندارند، حتما در مکانی دیگر به انجام وظایف محوله چه رسمی و چه 

محتوایی مشغولند.
خوانندگان را به گفتگوی انجام شده با ایشان دعوت می نماییم:

آقای مهندس یوسفی، برای آن عده از همکارانی که اخیرا به 
جرگه مهندسان شاغل در استان البرز و مخصوصا در شهر 

کرج درآمده اند، خود را معرفی نمایید.
در سال 1335 در شهر کرج متولد شده و پس از دریافت فوق دیپلم 
از انستیتو تکنولوژی تهران در رشته راه و ساختمان، از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرج موفق به کسب مدرک مهندسی عمران گردیدم 
و قریب سه دهه با خدمت در آموزش و پرورش، نائل به بازنشستگی 
شدم. البته ناگفته نماند که در تمامی این سال ها در زمینه طراحی 
و نظارت فعال و مدتی را نیز مدیر شهرداری منطقه 7 کرج و در 
معاونت عمرانی شهرداری مالرد مسئولیت داشتم. الزم است گفته 
باشم که فعالیت های تخصصی و التزام به حضور در صحنه های 
تخصصی حرفه ای سبب ساز آن بوده که توسط همکاران فهیم، مدتی 
را مسئولیت دبیری و همینطور با کسب آرای همکاران، در کسوت 
هیات مدیره کانون مهندسان ساختمان کرج انجام وظیفه نموده و با 
عنایت به امانتی که در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
نوپای البرز، همکاران به بنده داشتند، در دوره اول و همینطور در دوره 
اخیر عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان البرز می باشم. که 
البته مدتی را نیز مسئولیت ریاست سازمان نظام مهندسی البرز را 

عهده دار بودم.
شاید بیان این نکته بی مناسبت نیست که به تشخیص مسئوالن،  
اینجانب به مسئولیت »کانون مهندسان بسیجی امام علی )ع(« 
مستقر در سازمان نظام مهندسی تعیین شدم که عمال در تاریخ 
93/9/10 با حضور جمعی از مسئوالن و همکاران افتتاح شد و رسما 

گشایش یافت.
با توجه به مسئولیت کانون )امام علی( و نظام مهندسی در 

دوره های قبل روند امور را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از بهترین روشهای ارزیابی روند امور سازمانها و نهادهاییکه توسط 

انتخابات مدیریت میگردند، بررسی وعده ها و شعارهای انتخاباتی 
آنهاقبل از کسب سمت و مسئولیت است. چنانچه شعارهای انتخاباتی 
سال 91 را با وضعیت موجود سازمان مقایسه نماییم به این نکته پی 
خواهیم برد که تا کنون به این تئوریها  جامع عمل پوشانده نشده 

است.
برای یادآوری ذکر مواردی از آن شعارها خارج از لطف نیست ازجمله 
اینکه "سازمان هنوز نتوانسته تعادل و پایداری خیمه و خرگاه خود را 
با اعضاء و سایر عوامل بیرونی برقرار نماید"یا مهندسان سالم و کارآمد 
را که اصلی ترین حامیان و ناظران هیأت مدیره هستند جذب نماید، 
یا اینکه با نسل امروز هم اندیشی کنند. وقتی اعضای 11 نفره هیات 
مدیره نتوانند هم اندیشی کنند چگونه میتوانند این مهم را در سطح 
وسیعتری گسترش دهند.آیا توانسته ایم اخالق حرفه ای را گسترش 

داده و مشارکت پایدار را نهادینه نماییم ،پرواضح است که خیر.!
با توجه به عدم تحقق شعارهایی که میتوانسته برای سازمان رهگشا 

باشد قطعا ارزیابیمان مثبت نیست 

برای برون رفت از معضالت چه راهکارهایی را ارائه می دهید؟
برای برون رفت از این موقعیت و پشت سر گذاشتن وضعیت موجود 
بایستی بمنظور دستیابی به هماهنگی های مورد نیاز در زمینه های 
حرفه ای تالش بیشتر داشته باشیم تا افراد فاقد صالحیت و فرصت 
طلب در جایگاه مهندسان به اموری نپردازند که بهیچ وجه صالحیت 
علمی و اخالقی آن را ندارند و امیدوارم از پیمودن این راه خطیر از بال 
ها و گزندهایی چون مسئولیت گریزی ، منفعت طلبی و خود بینی 
مصون بمانیم و با شجاعت ، آینده نگری ،حضور ذهن، سعه صدر و 
تحلیل درست مسائل  و همدلی ،امور را به سمت و سویی ببریم 
که آمال جامعه مهندسی باشد و اینکار جز با ایجاد فضای همکاری 
ومشارکت حداکثری اعضاء و بسیج عمومی مهندسان با حداقل 

بروکراسی، ما را به اهدافمان نزدیک نخواهد کرد.

نقش کانون را چگونه ارزیابی می کنید؟
وظیفه اصلی کانون صیانت از حقوق مهندسان عضو آن است.کانون 
در نقش یک تشکیالت صنفی میتواند مطالبی را که در سوال قبلی 
اشاره شد محقق نماید کانون میتواند بعنوان یک بازوی توانمند ، یا 

رو یاور سازمان باشد.

در صورت عدم بازپرداخت طلب کانون پیشنهاد شما چیست؟
همانطور که در یکسال گذشته مکرر به ذکر آن پرداخته ام تنها راه 

نتیجه گیری از طریق مراجع قانونی است.

مورد آخر
حضور بسیج در هر فضایی نشان از ایثار و همکاری و همدلی است، 
لذا مهندسان بسیجی بایستی الگوی عینی صالحیت علمی و اخالقی 
باشند و با حساس سازی مسئولین، زمینه تحقق اهداف را فراهم 

بیاورند. 
بایستی اهداف بلند مدت داشت تا با ناکامی های کوتاه مدت از کوره 

در نرویم.



تأثیرات ساخت و ساز غیرمجاز بر سیما و منظر شهری کرج

معرفی اجمالی کانون های بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز

باتوجه به آسیب های زیر بنایی در سطح استان البرز و در نتیجه از بین 
رفتن هویت، سیما و منظر شهری کرج و حومه بر آن شدیم تا گزارشی 

در این خصوص به عموم و جامعه مهندسین استان البرز ارائه دهیم.
طی سال های اخیر مهاجران به عنوان متهمان ردیف اول این نوع از 
ساخت و سازها شناخته شدند و هر کارشناسی در نظرات خود نقش 
مهاجران را در افزایش بناهای غیرمجاز لحاظ کرده چرا که بسیاری از 
آنان به منظور ساخت اقدام به احداث سرپناه و سازه های فاقد مهندسی 
می کنند و اغلب در محالت و شهرهای دیگر استان البرز مانند کمالشهر، 
محمدشهر، شهرک های اطراف جاده های منتهی به کرج، محالت 
داخل کرج مانند حصارک، حیدر آباد، تپه مراد آباد، روستاهای اطراف 
کرج مانند محمودآباد و آتشگاه ماندگار می شوند. اکنون جمعیت چند 
میلیون نفری استان البرز در حالی روز به روز بزرگ و بزرگتر می شود که 
یک میلیون نفر از ساکنان آن را حاشیه نشینان با بناهای غیرمجاز )فاقد  
استحکام( به خود اختصاص داده اندواین امرشایدبه یک بیماری مزمن و 

فراگیردرشهرهای این استان مبدل شده است.
درمان  برای  نوشدارویی  اند  نتوانسته  تاکنون  استان  این  مسئوالن 
وصله های ناجور پیدا کنند هر چند که بعضا با اقداماتی مقطعی که 
معموال فاقد بنیان های کارشناسانه است، سعی در ریشه کنی این معضل 
داشته اند اما هیچکدام از این راهکارها گره گشا نبوده است. صدور حکم 
قلع بنا راهکار و چاره کار مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز نیست چرا 
که بنده اعتقاد دارم که این ساختمان ها در مقابل دیدگان شهرداری 
احداث شده و آب و برق و گاز آن نیز تامین شده پس آنان اگر به دنبال 
مقابله بوده اند باید از همان ابتدا که برخی از شهروندان و مهاجراندر حال 

ساخت و ساز بودند با این پدیده مقابله می کردند .
ساخت مسکن با تسهیالت کم این افراد را به دلیل مشکالت فراوان و 
محرومیت بسیار متخلف کرده  وگرنه هیچ کس حاضر نیست در خانه 
هایی کم دوام و در محله هایی خطرساز روزگارخود را بگذراند وشاید این 
امر بیش از همه تقصیر مسئوالن شهری است که ساخت مسکن را آن 

گونه که باید برای افراد محروم در دستور کار قرار نداده اند
اگر ساخت مسکن با تسهیالت کم به معنای واقعی در دستور کار قرار 
می گرفت امروز ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف شهر تحقق نمی 

یافت و روز به روز بر تعداد حاشیه نشینان افزوده نمی شد.
مسئله ساخت و ساز غیرمجاز در کرج نیازمند نگاه ملی است و با افزایش 
افراد حاشیه نشین به دلیل فقر مالی، احداث بنای غیر مجاز نیز صورت 

می گیرد.
جلوگیری از ساخت بناهای غیر مجاز نیازمند ضابطه هایی است که 
باید از سوی مسئوالن اجرا شود، زیرا طی سالهای اخیرعدم هماهنگی 
دستگاههای اجرایی و شهری و موازی کاری هایی که صورت گرفته 
موجب دامن زدن به معضل حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز 

شده است.
برای برخورداری از یک جامعه سالم باید در سایه قانون حرکت کرد و 
در این راستا موضوع مذکور مشکلی ساده نیست که با چند کمیسیون 

و کارگروه مرتفع شود.
 دیدگاه رهبر معظم انقالب درباره سیما و منظر شهری تهران

تهران دارای یک معماری وحشی و مضطربی می باشد که از هیچگونه 
اصول معماری اسالمی - ایرانی تبعیت نمی کند.

حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای با تأکید بر ضرورت شکل گیری 
عزم و اراده راسخ برای جلوگیری از تصرف غیر قانونی مناطق اطراف 
شهرهای بزرگ تصریح کرده اند: از بین رفتن محیط سبز اطراف شهرها، 
بخصوص اراضی ملی، مشکالت متعدد بشری را بدنبال دارد که همه 
مسئوالن مرتبط با موضوع در دولت، مجلس، قوه قضائیه و شهرداری ها 
باید برای جلوگیری از پیشرفت این حرکت غلط، اقدام جدی بعمل آورند.

نتیجه گیری:
حال با تجمیع آنچه در طی این گزارش آورده شد می توان نتیجه 
گرفت حفظ ساختار سیما و منظر شهری و در رأس آنها جلوگیری 
از ساخت و ساز غیرمجاز تنها مربوط به یک نهاد خاص نمی شود و 
در واقع همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط و خود مردم است. به  
هر روی انتظار می رود مسئوالن استان البرز با متخلفان و سودجویان 
برخورد قانونی به عمل بیاورند زیرا از دست رفتن اراضی ملی می تواند 
آسیب های بسیاری که به استان و کشور تحمیل می شود جلوگیری 
کرد. شهروندان محترم نیز در این راه کمک حال مسئوالن شوند تا به 
جای خداحافظی زودهنگام با باغشهرهای البرز سالمی دوباره را به این 

سرسبزی زندگانی بخش ابراز دارند.
ارائه مطلب: مهندس مهران رضائی ) کارشناسی ارشد شهرسازی(

با عنایت به اقدامات انجام یافته توسط مسئولین محترم بسیج 
مهندسین استان البرز که اهتمامی در راستای نظم و نسق بخشیدن 
به حضور و فعالیت هرچه منسجم تر مهندسان بسیجی انجام 
یافته است تا این تاریخ عمال شش کانون مهندسان بسیجی در 
تخصص های مختلف ساماندهی شده و در ذیل به اجمال جهت 
آگاهی و دسترسی به کانون های بسیج مهندسین در سطح استان، 

اطالعاتی را به سمع و نظر همه همکاران مهندس علی الخصوص 
مهندسان بسیجی می رسانیم.

شایان ذکر است که همه عزیزان همکار ضمن مراجعه به سایت 
گانه  شش  دفاتر  در  حضور  با  توانند  می   www.abeo.ir
کانون های بسیج مهندسین نسبت به ثبت نام و عضویت در سازمان 
بسیج مهندسین اقدام نموده و زمینه های همکاری و همفکری خود 

را اعالم فرمایند.
تک  تک  حضور  از  استقبال  ضمن  مهندسین  بسیج  سازمان 
اعالم  و  بوده  زحماتشان  تمام  قدردان  فضا،  این  در  همکاران 
می دارد که آمادگی دریافت همه گونه پیشنهاد و انتقاد را داشته و 
از رهنمود و راه کارهای ارائه شده توسط آحاد مهندسان به گرمی 

استقبال می نماید.

معرفی کانون امام علی )ع(
مسئول: مهندس محمد یوسفی

شماره تماس مسئول کانون: 09121674895
نشانی: کرج - حسن آباد - خیابان فرهنگ - سازمان نظام مهندسی ساختمان 

- طبقه سوم
شماره تماس سازمان نظام مهندسی: 02635846

معرفی کانون امام سجاد )ع(
مسئول: مهندس هوشنگ کاتب

شماره تماس مسئول کانون: 09111928096
مهندسان  کانون   - روحانی  پل شهدای   - بولوار جمهوری   - کرج  نشانی: 

ساختمان - طبقه دوم
شماره تماس کانون مهندسان ساختمان کرج: 02634452686 - 02634438400 

مشخصات کانون های بسیج مهندسین عمران و معماری استان البرز به اجمال02635846

نشانی پایگاهتلفن /  فکسنوع ردهمسئول پایگاهشهراستان نام پایگاه-

کرج	-	خیابان	گلها	32756301	-	026مهندسینمهندس رضوانی فرکرجالبرزسازمان بسیج مهندسین عمران و معماری1

فردیس	-	شهرداری	منطقه	10	-	طبقه	سوم(11)36658110	-	026مهندسینمصطفی یاشینکرجالبرزکانون فردیس2

کرج	-	حسن	آباد	-	خیابان	فرهنگ	-	سازمان	نظام	مهندسی	ساختمان	35846	-	026مهندسینمهندس محمد یوسفیکرجالبرزکانون امام علی )ع(3

بولوار	جمهوری	-	پل	شهدای	روحانی	-	کانون	مهندسان	ساختمان	کرج	34438400	-	026مهندسینمهندس هوشنگ کاتبکرجالبرزکانون امام سجاد )ع(4

کرج	-	چهارصد	دستگاه	-	جنب	شورای	شهر	32730272	-	026مهندسینمهندس فواد مجیدیکرجالبرزکانون بسیج عمران کرج5

ساوجبالغ	-	خیابان	راه	آهن	-	مدرسه	شهید	مطهری5616244	-	0912مهندسینمهندس مهران رضاییساوجبالغالبرزکانون بسیج مهندسین ساوجبالغ6

نظرآباد	-	بخشداری	-	طبقه	اول6668288	-	0912مهندسینمهندس محمد پرند شیرینظرآبادالبرزکانون بسیج مهندسین نظرآباد7

  نشریه  داخلی

صاحب امتیاز: سازمان بسیج مهندسین البرز
مدیرمسئول: مهندس رضوانی فر

سردبیر: مهندس هوشنگ کاتب احدی
صفحه آرایی: مهندس احمد شاهوند

همکاران این شماره: مهندس مهران رضایی
نشانی: کرج، میدان والفجر، کوچه دوم غربی، سازمان بسیج

   مهندسین استان البرز
تلفکس: 32756301 - 026

info@abeo.ir :پست الکترونیک       

مقام معظم رهبری:
در سالهای اخیر اقدامات خوبی در زمینه توجه به علم و دانش و 
تحقیقات علمی انجام گرفته، اما باید روحیه تحقیق و پیشرفت 
در بخشهای مختلف علمی کشور از جمله محیطهای مهندسی 
و فنی که همواره محل پرورش برترین استعدادها و نیروهای 

روشن بین، مبارز و آگاه بوده، مضاعف شود.


