
ماهنامه الکرتونیکی سازمان بسیج مهندسین

 ،FEB_MAR2021 ،1442رجب_شـعبان مـاه 1399،  اسـفنده 

شـاره نوزدهـم

عمران و معماری

نوروز1400
با مردم، د رکنار مردم، همراه مردم

در این شماره می خوانید:

برگزاری همایش روز مهندس در سراسر کشور

توزیع صدها پرس غذای گرم بین نیازمندان

اجرای طرح عمران روستا

اجرای پویش #هر_مهندس_یک_خانواده در استانها

مهندس ایلخان در همایش روز مهندس:
ــای  ــک ه ــش کم ــه رزمای ــان ب ــارد توم ــاص دو میلی اختص

ــه مومنان

دکتر مهدی چمران در همایش روز مهندس:
ــکالت  ــور را از مش ــم کش ــی توانی ــود م ــه خ ــکا ب ــا ات ب

ــم ــا کنی ره

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی:
مسـابقه بـزرگ طراحـی ائمـه بقیـع با حضـور اسـاتید و 

دانشـجویان رشـته معمـاری برگـزار می شـود
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مهندس ایلخان در همایش روز مهندس مطرح کرد

اختصاص دو میلیارد تومان به رزمایش کمک های مومنانه
 آغاز پویش سراسری #هر_مهندس_یک _خانواده

مهنــدس محمــود ایلخــان گفــت: تاکنــون مبلــغ قریــب بــه  دو میلیــارد تومــان توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری در قالــب رزمایــش کمــک هــای مومنانــه  جمــع آوری و در میــان نیازمنــدان توزیــع شــده اســت.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری، مراســم آغــاز پویــش کمــک هــای مومنانــه بــه یــاد شــهدای مهنــدس 
ــا رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی در محــل مســجد قــدس فــرودگاه  ــا روز ملــی مهنــدس ب دفــاع مقــدس و جبهــه مقاومــت، مصــادف ب
مهرآبــاد توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری و بــا حضــور و ســخنرانی مهنــدس مهــدی چمــران رئیــس ســابق شــورای شــهر 

تهــران و محمــود ایلخــان مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  برگــزار شــد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در ایــن مراســم اظهــار داشــت: »انقــاب اســامی پــر از شــگفتی هــا اســت. یکــی از ایــن 

شــگفتی هــا بســیج اســت.«
مهنــدس ایلخــان بــا بیــان ایــن کــه بســیجیان در تمامــی عرصــه هــا شــگفتی آفریدنــد, افــزود: »اندیشــه ی بســیجی باعــث ایجــاد شــگفتی و 

بهــت زدگــی دشــمنان شــده اســت.«
وی بــا بیــان ایــن کــه شکســت دشــمنان مرهــون فرامیــن رهبــری و حمایــت هــای مــردم اســت گفــت: »وقتــی از بســیج صحبــت مــی کنیــم 

منظــور مــردم اســت و مــردم همیشــه در صحنــه هســتند.«
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری بــا اشــاره بــه کمــک هــای مردمــی در همــه زمینــه هــا از جملــه زمینــه بهداشــت اذعــان 
داشــت: »تاکنــون قریــب بــه ۲ میلیــارد تومــان توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در قالــب کمــک هــای مومنانــه جمــع آوری 

و در میــان نیازمنــدان توزیــع شــده اســت.«
وی بــا بیــان ایــن کــه ناکامــی دشــمنان مرهــون فرامیــن رهبــری و حمایــت هــای مــردم اســت؛ در ادامــه افــزود: »در بســیج مهندســین عمــران 

و معمــاری دو محــور اصلــی گــروه هــای تخصصــی و فعالیــت هــای جهــادی گــروه هــای عمرانــی روســتا هــا وجــود دارد.«
مهنــدس ایلخــان در پایــان بــا اشــاره بــه تحریــم هــای ۴۲ ســاله بــی رحمانــه علیــه ملــت ایــران خاطــر نشــان: »امــروز صنعــت هوانــوردی بــا 

کمــک و همــت بســیجیان در ایــن حــوزه توانســته اســت روی پــای خــود بایســتد.«

 الزم به ذکر است این پویش با شعار هر مهندس یک خانواده از تاریخ ۵ تا ۲۰ اسفند در سطح کشور برگزار می شود.
تا کنون ۳۵۰۰۰ بسته معیشتی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری جمع آوری شده است.

جمع آوری بسته های معیشتی در این پویش تا روز بیستم اسفند ادامه دارد.
توزیــع ایــن بســته هــا بــه عنــوان کمــک هــای مومنانــه و عیدانــه بیــن خانــواده هــای نیازمنــد از روز ۲۱ بهمــن تــا روز هــای پایانــی ســال صــورت 

ــرد. می گی
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دکتر مهدی چمران :

ــا  ــکالت ره ــور را از مش ــم کش ــی توانی ــود م ــه خ ــکا ب ــا ات ب
ــم کنی

مهنــدس مهــدی چمــران بــا بیــان ایــن کــه بــا اتــکا بــه خــود مــی توانیــم کشــور را از مشــکالت رهــا کنیــم؛ گفــت: چشــم 
دوختــن بــه آن طــرف آب هــا اســت کــه مــا را دچــار مســائل و مشــکالت کنونــی کــرده اســت.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری، مهــدی چمــران رئیــس ســابق شــورای شــهر تهــران در مراســم پویــش 
ملــی کمــک هــای مومنانــه بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اظهــار داشــت: »اگــر علــی وار بــه ســوی خداونــد علــی  حرکــت کنیــم قطعــا 

دنیــا بــه جــای بهتــری تبدیــل خواهــد شــد.«
وی بــا بیــان ایــن کــه در طــول جنــگ ابتــکارات مهندســین بســیجی بســیار مفیــد و گــره گشــا بــود، افــزود: مهندســین بــا ذات پــاک خــود و بدون 

منــت بــه کمــک رزمنــده هــا آمدند.پــل اروندشــیر و پــل صاحــب زمــان نیــز از جملــه ایــن کمــک هــا و ابتــکارات  بودنــد.
رئیس سابق شورای شهر تهران در ادامه بیان داشت: »مسیری که امروز در پیش داریم استقال در تولید هر چیزی است.«

ــرای اســتفاده از  ــا بیــان ایــن کــه تــوان و ظرفیــت مــا بســیار فراتــر از وضعیــت فعلــی اســت افــزود:»روش روان و خــط مشــی درســتی ب وی ب
ــدارد.« ابتــکارات مهندســان جوانمــان وجــود ن

ــا اتــکا بــه خــود مــی توانیــم کشــور را از مشــکات رهــا کنیــم؛ گفــت: »چشــم دوختــن بــه آن  ــا بیــان ایــن کــه ب مهنــدس مهــدی چمــران ب
طــرف آب هــا اســت کــه مــا را دچــار مســائل و مشــکات کنونــی کــرده اســت.« وی افــزود »:جهــاد هــای خودکفایــی باعــث پیشــرفت حــوزه 

پژوهــش شــده انــد.«
رئیــس ســابق شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه ضــرورت پیشــرفت در زمینــه هــای پژوهشــی تصریــح کــرد: »معطــل خارجــی هــا و غربــی هــا 

شــدن کمکــی بــه مــا نخواهــد کــرد و زیــر لبخنــد هــای مرمــوز و منافقانــه غربــی هــا چیــزی جــز دشــمنی نیســت.«
وی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص پیشــرفت و خودکفایــی علمــی در ادامــه اظهــار داشــت: »پیشــرفت مــا تــا جایــی 

بایــد ادامــه داشــته باشــد کــه روزی مــردم جهــان بــرای یادگیــری علــم ایرانیــان فارســی را بیاموزنــد.«
چمــران بــا بیــان ایــن کــه در دفــاع مقــدس نشــان داده شــد کــه مــا میتوانیــم اذعــان داشــت: »امــروز هــم بــه جایــی رســیده ایــم کــه گــران 

قیمــت تریــن پهپــاد دشــمنان را ســرنگون کردیــم.«
وی بــه اســتقال ملــی ایــران پــس از انقــاب اســامی اشــاره کــرد و در پایــان افــزود: »علــت اصلــی همــه هجــوم هــا و دشــمنی هــا، اســتقال و 

عــزت ملــت ایــران اســت.«
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مســئول فرهنگــی ســازمان بســیج 
ــیوه   ــاری ش ــران و معم ــین عم مهندس
ــرای شــرکت  دریافــت کمــک مردمــی ب
ــک  ــدس ی ــر مهن ــی ه ــش مردم در پوی

ــرد.  ــالم ک ــواده را اع خان
ــیج  ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
مهنــدس  معمــاری،  و  عمــران  مهندســین 
یونــس پاینــده بــا اشــاره بــه راه انــدازی پویــش 
سراســری #هر_مهندس_یک_خانــواده بیــان 
داشــت: »ایــن پویــش از ۵ اســفنده مــاه و بــه 
مناســبت روز مهنــدس تــا آخــر ســال جــاری 
ادامــه خواهــد داشــت و تــاش داریــم کــه در 
ــتی  ــکات معیش ــی از مش ــش بخش ــن پوی ای
افــراد آســیب دیــده از بیمــاری منحــوس 
کرونــا بــا اولویــت کارگــران ســاختمانی را 

ــم.« ــش دهی کاه
وی در ادامــه ســخنان خــود  بــا توجــه بــه عاقــه و محبتــی کــه از ســوی   مــردم عزیــز بــرای شــرکت در ایــن پویــش دارنــد گفت:»تماس هــا 
و درخواســت های بســیاری بــرای چگونگــی مشــارکت مــردم بــرای شــرکت در ایــن پویــش داشــتیم  کــه از ایــن رو ســازمان بســیج مهندســین 
ــیج  ــازمان بس ــه س ــوادث غیر مترقب ــوادث ح ــام "ح ــه ن ــپه  را ب ــک س ــزد بان ــاب  ۵۱۵۱8۱8۰86۰۱۱  ن ــماره حس ــاری ش ــران و معم عم

مســتضعفین" را جهــت جمــع آوری کمــک هــای مردمــی اعــام نمــوده اســت.«
مســئول فرهنگــی ســازمان بســیج مهنســین عمــران و معمــاری  از مــردم خواســت کــه کمک هــای نقــدی خــود را صرفــا بــه ایــن شــماره واریــز 

کــرده و از واریــز وجــه بــه دیگــر شــماره حســاب ها و افــراد ناشــناس پرهیــز نماینــد.

مهندس پاینده اعالم کرد 

اعالم شماره حساب برای دریافت کمک های مردمی جهت 
پویش #هر_مهندس_یک_خانواده

ــش  ــتی در پوی ــک معیش ــته کم ــع  500 بس ــدی از توزی ــدس امی مهن
ــر داد. ــواده خب ــک خان ــدس ی هرمهن

ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  ــه گــزارش پای ب
ــم  ــت: »مراس ــزاری بســیج گف ــا خبرگ ــو ب ــدی در گفتگ ــن امی ــدس امی ــزد، مهن ی
ــاع مقــدس و مدافــع  ــاد شــهدای مهنــدس دف ــه ی ــه ب پویــش کمــک هــای مومنان
حــرم در شــهر یــزد بــا حضــور ســردار فرهنگدوســت دبیــر کل کنگــره ۴۰۰۰ شــهید 
اســتان یــزد، ســرهنگ دهقــان معــاون اجرایــی ســپاه الغدیــر یــزد، رئیــس ســازمان 
ــزد  ــه ای ی ــت اهلل خامن ــینیه آی ــین در حس ــی از مهندس ــی و جمع ــام مهندس نظ
ــه ارزش ۴۰  ــتی ب ــک معیش ــته کم ــه  ۱۳۰ بس ــن مرحل ــه در ای ــد ک ــزار ش برگ
میلیــون تومــان بیــن افــراد آســیب دیــده از بیمــاری کرونــا بــا محوریــت کارگــران 

ســاختمانی  توزیــع و اهــدا شــد.«
وی همچنیــن در ادامــه بیــان داشــت: » تعــداد 6۵ بــن خریــد بســته هــای معیشــتی  
ــون بســیج مهندســین  ــواده، از طــرف کان ــب برنامــه هــر مهنــدس یــک خان در قال
ــی  ــام مهندس ــکاری نظ ــا هم ــزد و ب ــتان ی ــتان اردکان اس ــی  شهرس ــهید فتاح ش

ســاختمان اردکان کــه از قبــل تهیــه شــده بــود جهــت توزیــع، در اختیــار امــام جمعــه محتــرم اردکان قــرار گرفــت.«
امیــدی در پایــان ســخنان خــود گفــت: »بــه همــت کانــون شهرســتان تفــت تعــداد 6۰ بســته معیشــتی بیــن خانــواده هــای  آســیب دیــده از 

بیمــار کرونــا توزیــع شــد و مابقــی بســته هــا توســط ســایر کانونهــا تــا پایــان ســال جــاری  توزیــع خواهــد شــد.«

مهندس امیدی خبر داد

توزیع 500 بسته کمک معیشتی در
 پویش #هر_مهندس_یک_خانواده  دراستان یزد
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مهنـدس شـوهانی از توزیـع 210 بسـته کمک معیشـتی به مناسـبت  هفتـه مهندس به کارگران آسـیب دیـده از بیمـاری کرونا 
داد. خبر 

بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی بسـیج مهندسـین عمران و معماری اسـتان کرمانشـاه، مهندس شـوهانی در گفتگـو با خبرگزاری بسـیج از توزیع 
۲۱۰بسـته کمـک معیشـتی به مناسـبت هفتـه مهندس به کارگران آسـیب دیـده از بیماری کرونـا خبر داد.

وی گفـت: »کانـون بسـیج مهندسـین عمران و معماری شهرسـتان سـنقر اسـتان کرمانشـاه در ادامه سلسـله برنامه های عمومـی و تخصصی خود 
در راسـتای گرامیداشـت روز ملـی مهنـدس و در قالـب پویـش هر مهندس یک خانـواده اقدام به تهیه و توزیع ۵۰ بسـته معیشـتی در بین خانواده 

هـای نیازمنـد و کارگران سـاختمانی آسـیب دیده از ویـروس کرونا نمود.«
شـوهانی همچنیـن ازاهـدا ۳۰ بسـته کمـک  معیشـتی به کارگران  سـاختمانی آسـیب دیده از بیمـاری کرونـا در قالب رزمایش کمـک مومنانه به 

همت کانون بسـیج شهرسـتان هرسـین خبر داد.
مسـئول سـازمان بسـیج مهندسـین عمران و معماری اسـتان کرمانشـاه در ادامه سلسـله برنامه ها و اقدامات خود در راسـتای گرامیداشـت هفته 
مهنـدس خاطـر نشـان کـرد:  »انجمـن مهندسـین خیر کانون بسـیج اسـام آبـاد غرب و جوانـرود نیز  اقـدام به تهیه و توزیع8۰ بسـته  معیشـتی 
، لـوازم التحریـرو  بسـته هـای بهداشـتی در بیـن نیازمنـدان و کارگـران سـاختمانی نمـوده اسـت. ایـن کمـک هـا و برنامه ها در سـطح اسـتان تا 
انتهـای سـال  تـداوم خواهـد داشـت و تـاش می شـود ازحداکثر ظرفیت مهندسـین بسـیجی و خیریـن برای کمک بـه رفع مشـکات نیازمندان 

و کارگـران سـاختمانی بهـره بـرداری  الزم بعمل آید.«
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بیـان داشـت: » مراسـم گرامیداشـت روز ملـی مهنـدس بـه همت کانـون  بسـیج شهرسـتان گیانغرب با 
حضـور امـام جمعـه  شهرسـتان، فرمانده ناحیه، نظام مهندسـی سـاختمان و تعدادی از مدیران شهرسـتان  برگزار شـد. در این مراسـم سـخنرانان 
در خصـوص نقـش مهندسـین در دوران دفـاع مقـدس و همچنیـن در طـول عمـر بـا برکت انقاب اسـامی بـه ایراد سـخن پرداختنـد و در ادامه 
مراسـم بخشـی از فعالیـت هـا و تعامـات  کانـون مهندسـین بانظـام مهندسـی و ادارات مرتبـط در حـوزه عمـران و معمـاری بیـان گردیـد و از  
بسـیجیان تاثیـر گـذار و فعـال در حـوزه عمـران روسـتا و کارگروههـای تخصصـی و گروه جهـادی تجلیل بـه عمل آمد و در راسـتای آغـاز پویش 

هـر مهنـدس یـک خانـواده، ۵۰ بسـته کمـک  معیشـتی در بیـن کارگران و افـراد نیازمنـد توزیع و اهدا شـد.
مهنـدس شـوهانی برگـزاری کارگـروه هـای تخصصـی بـا محوریـت شناسـایی و حـل مسـایل و مشـکات شـهر و روسـتا را از دیگـر برنامـه هـای 
گرامیداشـت هفتـه مهنـدس اعـام کـرد و بیـان داشـت: »طرح عمـران روسـتا نیزبه همت گـروه های جهـادی در۱۱روسـتای تحت پوشـش این 
طـرح در حـال اجـرا و پیگیـری مـی باشـد کـه هـدف آن توسـعه و ایجـاد زیر سـاخت هـا و کمک به رفـع محرومیـت  روسـتاها به منظـور ایجاد 
انگیـزه بـرای تـداوم و مانـدگاری سـاکنین  و رونق زندگی روسـتائیان می باشـد.«  وی در پایان گزارش خود بیان داشـت که ۱۱کانون شهرسـتانی 
در پویـش هـر مهنـدس یـک خانواده  شـرکت فعال دارند و بسـته های معیشـتی, بهداشـتی و آموزشـی در بین نیازمنـدان تهیـه و توزیع خواهند 

نمود.

پویش #هر_مهندس_یک_خانواده در استان کرمانشاه برگزار شد

توزیع 210 بسـته معیشـتی در بین خانواده های نیازمنـد و کارگران 
نی ختما سا
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مهندس شکاری  بیان کرد
اجرای پویش #هر_مهندس_یک_خانواده در استان ایالم

مسـئول بسـیج مهندسـین عمـران و معماری اسـتان 
ایـالم  از توزیع 50 بسـته کمک معیشـتی به مناسـبت 

داد. مهنـدس خبر  روز 
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـاني بسـیج مهندسـین عمـران و 
معماري اسـتان ایـام، مهندس رحمت اهلل شـکاری در گفتگو با 
خبرگزاری بسیج از برگزاری پویش #هر_مهندس_یک_خانواده 
خبـر داد و خاطـر نشـان کـرد: » در پویـش ملـی روز مهندس، 
بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری اسـتان ایام  تعـداد ۵۰ 
بسـته معیشـتی بـه همراه گوشـت گـرم در میان مسـتمندان و 
کارگـران بـی بضاعـت سـاختمانی توزیع نمـود، در ایـن برنامه 
کـه در آسـتانه والدت بـا سـعادت مولـی الموحدیـن حضـرت 
علـی) ع(  و روز پـدر برگزار شـد تعداد ۴  راس گوسـفند ذبح و 
گوشـت آنهـا بسـته بنـدی و  به همـراه اقام خوراکـی دیگر در 
میـان کارگـران سـاختمانی که بـه علت ببیمـاری کرونـا دچار 

مشـکات معیشـتی شـدند توزیع گردید.«
دیـدار کارگـروه هـای تخصصـی سـازمان بسـیج  مهندسـین 
عمـران و معمـاری اسـتان  بـا فرمانـده سـپاه امیرالمؤمنین)ع(

دیدارشـورای  بـه  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
تخصصی  سـازمان بسـیج مهندسـین عمران و معماری اسـتان 
بـا فرمانـده سـپاه امیـر المومنیـن علیه السـام اشـاره کرد و بیان داشـت: »مسـئولین کارگروه های تخصصی و شـورای سـازمان بسـیج مهندسـین 
عمـران و معمـاری بـه همـراه جمعـی از اعضا هیات رییسـه نظام مهندسـی سـاختمان به مناسـبت روز مهنـدس با فرمانـده سـپاه امیرالمؤمنین)ع( 
اسـتان ایـام دیـدار کردنـد. در این دیدار سـردار شـاکرمی با اشـاره به نقش نظام مهندسـی در توسـعه کشـور گفت: عمـل به قانـون و اجرای دقیق 

شـرح وظایـف  مهندسـی میتوانـد چالـش های حـوزه سـاختمان سـازی را مدیریـت کند.«
وی بـا اشـاره بـه پتانسـیل فنـی و تخصصی موجود، بهره گیری از مباحث مقررات ملی سـاختمان را در راسـتای حفظ سـرمایه های ملی و آسـایش 

شـهروندان موثر خواند.
همچنیـن مهنـدس عسـکری، رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان ایـام نیز در ایـن دیدار از بسـیج مهندسـین عمـران و معماری به 
عنـوان یکـی از بـازوان توانمنـد در گـردش چـرخ صنعـت نام بـرد و گفت: »صنعـت سـاختمان یکـی از مهم تریـن و اساسـی ترین ارکان اقتصادی و 

است.« اشـتغال زایی 
مدیـر کل سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان نیز در ایـن برنامه از تاش های بسـیجیان در ترویج فرهنـگ حفاظت از محیط زیسـت و حضور 

بـه موقـع در بحـران ها و به خصـوص مهار آتش سـوزی هـا قدردانی کرد.
اهدا خون توسط اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان

رحمـت اهلل شـکاری  در بخـش دیگـری از گفتگـوی خـود بـا خبرگـزاری بسـیج از  اهـدای خون بـه بیمـاران نیازمند اسـتان خبـر داد و  در دوران 
بیمـاری منحـوس کرونـا، بـا توجـه کمبـود خـون و فـرآورده هـای خونـی، اهدا خـون را اقدامی انسـان دوسـتانه برشـمرد و بـا توجه به  نیـاز مبرم 
بیمـاران بـه خـون، آنـرا وظیفـه شـرعی  همـه آحـاد جامعه  دانسـته و آمادگی خـود را جهـت ترویج فرهنـگ اهدای خـون در بین جامعـه هدف را 

اعـام نمود.
بررسی ساخت و سازهای غیر مجاز شهری با حضور معاون دادستان مرکز استان

 مسئول  سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان ایام در ادامه سخنان خود گفت: » با همکاری معاون جهاد علمی و فناوری سپاه امیر المومنین
) ع( اسـتان ایـام، کارگـروه مدیریـت شـهری بـا موضـوع بررسـی سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز و تخلفات کمیسـیون مـاده ۱۰۰ شـهرداری ها با 
حضـور  تعـدادی از مسـئولین و اسـاتید دانشـگاه ها، مهندسـان بسـیجی و معاون دادسـتان مرکز اسـتان در دانشـگاه علمـی کاربردی ایـام برگزار 

شد.«
وی خاطرنشـان کـرد: » در ایـن جلسـه بـه تشـریح ابعـاد مختلـف تخلفات حوزه شـهری و تغییر کاربـری اراضی و حـذف پارکینگ و... اشـاره و پس 
از بحـث و تبـادل نظـر اسـاتید و مهندسـان بسـیجی، دکتـر امیـری مقـدم، معاون دادسـتان مرکز اسـتان به تشـریح  اقدامـات دادسـتانی در زمینه 

احیـای حقـوق عامـه و جلوگیـری از  سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز اشـاره و ضعف هـای مدیریتی و تـرک فعل مدیـران را  زمینه سـاز تخلف  
نامیـد و از مصوبـات کارگـروه های تخصصی  بسـیج مهندسـین عمران اسـتقبال نمود و طرح جامع ترافیک، مشـکات حاشـیه نشـینی، سـاماندهی 

مشـاغل غیـر رسـمی و برخـورد با متخلفـان و زمین خـواران را از اولویت های دادسـتانی ایام  برشـمرد.«
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مهندس امامی بیان کرد

اسـتان مازنـدران پیشـتاز خدمت رسـانی در طـرح عمران روسـتا در 
کشـور اسـت / اجرای پویـش #هر_مهندس_یـک_ خانواده در اسـتان 

مازندران
مسـئول سـازمان بسـیج مهندسـین عمـران و معماری اسـتان مازنـدران در گفتگـو با یک نشـریه اسـتانی به تشـریح اقدامات 

انجام شـده توسـط سـازمان متبوع خـود پرداخت.
سـازمان بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری در واقـع یکـی از اقشـار سـازمان بسـیج اسـت کـه بـا هـدف فعالیـت مشـترک و منسـجم نیروهای 
بسـیجی در حـوزه عمـران و معمـاری تشـکیل شـده تـا بتوانـد در آبادانـی و پیشـرفت جامعـه نقـش آفرینی کنـد. فعالیـت هـای محرومیت زدایی 
ایـن سـازمان در سـال گذشـته با سـازمان بسـیج سـازندگی در قالـب اردوهـای جهادی بصورت مشـترک بـود اما در سـال جاری اقدامـات عمرانی 
محرومیت زدایـی بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری مسـتقل و در قالـب طرح هر شهرسـتان یک روسـتا اجرایی شـد. به جهت آشـنایی بیشـتر 
بـا فعالیـت هـای بسـیج مهندسـین بـه بهانـه روز مهندس با محمدعلی امامی مسـئول بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری مازنـدران گفت و گو 

کردیم.
کارکرد و دلیل تشکیل بسیج مهندسین عمران و معماری چه بوده است؟

بسـیج در تمـام ابعـاد مـی توانـد ورود پیـدا کنـد، در واقع در اموراتـی که نظـام و دولت نیازمند حمایت بیشـتر اسـت نیروهای بسـیجی ورود پیدا 
مـی کننـد چـون نـگاه بسـیج دو بخـش عمومی و تخصصی اسـت. در بخش عمومی همه ی اقشـار بسـیج یـک ماموریت را دارند کـه بحث جذب و 
سـازماندهی و بکارگیری حوزه های مختلف اسـت، آنچه که سـازمان بسـیج مهندسـین عمران و معماری را از سـایر سـازمان های اقشـاری بسـیج 
جـدا مـی کنـد کارکردهـای تخصصـی آن اسـت.در حـوزه هـای تخصصـی چنـد کار را انجـام مـی دهیم. یکـی بحث خدمـت رسـانی و محرومیت 
زدایـی اسـت کـه یـک نـوع فعالیـت مربوط بـه افراد محروم می شـود و بخشـی هـم مربوط بـه مناطق محـروم می شـود.پنج کارگـروه تخصصی را 
تشـکیل دادیـم که مسـائل و مشـکات اساسـی اسـتان در حـوزه های تخصصـی در این کارگروه ها تحلیل و بررسـی می شـود و بعد هـم راجع به 
مسـئله مـورد نظـر همایـش هـا و نشسـت های تخصصی برگـزار می کنیم کـه بتوانیـم از متن این همایش ها و نشسـت هـا راهکارهـا و راهبردهای 
عملیاتـی را مطالبـه گـری کنیـم و هـم پیشـنهادات فنـی و تخصصـی را بـه دسـتگاه های متولـی ارائه دهیـم. در بحث حـوادث غیرمترقبـه که چه 
در سـطح اسـتان و چـه در سـطح ملـی اتفـاق مـی افتد مهندسـین مـا در این حوزه هـا نقش آفرینی مـی کنند و نقش خودشـان را ایفـا می کنند

رزمایش های کمک مومنانه نیز برگزار کردید.درمورد این هم توضیح بفرمایید؟
یـک بخشـی از کارهـای مـا حضـور فعـال در حوادث غیرمترقبه اسـت، در سـنوات گذشـته سـیل و زلزله چـه در اسـتان مازندران و چه در اسـتان 
هـای دیگـر مهندسـین مـا حضـور خیلـی فعالـی در بازسـازی مناطـق زلزله زده داشـتند ضمـن اینکه ما سـه واحد نیـز خودمان بـرای مددحویان 
کمیتـه امـداد سـاختیم وتحویـل دادیـم.از سـال گذشـته کـه بحث بیمـاری کرونـا پیش آمـد، مهندسـین بسـیجی در گام اول ضدعفونـی معابر  و  
توزیـع بسـته هـای معیشـتی، تامین ماسـک و شـیلد و سـایر اقـام بهداشـتی  را انجام دادنـد. متعاقـب آن بنا به فرمایـش مقام معظـم رهبری در 
بحـث رزمایـش کمـک مومنانـه، با تشـکیل انجمن مهندسـین خیر، در خصـوص تامین مایحتاج معیشـتی برای افراد بی بضاعت، از سـال گذشـته 

تاکنـون در مجمـوع ۵ میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون ریـال کمـک هـای معیشـتی را تهیه کردیـم و در بازه هـای زمانی مختلف توزیـع کردیم.
شـبکه هایی تحـت عنـوان مهندسـین جهادگـر راه انـدازی کردیـد  جهـت محرومیـت زدایـی، افـراد و مناطق، درخصـوص این 

شـبکه هـا نیـز توضیـح دهیـد چـه کارهایی صـورت گرفتـه و چـه برنامه هایـی پیش رو اسـت؟
 در حـوزه محرومیـت زدایـی و خدمـت رسـانی دونـوع فعالیـت داریـم، یکـی بـرای افراد محروم اسـت کـه در قالب انجمن مهندسـین خیـر این را 
سـازماندهی کردیـم لـذا افـرادی کـه تحت پوشـش کمیته امداد و بهزیسـتی هسـتند و برای سـاخت منازل مسـکونی تا سـقف حداکثـر ۱۰۰ متر 
مربـع مراجعـه میکننـد مـا خدمـات مهندسـی شـامل طراحـی  و نظـارت  رایـگان ارائـه مـی کنیم.برای سـاخت هـر سـاختمانی قبل از شـروع به 
سـاخت بایـد پروانـه سـاختمانی صـادر بشـود و پروانـه سـاختمانی نیـز هزینـه دارد و کـه بخشـی از این هزینـه حق الزحمه مهندسـین اسـت که  

بایـد پرداخت شـود.
در بسـیج مهندسـین در قالب مهندسـین خیر، مهندسـینی که داوطلب بودند برای قشـر مسـتضعف خدمت رسـانی کنند را سـازماندهی کردیم و 
پـروژه هایـی از بهزیسـتی و کمیتـه امـداد کـه مراجعـه میکنند  برای صـدور پروانه مهندسـین داوطلـب به صورت رایـگان این خدمات را به قشـر 
آسـیب پذیـر جامعـه ارائـه مـی دهنـد البتـه در ایـن مورد با سـازمانهای نظـام مهندسـی سـاختمان و نظـام کاردانی سـاختمان اسـتان هماهنگی 

الزم بعمـل آمده اسـت .
شـبکه  مهندسـین جهادگـر کـه گـروه هـای جهادی بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری  هسـتند  با مراجعـه به روسـتاهای محروم کـه ضریب 
محرومیـت آنـان در اسـتان مازنـدران از 6 بـه بـاال اسـت شناسـایی میشـود و گـروه هـای جهـادی پـس از احصا مشـکات عمرانی روسـتا  سـتاد 
پشـتیبانی از ایـن پـروژه هـا را شـکل  میدهنـد و در نهایـت بـا مشـارکت اهالـی روسـتا و نظـارت گروههـای جهـادی بسـیج مهندسـین عمران و 

معمـاری اقدامـات اجرایـی بعمل مـی آید.
 ادامه در صفحه ۷
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اجـرای پویـش #هر_مهندس_یـک_ خانـواده در اسـتان 
مازنـدران

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران  خبر داد

ادامه از صفحه 6
 الزم اسـت خدمتتـان عـرض کنـم  سـتاد پشـتیبانی بـرای تامیـن نیازمنـدی هـای پروژه های عمرانی اسـت که بخشـی توسـط خیرین اسـت و بخشـی هـم نهادهای 
حمایتی مثل سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان، سـازمان نظام کاردانی سـاختمان و شـرکت عمران و مسـکن شـمال اسـت دراین حوزه های محرومیت زدایی کمک 

مـی کننـد و بخشـی هم کـه عملیات اجرایی اسـت توسـط اهالی روسـتا انجام می شـود.
برای امسـال در تمام شهرسـتانهای اسـتان مازندران یک روسـتای محروم را مشـخص کردیم و با شناسـایی نیازمندی های عمرانی روسـتا و تشـکیل سـتاد پشـتیبانی 
اقدامـات الزم را انجـام مـی دهیـم. در شهرسـتان سـاری و بهشـهر پـروژه احداث اسـتخر آب و انتقال آب برای مصـارف بخش کشـاورزی را به اتمام رسـاندیم و در بقیه 

شهرسـتان ها نیـز در حال عملیات اجرایی هسـتیم
چه نوع پروژه هایی در این روستاهای محروم هر شهرستان انجام می شود ؟

پـروژه هایـی عمرانـی بـا اولویت شـعار سـال جهش تولید و اقتصاد مقاومتی و اشـتغالزایی باشـد. در شهرسـتان سـاری و بهشـهر پروژه هایـی که انجام دادیم بیشـتر در 
حـوزه کشـاورزی بـوده اسـت و مناطقـی را داشـتیم در روسـتاهای محـروم بـه جهت اینکه آب نداشـتند زمین های کشـاورزی آنجا یکسـال در میان کشـت می شـد و 
میـزان بهـره وری کشـت آنـان نیـز خیلـی کـم بوده اسـت و ما اولویـت را بحث انتقـال آب گذاشـتیم و ایجاد اسـتخرهای آب برای مسـائل کشـاورزی کـه در واقع یک 

پـروژه عمرانـی با نـگاه به تولید اسـت.
نقش مهندسین در توسعه استان چیست و چقدر اهمیت داده شده است ؟

بعضـی از پروژه هـا یـی کـه  در اسـتان شـروع مـی شـود کـه بنـا بـه دالیـل مختلـف  نیمـه تمـام مـی مانـد، بـرای اینکـه بتوانیـم بـه عنـوان یک مشـاور خوبـی کنار 
دسـتگاه های اجرایـی باشـیم در  کارگـروه هـای تخصصـی پـروژه هـای عمرانـی اسـتان را بـه جهـت ارائـه پیشـنهادات و راهکار بـه متولیان آسیب شناسـی مـی کنیم. 
پیشـنهادهای مهـم در قالـب نشسـت هـای تخصصـی به مدیران دسـتگاه های اجرایی ارائه می شـود. در بسـیج مهندسـین جـدای از اینکه افراد حقیقی عضو هسـتند، 
افـراد حقوقـی نیـز داریـم کـه صاحـب شـرکت هـای  بزرگ و بـا تجربه فنی و مهندسـی هسـتند.  با حداقـل هزینـه و گاهاً به صـورت کامًا رایـگان این بسـتر را آماده 

می کنیـم کـه مدیـران دسـتگاه های اجرایـی بتواننـد از ظرفیـت بسـیج مهندسـین در انجـام پروژه هـا در  توسـعه عمرانی اسـتان بهره مند شـوند .
بیشتر چه مواردی در در کارگروه ها به نتیجه رسیده است؟

در کارگـروه آب یـک بخشـی مربـوط مـی شـد به بحـث انتقال آب دریای خزر به اسـتان سـمنان که کمپین های مختلفی شـکل دادیـم و مکاتباتی را با دسـتگاه هایی 
کـه مرتبـط بـا ایـن موضـوع بودنـد انجـام دادیـم و راهکارهای پیشـنهادی بـرای اینکه اسـتان سـمنان بتوانـد از این مزایا اسـتفاده کنـد نیز داشـتیم. بـرای پروژه های 
سـاختمانی کـه تخلفـات سـاختمانی بـه وجـود مـی آیـد و در بحـث مراجع صـدور پروانه که تخلفات بسـیار زیـادی در این حـوزه در اسـتان داریم  ما کارگروه مسـکن 
را راه انـدازی کردیـم و ایـن کارگـروه در بحـث تخلفاتـی کـه در حـوزه مراجـع صدور پروانه صادر می شـود جلسـات مختلفی را گذاشـتند و پیشـنهادات مختلفـی ارائه 
و تاکیـد شـد کـه بایـد از شهرفروشـی جلوگیـری کنیـم چـون یکـی از مسـائل و مشـکات عمـده ای کـه به خصـوص در اسـتان مازنـدران در حـال وقوع اسـت بحث 

شهرفروشـی است
همچنیـن در کار گـروه محیـط زیسـت بحـث مشـکل زبالـه که در اسـتان به یـک معضل تبدیل شـده و در کار گروه مدیریت شـهری هـم بحث طرح هادی روسـتاهای 

فاقـد دهیار را بررسـی کردیم
ارتباط شما با نظام مهندسی چطور است و چه فعالیت های مشترکی را با هم انجام می دهید؟

سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان مازنـدران بـه عنـوان یـک تشـکل بزرگ مهندسـی اسـتان مازندران نقش بسـیار مهمـی در بخـش مهندسـی دارد و ما هم 
ارتباطـات بسـیار نزدیکـی بـا ایـن مجموعـه داریـم.در بحث انجمن مهندسـین خیر در قالب کارگروه نظام مهندسـی سـاختمان شـکل دادیـم که بتوانیـم از حمایت ها 
و پشـتوانه هـای نظـام مهندسـی نیـز برخـوردار باشـیم و در  انجمن مهندسـین خیر خدمات مهندسـی رایگان بـه محرومین جامعه در بدنه نظام مهندسـی سـاختمان 
نیـز شـکل گرفتـه اسـت. در بخـش کمک هـای مومنانه و در بخش سـاخت مناطق محرومین باز هم نظام مهندسـی سـاختمان در هـر دوره ای ارتباطات بسـیار خوبی 
را بـا بدنـه بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری داشـت ضمـن اینکه ما تفاهم بسـیار خوبی را با سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در حـوزه های مختلـف داریم مثا 
در حـوزه فرهنگـی مسـابقات قـرآن و عتـرت اسـتانی مهندسـی را بـه صـورت مشـترک داشـتیم، همایش پل بعثت شـاهکار مهندسـی جنـگ را به صورت مشـترک با 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان برگزار کردیم.در بحث بیماری کرونا نیز سـازمان نظام مهندسـی، سـاختمان شـماره ۲ را در اختیار سـتاد مبارزه با کرونا  دانشـگاه 
علـوم پزشـکی قـرار دادنـد کـه بـا هماهنگـی که ما بـا مجموعه این دوسـتان داشـتیم و همچنین کمک هـای نقدی و غیرنقـدی نیز در این حوزه ها دوسـتان داشـتند

در بخش توانمندسازی مهندسین چه اقدامی داشتید؟
در ایـن حـوزه بخشـی را بـه عنـوان توانمندسـازی  و مهـارت آمـوزی مهندسـین داریم.فـارغ التحصیـان دانشـگاهی مهـارت کافـی را بـرای ورود بـه بـازار کار ندارند، 
امـروزه نیـز بـرای ورود بـه بـازار کار نیازمند یکسـری مهارت هایی هسـت که باید داشـته باشـند،  . در بسـیج مهندسـین عمـران و معماری با اسـتفاده از مهندسـین و 
اسـاتیدمجربی کـه هسـتند و صاحـب شـرکت هـا و حرفـه های بزرگ هسـتند، از آن ظرفیت اسـتفاده مـی کنیم و دوره هـای توانمندسـازی و مهارت آمـوزی در قالب 
آنچـه کـه یـک مهنـدس بایـد بداند را آمـوزش می دهیم.به عنوان نمونه آشـنایی و کاربـرد برخی نرم افزارها برای مهندسـین عمـران و معماری یک نیاز ضروری اسـت 
بـرای اینکـه بتواننـد وارد بـازار کار شـوند و مـا ایـن ها را بـه صورت دوره هـای بلندمدت و کوتاه مدت بصـورت رایگان   برگزار مـی کنیم .در بخش مهـارت آموزی دوره 
هایـی را داریـم کـه مختـص بـه رشـته های تخصصـی خاصی اسـت. دوره هایی برای مهندسـین معماری، مکانیک، نقشـه کشـی و بـرق را داریم که به صـورت جداگانه 
اسـت و بخـش دیگـر فعالیـت هـای مـا مربـوط می شـود بـه آزمـون  پروانه اشـتغال که هرسـاله نظام مهندسـی آزمونـی را برگزار مـی کند بـرای اینکه پروانه اشـتغال 
بـه مهندسـین فاقـد پروانـه بدهـد. ایـن آزمـون ها علی رغم اینکه منابع باز اسـت ولی بسـیار سـخت هسـت که هرسـاله تعـداد کمی از شـرکت کننـدگان پذیرفته می 

شـوند کـه مـا دوره هـای آمادگـی آزمـون را نیـز بـرای اعضا بـه صورت کامـا رایگان برگـزار میکنیم تـا بتوانند بـرای آزمون هـا با آمادگی بیشـتر حضور پیـدا کنند.
و صحبت پایانی؟

تـاش مـی کنیـم تـا بخشـی از فشـارهایی کـه در حوزه های مختلـف به مردم بـه دالیل مختلف وارد شـده و ما با ظرفیتی که در بسـیج مهندسـین عمـران و معماری 
داریـم بتوانیـم از تمـام ظرفیـت هـا در جهت کم کردن مشـکات مردم اسـتفاده کنیم و در راسـتای بهبود وضعیت معیشـتی مردم نقـش آفرینی کنیم
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پویـش کمـک هـای مومنانـه بـه یـاد شـهدای مهنـدس دفـاع مقـدس و جبهه 
مقاومـت  مصادف با روز ملی مهندس توسـط سـازمان بسـیج مهندسـین عمران 

و معمـاری سـپاه امـام رضـا علیه السـالم برگزار شـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی سـازمان بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری اسـتان 
خراسـان رضـوی،  ایـن پویـش بـا شـعار هر مهنـدس حامی یـک خانـواده از تاریـخ ۵ تا ۲۰ 

اسـفند در سـطح کشـور برگزارمیشـود.
مهندس حنایی در گفتگو با خبرگزاری بسـیج گفت: »تا کنون ۲۰۰ بسـته کمک معیشـتی 
و به همراه بروشـور های عفاف و حجاب توسـط سـازمان بسـیج مهندسـین عمران و معماری و سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان خراسـان 
رضـوی و مهندسـین خیـر تهیـه و بیـن کارگـران سـاختمانی آسـیب دیـده از بیمـاری کرونا توزیع شـد.الزم بـه ذکر اسـت ارزش ریالی  هـر کدام از  

بسـته هـای کمک معیشـتی معادل چهـار میلیون ریال می باشـد.«

_یک_خانـواده  #هر_مهنـدس  پویـش  اجـرای 
و  عمـران  مهندسـین  بسـیج  سـازمان  توسـط 

رضـوی خراسـان  اسـتان  معمـاری 

مهنـدس پوربهرامی از توزیع هزار بسـته کمک معیشـتی 
در پویـش #هر_مهندس_یک_خانواده خبر داد.

به گزارش پایگاه اطاع رسـانی سـازمان بسـیج مهندسـین عمران 
و معماری اسـتان خوزسـتان، در راسـتای برگزاری و آغاز رزمایش 
کمکهـای مومنانـه به مناسـبت روز ملی مهندس و ایام با سـعادت 
والدت حضـرت علـی )ع(، توزیـع هـزار بسـته کمک معیشـتی در 
قالـب پویـش سراسـری هر مهندس یک خانواده در سـطح اسـتان 

در حال انجام اسـت.
در ایـن رزمایـش، جمعی از مهندسـین بسـیجی، خیریـن محترم، 
نماینـدگان هیئـت مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان 
و  مهندسـین صنعـت  بسـیج  اعضـای سـازمان  و  مدیـر  اسـتان، 
مهندسـین،  بسـیج  مرکـزی  شـورای  اعضـای  از  برخـی  معـدن، 
نمایندگان شـورای شـهر اهواز، مدیران کانونهای بسـیج مهندسین 
شهرسـتان ها و اعضـای سـتاد مرکزی سـازمان بسـیج مهندسـین 

عمـران و معمـاری خوزسـتان حضـور داشـتند.
در ایـن رزمایـش کـه در مجتمـع فرهنگـی فجر اهـواز و به صورت 
همزمـان در سراسـر اسـتان برگـزار شـد، مهنـدس پـور بهرامـی 
مسـئول سـازمان بسـیج مهندسـین عمـران و معماری خوزسـتان 
ضمـن خـوش آمدگویی بـه مدعویـن و حاضرین در ایـن رزمایش، 
گـزارش مختصری را از اقدامات و فعالیت های مهندسـین بسـیجی 

در سراسـر اسـتان خوزسـتان ارائه  داد.
وی در ادامـه گفـت: »برگـزاری ایـن رزمایـش در راسـتای اجـرای فرامیـن مقـام معظـم رهبـری مبنی بر پیاده سـازی سـبک زندگی مهـدوی، که 
عـدل و مسـاوات و برابـری از ارکان آن اسـت، بـوده و همچنیـن بنابـر دسـتور ریاسـت محتـرم سـازمان بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری این 
رزمایـش در راسـتای حمایـت از خانواده هـای کارگـران شـاغل در پروژه هـای عمرانـی، سـاختمانی و صنعتـی آسـیب دیـده از بیمـاری کرونا طرح 

ریـزی گردیده اسـت.«
مهنـدس پوربهرامـی همچنیـن ضمـن اشـاره بـه این موضوع که مجمع مهندسـین خّیر اسـتان، متولـی اصلی برگـزاری رزمایش هـا  و امور خیریه 
مـی باشـد ضمـن بیـان بخشـی از فعالیت هـای خیرخواهانـه این انجمـن در طی سـال، از کلیه عوامـل اجرایی و هیـات امنای مجمع، کمال تشـکر 

و قدردانـی را بـرای برگـزاری این رزمایش ابراز داشـت.
وی در پایـان سـخنان خـود  بـه تهیـه ۱۰۰۰ بسـته معیشـتی در مرحلـه اول این رزمایش اشـاره و بیان داشـت: »بـا همت مجمع مهندسـین خّیر 
خوزسـتان و بـه منظـور تحـت پوشـش قـرار دادن  تعـداد بیشـتری از خانواده هـای کم برخوردار بیشـتری، ایـن رزمایش ان شـاءاهلل تا انتهای سـال 

یافت.« ادامه خواهـد 

توزیع هزار بسته کمک معیشتی در سطح استان خوزستان
پویش #هر_مهندس_یک_خانواده  در استان خوزستان برگزار شد



w w w . o m r a n b a s i j . i r صفحه نهم  ماهنامه الکرتونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معاری اسفند 1399

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان قم بیان کرد:

توزیع 500 بسته کمک معیشتی در پویش #هر_مهندس_یک_خانواده

مسـئول سـازمان بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری اسـتان قـم در گفتگو با شـبکه اسـتانی نـور از اجـرای پویش سراسـری 
#هر_مهنـدس _یک_خانـواده بـا اولویـت کارگران سـاختمانی آسـیب دیـده از بیمـاری کرونا خبـر داد.

بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی بسـیج مهندسـین عمـران و معماری اسـتان قم،  مهندس حسـین نیکـوکام با حضـور در  برنامـه گفتگوی خبری 
شـبکه اسـتانی قم سـیمای نور در روز مهندس،عملکرد و برنامه های سـال 99 سـازمان بسـیج مهندسـین عمران و معماری را تشـریح کرد.

وی در ایـن گفتگـو بـا گرامیداشـت روز مهنـدس و رزمایـش کمـک مومنانـه تصریـح کرد: »بـا توجه به دسـتورمقام معظـم رهبری )مدظلـه العالی( 
مبنـی بـر کمـک بـه اقشـار آسـیب دیـده از بیمـاری کرونـا و دسـتورالعمل ریاسـت محتـرم سـازمان بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری ، پویش 
سراسـری هـر مهنـدس یـک خانـواده در ایـن اسـتان اجرا شـد که ان شـاهلل ایـن روند تا ریشـه کنی ایـن  بیمـاری از کشـور ادامه خواهد داشـت .«

وی در ادامـه گفـت: »در ایـن پویـش بـه همـت مهندسـین اسـتان قـم، ۵۰۰ بسـته کمـک معیشـتی پیش بینی شـده اسـت کـه ارزش هر کـدام از 
بسـته هـا چهـار میلیـون ریال  برآورد شـده اسـت.«

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه طـرح عمـران روسـتا اشـاره کرد و بیان داشـت: » طـرح عمران روسـتا یکی از طـرح های موفق سـازمان 
بسـیج در سراسـر کشـور اسـت که به همین منظور در اسـتان قم نیز خدمات شـایانی توسسـط مهندسـین بسـیجی در مناطق محروم انجام شـده 

است.«
نیکـو کام تعمیـر و بازسـازی منـازل مسـکونی مناطـق محـروم اسـتان قم، راه سـازی، پیاده رو سـازی و الیروبی سـد روسـتای کهندان و روسـتای 

نویـس را  از جملـه اقدمـات انجـام شـده در طرح عمران روسـتا برشـمرد.
وی همچنیـن  در خصـوص فعالیـت کارگروههـای تخصصـی بـرای کمـک بـه مدیریـت بهتـر شـهر و همـکاری بـا نهادهـا و سـازمانهای مربوطـه  
توضیحاتـی داد و بیـان کـرد: »کارگـروه مدیریـت شـهری و معمـاری اسـامی بـه موضـوع  بافت فرسـوده  وبافـت تاریخی شـهرقم  ورود کـرده و  با 

ارائـه  مشـورت هـای تخصصـی  بـه ارگان هـای مربوطـه  بـه  خصـوص شـهرداری  شـاهد تسـریع در رفـع مشـکات در حـوزه شـهری هسـتیم.«
دیدار جمعی از مسئولین  سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان قم با خانواده شهدا 

جمعی از مسـئولین  سـازمان بسـیج مهندسـین عمران و معماری اسـتان قم با حضور در منزل  شـهید مهندس مصطفی کریمی و شـهید مهندس 
حمیـد مختاربند  از مقام شـامخ شـهدا تجلیل کردند.

ایـن دیـدار بـا حضورمسـئول سـازمان بسـیج مهندسـین اسـتان قم، رئیس سـازمان نظام مهندسـی اسـتان آقـای مهنـدس مقومـی  و رئیس مجمع 
حوزویـان مهنـدس اسـتان قـم حجت االسـام مهنـدس معرفت انجام شـد.

مهندس نیکو کام مسـئول سـازمان بسـیج مهندسـین عمران و معماری اسـتان قم در سـخنانی به مقام ارزشـمند این شـهیدان اشـاره کرد و بیان 
داشـت: »مهنـدس کریمـی یکـی نخبـگان رشـته معمـاری دانشـگاه تهـران بـود و چه بسـا اگر در قیـد حیات بـود قطعا بـه تحصیات عالیـه در این 
حـوزه نائـل مـی شـد و مـی توانسـت خدمـات ارزنـده ای به مـردم ایران و افغانسـتان ارائـه کنـد و زندگی دنیـوی خوبی را بـرای خود رقـم بزند، اما 
نـدای قدسـی هـل مـن ناصـر ینصرنـی حضـرت اباعبـداهلل )ع( را شـنید و با رهـا کـردن موفقیت هـای دنیوی عازم سـوریه شـد و در ایـن راه نیز به 

اکمل رسـید.« کمال 
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مهنـدس برزگـر از توزیـع 100 بسـته کمک معیشـتی به افراد آسـیب 
دیـده از بیماری کرونـا خبر داد.

بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی بسـیج مهندسـین عمـران و معماری اسـتان 
زنجـان، مهنـدس برزگـر در گفتگـو بـا خبر گـزاری بسـیج از توزیع ۱۰۰ بسـته 

کمـک معیشـتی توسـط کانـون شهرسـتان خرمـدره خبرداد.
وی در ادامـه بیـان داشـت: »ارزش ریالـی هر کدام از این بسـته هـا ۳,۵۰۰,۰۰۰ 
هـزار ریـال براورد شـده اسـت که عـاوه بر آن اقام بهداشـتی نیز بـه خانوادهای 

شناسـایی شـده اهدا شد.«
دیـدار جانشـین فرمانـده سـپاه انصارالمهدی)عـج( اسـتان زنجان با 

ریاسـت و اعضـای هیئـت مدیره سـازمان سـازمان نظام مهندسـی
بـه مناسـبت هفتـه مهنـدس، جمعـی از مسـئولین سـازمان بسـیج مهندسـین 

عمـران و معمـاری اسـتان زنجـان بـا فرماندهـی سـپاه اسـتان دیـدار کردند.
  بـه مناسـبت هفتـه مهنـدس سـرهنگ طهماسـبی، جانشـین فرمانـده سـپاه 
معاونـت  نصیـری،  مهنـدس  همراهـی  بـا  زنجـان  اسـتان  انصارالمهدی)عـج( 
مهندسـی و مهندس برزگر، مدیر سـازمان بسـیج مهندسـین عمران و معماری 
و مهنـدس نجفـی، رئیس شـورای بسـیج مهندسـین بـا مهندس مجتبـی زاده، ریاسـت و برخی از اعضـای هیئت مدیره و مدیران سـازمان نظام مهندسـی 

کردند. دیـدار 
در ابتـدای جلسـه مهنـدس مجتبـی زاده بـا عـرض خیـر مقـدم و تبریـک اعیـاد مـاه رجـب توضیحاتی در خصـوص اعضـای سـازمان، فعالیـت کمیته ها، 
اقدامـات خیـر خواهانـه انجـام شـده در راسـتای مقابله بـا ویروس منحـوس کرونا، بحث پدافنـد غیر عامل و غیـره بیان داشـته و به آمادگی سـازمان برای 

همـکاری در زمینـه تربیـت مربی اشـاره کردند.
در ادامـه سـرهنگ طهماسـبی بـا درود و سـام بر ارواح طیبه شـهدا و شـهدای مقاومت و ضمـن تبریک  هفته مهنـدس به همه مهندسـین علی الخصوص 
پیشکسـوتان و اعضـای سـازمان  بـه ارزش و اهمیـت جایـگاه مهندسـی اشـاره کردنـد و گفتنـد کـه همـه روزهـای مـا روز مهندس اسـت و بـدون حضور 

مهنـدس در پروژه هـای عمرانـی کار کـردن ماننـد آب در هاون کوبیدن اسـت.
وی  در ادامـه خواسـتار معرفـی بیشـتر اقدامـات مهندسـین بـه جامعـه و همچنیـن فرهنـگ سـازی در زمینـه  همـکاری بـا مهندسـین  و رعایـت اصـول 

مهندسـی در سـاخت و سـازها شدند.
سـرهنگ طهماسـبی در رابطـه بحـث اقتصـاد و مشـکات اقتصـادی و نـگاه اقتصـادی در سـاخت و سـازها  ضمـن بیـان این که کـه  باید تـاش کنیم که 
تـوان اقتصـادی در جامعـه رشـد نمایـد چـرا کـه رشـد اقتصـادی اقشـار جامعـه عمـران و آبادانـی مطلوبتر و بـا کیفیت تـری را به همـراه خواهد داشـت، 
اظهـار داشـتند کـه اگـر از علم و  نظرات کارشناسـی مهندسـین غافل شـویم، در زمانـی دیگر یا در بحـران احتمالی هزینه بیشـتری پرداخت خواهد شـد.

همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن ضـرب المثلـی نظامـی کـه  هـر چـه در میـدان آمـوزش عـرق بیشـتری ریخته شـود در میـدان جنگ خـون کمتـری ریخته 
خواهـد شـد فرمودنـد توجـه بـه مباحـث امـوزش و مهـارت مهندسـان و اکیـپ هـای سـاخت و سـاز از بسـیاری هزینه هـای احتمالـی بعـدی و در مواقع 

بحـران جلوگیـری خواهـد کرد.
 جانشـین فرمانـده سـپاه انصارالمهدی)عـج( اسـتان زنجـان در ادامـه بیان داشـتند که نسـبت به پیگیری و حل مشـکات و موانع و دلسـرد نشـدن جامعه 
مهندسـی در ایـن راه و داشـتن روحیـه مطالبـه گـری و ارائه پیشـنهادات منسـجم بـه مراجع ذی ربط و اسـتمرار این نوع کارهـا حتما برکاتـی را به همراه 

خواهد داشـت.
همچنیـن اعضـای حاضـر در جلسـه نیـز در زمینـه مـواردی چـون اسـتفاده از تـوان و امکانات مهندسـی در سـاخت و سـاز کشـورهای همسـایه, توجه به 
امـوزش کارآمـد نمـودن جامعـه مهندسـی و شهرسـازی در زمینـه پدافنـد غیرعامـل و هماهنگی دسـتگاهها در امر  سـاخت و سـازها و اسـتفاده نهادهای 

نظامـی از تـوان علمـی اعضـای سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان بـه بحث و تبـادل نظـر پرداختند.
دیدار با مسئولین شهرداری

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بیـان کـرد: »در خصـوص مشـائل زیبا سـازی و المان های شـهری جلسـه ای با حضـور رئیس کارگـروه معماری و 
شهرسـازی اسـامی بسـیج مهندسـین عمران و معماری و رئیس اداره سـیما و منظر شـهرداری زنجان سـرکار خانم مهندس حسـنی برگزار شد. همچنین 

در رابطـه بـا اقدامـات مـورد نیـاز برای برگزاری کنگره شـهدای اسـتان جلسـه ای برگزار و در راسـتای هرچه بهتر آن همفکری شـد.«

توزیع 100 بسته کمک معیشتی در پویش
 #هر_مهندس_یک_خانواده

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و استان زنجان صورت گرفت
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دکتـر هاشـمی فشـارکی در گفتگـو بـا خبرگزاری بسـیج به تشـریح 
مسـابقه طراحـی حـرم ائمـه بقیـع )ع( پرداخت.

به گزارش پایگاه اطاع رسـانی بسـیج مهندسـین عمران و معماری، دکتر هاشمی 
فشـارکی دبیـر جشـنواره طراحی حـرم مطهر ائمه بقیـع در گفتگو بـا خبرگزاری 

بسـیج بیان داشـت : »جنه البقیع در روی زمین منحصر بفرد بوده و یکی از مهمترین مکان های مهم  و مقدس می باشـد .  ما در هیچ نقطه ای از زمین 
نداریـم کـه چهـار تـن از عتـرت معصوم )ع( از آخرین پیامبر الهی )ص(، در آن مدفون باشـد.  امام حسـن مجتبـی)ع( ، امام زین العابدیـن)ع( ،  امام محمد 
باقـر)ع( ،  امـام جعفـر صـادق )ع( ، و نیـز بـرزگان دیگـری از صحابـه و اهل بیت در بقیع مدفون شـده اند  و ایـن مکان یکی از مهمتریـن زیارتگاه های همه 
مسـلمین می باشـد. لکن متاسـفانه وهابیون یکصد سـال پیش آنجا را  تخریب و آنچه را ما امروز از بقیع می بینیم در ظاهر خرابه ای بیش نیسـت که حتی 
بـه عنـوان بخـش مهمـی از شـهر مدینه، از امکانـات اولیه  و حتی چـراغ نیز برخوردار نیسـت  و روند محدودیتهـای وهابیت برای زوار بقیع به مرور سـخت 
تـر و سـخت گیرانـه تر شـده اسـت بـه نحوی که دیگر حتـی اجازه زیـارت ایسـتاده در فضای بی سـقف را نیز نمی دهنـد. بنابراین ضرورت دارد مسـلمین 
جهـان بـرای مقابلـه بـا حرکـت وهابیـون مقابله کننـد .و با توجه به وعده امام  المسـلیمن مبنـی بر محو اسـراییل غاصب، بدیهی اسـت حکومیت وهابیون 
پیـش از صهیونیسـتها مضمحـل خواهد شـد، لذا الزم اسـت در فرصتهای باقیمانده طـرح های خود را آماده کرده تا ان شـااهلل زمینه اجـرای آن فراهم گردد  

بنابرایـن طراحـی ایـن مـکان مهم و مقدس به عنوان آسـتان مبـارک ائمه بقیع )ع(  ضـروری بوده و آمادگـی برای احیای آن مطلوب می باشـد.«
دکتر سـید جواد هاشـمی فشـارکی  هدف از برگزاری مسـابقه طراحی مقدماتی  زمینه سـازی برای زیارت ائمه  علیهم السـام دانسـت  و در تشـریح آن 
بیـان کـرد: »ایـن مسـابقه زمینه سـازی برای زیـارت ائمه بقیع )ع( و سـایر بزرگان مدفون درجنه البقیع بـوده و همچنین تاش درجهت مرمـت و احیا آثار 
تاریخی صدراسـام و آشـنایی بیشـتر با فرهنگ و تمدن غنی اسـامی می باشـد. همچنین زمینه سـازی و ایجاد آمادگی های الزم برای امت اسـام جهت 
احیـای آسـتان مطهـر ائمـه بقیع )ع( می باشـد . این مسـابقه میتواند وفاق میان فرق اسـامی در پیگیری سیاسـت امت واحده جهانی، حـول محور مدینه 
النبـی را  ایجـاد کنـد و یـک شـور و نشـاط فرهنگـی وخاقیت در جامعـه معماران و شهرسـازان بوجـود آورد و یک جهت دهی معنـوی در فعالیت های 

تخصصـی بوجود آورد و سـبب خیر و بـرکات درحوزه های تخصصـی گردد .«
ایـن اسـتاد دانشـگاه بیان داشـت: »مسـابقه طراحـی مقدماتی مجموعه جنـه البقیع در محـدوده حصار فعلی چهارطرف بقیع شـریف و محیـط داخلی آن 
واقع درمرکزشـهرمدینه النبی در عربسـتان می باشـد و در این مسـابقه  محدودیتی برای شـرکت کنندگان وجود ندارد و همه معماران، شهرسـازان ، طراحان 
شـهری ، شـرکتهای مهندسـین مشـاور، اساتید، دانشـجویان رشته های مرتبط در سـطح ملی می توانند شـرکت کنند. و منعی نیزجهت شرکت کنندگان 
از سـایر کشـورها وجودندارد. شـرکت کنندگان میتوانند بصورت گروهی و یا انفرادی درمسـابقه شـرکت کنند :  ۱_بصورت گروهی شـامل مهندسان معمار 
،شهرسـاز، طـراح شـهری و غیـره ۲_ بصـورت گروهـی و یا شـرکت های مهندسـان مشـاور وگروه طـراح خواهد بـود. ۳_ یا بصـورت انفرادی، مهندسـان و 

دانشـجویان درمسـابقه میتوانند شـرکت کرده و طرح خودشـان را ارائه دهند.«
 همچنین وی بیان داشـت: »مشـخصات طراحی ومعیارهای طراحی معماری آسـتان مطهر حرم ائمه بقیع که در داوری مورد ارزیابی قرار میگیرد براسـاس 
مصوبـه هیـات داوران ایـن مـوارد می باشـند :۱_هویت و کالبد طرح بایسـتی هویت خـاص خود را داشـته واز اصول فرهنگ اسـامی درمعماری زیارتگاهها 
الهـام گرفتـه ودرعیـن حال با شـرایط محیطی هماهنگ باشـد. ۲_توجه به هم پیوندی طرح پیشـنهادی با محورها و نقاط ارزشـمندی پیرامونی بخصوص 
با حرم نبوی. ۳_تاکید وتمرکز طرح پیشـنهادی بایسـتی بر اسـاس قبور مطهر چهار امام بقیع)ع( باشـد و در عین حال سـایر قبور موجود نیز مورد توجه 
قرارگیـرد. ۴_تجلـی هویـت هنـر و معمـاری اسـامی در طرح پیشـنهادی ۵_ برقراری ارتباطـی و کارکردی بین بقیـع وحرم نبوی 6_توجـه به خاقیت ، 
زیبایی شناسـی و حکمت و هنر اسـامی. ۷_تاکید برهویت فرهنگ و معماری اسـامی و پرهیز از تجمل گرایی و ظواهر پرهزینه و اشـرافیگری. 8_منطق 

اجرایی داشـتن ) در عین خاقیت و...(.
نکات فنی و اجرایی مسابقه

دکتر هاشـمی فشـارکی در ادامه مسـابقه بیان داشـت: »طراحانی که طراحان که بصورت گروهی و یا انفرادی شـرکت میکنند، بایسـتی این مدارک را تهیه 
و تقدیـم دبیرخانـه مسـابقه نماینـد: ارایه پان از موقعیت و همسـایگی های پیرامونی،  ارایه طراحی معماری آسـتان مطهر ائمه بقیع ) سـایت پـان (، ارائه 

نقشـه های طبقات در مقیاس مناسـب، ارایه نما وبرش در مقیاس مناسـب.
ارایـه طـرح سـه بعـدی ) حجمـی( ، ابعاد نقشـه ها درابعـاد ۱۰۰ در ۷۰ سـانتیمتر، ارایه فایـل رایانه ای در محیط پـی دی اف )حجم هـر صفحه حداکثر ۱ 
مـگا بایـت ( ، شـرح ایـده ومفهـوم طـرح و اصـول رعایت شـده در طرح ، بصورت اختیـاری: ارایه پویـا نمایی )انیمیشـن( ، پرکردن وامضـا و تحویل کاربرگ 

ثبـت نام درمسـابقه نیز ضروری می باشـد.
دبیـر جشـنواره طراحـی طراحـی حـرم ائمـه بقیع علیهم السـام همچنین اظهار داشـت: »بـه برگزیدگان مسـابقه ،عـاوه بر اجر و پـادش معنوی 
هدیـه ای بعنـوان جایـزه کـه معـادل کمـک هزینه هـای مصروفه می باشـد، تقدیم مـی گردد.در بخـش گروهی که توسـط هیـات داوران برگزیده 

شود،
ادامه در صفحه بعدی

مسـابقه بـزرگ طراحـی ائمـه بقیـع با 
رشـته  دانشـجویان  و  اسـاتید  حضـور 

میشـود برگـزار  معمـاری 

دکتر هاشمی فشارکی:



مهنـدس رحیمیـان از توزیـع 70 بسـته کمـک معیشـتی بـه 
مناسـبت روز مهنـدس خبـر داد.

بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی بسـیج مهندسـین عمـران و معماری 
اسـتان سـمنان، مهنـدس رحیمیـان بـا اشـاره بـه اجـرای پویـش هـر 
مهنـدس یـک خانـواده  در گفتگـو بـا خبرگـزاری بسـیج بیـان کـرد : 
»بـا همـکاری سـازمان مهندسـین عمـران ومعماری اسـتان سـمنان و 
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان همایـش روز مهنـدس در 
سـالن اجتماعـات دانشـگاه سـمنان  برگـزار شـد کـه    درایـن همایـش تعـداد ۷۰ بسـته  کمـک معیشـتی بـه همـراه برخـی اقـام بهداشـتی بیـن 

توزیـع گردید. نیازمنـدان 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود برگـزاری جلسـه رفـع مشـکات عمرانی با مدیر کل دفتر فنی اسـتانداری سـمنان اشـاره کرد و بیان داشـت: 
»ایـن دیدارکـه  بـا حضـور مدیـرکل دفتـر فنی اسـتانداری ،مهندس ترکمانی، مسـئول قرارگاه شـهید شـاطری اسـتان و سـازمان بسـیج مهندسـین 
عمـران ومعمـاری برگـزار شـد و موضوعاتـی  در خصـوص رفـع مشـکات مسـکن و محله های اسـامی تشـکیل و راهکارهـای رفع مشـکات مذکور 

بررسـی وتبـادل نظـر گردیـد که در سـال ۱۴۰۰ اقدمـات عملیاتی آن شـروع  خواهد شـد.«

توزیـع  70 بسـته کمک معیشـتی  
در پویـش

  #هر مهندس_یک_خانواده

و  عمـران  مهندسـین  بسـیج  سـازمان  توسـط 
شـد انجـام  سـمنان  اسـتان  معمـاری 
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ادامه از صفحه ۱۱
عـاوه بـر تقدیـم لـوح تقدیـر و تندیـس بـه برگزیـدگان اول تا سـوم، بهگـروه برگزیده ایـن مبالغ اهـدا میشـود: برگزیده نخسـت ۱۰۰ میلیـون تومان، 
برگزیـده دوم ۷۰ میلیـون تومـان و برگزیـده سـوم ۵۰ میلیون تومان تقدیم می شـود. همچنین به برگزیدگان اول تا سـوم در بخش انفرادی که توسـط 
هیـات داوران اعـام میشـود، عـاوه بـر تقدیـم لوح تقدیـر و تندیس، بـه هرنفر برگزیده ایـن مبالغ اهدا میشـود: برگزیده نخسـت، ۳۰ میلیـون تومان ، 

برگزیـده دوم، ۲۰  میلیـون تومـان ،برگزیـده سـوم ،۱۵ میلیـون وبرگزیده چهـارم الی دهم ، هرنفـر۱۰ میلیون تومان اهدا میشـود.«
و زمـان تحویـل مـدارک مسـابقه، ۳ اردیبهشـت ۱۴۰۰ ) روز معمـار( اعام داشـته و اینکه نتایج مسـابقه در ۳ خـرداد ۱۴۰۰ طی مراسـم روز آزادی 

خرمشـهر) مسـجد جامع خرمشـهر نمـاد مقاومت مـکان مذهبـی ( خواهد بود.
الزم بـه ذکـر اسـت برگزارکننده این مسـابقه، سـازمان بسـیج مهندسـین عمران ومعماری کشـورمی باشـد و با مشـارکت کننـدگان وحامیان، قطب 
معمـاری اسـامی ایـران، بنیـاد معمـاری انقاب اسـامی، مرکز خدمـات تخصصی هنـر و معماری جهاد دانشـگاهی قزویـن،  مرکزمعماری اسـامی 
حـوزه هنـری، پژوهشـگاه بعثـه رهبـری در حـج، ونیـز همکاری دانشـکده هـای معماری دانشـگاه های سراسـر کشـور و دبیرخانة مسـابقه موسسـه 

مسـکن وعمـران اجتماعی بسـیج می باشـد .
همچنیـن هیئـت داوران مسـابقه اسـاتید مهنـدس مهـدی چمـران، اسـتاد عبدالحمید نقـره کار،  دکتـر امیر محمدخانـی، دکتر محمـد علی خان 
محمـدی، دکتـر بهمـن ادیـب زاده و یکـی دیگـر از اسـاتید مـی باشـند و بنـده نیـز دبیر هیـات داوران درخدمـت سـروران گرامی هسـتم. بعد از 

پاالیـش مـدارک رسـیده و خـارج کـردن مـدارک ناقـص و ....، داوری مسـابقه ازمیـان آثـار و اصلـه بصورت یـک  مرحله ای صـورت می گیرد.
دکتر هاشمی تاکید کرد که شرایط شرکت درمسابقه بدین قرار هست :

مالکیت معنوی ومادی اثار منتخب )برگزیده ( متعلق به برگزارکننده می باشد.
برگزارکننده مجازبه چاپ و انتشارکلیه اثاردریافتی بنا به صاحدید می باشد.

ارسـال اثـار ارایـه شـده بـه سـایر جشـنواره هـا، پایـان نامه هـا وغیـره ، درصورتیکـه با مشـخصات مسـابقه تطابق داشـته باشـد ، بامانع می باشـد.
وهرگونـه مسـولیت حقوقـی ارسـال مـدارک با ارسـال کننده می باشـد

عزیزان برای اطاعات بیشتر میتوانند به نشانی http://baqifestival.ir/#speakers مراجعه کنند.
همچنین پایگاه اطاع رسانی سازمان بسیج عمران ومعماری کشور به نشانی omranbasij.ir   بازدید کنند.

دکتـر هاشـمی فشـارکی در پایـان اعـام داشـت: »ان شـااهلل هرچه سـریعتر، رژیم وهابی مضمحل شـده و به خواسـت الهـی و الطاف ائمـه اطهار)ع( 
بـزودی فرصتـی مناسـب پیـش آیـد و طرح اسـتان مبارک بقیع ، سـاخته شـود ، وبـه مکان شـامخی بـرای زوار ائمه بقیع)ع( تبدیل شـود
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۱. اهل معنویت و اخاص
اهـل معنویـت و اخـاص و آخرت جویـــی بـــود؛ 
واقعـــا معنـــوی بـــود، واقعــا اهل معنــا و اهـل 

اخلــاص بـود، و اهــل تظاهـر نبــود. ۲6/9/99
۲. بشدت انقابی

در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح 
و ماننـــد اینهـــا نبـــود، ِ ِلکن بشدت انقابی بود. 
انقـاب و انقابی گـری، خـط قرمـز قطعـی او بـود. 
ذوب در انقـاب بـود، انقابی گــری خــط  قرمــز 
او بـود.بشــدت پایبند بــه انقــاب، پایبند بـه خط 
مبــارک و نورانـی امـام راحــل )رضوان ا... علیــه( 

۱8/۱۰/98 بــود. 
۳. شجاع و با تدبیر

شـــهید ســلیمانی، هــم شــجاع بــود، هــم بــا 
تدبیـــر بـــود. بعضی هـــا شـــجاعت دارنـــد اما 
تدبیـــر و عقــل الزم بــرای بــه کار بــردن ایــن 
شـــجاعت را ندارنـــد. بعضی هــا اهــل تدبیرند و 
اهــل اقــدام و عمــل نیســتند،  دل و جگـر کار را 
ندارنــد. ایــن شــهید عزیـز ما هـــم دل و جگــر 

داشـــت هــم بــا تدبیـــر بــود. ۱8/۱۰/98
حـــاج قاســـم صــد بـــار در معـــرض شـهادت 
قــرار گرفتــه بـود؛ ایـن بــار اول نبود ولــی در راه 
خـــدا، در راه انجـــام وظیفـــه، در راه جهــاد فی 

ســبیل ا... پـروا نداشــت. ۱۳/۱۰/99
۴. پرکار

بیســـت و چهار ســاعت فــرض کنیــد در فــان 
کشـــور گذرانـــده، نــوزده ســاعت کار کـرده! بـا 
ایــن، بـا آن، بنشـین، مجـاب کـن، اسـتدالل کـن، 
حــرف بــزن. چــرا؟ بــرای اینکــه او را بــه یـک 
نتیجــه ی مطلــوب برسـاند.حـــاج قاســم ایــن 

جــوری بـــود. ۱۳/۱۰/98
۵. فداکار و نوع دوست

از طرفــی روحیه فــداکاری و نوع دوسـتی داشـت، 
یعنــی برایــش ایــن ملت و آن ملـت و مانند اینها 
]مطــرح[ نبــود. نوع دوســت بـود، واقعــا حالـت 

فــداکاری بـرای همــه داشـت. ۲6/9/99

حاج قاسم الگوی همه باشد

برای بازدید از سایت رسمی سازمان اسکن کنیدبرای بازدید از کانال رسمی سازمان اسکن کنید

الکترونیکـی  ماهنامـه 
مهندسین  بسـیج  سازمان 
معمـاری  و  عمـران 

1399 اسـفندماه 


