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راه انــدازی پویــش در سراســر کشــور توســط ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری

در این شامره می خوانید:
ــل  ــل و نق ــی حم ــروه تخصص ــزاری کارگ برگ
ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س

ــان ــتان اصفه اس

ــیج  ــازمان بس ــدس س ــوان مهن ــل از بان تجلی
اســتان  معمــاری  و  عمــران  مهندســین  

خوزســتان

ــرای دو زوج  ــان ب ــم ازدواج آس ــزاری مراس برگ
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــط س توس

ــان ــتان کرم ــاری اس معم

ــوار  توزیــع هــزاران کمــک معیشــتی بیــن خان
هــای بــی بضاعــت در کشــور
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ــاری و  ــران و معم ــروه عم ــزاری کارگ ــر از برگ ــدس برزگ مهن
ــر داد. ــازمان خب ــن س ــهری  ای ــت ش مدیری

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــیج از  ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب ــر در گفتگ ــدس برزگ ــان، مهن ــتان زنج اس
برگــزاری کارگــروه عمــران و معمــاری خبــر داد و گفــت: »بــرای داشــتن 
شــهری بــا هویــت بایســتی بــه  اهمیــت ســبک زندگــی ایرانی-اســامی 
ــر  ــامی ب ــوب اس ــازی مطل ــاری و شهرس ــت و معم ــژه داش ــه وی توج
اســاس مطالعــات مفیــد در شــهرها و معمــاری هــای ســنتی و بــر اســاس 
روایات)وســعت خانــه ، جانمایــی ، فضیلــت مهمانــداری و...( حائــز اهمیــت 

اســت. 
در ادامــه جلســه رئیــس کارگــروه عمــران و معمــاری اســتان خانــم مهندس 
اســمخانی، پیگیــری و حــل مشــکات احصــاء شــده را مــورد بحــث قــرار 
داد و موضوعــات زیبــا ســازی، پیــاده راه و المــان هــا، خوانایــی گردشــگری، 
ــگ  ــزا، فرهن ــان اف ــای می ــرح فض ــردازی، ط ــرح نورپ ــی، ط ــار تاریخ آث
ســازی و تشــویق بــرای ســرمایه گــذاری در شــهر زنجــان، طــرح راهنمــای مدیریــت بصــری و معمــاری ایرانــی اســامی را مطــرح کــرد. همچنیــن 
مهنــدس برزگــر از برگــزاری جلســه کار گــروه مدیریــت شــهری ایــن ســازمان خبــر داد و بررســی مشــکات طــرح آمایــش محیــط زیســت، نواقــص 

طــرح جامــع، تاسیســات شــهری، المــان هــای شــهری و موضــوع آرامســتانها و حاشــیه نشــینی شــهر را مطــرح نمودنــد.

برگــزاری کارگــروه »عمــران و معمــاری و مدیریــت شــهری« ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان

برگزاری کارگروه حمل و نقل بســیج مهندســین عمران ومعماری
ایالم استان   

ــام، در  ــتان ای ــن در اس ــای اربعی ــاخت ه ــکات زیرس مش
کارگــروه حمــل و نقــل بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 

ــد. ــی ش ــتانی بررس ــران اس ــور مدی ــا حض ب
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معماری 
ــا خبرگــزاری بســیج، از  ــام، مهنــدس شــکاری در گفتگــو ب اســتان ای
برگــزاری کار گــروه حمــل و نقــل ایــن ســازمان بــا حضــور مســئولین 
اســتانی  خبــر داد و گفــت: »در ایــن جلســه  مشــکات زیرســاخت های 
ــا اســتناد بــه تصاویــر و مســتندات ســال هــای  اربعیــن در حــوزه راه ب
گذشــته اشــاره  و بــر تســریع در برطــرف نمــودن نقــاط حادثــه خیــز، 
گــره هــای ترافیکــی، تکمیــل تقاطــع هــای غیرهمســطح و تونــل هــای 

در دســت اقــدام تاکیــد شــد.«
در ادامــه ایــن  جلســه مهنــدس دوســتی نیــا معــاون ســاخت و توســعه 
ــرد: »  ــان ک ــام خاطرنش ــتان ای ــازی اس ــای اداره کل راه و شهرس راه ه
ــرابله  ــام و س ــمت ای ــان از س ــکار همزم ــط دو پیمان ــل آزادی  توس تون

ــه  ــه طــول ســه کیلومتــر در مرحل ــی شــهر ایــام ب ــروژه مــی باشــد و کنارگــذر جنوب در حــال تجهیــز کارگاه و شــروع عملیــات اجرایــی پ
برگــزاری مناقصــه اســت و تونــل هــای قطعــه اول بزرگــراه اربعیــن حدفاصــل ایــام تــا صالــح آبــاد حفــاری شــده انــد و در مرحلــه الینینــگ 

مــی باشــند.«
همچنیــن مهنــدس دشــتی پــور از اداره حمــل و نقــل جــاده ای بــه ضــرورت تکمیــل تصفیــه خانــه فاضــاب پایانــه مهــران ، احــداث ســایه 

بــان و نصــب دســتگاه هــای مــه پــاش و 1/5 میلیــارد ریــال  اعتبــار جهــت تکمیــل ۴۰۰ چشــمه ســرویس بهداشــتی تاکیــد کــرد.
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مهنــدس کیایــی از تشــکیل کارگــروه حمــل ونقــل ترافیــک ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان 
خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان، مهنــدس کیایــی در گفتگــو بــا خبــر گــزاری بســیج بــا 
اشــاره بــه برگــزاری کارگــروه تخصصــی حمــل و نقــل ترافیــک ایــن ســازمان بیــان داشــت: »جلســه کارگــروه تخصصــی حمــل و نقــل و ترافیــک 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان اصفهــان بــا موضــوع توســعه حمــل ونقــل عمومــی و حمــل و نقــل پاک)دوچرخــه و...( بــا 

مســئولیت مهنــدس پــور میدانــی از مدیــران معاونــت حمــل ونقــل شــهرداری اســتان اصفهــان تشــکیل شــد.«
همکاری سازنده با سازمان راه وشهرسازی استان

وی در ادامــه ســخنان خــود از برگــزاری جلســه مشــترک بــا مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان  اشــاره کــرد و افــزود: » بــا توجــه بــه 
ــدف بررســی  ــا ه ــر کل راه وشهرســازی اســتان  ب ــا مدی ــل در اســتان، جلســه مشــترکی ب ــات  آســیب شناســی در حــوزه حمــل و نق موضوع
مشــکات موجــود در حــوزه نظــام مهندســی، پــروژه هــای شــهری و...برگــزار و اعضــای هیئــت اندیشــه ورز از نــگاه تخصصــی بــه بیــان معضــات 
ــای بســیج مهندســین در حــل  ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــتان ب ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــرآن مدی ــاری الق ــر ق ــن جلســه دکت ــد. در ای پرداختن

ــد.« ــه تعامــل و همــکاری بســیج مهندســین اســتقبال کردن مشــکات پیــش رو از هرگون
ــاج قاســم  ــردار شــهید ح ــارک س ــر مب ــا تصوی ــاری ب ــران و معم ــازمان بســیج مهندســین عم ــی از نشــان س ــس ترکیب ــان جلســه تندی در پای

ــد. ــتان گردی ــازی اس ــهر س ــر اداره کل راه و ش ــه مدی ــم ب ــلیمانی تقدی س
استفاده از طرح های مهندسین بسیجی نخبه در موسسه تحقیقاتی و صنعتی شهید زین الدین

مهنــدس کیایــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه تعامــل ایــن ســازمان بــا نخبــگان و همــوار کــردن مســیر بــرای اســتفاده از ظرفیــت 
ــه منظــور تعامــل و هــم افزایــی و همچنیــن  ــگار خبرگــزاری بســیج گفــت: »ب ــه خبرن نخبــگان اســتانی در موسســات صنعتــی بیــان کــرد و ب
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــاری اس ــران ومعم ــین عم ــیج مهندس ــئول بس ــور مس ــه ای باحض ــیجی، جلس ــین بس ــکاری مهندس ــای ابت ــرح ه ــی ط معرف
مدیرعامــل موسســه شــهید زیــن الدیــن برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه کــه دو نفــر از اســاتید بســیجی نیــز حضــور داشــتند مصــوب شــد کــه 
ــان نامــه هــا ورســاله  ــرد و پای ــن موسســه صــورت پذی ــد علمــی توســط هیئــت اندیشــه ورز ونخبــگان بســیجی مهندســین عمــران از ای بازدی
دکتــری دانشــجویان و مهندســین در راســتای حــل مســائل علمــی ایــن موسســه قــرار گیــرد موسســه نیــز همــکاری الزم جهــت پشــتیبانی مالــی 

ومعنــوی جهــت ســاخت و تولیــد آن را داشــته باشــد.«

برگــزاری کارگــروه تخصصــی حمــل و نقــل ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان

جلسه هیئت اندیشه ورزان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان غربی  برگزار شد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی، جلســه هیئــت اندیشــه ورز در اتــاق جلســات بســیج 
مهندســین بــه ریاســت دکتــر کیــوان فــرزاد و بــا حضــور مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی جنــاب آقــای مهنــدس 
ــان مشــکات  ــه و بی ــه ارائ ــن جلســه اعضــای هیئــت اندیشــه ورز ب رضــا پناهــی و تعــدادی از اعضــای هیئــت اندیشــه ورز برگــزار شــد. در ای
ــرای  ــات نظــام مهندســی در ایــن جلســه مطــرح و ب ــون انتخاب مهندســین و معضــات موجــود پرداختنــد و بحــث و گفت وگــو در خصــوص قان

رفــع مشــکات و اصــاح قانــون انتخابــات نظــام مهندســی هــر یــک از اعضــا پیشــنهاداتی را ارائــه دادنــد.
در ایــن جلســه اعضــای هیئــت اندیشــه ورز بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی نســبت بــه آزادســازی دســتمزد مهندســان 
ناظــر از ســوی نظــام مهندســی ســاختمان آذربایجان غربــی تاکیــد کردنــد و خواســتار ایــن موضــوع بودنــد کــه نظــام مهندســی بــه طــور حتــم 

بایــد پیگیــر ایــن موضــوع بــوده تــا در ایــام کرونایــی بــاری از دوش مشــکات و معضــات مهندســان ناظــر برداشــته شــود.

برگــزاری جلســه هئیــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــی ــتان آذربایجان غرب اس
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ــر  ــین خی ــع مهندس ــه مجم ــزاری جلس ــی از برگ ــدس امام مهن
ــده از  ــیب دی ــای آس ــوار ه ــکات خان ــع مش ــرای رف ــتان ب اس

ــت. ــا پرداخ کرون
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان مازنــدارن، محمــد علــی امامــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج، 
ــیج  ــون بس ــه ورز کان ــت اندیش ــی هیئ ــم اندیش ــه ه ــزاری جلس از برگ
ــت:  ــر داد و گف ــوس خب ــتان چال ــاری شهرس ــران و معم ــین عم مهندس
»ایــن جلســه  بــا حضــور ســرهنگ داغمــه چــی فرمانده ســپاه شهرســتان، 
اعضــای هیئــت مدیــره نظــام مهندســی اســتان مازنــدران و ریاســت نظــام 
مهندســی شهرســتان و اعضــای هیئــت مدیــره، و همچنیــن مدیــر گــروه 
ــام  ــت نظ ــک، ریاس ــال المل ــامی و کم ــای آزاد اس ــگاه ه ــاری دانش معم
فنــی روســتایی شــهر مــرزن آبــاد بــا موضــوع نگهــداری و احیــای بناهــای 
ــات  ــالن جلس ــتان در س ــطح شهرس ــامی در س ــاری اس ــی و معم تاریخ

فرمانــده ســپاه ناحیــه چالــوس برگــزار شــد کــه حاضریــن بــه بیــان نقظــه نظــرات خــود در بــاره توســعه فنــی و مهندســی شهرســتان بیــان 
ــد.« کردن

وی همچنیــن در ادامــه ســخنان خــود بــه برگــزاری جلســه مجمــع مهندســین خیــر ایــن اســتان اشــاره کــرد و بیــان داشــت: »جلســه بــا حضور 
هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان در خصــوص ارائــه خدمــات مهندســی رایــگان بــه محرومیــن برگــزار شــد . در ایــن 
جلســه  مصــوب گردیــد کلیــه خدمــات مهندســی صــدور پروانــه ســاخت مســکن محرومیــن حداکثــر 1۲۰ متــر مربــع بصــورت رایــگان ارائــه  
شــود.همچنین بــرای مهندســینی کــه داوطلــب ارائــه خدمــات باشــند بــا مجــوز هیــات مدیــره نظــام مهندســی ســاختمان امتیــاز تشــویقی 

در نظــر گرفتــه مــی شــود.«

مهندس امامی خبر داد
ــران  و  ــین عم ــیج مهندس ــر بس ــین خی ــع مهندس ــه مجم ــزاری جلس برگ

ــدران ــتان مازن ــاری اس معم

ــرای  ــازل ب ــاخت من ــت س ــا محوری ــان ب ــاری کرم ــران و  معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــر س ــین خی ــع مهندس مجم
ــه داد. ــکیل جلس ــت تش ــی بضاع ــوان ب ــای ج زوجه

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان، مهنــدس اژدری در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
بســیج بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه مجمــع مهندســین خیــر ســازمان متبــوع خــود بیــان داشــت: »جلســه هــم اندیشــی مجمــع مهندســین 
خیرکانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان بــم در نشســتی بــا حضــور ســرهنگ بدرآبــادی فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج 
ســپاه شهرســتان بــم  و جمعــی از نماینــدگان محتــرم مهندســین خیــر، مســئول و جانشــین کانــون بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری 

شهرســتان  در محــل ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه بــم برگزارشــد.«
وی دربــاره محتــوای ایــن جلســه بیــان داشــت: »در ایــن جلســه درخصــوص کمــک مهندســین خیــر در قالــب کمکهــای مومنانــه تبــادل نظــر 
شــد ومقــرر گردیــد بــا همــکاری کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان  و مشــارکت مهندســین خیــر  اقداماتــی  همچــون 
ســاخت منــازل مســکونی و اجــاره آنهــا بــه زوج هــای جــوان، تکمیــل خانــه هــای نیمــه تمــام اقشــار نیازمنــد و  ســاخت چنــد بــاب ســرویس 

بهداشــتی  وحمــام بــرای نیازمنــدان صــورت پذیــرد.«

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــر س ــین خی ــع مهندس ــه مجم ــزاری جلس برگ
ــان ــتان کرم ــاری اس ــران و معم عم
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بــه مناســبت فــرا رســیدن روز زن، از اعضــای خواهــر 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــتان تجلی ــتان خوزس اس
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــت واح ــه هم ــتان، ب ــتان خوزس ــاری اس ــران و معم عم
ــه مناســبت فــرا رســیدن والدت  خواهــران ایــن ســازمان و ب
بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و روز زن، کــه 
مصــادف بــا آغــاز دهــه فجــر انقــاب اســامی بــود،  مراســم 
ــا حضــور  ــازمان بســیج مهندســین و ب جشــنی در محــل س
اعضــاء خواهــر، کادر، میهمانــان ویــژه و مســئولین برخــی از 

ــد. ــزار ش ــار برگ ــای اقش رده ه
در ابتــدای ایــن مراســم مهنــدس پوربهرامی مســئول ســازمان 
ــرا رســیدن دهــه فجــر انقــاب  ضمــن تبریــک و تهنیــت  ف
اســامی و والدت بانــوی دوعالــم حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
ــف کشــور در دوران  ــای مختل ــان در عرصــه ه ــش زن ــه نق ب
ــا  ــزود: »انقــاب اســامی ب ــرد و اف ــد از انقــاب اشــاره ک بع
الگــو قــرار دادن شــخصیت قدســی حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیهــا بــرای بانــوان کشــور، شــاهد شــکوفایی اســتعداد هــای آنــان در 
همــه زمینــه هــای بخصــوص حــوزه علــم و دانــش شــده ایــم و امــروز بخــش قابــل توجهــی از مدیــران ارشــد و هیــات علمــی دانشــگاه هــا 

ــد.« ــوان محتــرم تشــکیل داده ان و مهندســین حــوزه عمــران و معمــاری را بان
وی  در ادامــه از بانــوان بســیجی فرهیختــه کــه در عرصه هــای جهــادی، تخصصــی، فرهنگــی و اجتماعــی فعالیــت نمودنــد تقدیــر و تشــکر 
بعمــل آورد. همچنیــن در ایــن راســتا از خواهرانــی کــه در تدویــن خاطــرات رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس همــکاری داشــتند، تجلیــل شــد. 

تجلیــل از بانــوان مهنــدس ســازمان بســیج مهندســین  عمــران و 
معمــاری اســتان خوزســتان

به مناسبت فرارسیدن میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س(

مهندس شکاری از برگزاری جلسه بررسی مشکات محیط زیستی استان خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام، مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج 
از تشــکیل جلســه بررســی مشــکات زیســت محیطــی بــا  حضــور مهنــدس غامرضــا ابدالــی مدیــر کل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

ایــام خبــر داد. 
ایــن مراســم کــه  در محــل ســالن جلســات ســازمان برگــزار شــد، مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ضمــن تبریــک دهــه 
مبــارک فجــر و میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا) س( و بنیانگــذار کبیــر انقــاب اســامی،  بــه اهمیــت محیــط زیســت از دیــدگاه قــرآن و روایــت 
پرداخــت. ســپس مهنــدس ابدالــی مدیــر کل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــا تقدیــر از بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
بــرای تشــکیل ایــن جلســه، بــه خدمــات بســیج در بحــث بحران هــای طبیعــی و آتــش ســوزی جنــگل هــا اشــاره نمــود و بارزتریــن چالــش 
هــای اســتان در بحــث محیــط زیســتی بــه موضــوع ریزگردهــا و انباشــت نخالــه هــای ســاختمانی  و شــکار غیــر مجــاز در جــوار مــرز ایــران 

و عــراق اشــاره نمــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، جانمایــی اشــتباه بعضــی مجتمــع هــای  صنعتــی را از  دغدغــه هــای زیســت محیطــی برشــمرد و 
خواســتار حــل ایــن موضــوع بــا همــکاری همــه دســتگاه هــای اســتان شــد.  در ادامــه اعضــا کارگــروه دغدغــه هــای زیســت محیطــی خــود 

را بــا مدیــر کل در میــان گذاشــتند.

بررســی مشــکالت محیــط زیســتی اســتان ایــالم توســط ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان
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مهندس اژدری از برگزاری مراسم ازدواج دو زوج جوان کرمانی توسط سازمان متبوع خود خبر داد.
بــه پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان، مهنــدس اژدری در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج خاطــر نشــان کــرد: 
»در راســتای فعالیــت هــای ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و حاشــیه شــهرها، و جهــت 
ترویــج ســنت حســنه ازدواج آســان)علوی و فاطمــی(، در شــب میــاد باســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و بــه همــت کانون بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری شهرســتان کرمــان، مراســم ازدواج آســان دو زوج نیازمنــد در مســجد ابــو الفضــل )ع( محلــه کمتــر توســعه یافتــه بنــی هاشــم شــهر کرمــان 

برگــزار شــد.«
وی بــا توجــه بــه هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا مجموعــه هــای خیریــه و اســتفاده از ظرفیــت مهندســین خیــر ، کلیــه اقدامــات مربــوط بــه مراســم 
ازدواج ایــن زوج هــا )ســفره عقــد ، عاقــد و دفتــر خانــه ازدواج ؛ ماشــین عــروس؛ آرایشــگاه ، لبــاس عــروس ، فیلمبــردار و...( بصــورت رایگان در اختیــار زوج 

هــا قــرار داده شــد.
الزم بذکــر اســت بخشــی از جهیزیــه و وســایل زندگــی زوج ها)ازقبیــل ســرویس آشــپزخانه ، ظــروف و... ( بــه ارزش تقریبــی پنجــاه میلیــون ریــال بــرای 

هــر یــک از زوج هــا توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری تهیــه ، وبــه زوج هــا اهــداء گردیــد .

برگــزاری مراســم ازدواج آســان برای دو زوج توســط ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان کرمان

مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری مازنــدران از اجــرای 
رزمایــش کمــک مومنانــه خبــر داد.

بــه  پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان مازنــدران، مهندس 
امامــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج گفــت: »بمناســبت آغــاز دهــه فجــر و بــا همــکاری 
شــرکت عمــران و مســکن شــمال، 5۰ بســته کمــک معیشــتی  تهیــه  و بیــن خانــوار هــای 

آســیب دیــده از بیمــاری کرونــا توزیــع شــد.«
وی مجموع ارزش ریالی این بسته ها را 15۰ میلیون ریال اعام کرد.

مهندس امامی در گفتکو با خبر گزاری بسیج 

ــی از  ــه در یک ــک مومنان ــش کم ــوم رزمای ــه س مرحل
ــتای  ــن روس ــان و همچنی ــهر زنج ــروم ش ــات مح مح

ــد.  ــرا ش ــزج اج دی
بــه  پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان زنجــان، در راســتای تحقــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــری 
در خصــوص کمــک مومنانــه و اجــرای مرحلــه ســوم ایــن رزمایــش 
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــلیمانی، بس ــهید س ــرح ش ــب ط در قال
ــراد  ــا شناســایی روســتای محــروم و اف معمــاری اســتان زنجــان ب
محــروم براســاس بانــک اطاعــات موجــود اقــدام بــه توزیــع بســته 
ــن  ــو در بی ــی بیگل ــتان غن ــی در دهس ــتی  و آموزش ــای معیش ه

ــا  کــرد. افــراد آســیب دیــده از شــیوع ویــروس منحــوس کرون
در ایــن مرحلــه کــه بــا مســاعدت گــروه جهــادی شــهید 
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــر  و کان ــن قش ــتمخانی ای رس
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــان و س ــتان زنج ــاری شهرس معم
ــه ارزش حداقــل ســه  امــام  برگزارشــد، بســته هــای معیشــتی  ب
ــد  ــراد نیازمن ــیجیان در بیناف ــط بس ــه و توس ــال تهی ــون ری میلی

ــد. ــع گردی توزی

اجــرای رزمایــش طــرح کمــک 
مومنانــه در اســتان زنجــان

کمــک  بســته   50 اهــدا 
ــیب  ــراد آس ــه اف ــتی ب معیش
دیــده از بیمــاری کرونــا

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان  بس ــئول س مس
ــه  اســتان ایــام از اجــرای مرحلــه چهــارم رزمایــش مومنان

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــطح ای در س
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــع  ــیج از توزی ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب ــام، در گفتگ ــتان ای ــاری اس معم
۲۰۰ بســته کمــک معیشــتی بــه خانوارهــای کم برخــوردار شهرســتان 

ــر داد. ــام خب ای
وی در ایــن بــاره بــه خبرنــگار خبرگــزاری بســیج گفــت: »در ســالروز 
ــه  ــن مرحل ــرا)س( چهارمی ــه الزه ــرت فاطم ــا حض ــهادت ام ابیه ش
ــه بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ایــام  در  کمــک هــای مومنان
میــان نیازمنــدان توزیــع گردیــد. در ایــن مرحلــه از کمــک هــای مومنانــه 
کــه از طریــق مرکــز نیکــوکاری شــهید  حــاج قاســم ســلیمانی وابســته 
بــه بســیج مهندســین عمــران و معمــاری تهیــه و توزیــع شــدند تعــداد 
ــزار  ــته  15۰ ه ــر بس ــی ه ــه ارزش ریال ــی ک ــواد غذای ــته م ۲۰۰ بس
ــام  ــهر ای ــتمندان ش ــدان و مس ــان نیازمن ــد در می ــی باش ــان م توم

توزیــع گردیــد.«

ــتی  ــک معیش ــته کم ــع 200 بس توزی
ــت  ــی بضاع ــای ب ــوار ه ــن خان بی

ــالم ــتان ای اس
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مهندس شوهانی از برگزاری جلسه حمایت از کار آفرینی و اشتغال زایی استان کرمانشاه  خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه، مهــدس شــوهانی در گفتگــو بــا خبــر گــزاری 

بســیج از برگــزاری جلســه مشــترک مســئولین بانــک قــرض الحســنه رســالت و بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خبــر داد.
وی دربــاره جزئیــات ایــن جلســه بیــان داشــت: »در ایــن جلســه کــه در راســتای تحقــق شــعار جهــش تولیــد و حمایــت ازمهندســین  نخبــه، 
مختــرع و مبتکربرگــزار گردیــد، توافــق شــد کــه بانــک قــرض الحســنه رســالت بــرای تهیــه زیــر ســاخت هــا و امکانــات مــورد نیــاز مهندســین 

جویــای کار و توانمنــد در عرصــه تولیــد و اشــتغال زایــی از طریــق پرداخــت وام هــای قــرض الحســنه پشــتیبانی و حمایــت نمایــد.«

برگزاری جلسه حمایت از کار آفرینی و اشتغال زایی استان کرمانشاه

ــکات  ــع مش ــه رف ــزاری جلس ــان از برگ ــدس رحیمی مهن
ــر داد. ــرم خب ــا ح ــرم ت آزادراه ح

ــران  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــاع س ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
و معمــاری اســتان ســمنان، مهنــدس رحیمیــان در گفتگــو بــا 
ــکات آزادراه  ــی مش ــه  بررس ــزاری جلس ــیج  از برگ ــزاری بس خبرگ

ــر داد. ــرم  خب ــا ح ــرم ت ح
ــا  ــه ب ــن جلس ــت: »ای ــیج گف ــزاری بس ــه خبرگ ــاره ب ــن ب وی در ای
ــتان  ــت اس ــازی و اداره صم ــکن وشهرس ــئول اداره مس ــور مس حض
ــکات آزاد  ــل مش ــوص ح ــه در خص ــان مربوط ــمنان و کارشناس س
راه حــرم تــا حــرم در ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــد . همچنیــن  ــادل نظرگردی ــه راهــکار تب ــه ارائ تشــکیل و نســبت ب
مقــرر شــد جلســه مشــکات ایــن آزادراه  بــه  پیمانــکار پــروژه اعــام 

ــای الزم انجــام شــود.« ــری ه ــع آن پیگی ــع موان ــرای رف و ب

ــازمان  ــط س ــرم توس ــا ح ــرم ت ــکالت آزادراه ح ــع مش ــه رف ــزاری جلس برگ
ــمنان ــتان س ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس

مهندس شوهانی خبر داد
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اعضــای شــورای مرکــزی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در نشســتی صمیمانــه بــه تبــادل نظــر 
پیرامــون مباحــث مختلــف پرداختنــد.

ــا  ــط عمومــی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان، روز ۲8 بهمــن اعضــای شــورای مرکــزی ســازمان ب ــه گــزارش رواب ب
مســئولین ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان تشــکیل جلســه دادنــد. در ایــن نشســت صمیمانــه کــه بــه منظــور هــم افزایــی 
در راســتای نیــل بــه اهــداف ســازمان برگــزار گردیــد، اعضــای شــورای مرکــزی و مســئولین ســازمان بــه بیــان نــکات و دیــدگاه هــای خــود در 

حــوزه هــای تخصصــی پرداختنــد.
مهنــدس پوربهرامــی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در ایــن نشســت گزارشــی از اقدامــات ســازمان در شــش 
ماهــه دوم ســال ارائــه داد. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری رزمایــش کمکهــای مومنانــه در روز مهنــدس و اقدامــات انجــام شــده بــه منظــور 
هرچــه بهتــر و باشــکوه تــر برگــزار شــدن آن، حمایــت از کارگــران ســاختمانی را هــدف اصلــی ایــن رزمایــش بیــان، و از اعضــای شــورای مرکــزی 

بــه منظــور شــرکت در ایــن برنامــه دعــوت نمودنــد. 
همچنیــن بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، در ایــن نشســت مســئول واحــد خواهــران ســازمان بســیج مهندســین گزارشــی از اقدامــات واحــد 
خواهــران ارائــه دادنــد. در انتهــای ایــن نشســت، اعضــای شــورای مرکــزی ســازمان گزارشــاتی را در حــوزه تخصصــی خویــش ارائــه و ســایر اعضــا 

را در جریــان فعالیتهــای مجموعــه هــای تحــت نظــارت خــود قــرار دادنــد. 

برگزاری جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین 
عمران و معماری خوزستان

واحــد  توســط  مشــاوره  و  روانشناســی  مرکــز 
ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــران بس خواه

اســتان خوزســتان راه انــدازی شــد.
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عمــران و معمــاری خوزســتان در راســتای تحقــق بخشــی از 
رســالت ســازمان بســیج مســتضعفین در ســرفصل اجتماعــی 
و تحقــق اهــداف ایــن ســرفصل در ســال جــاری بــه همــت 
واحــد خواهــران ســازمان و بــا هماهنگــی یکــی از معتبرترین 
واحــد  اهــواز،  در  مشــاوره  و  روانشناســی  کلینیک هــای 
روانشناســی و مشــاوره در محــل ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری ایجــاد و جلســات هفتگــی آن هم اکنــون 

در حــال برگــزاری اســت.
مســئول واحــد خواهــران ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
ــرد:  ــن خصــوص خاطرنشــان ک ــتان در ای ــاری خوزس و معم
»ایــن جلســات بــا برنامه ریــزی و هماهنگــی و موافقــت 
مســئول کلینیــک بــه صــورت هفتگــی و رایــگان و در 
ــم  ــه تحکی ــی از جمل ــردی و اجتماع ــف ف ــای مختل حوزه ه
ــدآوری و  ــش آن، فرزن ــاق و کاه ــری از ط ــواده، جلوگی خان
ــر  ــق ب ــای منطب ــوزه ه ــایر ح ــی و س ــروری، تحصیل فرزندپ
ســرفصل اجتماعــی ســازمان بســیج پایه ریــزی شــده اســت.«

 در راستای تحقق بخشی از رسالت سازمان بسیج مستضعفین در سرفصل اجتماعی صورت گرفت  

ــران  ــد خواه ــط واح ــاوره توس ــی و مش ــز روانشناس ــدازی مرک راه ان
ــتان  ــتان خوزس ــاری اس ــران ومعم ــین عم ــیج مهندس بس
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بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر و بــا برنامــه ریــزی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کهکیلویــه 
ــای  ــارت و اعض ــروه نظ ــاختمان، کارگ ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــت س ــور ریاس ــا حض ــه ب ــدار صمیمان ــد، دی ــر احم و بوی
ــدل  ــردار خرم ــا س ــگاه  ب ــاتید دانش ــتانداری، اس ــتایی اس ــهری و روس ــور ش ــورا و ام ــرکل ش ــه ورز، مدی ــت اندیش هیئ

فرمانــده ســپاه فتــح اســتان صــورت گرفــت.
ــا تــاوت   ــدار کــه ب ــه و بویراحمــد، در ایــن دی ــگاه اطــاع ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کهگیلوی ــه گــزارش پای ب
ــی و  ــدم و خــوش آمدگوی ــر مق ــاز شــد مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ضمــن عــرض خی ــم آغ ــرآن کری ــد از ق ــی چن آیات
همچنیــن تبریــک بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر، گزارشــی از فعالیــت هــای بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  در یــک ســال گذشــته 

و اهــداف آنهــا  را بــه اســتحضار ســردار خرمــدل و اعضــای حاضــر در جلســه رســاند.
مهنــدس وحیــد مهــر در ادامــه بــه نقــش مهندســین بســیجی در توســعه و پیشــرفت اســتان اشــاره کــرد و بیــان داشــت: »نــگاه مهندســی 
سرشــار از خاقیــت، نــوآوری، شــجاعت در تصمیــم گیــری ورود بــه عرصــه هــای جدیــد علمــی اســت کــه بــرای ســاختن اســتان بایــد چنیــن 

نگاهــی در میــان مهندســین بســیجی وجــود داشــته باشــد.«
ــرد و  ــره ســازمان نظــام مهندســی و ادارات تشــکر ک ــت مدی ــا هیئ ــل بســیار خــوب بســیج مهندســین ب ــه از همــکاری و تعام وی در ادام
بیــان داشــت: »در یــک ســال گذشــته ســازمان بســیج مهندســین ۴۰۰۰۰ عــدد ماســک تهیــه و در اختیــار افــراد نیازمنــد قــرار داده اســت 
ــی کــرده اســت.« ــع از ادارات و ســاختمانها و فضاهــای آموزشــی را ضدعفون ــدازی کارگاه ضدعفونــی 15۲۰۰۰ مترمرب ــا راه ان و همچنیــن ب

مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان در ادامــه ســخنان بــه موضــوع رزمایــش کمــک مومنانــه اشــاره کــرد  و بیــان 
داشــت: »در بحــث کمــک هــای مومنانــه تاکنــون قریــب بــه  ســی میلیــون  ریــال بســته معیشــتی  تهیــه و در اختیــار افــراد آســیب دیــده 
قــرار داده شــد. همچنیــن در یــک ســال گذشــته 8۶ خانــواده بــی بضاعــت جهــت تخفیــف و کاهــش هزینــه 5۰ تــا ۷۰ درصــدی بــه نظــام 

مهندســی و بنیــاد مســکن معرفــی شــدند.«
وی گفــت: »بــا تعامــل خوبــی کــه بــا ســازمان نظــام مهندســی داشــته ایــم، ۴۰ نفــر از مهندســین بســیجی بــرای دریافــت وام پنجــاه میلیــون 
ریالــی بــا کارمــزد۴ درصــد بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند. در بحــث مطالبــه گــری تــا کنــون ســه جلســه بــا شــورای اســامی شــهر 
یاســوج و شــهرداری پیرامــون کمیســیون مــاده 1۰۰ و تخلفــات غیــر مجــاز برگــزار کردیــم کــه تــا کنــون نتایــج خوبــی بــه همــراه داشــته 

» ست. ا

دیــدار اعضــای ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  اســتان  
کهکیلویــه و بویــر احمــد بــا فرماندهــی ســپاه اســتان
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در  معــامری  و  عمــران  مهندســین  بســیج  ســازمان  مهنــدس،  روز  مناســب  بــه 

آمــد. ســاز  و  ســاخت  و  حــوزه  در  خــود  همــکاران  یــاری  بــه  تحســین،  قابــل  اقدامــی 

در ایــن رزمایــش کمــک مومنانــه، پویشــی بــا عنوان »هــر مهندس یک خانــواده« راه اندازی و هزاران بســته کمک معیشــتی 

و کارت هدیــه تهیــه شــده اســت  کــه از تاریــخ 5 الــی 20 اســفندماه بیــن کارگــران ســاختامنی توزیــع و اهــدا خواهــد شــد. 

در اقدامــی قابــل تحســین و بــه مناســبت فــرا رســیدن روز مهنــدس، بــه یــاری کارگــران ســاختمانی آســیب 
دیــده از بیمــاری کرونــا خواهیــم رفــت

#هر_مهندس _یک_خانواده

جهت بازدید از سایت رسمی سازمان اسکن کنید

جهت بازدید از کانال رسمی سازمان اسکن کنید 


