
عمران و معماریماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین 
دی ماه 1399، جامدی  االولی_ثانی1442،  قیمت صلوات

در این شماره میخوانیم:

طراحی،اجرا و نظارت پروژه 84 واحدی سپاه  توسط  سازمان بسیج مهندسین 
عمران و معماری  کهکیلویه و وبویر احمد

اهدا یک دستگاه تبلت به دانش آموز نیارمند مازندرانی

اجرای طرح عمران روستا در مناطق  محروم  شهرستان کرمان

توزیع 250بسته معیشتي در مناطق محروم استان زنجان

اهدا 1000 بسته کمک معیشتي به نیازمندان  استان خوزستان

ــازمان  ــط س ــد توس ــر عم ــم  غی ــی جرائ ــان مال ــر از زندانی آزادی 30 نف
ــان ــاری اصفه ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس

ــازمان  ــه س ــرح مومنان ــش ط ــرای رزمای اج
ــاری ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس

 در سراسر کشور
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ــرای   ــر اج ــارت ب ــرا و نظ ــی و اج ــر ازطراح ــعید وحیدمه ــدس س مهن
پــروژه 84 واحــدی  توســط اعضــای ســازمان بســیج مهندســین عمران 

و معمــاری اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
کهکیلویــه و بویــر احمــد، مهنــدس وحیدمهــر از طراحــی، اجــرا و نظــارت بــر عملیــات اجرایــی پــروژه  عمرانــی  توســط اعضــای ســازمان بســیج 

مهندســین اســتان خبــر داد.
وی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج بــا اشــاره بــه ایــن طــرح خبــر داد: »نظــارت و طراحــی معمــاری، طراحــی و نظــارت ســازه ای، طراحــی و نظــارت 
تاسیســات برقــی، طراحــی و نظــارت تاسیســات مکانیکــی پــروژه 84 واحــدی شــرکت خدمــات رزمنــدگان بنیــاد تعــاون ســپاه کــه شــامل 3 بلــوک 
9 طبقــه مــی باشــد توســط گــروه بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان انجــام گرفتــه و هــم اکنــون در حــال خاکبــرداری فنداســیون 

مــی باشــد.«
ــه اجــرای طــرح رزمایــش کمــک  ــر احمــد در ادامــه ســخنان خــود ب ــه و بوی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کهکیلوی
مومنانــه اشــاره کــرد و افــزود: »در طــرح رزمایــش کمــک مومنانــه دههــا بســته کمــک معیشــتی هــر کــدام بــه ارزش 300 هــزار تومــان بــه اهالــی 

مناطــق روســتاهای محــروم شهرســتان یاســوج اهــدا شــد.«
مهنــدس وحیدمهــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه اجــرای طــرح عمــران روســتا اشــاره کــرد و بیــان داشــت: »در اجــرای طــرح عمــران 
روســتا گــروه جهــادی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه فتــح اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا حضــور در چنــد روســتاهای محــروم 

اســتان اقــدام بــه ترمیــم و بازســازی منــازل فرســوده نمودنــد.«

طراحــی، اجــرا ونظــارت پــروژه 84 
ــیج  ــازمان بس ــط  س ــپاه  توس ــدی س واح

ــاری  ــران و معم ــین عم مهندس
کهکیلویه و بویر احمد

مهندس سعید وحیدمهر خبر داد

ــرای  ــران روســتا از اج ــه طــرح عم ــا اشــاره ب ــی ب مهنــدس امام
ــر داد. ــتان خب ــطح اس ــرح در س ــن ط ای

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری اســتان مازنــدران، جلســه ســتاد اجرایــی طــرح عمــران روســتا در 

روســتای غامــی شهرســتان بهشــهر اســتان مازنــدران بــا حضــور رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان مازنــدران و مدیــر 
کانــون بهشــهر، فرمانــده حــوزه روســتایی، دهیــار و فرمانــده پایــگاه روســتا در محــل حــوزه مقاومــت کیاســر برگــزار شــد. مهنــدس امامــی در 
خصــوص ایــن نشســت بیــان داشــت: »در ایــن نشســت  مقــرر شــد گروههــای جهــادی و اهالــی روســتا نســبت بــه احــداث اســتخر ذخیــره آب و 

لولــه کشــی انتقــال آب بــه مــزارع و باغــات روســتا تــوس، اقدامــات الزم بعمــل آوردنــد.«
 وی همچنیــن از بازدیــد میدانــی از روســتای گلســتان محلــه دوهــزار شهرســتان تنکابــن جهــت طراحــی و احــداث منبــع آب بــرای روســتا خبــر 
ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  شهرســتان بابلســر  ــر و کان داد.  امامــی در ادامــه ســخنان خــود از مشــارکت حــوزه مقاومــت بهنمی
بــرای  معلــول تحــت پوشــش بهزیســتی کــه مشــکل آب داشــت اشــاره کــرد و افــزود: » در اجــرای ایــن طــرح شــبکه آبــی بطــول 40 متــر اجــرا 

و مشــکل ایشــان برطــرف گردیــد.«
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان مازنــدران در بخــش دیگــری از  گفتگــوی خــود بــا خبرگــزاری بســیج  از  اجــرای 

طــرح رزمایــش پویــش اهــدا خــون توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان تنکابــن و چالــوس خبــر داد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه اجــرای طــرح رزمایــش کمــک مومنانــه در شهرســتان بهشــهر بــه تعــداد 25 بســته کمــک معیشــتی 
بــه ارزش  ریالــی  هــر کــدام 350 هــزار تومــان اشــاره نمــود. مهنــدس امامــی در پایــان از اهــدا یــک دســتگاه تبلــت بــه یکــی از دانــش آمــوزان 

محــروم شهرســتان نــکا خبــر داد.

اجــرای طــرح عمــران روســتا در 
ــدران /  ــتان مازن ــای اس ــتان ه شهرس
ــش  ــه دان ــت ب ــتگاه تبل ــک دس ــدا ی اه

ــد  ــوز نیارمن آم

مهندس امامی بیان کرد
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مهنــدس اژدری  از اجــرای طــرح عمــران روســتا در اســتان کرمان 
داد. خبر 

ــاری  ــران و معم ــانی بســیج مهندســین عم ــگاه اطــاع رس ــزارش پای ــه گ ب
اســتان کرمــان، در راســتای اجــرای طــرح عمــران روســتا ، آقــای مهنــدس 
اژدری مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
کرمــان  بهمــراه حجت االســام والمســلمین حــاج آقــا رضایــی مدیــر محتــرم  
اســامی محلــه و آقــای مهــدوی شــهردار محتــرم محلــه ، ضمــن بازدیــد از 
روســتای »ســیدی«  از نزدیــک در جریــان مشــکات و کمبودهــای روســتا 

قــرار گرفتنــد. 
ــان )فضــای مجــازی ســپاه  ــان کرم ــا ســایت راه آرم ــه ب وی ضمــن مصاحب
ــل  ــری ح ــتا ، پیگی ــن روس ــای ای ــکات و کمبوده ــام مش ــتان( و اع اس
ــن روســتا را از دســتگاه  ــه مــردم محــروم ای مشــکات و خدمــت رســانی ب

ــد. ــری نمودن ــه گ ــان مطالب ــت رس ــی و خدم ــای دولت ه
همکاری با شهرداری کرمان 

ــر داد و  ــان خب ــتان کرم ــا شــهرداری شهرس ــکاری ب ــه از هم اژدری در ادام
ــه اجــرای طــرح عمــران روســتا توســط  ــا عنایــت ب خاطــر نشــان کــرد: »ب
ــی  ــان واز طرف ــاری اســتان کرم ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معم
فعالیــت هــای ایــن ســازمان در روســتاهای محــروم و مناطــق کمتــر توســعه 

یافتــه و حاشــیه ای ، جلســه  ای بــا حضــور مســئولین ســازمان فرهنگــی ، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمــان برگــزار شــد.  در ایــن جلســه  
توضیحاتــی در خصــوص چگونگــی اجــرای طــرح ارائــه و خواســتار همــکاری معاونــت محتــرم فرهنگــی،  اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری در اجــرای 

طــرح شــدیم.« 
الزم بــه ذکــر اســت جهانشــاهی معــاون محتــرم فرهنگــی ، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمــان بــا توجــه بــه راه انــدازی شــوراهای اجتماعــی 
در تعــدادی از محلــه هــای شــهر  کرمــان و انجــام فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی در محــات ، بویــژه مناطــق کمتــر توســعه یافتــه ، خواســتار 
ــان در  ــت فرهنگــی ،  اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرم ــا معاون تعامــل و همــکاری ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ب

اجــرای هرچــه بهتــر برنامــه هــا در ایــن مناطــق شــدند .
همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان در طرح شهید سلیمانی 

ــرد: »در  ــان ک ــر داد و خاطرنش ــلیمانی خب ــهید س ــرح ش ــود در ط ــوع خ ــازمان متب ــکاری س ــود از هم ــخنان خ ــری از س ــش دیگ اژدری در بخ
راســتای اجــرای طــرح شــهید ســلیمانی جهــت جلوگیــری از شــیوع  ویــروس کرونــا و ریشــه کنــی ایــن بیمــاری ، و بــا توجــه بــه فعالیــت هــای 
کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان کرمــان در محلــه کمتــر توســعه یافتــه و حاشــیه ای بنــی هاشــم ، در جلســه اجــرای ایــن 
طــرح )شــهید ســلیمانی( مقــرر گردیــد از ظرفیــت بســیجان محتــرم عضــو کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در تیــم هــای مراقبتــی 
، حمایتــی و نظارتــی طــرح مذکــور اســتفاده گــردد کــه بــه همیــن جهــت همــه اعضــای ســازمان بــا همــه تــوان کنــار کادر درمــان بــه مبــارزه  

بــا بیمــاری منحــوس کرونــا پرداختنــد.«

اجرای طرح عمران روستا در مناطق  محروم
 شهرستان کرمان /حضور موفق سازمان در طرح شهید سلیمانی

مهندس اژدری در گفتگو با خبرگزاری بسیج بیان کرد:

دوره هــای آمــوزش مبانــی حقــوق مهندســی ، آمــوزش گــزارش نویســی  و  آشــنایی بــا شــرایط عمومــی پیمــان توســط کانــون 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری لــردگان برگزار شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان چهارمحــال بختیــاری، مهنــدس رضاعلــی در گفتگــو بــا خبرگزاری 
بســیج بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن دوره گفــت: »ایــن دوره هــای آموزشــی طــی دو روز و بــه مــدت ۶ ســاعت بــا شــرکت 15 نفــر از مهندســین 
بســیجی ایــن کانــون در محــل ســپاه ناحیــه لــردگان برگــزار گردیــد. مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان هــدف از 
ــی در گــزارش  ــه مهندســی  و مهــارت افزای ــی  در حرف ــی حقوق ــا مبان ــاء ســطح علمــی و آشــنایی مهندســین ب ــن دوره هــا را ارتق برگــزاری ای
نویســی  و آگاهــی بخشــی بــه مهندســین در مباحــث و وظایــف نظارتــی در زمینــه مســائل حقوقــی بــا رویکــرد کاهــش آســیب هــا و مشــکات 

فنــی و تخصصــی بیــان نمــود.

برگزاری دوره های آموزش مبانی حقوق مهندسی

به همت کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان  لردگان
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مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان آذربایجان غربی بیان کرد:

مســئول بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری 
آذربایجــان غربــی گفــت: 9 دی مــاه یــادآور تجدیــد 
پیمــان ملــت بــا ارزشــهای انقــاب اســامی و والیــت 
ــوده و ایــن خــود حاصــل بصیــرت و آگاهــی ملــت  ب
ــی  ــت، م ــگ عاشوراس ــه از فرهن ــه برگرفت ــران، ک ای

ــد. باش
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری آذربایجان غربــی مهنــدس رضــا پناهــی در خصــوص 
ــردار  ــهادت س ــالگرد ش ــن س ــه 9 دی و اولی ــالروز حماس س
ــادآور  ــاه ی ــار داشــت: 9 دی م ــلیمانی اظه ســپهبد قاســم س
تجدیــد پیمــان ملــت بــا ارزشــهای انقــاب اســامی و والیــت 
بــوده و ایــن خــود حاصــل بصیــرت و آگاهــی ملــت ایــران، کــه 

برگرفتــه از فرهنــگ عاشوراســت مــی باشــد.
وی ادامــه داد: چنانچــه فرهنــگ عاشــورا جهانیــان را تســلیم 
اراده خــود کــرد و خشــم دشــمنان و منافقیــن ملــت را همــراه 

بــا انفعــال و عقــب نشــینی از مواضــع نادرســت شــان بــه ارمغــان آورده اســت نهــم دی مــاه ســال 1388 یــوم اهلل دیگــری در تاریــخ و حماســه ای 
مانــدگار بــر جــای گذاشــت، کــه جهانیــان شــاهد عمــق پیونــد والیــت و مــردم بصیــر و انقابــی ایــران بــرای خامــوش کــردن فتنه هــای داخلــی 

و توطئــه هــای خارجــی بودنــد.
مســئول بســیج عمــران و معمــاری آذربایجــان  غربــی بیــان کــرد: حماســه نهــم دی نمایشــگاه غیــرت ملــی ایرانیــان در دفــاع از انقــاب اســامی 
ــن  ــت داشــتند، بهتری ــه از موقعی ــا درک صحیحــی ک ــای او را شــناختند و ب ــرت خــود، دشــمن و طــرح و برنامه ه ــا بصی ــردم ب ــود و م ــران ب ای

تصمیــم را اتخــاذ کردنــد.
مهنــدس پناهــی تصریــح کــرد: بــار دیگــر مــردم والیــت مــدار ایرانــی بــا درک صحیــح و اندیشــمندانه خــود بــه موقــع وارد میــدان و عرصــه عمــل 
شــدند و از کشــور و انقــاب در برابــر دشــمنان غاصــب و قســم خــورده ایــن خــاک دفــاع کردنــد و حماســه ای دیگــر آفریدنــد کــه ایــن حماســه 

ملــی بــرای همیشــه در اذهــان ایــران و ایرانیــان و دشــمنان قســم خــورده باقــی خواهــد مانــد.
وی ضمــن تبریــک ســالروز حماســه 9 دی، اذعــان کــرد: امیدواریــم مــردم ایــران عزیــز بــا اتحــاد و همبســتگی و پیــروی از منویــات مقــام معظــم 
رهبــری، زمینــه توســعه، تعالــی، پیشــرفت و امنیــت پایــدار کشــور را فراهــم کننــد و هــر روز شــاهد اقتــدار ایــران اســامی در عرصــه هــای بیــن 

المللــی باشــیم.
ــاع  ــادگاران دوران هشــت ســال دف ــام از ی ــن شــهید واالمق ــوان کــرد: ای ــه ســالگرد شــهادت شــهید ســلیمانی عن ــا اشــاره ب مهنــدس پناهــی ب
مقــدس اســت کــه خالصانــه در برابــر دشــمنان ایــن مــرز و بــوم مقاومــت کــرده اســت و در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی در مکتــب امــام خمینــی 

)ره( و جهــاد و شــهادت تکامــل یافتــه بــود.
وی اضافــه کــرد: ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی پــرورش یافتــه مکتــب امــام حســین )ع( و جهــاد و شــهادت بــود و شــهادت ایشــان اوج 

ــد. ــکا و مســتکبران را نشــان می ده ــت آمری ــت و ذل خباث
ســردار شــهید ســلیمانی بعــد از جنــگ تحمیلــی در ســپاه پاســداران بــا مناصــب مختلــف همچنــان بــه تاش هــا و مجاهدت هــای خــود ادامــه داد 
و در ســپاه قــدس وظیفــه ایشــان ســنگین تــر شــد و رشــادت هــا و تــاش هــای شــبانه روزی ایشــان بــرای دفــاع از کشــورهای اســامی بیشــتر 

شــد کــه فــداکاری هــا و ایثارگــری هــای ایشــان فرامــوش نشــدنی اســت .
وی افــزود: شــهید ســلیمانی در بصیــرت افزایــی و تقویــت وحــدت کشــورهای اســامی منطقــه نقــش مهمــی داشــت و بــا هــوش بــاالی ایشــان و 

اســتعداد او در فرماندهــی باعــث شــد حکومــت ذلــت بــار داعــش در منطقــه ســرنگون شــود.
مهنــدس پناهــی خاطرنشــان کــرد: شــهادت ایشــان بــرای ملــت بــزرگ ایــران و دوســتداران ایــن شــهید بزرگــوار یــک فقــدان بــزرگ بــود و قلــب 

مــردم ایــران و حتــی ســایر ملت هــای مســلمان را اندوهگیــن کــرد.
مســوول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی خاطــر نشــان کــرد: آمریــکا و دشــمنان قســم خــورده ایــران اســامی بــا شــهادت 
ایــن ســردار بزرگــوار اوج خباثــت و ذلــت خــود را بــه نمایــش گذاشــتند و شــهادت ســردار دل هــا بــه جهانیــان ثابــت کــرد کــه نــام حــاج قاســم 

ســلیمانی لــرزه بــر انــدام دشــمنان انداختــه و دشــمنان در میــدان نبــرد توانایــی رویارویــی بــا ایــن ســردار بــزرگ را نداشــتند. 
وی تاکیــد کــرد: جهادگــران و بســیجیان بــه عنــوان ســربازان و پیــش قــراوالن بــا خــون شــهید ســلیمانی پیمــان مــی بندنــد تــا کمــا فــی الســابق 
گــوش بــه فرمــان ولــی امــر مســلمین بــوده و بــا تاش هــای گســترده و همــه جانبــه خــود در ســنگر ســازندگی، اقتصــاد و محرومیت زدایــی بــه 

تکلیــف خــود عمــل نماینــد.

ــاع از  ــان در دف ــی ایرانی ــرت مل ــگاه غی ــم دی نمایش ــه نه حماس
ــران ــامی ای ــاب اس انق
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مهنــدس شــوهانی از اجــرای رزمایــش کمــک مومنانــه در 
شهرســتان گیانغــرب غــرب خبــر داد.

ــاری  ــران و معم ــانی بســیج مهندســین  عم ــگاه اطــاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــا  ــزاری بســیج ب ــا خبرگ ــو ب ــدس شــوهانی در گفتگ اســتان کرمانشــاه، مهن
اشــاره بــه حمایــت از اقشــار کــم برخــودار اســتان خاطــر نشــان کــرد: »در 
ــش در  ــن رزمای ــوم ای ــه س ــه، مرحل ــک مومنان ــرح کم ــش ط ــه رزمای ادام
شهرســتان گیانغــرب برگــزار شــد کــه در ایــن مرحلــه ده هــا بســته کمــک 
معیشــتی، هرکــدام  بــه ارزش ســه میلیــون ریــال بــه خانــوار هــای نیازمنــد 

اهــدا  شــد.«
مهنــدس شــوهانی در ادامــه ســخنان خــود  از تهیــه 13 بســته لــوازم التحریــر  

بــه ارزش 2۶میلیــون ریــال و توزیــع آن  بیــن دانــش آمــوزان بــی بضاعــت شهرســتان هرســین  خبــر داد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه، از اجــرای طــرح عمــران روســتا در ایــن شهرســتان خبــر داد و بیــان 
داشــت:» بــا توجــه بــه اقدامــات بــه عمــل آمــده زیــر ســازی و آمــاده ســازی جــاده ارتباطــی روســتای محمــد آبــاد بــرای آســفالت آن  پیشــرفت 

خوبــی صــورت گرفتــه اســت کــه جــدول گــذاری روســتا نیــز بــه همــت کانــون شهرســتان هرســین انجــام شــده اســت.«
شــوهانی گفــت: »همچنیــن از بانــوی ســاکن دهســتان ویژنــان کــه در اثــر ســقوط از ارتفــاع دچــار آســیب نخاعــی شــده اســت عیــادت شــد در 

ایــن عیــادت مبلــغ 30میلیــون ریــال بــه منظــور پیگیــری هزینــه هــای درمانــی بــه ایشــان اهــداء گردیــد.«

ــک  ــش کم ــوم رزمای ــه س ــزاری مرحل برگ
ــاه ــتان کرمانش ــطح اس ــه در س مومنان

مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان از اهــدا هــزار بســته کمــک معیشــتی بــه نیازمندان 
ــر داد. ــتان خب این اس

ــزاری بســیج از  ــا خبرگ ــو ب ــی در گفتگ ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین  عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان، پوربهرام ــزارش پای ــه گ ب
اجــرای مرحلــه ســوم طــرح کمــک مومنانــه خبــر داد و خاطرنشــان کــرد :  »در اســتای اجــرای طــرح رزمایــش کمکهــای مومنانــه مرحلــه ســوم، 
مهندســین بســیجی ایــن ســازمان بــا همــکاری بســیج وزارت راه و شهرســازی 1000 بســته معیشــتی بــه ارزش ســه میلیــون ریــال  را  در مناطــق 

کــم برخــوردار اســتان خوزســتان توزیــع کردنــد.«
وی در ادامــه بــه اجــرای طــرح عمــران و روســتا اشــاره کــرد و  بیــان داشــت: »در راســتای عملیاتــی نمــودن طــرح جامــع عمــران روســتا، مدیــر 
و اعضــای کانــون شهرســتان شوشــتر از مقبــره امامــزاده ســبزپوش روســتای دوپیــران بخــش کوشــک شهرســتان گتونــد بازدیــد نمودنــد. در ایــن 
بازدیــد مقــرر گردیــد بــه منظــور بازســازی ایــن مرقــد مطهــر بــا هماهنگــی فــی مابیــن کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شوشــتر و 
اداره میــراث فرهنگــی، گرشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان گتونــد، عملیــات نقشــه بــرداری، نظــارت بــر ســاخت و مرمــت ایــن مقبــره مطهــر 

توســط گــروه جهــادی خــادم الحســین )ع( و کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شوشــتر انجــام گــردد.«  
ــرود: »مهنــدس  ــر داد و اف ــون شهرســتان شوشــتر خب ــر کان ــای ســخنان خــود از موفقیــت هــای علمــی و پژوهشــی مدی ــی در انته ــور بهرام پ
اســدی بــا ثبــت دو اختــراع و دارا بــودن چندیــن مقالــه عملــی و پژوهشــی بــا نمایــه Isc موفــق بــه کســب عنــوان پژوهشــگر برتــر در دوازدهمیــن 

جشــنواره علــم و فنــاوری شــد.«

ــگر  ــوان پژوهش ــب عن ــدان/ کس ــه نیازمن ــتی ب ــک معیش ــته کم ــدا 1000 بس اه
ــتر ــتان شوش ــون شهرس ــر کان ــط  مدی برترتوس

مهندس پوربهرامی در گفتگو با خبرگزاری بسیج بیان کرد
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مســئول بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری ســپاه انصارالمهدی)عــج(
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــت: بس ــان گف ــتان زنج اس
ــتای  ــن روس ــتی در چندی ــته معیش ــع 250بس ــه توزی ــدام ب ــان اق زنج

ــود. ــتان نم ــن اس ــروم ای مح
 بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
زنجــان، مجتبــی برزگــردر گفــت وگــو بــا خبرنــگار بســیج زنجــان؛ بــا اعــام ایــن 
ــه  ــم رهبری)مدظل ــام معظ ــش مق ــق فرمای ــتای تحق ــرد: در راس ــار ک ــر اظه خب
العالــی( در خصــوص کمــک مومنانــه و اجــرای ایــن رزمایــش در قالــب طــرح شــهید 
ســلیمانی ، بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان بــا شناســایی افــراد 
محــروم براســاس بانــک اطاعــات موجــود اقــدام بــه توزیــع بســته هــای معیشــتی 
و آموزشــی در چنــد روســتای محــروم در دهســتان »غنــی بیگلــو« در بیــن افــراد 
آســیب دیــده از شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا و نیازمنــد نمــود. وی خاطرنشــان 
کــرد: در ایــن مرحلــه کــه بــا مســاعدت مهندســین خیــر و گــروه جهــادی شــهید 
رســتمخانی ایــن قشــر  و کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان 
ــه ارزش  ــزار شــد، 250بســته معیشتی)هربســته ب زنجــان و ســایر شهرســتانها برگ
تقریبــی 3میلیــون ریــال( اقــام خریــداری و توســط بســیجیان در بیــن نیازمنــدان 

توزیــع گردیــد.
همچنیــن  بــه مناســبت ســالگرد شــهدات حــاج قاســم ســلیمانی ، خاصــه ای از وصیــت نامــه آن شــهید ســرافراز چــاپ و در بیــن ســطح شــهر 

توزیــع شــد.

توزیع 250بسته معیشتی در مناطق محروم استان زنجان

مهندس برزگر در راستای اجرای طرح رزمایش مومنانه خبر داد

ــور  ــی از حض ــدس کیان مهن
مهندســین  نقــش  پــر 
بــه  پویــش  در  ســازمان 
و  قاســم  حــاج  حســاب 
ــر داد. ــی خب آزادی 30 زندان

اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
مهندســین  بســیج  رســانی  
اســتان  معمــاری  و  عمــران 
اصفهــان، مهنــدس کیانــی در 
ــیج   ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب کفتگ
اعضــای   پررنــگ  حضــور  از 
مهندســین  بســیج  ســازمان 

عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان در ایــن پــوش خبــر داد و افــزود: » بــا 
عنایــت بــه راه انــدازی پویــش » بــه حســاب حــاج قاســم« و آزاد ســازی 
زندانیــان مالــی بــه مناســبت فرارســیدن اولیــن ســالگرد، ســردار دل هــا، 
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، مبالــغ قابــل توجهــی بــه شــماره 
حســاب اعــام شــده واریــز کــه در ســالروز شــهادت ایشــان و بــا کمــک 
ــوش  ــه آغ ــی ب ــان مال ــر از زندانی ــداد 30 نف ــن بســیجی، تع ــایر خیری س

بازگشــتند.« خانــواده 

آزادی 30 نفــر از زندانیــان مالــی 
ــد ــر عم ــم  غی جرائ

جمعــی از  مهندســین خواهــر کانون  بســیج مهندســین 
ــور در  ــا حض ــد ب ــتان زرن ــاری شهرس ــران و معم عم

ــد. ــکر کردن ــان تش ــات آن ــتان از زحم بیمارس
ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین  عمــران  ــه گــزارش پای ب
ــون  ــان، جمعــی از بســیجیان عضــو کان و معمــاری اســتان کرم
بســیج مهندســین  عمــران ومعماری شهرســتان زرند، بمناســبت 
میــاد باســعادت عقیلــه بنــی هاشــم حضــرت زینــب)س( و روز 
ــا حضــور در بیمارســتان ســینای شهرســتان، ضمــن  ــتار ب پرس
ــا پرســنل  ــی، ب ــرم درمان ــات کادر محت ــر و تشــکر از زحم تقدی
محتــرم بیمارســتان در زمینــه ضدعفونــی و مراقبــت از بیمــاران 

کرونایــی همــکاری نمودنــد .

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت  س ــه هم ب
ــان ــتان اصفه ــاری اس معم

خواهــر  مهندســین  حضــور 
بســیجی اســتان کرمــان در کنــار 

کادر درمــان 
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ــم  ــاج قاس ــا ح ــردار دله ــهادت س ــالگرد ش ــن س ــبت اولی ــه مناس ب
ســلیمانی، بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ایــام ایســتگاه صلواتــی 

ــد. ــدازی  ش ــرپناه  راه ان ــوکاری س ــز نیک و مرک
ــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  ــه گــزارش پای ب
اســتان ایــام، مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج گفــت: : در ســالگرد 
شــهادت ســردار دلهــا، مرکــز نیکــوکاری تخصصــی ســر پنــاه حــاج قاســم ســلیمانی 

رســما  افتتــاح و  آغــاز بــه کار نمــود.«
ــور  ــتان حض ــئولین اس ــران کل ادارات و مس ــدادی از مدی ــه تع ــم ک ــن مراس در ای
داشــتند، مهنــدس شــکاری، ریاســت ســازمان، هــدف از راه انــدازی مرکــز را تأســی 

ــه نیازمنــدان جامعــه برشــمردند و بیــان داشــتند ایــن مرکــز زمینــه مشــارکت  ــه ســیره عملــی و مکتــب حــاج قاســم ســلیمانی در کمــک ب ب
ــد. ــاه فراهــم مــی نمای ــد ســر پن ــواده هــای فاق ــدان و خان ــازل نیازمن ــر و نیکــوکار را در احــداث من مهندســان خی

ــدازی ایســتکاه صلواتــی خبــر داد و افــزود: » در ایــن مراســم کــه  مهنــدس شــکاری در ادامــه ســخنان خــود از توزیــع ماســک رایــگان و راه ان
از عصــر روز جمعــه دوازدهــم دی مــاه تــا غــروب روز ســیزدهم دی مــاه  ادامــه داشــت  مهندســان بســیجی بــا راه انــدازی ایســتگاه صلواتــی و 
توزیــع ماســک و  پوســتر ســردار  ســلیمانی  در خیابــان اصلــی شــهر و مقابــل اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، نســبت بــه فضــا ســازی  
و تجلیــل از مقــام شــامخ ســردار ســلیمانی اقــدام نمودنــد در ایــن مراســم کــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار گردیــد اســتقبال مــردم 
نشــان داد کــه ایــن ســردار فــداکار ســپاه اســام در دلهــای تــک تــک افــراد جامعــه جــا دارد و همــه بــه ایــن ســرباز فــداکار وطــن عشــق مــی 
ورزنــد. ضمنــا در ایــن مراســم حــدود  3000 عــدد ماســک و 250 عــدد پوســتر ســردار ســلیمانی  و ابــو مهــدی المهنــدس  توزیــع شــد و بالــغ 

بــر 500 ماشــین نیــز بــه تمثــال مبــارک ســردار ســلیمانی مزیــن گردیــد.«

مهندس شکاری بیان کرد:

راه انــدازی مرکــز نیکــوکاری تخصصی  ســرپناه 
در ســالروز شــهادت  حاج قاســم ســلیمانی

بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
ــام  ــازمان نظ ــان و س ــتان کرم ــاری اس و معم
ــاج  ــب ح ــی مکت ــابقه فرهنگ ــی مس مهندس

ــد. ــزار ش ــم برگ قاس
ــیج  ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
کرمــان،  اســتان  معمــاری  و  عمــران  مهندســین 
بمناســبت اولیــن ســالگرد شــهادت ســردار دلهــا، 
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان بــا 
همــکاری ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان، 
مســابقه ای از متــن کتــاب میثــاق نامــه مکتــب حــاج 
ــپهبد  ــهید س ــی ش ــی سیاس ــه اله ــم)وصیت نام قاس
ــرم  ــرای مهندســین محت ــلیمانی( را ب ــاج قاســم  س ح
ــای  ــین ، اعض ــیج مهندس ــازمان بس ــو س بســیجی عض

محتــرم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان و خانــواده محتــرم آنهــا و فرزنــدان بــاالی 15 ســال برگــزار نمــوده اســت . بــه نفــرات اول تــا 
ــد. ــد ش ــدا خواه ــتان اه ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــوی س ــال( از س ــون ری ــا 30 میلی ــده ای)10 ت ــز ارزن ــوم جوای س

ــرای فرزنــدان مهندســین بســیجی و عضــو  ــا موضــوع ســردار دلهــا ســپهبد شــهید ســلیمانی ، ب همچنیــن  ، مســابقه  نقاشــی و دلنوشــته را ب
ــا 15 ســال برگــزار شــده اســت . ــا 9ســال و رده ســنی 9 ت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در دو رده ســنی 5 ت

پــس از جمــع آوری و داوری آثــار، بــه نفــرات اول تــا ســوم در هــرده ســنی جوایــز ارزنــده ای)10 تــا 30 میلیــون ریــال( از ســوی ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان اهــداء خواهــد شــد.

برگزاری مسابقه سردار دلها از کتاب میثاق نامه مکتب حاج قاسم 
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان صورت گرفت
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بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه، جلســه کمیتــه بســیج 
جشــنواره »گوهــر فاطمــی« روز چهارشــنبه مــورخ 99/10/24 در ســالن جلســات شــهدای مدافــع حــرم برگــزار شــد. 

مهنــدس شــوهانی در حاشــیه ایــن جلســه بیــان داشــتندکه ایــن جشــنواره در حــوزه عفــاف، حجــاب و فرهنــگ ودر دو ســطح بســیج و شــاغلین 
ســپاه اســتان در قالــب عکــس، دلنوشــته، شــعر و فیلــم کوتــاه برگــزار خواهــد شــد. وی  مهلــت ارســال آثــار را تــا نیمــه اول بهمــن مــاه اعــام و 
در ادامــه از انتخــاب آثــار برگزیــده در عناویــن عفــاف و حجــاب - جهــاد و ایثارگــری ، عفــاف و حجــاب - دانــش و پژوهــش ، عفــاف و حجــاب - 
فرهنــگ و هنــر ، عفــاف و حجــاب - نــوآوری و خاقیــت  در اســفند مــاه 99 خبــر داد. در ایــن جلســه  نماینــدگان بســیج جامعــه زنــان ، معاونــت 
اجتماعــی ، بســیج کارمنــدی ، کارگــری ، مهندســین صنعــت ، مهندســین کشــاورزی ، دانشــجویی ، دانــش آمــوزی ، فرهنگیــان ، هنرمنــدان  و 

بســیج رســانه حضــور داشــتند.
الزم به ذکر است  این جشنواره با محوریت مرکز فرهنگی خانواده سپاه استان برگزار می شود.

ــتان  ــی« در اس ــر فاطم ــنواره گوه ــیج »جش ــه بس ــه کمیت جلس
ــد ــزار ش ــاه  برگ کرمانش

دکتــر ســید جــواد هاشــمی فشــارکی از تمدیــد ارســال آثــار طراحی 
بقعــه متبرکــه ائمــه بقیــع )علیهم الســام( خبــر داد.

ــم الســام(  ــع )علیه ــه بقی ــه ائم ــه متبرک ــر علمــی جشــنواره طراحــی بقع دبی
ــن جلســه شــورای داوری  ــه آخری ــا اشــاره ب ــا خبرگــزاری بســیج ب درگفتگــو ب
مســابقه طراحــی بقعــه متبــرک ائمــه بقیــع علیهــم الســام خاطــر نشــان کــرد: 
ــتقبال و  ــه اس ــه ب ــا توج ــه و ب ــورت گرفت ــای ص ــدی ه ــع بن ــاس جم ــر اس »ب
ــا و  ــرایط کرون ــه ش ــا توج ــز ب ــی و نی ــاران گرام ــین ومعم ــت مهندس درخواس
ــان ارســال  ــه شــد کــه زم ــت هــای ایجــاد شــده اســت تصمیــم گرفت محدودی

ــردد.« ــد گ ــا اردیبهشــت ســال 1400 تمدی ــار ت آث
ــه  ــه ب ــود را ب ــار خ ــد آث ــی میتوانن ــین گرام ــت: »مهندس ــمی گف ــر هاش دکت
نشــانی   emaratbag@shmail.ir  ارســال و  یــا بــا شــماره تلفــن 09173738950 

ــد.« تمــاس حاصــل فرماین

تمدید زمان مسابقه طراحی حرم ائمه بقیع علیهم السام

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی خبر داد
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ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــه ورز بس ــت اندیش ــس هیی ریی
ــه  ــرد ک ــول ک ــد قب ــت: بای ــی گف ــاری آذربایجان غرب معم
ــرت  ــناخت و بصی ــدم ش ــمن و ع ــه دش ــبت ب ــی نس ناآگاه
از  نیرنگ هــا  می توانــد سرچشــمه تمــام بدعهدی هــا و 

ــد. ــل باش ــرف مقاب ط
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی  بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری اســتان آذربایجــان غربــی، دکتــر کیــوان فــرزاد در گفت وگــو 
بــا  خبرگــزاری بســیج ضمــن عــرض تســلیت فرارســیدن ایــام شــهادت 
ــر و  ــوه صب ــوان اس ــه عن ــه زهرا)س(ب ــرت فاطم ــم حض ــوی دو عال بان
بصیــرت و ایســتادگی اظهــار داشــت: بایــد قبــول کــرد کــه ناآگاهــی 
ــمه  ــد سرچش ــرت می توان ــناخت و بصی ــدم ش ــمن وع ــه دش ــبت ب نس

ــد. ــل باش ــرف مقاب ــا از ط ــا و نیرنگ ه ــام بدعهدی ه تم
وی افــزود: بصیــرت بــه معنــای فهــم درســت و توانایــی تحلیــل دقیــق 
واقعیت هــای جامعــه اســت کــه در صــورت نبــود ایــن شــرایط میــدان 
دار اصلــی دشــمن خواهــد بــود و بــد خواهــان نظــام مقــدس جمهــوری 
ــره  ــه آن به ــه ب ــت ضرب ــی در جه ــه ضعف ــر نقط ــران از ه اســامی ای

بــرده و مترصــد کوچکتریــن فرصتهــا در ایــن راســتا خواهنــد بــود.
وی ادامــه داد: در ســال 88 بیگانــگان بــا ایــن برداشــت کــه در داخــل 
کشــور،اختافات، دوگانگــی و دو قطبــی ایجــاد شــده برنامه ریــزی الزم 
بــرای رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود را بــا ایجــاد فتنــه عملــی نمودند 
امــا مــردم فهیــم ایــران اســامی بــا تاســی بــه ســیره سیدالشــهدا )ع( 
ــد حرکتــی کــه شــروع  ــری دریافتن ــام معظــم رهب و رهنمودهــای مق
ــت خاصــی  ــه شــخص و دول ــوط ب شــده متوجــه انقــاب اســت و مرب

نیســت.
رییــس هییــت اندیشــه ورز اضافــه کــرد: درایــن راســتا ضــروری اســت همگــی در جهــت حفــظ حقــوق مــردم و عــزت کشــور احســاس مســئولیت 
کننــد و بنابرایــن بــا حضــور خودجــوش خــود در نهــم دی مــاه ســال 88 حرکتــی منســجم در نفــی ساختارشــکنی و قانــون گریــزی صــورت دادنــد 

ــد. ــان دهن ــا پای ــداوم اختاف ه ــه تمامــی ســو برداشــت ها و ت ــا ب ت
وی تصریــح کــرد: در واقــع آنچــه انقــاب اســامی را از ســایر انقاب هــا متمایــز کــرده ، حضــور بــا بصیــرت و هوشــمندانه مــردم در تمامــی صحنــه 

هــا اســت کــه براســتی نامگــذاری 9 دی مــاه تحــت عنــوان« بصیریــت و میثــاق امــت بــا والیــت » زیبنــده آن اســت.
ــه تــرور را در  ــده می یابــد حرکــت ذلیان ــه اهــداف شــومش درمان دکتــر فــرزاد اضافــه کــرد: دشــمن کــه خــود را در ســالیان اخیــر در دســتیابی ب
ــرار می دهــد تروردانشــمندان هســته ای در ادامــه، ناگوارتریــن و ناجوانمردانه تریــن حرکــت در ســاعات اولیــه روز 13 دی مــاه ســال  برنامــه کاری ق

98 بــا تــرور ســردار ســلیمانی و همراهانــش انجــام شــد.
وی عنــوان کــرد: ایــن تــرور بــه امیــد اینکــه باعــث تزلــزل جهبــه مقاومــت، شــوند امــا  همچنــان حضــور بی نظیــر مــردم در صحنــه و مراســم تشــییع 
پیکــر شــهید و تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای آن عزیــز بــا نفــوذی کــه در دلهــا داشــت موجبــات اســتحکام و دوام مکتــب قاســم ســلیمانی را فراهــم 

ــد. ــه دشــمنان را می لرزان آورد کــه دائمــا ســتون های خان
رییــس هییــت اندیشــه ورز بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی خاطرنشــان کــرد: ســلیمانی کــه همــه او را بــه نــام ســردار دلهــا 

ــده کنــد. ــوم زن ــرای مــردم مظل ــی را ب ــران و ایران ــام ای ــه واســطه والیت مــداری ، دشــمن شناســی و دشمن ســتیزی توانســت ن می شناســند ب
ــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بیــداری ،  وی اذعــان کــرد: او بــه مــا آموخــت کــه تنهــا راه عــزت، مقــاوت اســت بنابرایــن ایــن نظــام و انقــاب ب

ــد. ــدار و زنده ان ــه قاســم ســلیمانی ها بی ــد شــد چــرا ک ــردم از مســیر خــود منحــرف نخواه ــرت م هوشــیاری و بصی

ناآگاهــی نســبت بــه دشــمن و عــدم شــناخت و بصیــرت می توانــد سرچشــمه 
ــد ــا باش ــا و نیرنگ ه ــام بدعهدی ه تم

رییــس هییــت اندیشــه ورز بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
: بــی ن غر یجا با ر ذ آ
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ــیج  ــازمان بس ــه ورز س ــات اندیش ــه هی جلس
مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان اصفهــان 

ــد. ــزار ش برگ
ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  بســیج مهندســین  ب
ــه  ــن جلس ــان، درای ــتان اصفه ــاری اس ــران و معم عم
ســاختمان  جشــنواره  برگــزاری  ازرونــد  گزارشــی 

برترتوســط دکترزینلیــان ارائــه گردیــد. 
الزم بــه ذکــر اســت اهــداف ایــن جشــنواره: شناســایی 
اســتفاده  موجودجهــت  هــای  هاوظرفیــت  ایــده 
جهــت  ســاختمان  درصنعــت  نویــن  ازتکنولــوژی 
ــی  ــه م ــریع،ارزان وبهین ــای س ــرح ه ــه ط ــتیابی ب دس

ــد. باش
ــه اقدامــات ورایزنــی هــای انجــام شــده،طرح  باتوجــه ب
هــای برگزیــده در ایــن جشــنواره میتواندحمایــت مالــی 
واجرایــی بنیادمســتضعفان انقــاب اســامی جهــت 

ــه همــراه داشــته باشــد. ــی شــدن را ب ســاخت واجرای
مهلــت ارســال آثاربــه جشــنواره تــا 15 آذر، و داوری تــا 
15 دیمــاه بــوده اســت کــه نزدیــک بــه یکصدطــرح بــه دبیرخانــه ارســال شــده اســت کــه انشــااهلل تاخــرداد 1400 ســاخت واجــرای نمونــه هــا 

بــه پایــان میرســد.
درایــن جشــنواره هرطرح،مصالــح،روش و ... کــه بتواندتأثیــری درکاهــش قیمــت، ســبک ســازی و افزایــش ســرعت احــداث ســاختمان نقــش داشــته 

باشــد، قابلیــت حضــور خواهد داشــت..
در ایــن جلســه از اعضــای هیــات اندیشــه ورزدرخواســت گردیــد در صــورت امــکان از همــه ی ظرفیــت هــای موجــود و مرتبــط جهــت همراهــی 

و حمایــت از ایــن جشــنواره ،اســتفاده تــا انشــا اهلل طــرح هــای برتــر جشــنواره بــه تولیــد انبــوه برســد. 
همچنیــن پیشــنهاد رایزنــی باســایرنهادهاجهت حمایــت وبهــره گیــری ازنتایــج آن مثــل موسســه زیــن الدین،معــاون علمــی ریاســت 
جمهوری،دبیرخانــه بهینــه ســازی انــرژی و ...ارائــه کــه مصــوب شــد توســط هیــات اندیشــه ورز پیگیــری و در جلســه آینــده گــزارش آن ارائــه 

شــود.

ــران  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــه ورز س ــات اندیش ــه هی ــزاری جلس برگ
ــان  ــتان اصفه ــاری اس ومعم

الیکرتونیکــی  ماهنامــه 

مهندســین  بســیج  ســازمان 

معــاری و  عمــران 
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سایت رسمی سازمان:
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در  ســازمان  رســمی  کانــال 

رسوش: شــبکه 
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