
ماهنامه الکرتونیکی سازمان  بسیج مهندسین 

فروردین 1400، رمضان 1442، شامره بیستم

عمران و معماری

ــد  ــام عی ــواده در ای ــش# هر_مهندس_یک_خان ــرای پوی اج
ــیج  ــازمان بس ــط س ــان توس ــارک رمض ــاه مب ــوروز و م ن

ــور  ــاری کش ــران و معم ــین عم مهندس

تمدیــد زمــان برگــزاری  مســابقه طراحــی آســتان مقــدس 
ــین و  ــت مهندس ــت درخواس ــه عل ــام( ب ــم الس ــع )علیه بقی

ــور ــی کش ــرایط کرونای ش

در این شامره می خوانید:

توزیــع 25 هــزار بســته کمــک معیشــتی ، توســط ســازمان بســیج مهندســین 

عمــران و معــاری اســتان کرمــان 

جمــع آوری و توزیــع بســته هــای کمــک معیشــتی در مــاه مبــارک رمضــان 

توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان کرمانشــاه

هــزار بســته کمــک معیشــتی در پویــش رسارسی هــر مهنــدس یــک خانــواده 

در اســتان خوزســتان توزیــع خواهــد شــد

ارائه خدمات مهندسی به زلزله زدگان شهرستان سی سخت



مهنــدس اژدری از توزیــع 25 هــزار بســته کمــک معیشــتی 
در پویــش #هر_مهندس_یــک عدد_خانــواده خبــر داد.

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری اســتان کرمــان، مهنــدس اژدری در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
بســیج  گفــت: »پــس از برگــزاری جلســات هماهنگــی بــا دســتگاه 
هــا و ادارات همــکار در خصــوص بزرگداشــت روز مهنــدس ، بــا توجه 
ــل  ــه بدلی ــای جامع ــت ه ــه و محدودی ــی جامع ــرایط بحران ــه ش ب
ــه  ــا و از طرفــی کمــک ب ــروس منحــوس و بیمــاری کرون شــیوع وی
محرومیــن و آســیب دیــدگان از کرونــا، مقــرر گردیــد امســال در روز 
مهنــدس ،  بــا اســتفاده از ظرفیــت ادارات و دســتگاه هــای همــکار و 
مهندســین خیــر ، بســته های معیشــتی تهیــه و در سراســر اســتان 
کرمــان توزیــع شــود . در آخریــن جلســه هماهنگــی تهیــه و توزیــع 
ــا حضــور ریاســت ســازمان نظــام مهندســی  ــا کــه ب ــن بســته ه ای
ــر کل  ــامی، مدی ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی ــاختمان ، مدی س
ــل جــاده ای و ریاســت اداره صمــت اســتان  ــداری و حمــل ونق راه
ــزان   ــوص می ــران در خص ــزارش مدی ــه گ ــس از ارائ ــد  پ ــزار ش برگ
مشــارکت و نقــش و ســهم ادارات زیرمجموعــه در رزمایــش کمــک 
مومنانــه در روز مهنــدس و جمــع بنــدی تعــداد  بســته هــای 
ــته  ــداد ۲۵۰۰۰ بس ــد  تع ــرر گردی ــتگاه، مق ــر دس ــنهادی ه پیش
شــامل مایحتــاج اساســی خانــواده هــای نیازمنــد ) شــامل ۱۰ کیلــو 
ــع ،  ــن مای ــری روغ ــک لیت ــری ی ــدد بط ــی ، ۳ ع ــج ایران ــرم برن گ
ــی ،  ــی رب گوجه فرنگ ــک کیلوی ــی ی ــکر ، ۱قوط ــرم ش ــو گ ۵ کیل

یــک بســته ماکارونــی ، ۱کیلوگــرم نخــود ، ۱ کیلــو گــرم عــدس ( بــه ارزش ریالــی هربســته پنــج میلیــون ریــال آمــاده و بــا همــکاری کانــون هــای 
بســیج مهندســین عمــرا ن و معمــاری و نواحــی مقاومــت شهرســتانها، در سراســر اســتان توزیــع شــود، بــر همیــن اســاس در ســالروز والدت باســعادت 
امیرمومنــان حضــرت علــی)ع( و بمناســبت روز مهنــدس، تعــداد۵۰۰۰ بســته معیشــتی از تعــداد ۲۵۰۰۰ بســته تعهــد ســازمان بســیج مهندســین 
ــا اجــرای  ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان کرمــان تهیــه، در روز پنجــم اســفندماه ب عمــران و معمــاری اســتان،  توســط کان
رزمایــش بــزرگ کمــک مومنانــه در مصلــی بــزرگ امــام علــی )ع( شــهر کرمــان بــا حضــور ســردار معروفــی فرمانــده محتــرم ســپاه ثــاراهلل )ع( اســتان 
کرمــان ، کار توزیــع ایــن بســته ها در بیــن محرومیــن و نیازمندان)بــا اولویــت مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و حاشــیه ای شــهر( آغــاز شــد. الزم بذکــر 
اســت تهیــه و توزیــع ۲۰ هــزار بســته دیگــر در روزهــای پایانــی ســال و در آســتانه فرارســیدن ســال جدیــد، تــا آخــر اســفند مــاه توســط کانــون هــای 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری بــا همــکاری نواحــی مقاومــت بســیج شهرســتان هــا انجــام شــد.)الزم بذکــر اســت تهیــه و توزیــع بســته هــای 

کمــک معیشــتی درچنــد نوبــت دیگــر در طــول ســال برگــزار شــده اســت ( .
»سایر برنامه های اجرا شده بمناسبت روز مهندس ، توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان«

وی در ادامــه ســخنان خــود در خصــوص اقدامــات انجــام شــده بمناســبت روز مهنــدس گفــت: »همچنیــن مبلــغ یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون 
ریال)۰۰۰/۰۰۰۰/۵۰۰/۱ریــال( ، توســط ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان کرمــان جهــت کمــک بــه بیمــاران کرونایــی و خریــد دســتگاه 
اکســیژن ســاز بــه بیمارســتان افضلــی پــور کرمــان اهــداء شــد و ۳۰۰ بســته کمــک آموزشــی )شــامل کیــف و لــوازم التحریــر( نیــز تهیــه و در بیــن 

نیازمنــدان توزیــع گردیــد.«
مهنــدس اژدری از برگــزاری مراســم جشــن میــاد حضــرت علــی )ع( در شــب میــاد آن امــام همــام و برنامــه معنــوی بمناســبت روز مهندس  توســط 
مهندســین محتــرم بســیجی خبــرداد، همچنیــن دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهید میرزایــی و تجلیــل از مقــام واالی مــادر بزرگــوار ایــن شــهیدعزیز 

را از دیگــر برنامــه هــای اجــرا شــده در روز مهنــدس ، توســط ســازمان بســیج مهندســین اســتان برشــمردند .
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان در ادامــه ســخنان خــود بــه برگــزاری مراســم عطــر افشــانی و گلبــاران قبــور 
مطهــر شــهدا و تجدیــد میثــاق باشــهدا بهمــراه نشســت بصیرتــی در گلــزار مطهــر شــهدای کرمــان و در جــوار قبــر مطهــر ســردار دلها ســپهبد شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی و همرزمــان شــهیدش اشــاره کــرد و خاطرنشــان کــرد: »در ایــن مراســم کــه ریاســت وجمعــی از اعضــای محتــرم هیئــت مدیره 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ، اعضــای محتــرم هیئــت اندیشــه ورز و شــورای قشــر و جمعــی از بســیجیان محتــرم ســازمان حضــور 
داشــتند ،ضمــن عطــر افشــانی و گلبــاران قبــور مطهــر شــهدا و ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهدا ، برنامه هــای »خاطــره گویــی توســط جنــاب 
آقــای مهنــدس اســفندیاری رزمنــده مدافــع حــرم و همــرزم شــهید ســلیمانی واز بســیجیان ســازمان ، بیــان خاطــرات توســط خانــواده معظــم شــهید 
مهنــدس فــوالدی ، ســخنرانی بصیرتــی حضــرت حجــت االســام و المســلمین حــاج آقــا ســنجری نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در تیــپ ۳۸ ذوالفقــار 

و تجلیــل از خانــواده معظــم شــهدای مهنــدس اجــرا شــد.«
ادامه در صفحه ۲

توزیــع 25 هــزار بســته کمک معیشــتی ، توســط ســازمان بســیج مهندســین 
ــتان کرمان  ــاری اس ــران و معم عم
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ادامه از صفحه اول
پخت و توزیع غذای گرم ، توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان کرمان 

اژدری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بیــان کــرد: »در ســالروز میــاد باســعادت مولــی الموحدیــن حضــرت علــی )ع( بــا تاســی از ســنت حســنه 
ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  ــرس غــذای گــرم توســط کان ــداد ۲۵۰۰ پ ــدان، تع ــرا و نیازمن ــام فق ــر اطع ــی ب ــوار ، مبن ــام بزرگ آن ام
شهرســتان کرمــان پخــت ، و بیــن فقــرا و نیازمنــدان بــا اولویــت مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و حاشــیه شــهر توزیــع گردیــد.« الزم بذکــر اســت نظیر 
ایــن برنامــه ، در مناســبت هــای مختلــف طــول ســال) از جملــه مــاه مبــارک رمضــان, دهــه اول مــاه محــرم الحــرام ،  اربعیــن و دهــه آخــر مــاه صفــر 

المظفــر ، عیــد غدیــر و....( اجــرا شــده اســت .
ایشــان بــه برگــزاری اردوی یکــروزه در شــهر کرمــان باعنــوان راهیــان بهشــت مقاومــت ، بــا حضــور ریاســت محتــرم ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان  و اعضــای محتــرم  هیئــت اندیشــه ورز و بســیجیان محتــرم عضــو کانــون هــای بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان  هــای زرنــد و 
کرمــان اشــاره نمودنــد ، در ایــن مراســم برنامــه هــای بازدیــد از مــوزه دفــاع مقــدس ، بازدیــد از بیــت الزهــراء)س( )موقوفــه شــهید ســلیمانی( وحضور 
در گلــزار مطهــر شــهدای شــهر کرمــان و در جــوار قبــر ســردار دلهــا بهمــراه اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی و معنــوی شــامل بیــان خاطــرات دوران 
دفــاع مقــدس و خاطراتــی از ســپهبد شــهید ســلیمانی توســط راویــان محتــرم دفــاع مقــدس و همرزمــان شــهید ســلیمانی ، قرائــت زیــارت عاشــورا 

، عطــر افشــانی و گلبــاران قبــور مطهــر شــهدا و ادای احتــرام بــه مقــام واالی همــه شــهدا و فرمانــده شــهدا ، شــهید ســلیمانی عزیــز اجــرا شــد .
مهنــدس اژدری برگــزاری دوره هــای توانمنــد ســازی و بازدیدهــای علمــی بــرای مهندســین محتــرم بســیجی عضــو ســازمان را در جهــت ارتقاء ســطح 

علمــی ایــن عزیــزان ، از دیگــر برنامه هــای ایــن ســازمان برشــمردند . 
ــه  ــرم بســیجی عضــو ســازمان( بهمــراه ارائ ــن مهندســین محت ــا حضــور اســاتید مجرب)ازبی ــی و تخصصــی ب ــزاری دوره هــای فن ــه برگ ایشــان ب
گواهینامــه معتبــر  پایــان دوره از ســوی فنــی حرفــه ای و جهــاد دانشــگاهی بــرای مهندســین محتــرم بســیجی ، در رشــته های عمــران ، معمــاری 
، مرمــت ، بــرق و مکانیــک اشــاره نمودنــد . همچنیــن بازدیدهــای علمــی از مجموعــه هــای )کارخانــه ســاخت ســوله و اســکلت فلــزی اطمینــان 
صنعــت , بچینــگ بتــن ســازان ، یکتــا فــوم ایرانیــان ، کارگاه ســاخت ســگمنت و اجــزاء تقاطــع هــای غیرهمســطح موسســه شــهید رجایــی وابســته 
بــه قــرارگاه خاتــم االنبیــاء)ص(  و بازدیــد از رونــد اجــرای تقاطــع هــای غیــر همســطح شــهرکرمان( را از دیگــر برنامــه هــای این ســازمان برشــمردند .

ــه و  ــات انجــام شــده در خصــوص فعالیــت کارگروه هــای تخصصــی هفتگان مهنــدس اژدری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گزارشــی از اقدام
طــرح عمــران روســتا بویــژه فعالیــت گــروه هــای جهــادی ســازمان در مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه را ارائــه نمودنــد و اجــرای برنامــه هــای 
فرهنگــی ، اجتماعــی ، ورزشــی و...را درکنــار فعالیتهــای فنــی و تخصصــی در ایــن مناطــق را ، از دیگــر ماموریت هــای ســازمان برشــمردند . ایشــان 
بــه بخشــی از اقدامــات انجــام شــده در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و حاشــیه ای اشــاره نمودنــد ، اقداماتــی ازقبیــل همــکاری بــا شــوراهای اجتماعی 
ایــن محــات ، برگــزاری یــادواره شــهدای محلــه , برپایــی میــز خدمــت جهــادی عمــران و معمــاری و ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی رایــگان بــه 
محرومیــن ، راه انــدازی کارگاه تولیــد ماســک بهداشــتی ، کارآفرینــی و اشــتغال بــرای جوانــان ، مطالبــه گیــری از دســتگاههای خدمت رســان ، برپایی 
نمایشــگاه کتــاب ، ازدواج آســان ، پخــت و توزیــع غــذای گــرم ، ذبــح گوســفند و توزیــع گوشــت ، تهیــه  و توزیــع بســته هــای معیشــتی و بهداشــتی 
،پوشــاک و کفــش ، ضدعفونــی معابــر و اماکــن عمومــی ، همــکاری در طــرح شــهید ســلیمانی و برپایــی نمایشــگاه بمناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و 

هفتــه بســیج و.... .
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان احــداث منــزل مســکونی بــرای همســر شــهید مدافــع حــرم ، »شــهید محمــد 
نبــی محمــدی )از شــهدای بزرگــوار تیــپ فاطمیــون(«، تجلیــل از ۴ خانــواده شــهید مدافــع حــرم )شــهید محمدی ، شــهید بادپا، شــهید لنگــری زاده 
و شــهید بافنــده(، امدادرســانی بــه ســیل زدگان خوزســتان جنــوپ و شــرق اســتان کرمــان، همــکاری در احــداث و تعمیــر منــازل مســکونی مناطــق 
ــر اجــرای ۷۴۶ واحــد مســکن مددجویــی در سراســر اســتان ، طراحــی و محاســبه و نظــارت رایــگان ۴۰ واحــد  زلزلــه زده زرنــد و راور ، نظــارت ب
مســکن مددجویــی )طــرح چهــل قســیم(و ۲۰ واحــد مســکونی بســیجیان معســر ، امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
و بهزیســتی اســتان ، قــرارگاه محرومیــت زدایــی اســتان ، اداره کل اوقــاف و امورخیریــه ،  فنــی حرفــه ای و جهــاد دانشــگاهی استان،دانشــگاه فنــی 
و حرفــه ای شــهید چمــران ، ناحیــه دانشــجویی ، بســیج کارمنــدان ، بســیج اصنــاف ، بســیج ســازندگی ، بســیج جامعــه پزشــکی اســتان و برنامــه 
همایــش توجیهــی مدیــران محتــرم کانــون هــا ، تقدیــر و تشــکر از مدافعیــن ســامت ، کمــک بــه کادر درمانــی و مدافعیــن ســامت ، پویــش نــذر 

خــون ، کوهپیمایــی و.... را از دیگــر برنامــه هــای اجــرا شــده توســط ایــن ســازمان اعــام نمــود..

ــران و  ــتی ، توســط ســازمان بســیج مهندســین عم ــک معیش ــزار بســته کم توزیــع 25 ه
معمــاری اســتان کرمــان 
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اولیــن جلســه هیــأت اندیشــه ورز اســتان در ســال جدیــد در اتــاق جلســات بســیج مهندســین اســتان بــه ریاســت مهنــدس 
حنایــی برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خرســان رضــوی، در ایــن جلســه ضمــن بیــان مطالبــی در خصــوص 
ضــرورت نیــاز بــه آمــوزش و تربیــت مدیــر بــرای آینــده قشــردر خصــوص ســاختار و اصــاح شــورای عمــران تبائــل نظــر صــورت گرفــت  و هریــک 

از اعضــا در ایــن خصــوص پیشــنهادی را مطــرح نمودنــد کــه در نهایــت منجــر بــه تهیــه لیســت اصاحــی اعضــای شــورای عمــران گردیــد.
همچنیــن در ادامــه ایــن جلســات از  رئیــس جدیــد ســازمان نظــام مهندســی اســتان خراســان رضــوی دعــوت بــه عمــل آمــد و در ایــن جلســه کــه 
بــا حضــور رئیــس ســازمان نظــام مهندســی و اعضــای هیئــت اندیشــه ورز برگــزار شــد ضمــن بررســی مشــکات و مســائل موجــود در نظــام مهندســی 

بــه همــکاری و تعامــل بیشــتر بیــن ایــن دو ســازمان تاکیــد گردیــد.

ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــه ورز س ــأت اندیش ــه هی جلس
ــوی ــان رض خراس

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــه ورز س ــت اندیش ــه هیئ ــن جلس ــزاری اولی برگ
عمــران ومعمــاری اســتان اصفهــان، بــا موضــوع تحقــق شــعار ســال جدیــد

ــران  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــه ورز س ــت اندیش ــه هیئ ــن جلس اولی
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــش س ــوع نق ــا موض ــان ب ــتان اصفه ــاری اس ومعم
ــم  ــر معظ ــات رهب ــال 1400و منوی ــعار س ــق ش ــاری در تحق ــران و معم عم

ــد. ــزار گردی ــاب برگ انق
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان، 
در ایــن جلســه بــه موضوعاتــی از جملــه قوانیــن صــدور پروانــه ســاختمان، اقــدام ملــی 
مســکن، نقــش مشــاورین امــاک، افزایــش هزینــه هــای ســاختمانی مثــل بیمــه اجبــاری، 
ســاخت ســاختمان هــای بــی کیفیــت و... اشــاره گردیــد کــه مصــوب شــد در مــاه آینــده 
جلســه ای بــا حضــور همــه نهــاد هــای مســئول در ایــن خصــوص مثــل نظــام مهندســی 

ســاختمان ،راه وشهرســازی، شــهرداری، و... برگــزار و ایــن مــوارد پیگیــری گــردد.

ــین  ــیج مهندس ــازمان بسس ــازمان روز س ــه ورز س ــت اندیش ــه هیئ ــن جلس اولی
ــد ــزار ش ــاه برگ ــتان کرمانش ــاری اس ــران و معم عم

جلســه هیــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان کرمانشــاه برگــزار شــد.

ــتان  ــین اس ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــنبه  ــازمان روز چهارش ــه ورز س ــت اندیش ــه هیئ ــن جلس ــاه، اولی کرمانش
ــد. مهنــدس شــوهانی ضمــن  ــن مــاه برگــزار گردی بیســت و پنجــم فروردی
اعــام موضــوع جلســه در خصــوص اولویــت هــای کاری ســال و نقــش بســیج 
مهندســین مطالبــی را ارائــه و در ادامــه اعضــای هیئــت اندیشــه ورز اســتان 
در خصــوص عوامــل موثــر در تحقــق شــعار ســال بــه بحــث و تبــادل نظــر 

پرداخــت.
وی در ادامــه جلســه بــه ضــرورت شناســایی شــرکت هــا و کارگا ههــای کــه 
دارای فضــای و روحیــه بســیجی هســتند و تشــکیل بانــک اطاعــات از آنهــا اشــاره نمــود و خواســتار شناســایی و معرفــی مهندســین متعهــد 

بعنــوان نامــزد در تشــکل هــای صنفــی  و حمایــت از آنهــا  شــد.
ــا  وی حمایــت از محققیــن و مبتکریــن و مخترعیــن بســیجی را رســالت ســازمان اعــام و خواســتار ارتبــاط و ایجــاد زمینــه هــای همــکاری ب
مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی وحضــور مهندســین بســیجی بــرای بررســی تخصصــی طــرح هــای اســتانی و کشــوری و ارائــه راه کارهــای مناســب 
شــد. همچنیــن پیگیــری و تــاش در جهــت ایجــاد اشــتغال بــرای جامعــه مهندســین، حمایــت از بیــکاران و گونــه هــای جدیــد کســب و کار، 

اعطــای یارانــه بیمــه ای بــه مجریــان و کارآفرینــان و تولیدکننــدگان و کارگــران از دیگــر مســائل بررســی شــده در ایــن جلســه بــود.
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مهنــدس شــوهانی از آمادگــی کانــون بســیج مهندســین شهرســتان  اســام آبــاد غــرب بــرای پذیــرای از خانــواده هــای آســیب 
دیــده از بیمــاری کرونــا  در مــاه مبــارک رمضــان خبــر داد.

ــا خبرگــزاری بســیج گفــت: »در  بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی مرکــز بســیج مهندســین اســتان کرمانشــاه، مهنــدس شــوهانی در گفتگــو ب
آســتانه ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان و بــه منظــور کمــک و حمایــت از اقشارآســیب پذیــر و کارگــران ســاختمانی در ایــن  ایــام، کانــون شهرســتان 
اســام آبــاد غــرب شــروع بــه جمــع آوری کمــک هــا و بســته هــای معیشــتی و بهداشــتی بــرای نقــش آفرینــی در کمــک بــه فقــرا در مــاه مبــارک 

نمــوده اســت تــا بتوانــد تعــداد قابــل توجهــی از خانــواده هــا را تحــت پوشــش و حمایــت قــرار دهــد.«
ــاری  ــدای شــروع بیم ــتان کرمانشــاه  از ابت ــاری اس ــران و معم ــازمان بســیج مهندســین عم ــه س ــش کمــک مومنان ــت: »رزمای ــه گف وی در ادام

ــن بیمــاری ادامــه خواهــد داشــت.« ــا ریشــه  کنــی ای ــاز شــده اســت و ان شــاهلل ت ــا آغ منحــوس کرون

ــط  ــان توس ــارک رمض ــاه مب ــتی در م ــک معیش ــای کم ــته ه ــع بس ــع آوری و توزی جم
ــاه ــتان کرمانش ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س

ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین  ب
ــزاری و  ــتای برگ ــتان، در راس ــتان خوزس ــاری اس ــران و معم عم
آغــاز رزمایــش کمــک هــای مومنانــه بــه مناســبت فــرا رســیدن 
ــتی در  ــک معیش ــته کم ــزار بس ــع ه ــان  توزی ــارک رمض ــاه مب م
پویــش سراســری هــر مهنــدس یــک خانــواده در ســطح اســتان 

در حــال انجــام اســت.
در ایــن رزمایــش، جمعــی از مهندســین بســیجی، خیریــن محتــرم، 
ــتان،  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــت مدی ــدگان هیئ نماین
ــی از  ــدن، برخ ــت و مع ــین صنع ــیج مهندس ــازمان بس ــای س ــر و اعض مدی
ــهر  ــورای ش ــدگان ش ــین، نماین ــیج مهندس ــزی بس ــورای مرک ــای ش اعض
اهــواز، مدیــران کانونهــای بســیج مهندســین شهرســتان ها و اعضــای ســتاد 
مرکــزی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان حضــور 

ــتند. داش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان خوزســتان، در ایــن رزمایــش کــه در مجتمــع فرهنگــی فجــر اهــواز 
ــی مســئول ســازمان بســیج مهندســین  ــور بهرام ــزار شــد، مهنــدس پ برگ
ــن و  ــه مدعوی ــی ب ــوش آمدگوی ــن خ ــتان ضم ــاری خوزس ــران و معم عم
حاضریــن در ایــن رزمایــش، گــزارش مختصــری را از اقدامــات و فعالیت هــای 

ــه  داد. مهندســین بســیجی در سراســر اســتان خوزســتان ارائ
وی در ادامــه گفــت: »برگــزاری ایــن رزمایــش در راســتای اجــرای فرامیــن مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر پیاده ســازی ســبک زندگــی مهــدوی، کــه 
عــدل و مســاوات و برابــری از ارکان آن اســت، بــوده و همچنیــن بنابــر دســتور ریاســت محتــرم ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ایــن 
رزمایــش در راســتای حمایــت از خانواده هــای کارگــران شــاغل در پروژه هــای عمرانــی، ســاختمانی و صنعتــی آســیب دیــده از بیمــاری کرونــا طــرح 

ریــزی گردیــده اســت.«
مهنــدس پوربهرامــی همچنیــن ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه مجمــع مهندســین خّیــر اســتان، متولــی اصلــی برگــزاری رزمایشــات و امــورات 
خیریــه میباشــد ضمــن بیــان بخشــی از فعالیت هــای خیرخواهانــه ایــن انجمــن در طــی ســال، از کلیــه عوامــل اجرایــی و هیــات امنــای مجمــع، کمــال 

تشــکر و قدردانــی را بــرای برگــزاری ایــن رزمایــش ابــراز داشــت.
وی در پایــان ســخنان خــود  بــه تهیــه ۱۰۰۰ بســته معیشــتی بــه ارزش ۲۰۰ میلیــون تومــان در مرحلــه اول ایــن رزمایــش اشــاره و بیــان داشــت: 
»بــا همــت مجمــع مهندســین خّیــر خوزســتان و بــه منظــور تحــت پوشــش قــرار دادن خانواده هــای کم برخــوردار بیشــتری، ایــن رزمایــش ان شــاءاهلل 

تــا انتهــای ســال ادامــه خواهــد یافــت.«
ــع بیمــاری  ــا رف ــاز و ت ــاه ۱۳99 آغ ــه از پنجــم اســفنده م ــواده ک ــک خان ــش سراســری هــر مهنــدس ی ــش در پوی ــن رزمای ــر اســت ای ــه ذک الزم ب

ــه خواهــد داشــت. ــا ادام منحــوس کرون

هــزار بســته کمــک معیشــتی در پویــش سراســری هــر مهنــدس یــک خانــواده در 
اســتان خوزســتان توزیــع خواهــد شــد

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
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ــی  ــات فن ــه خدم ــر از ارائ ــد مه ــعید وحی ــدس س مهن
مهندســی رایــگان بــه زلزله زدگان شهرســتان ســی ســخت 

ــر داد. خب
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــر در  ــد مه ــدس وحی ــد، مهن ــه و بویراحم ــتان کهکیلوی ــاری اس معم
ــه  ــت ب ــه خدم ــاری و نقشــه کشــی در شــهر ســی ســخت  جهــت ارائ ــم طراحــی معم ــزاری بســیج از اســتقرار تشــکیل تی ــا خبرگ ــو ب گفتگ
هموطنــان زلزلــه زده ســی ســخت بــا همــکاری بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه فتــح اســتان و ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

ــر داد. ــتان خب اس
ــا همــکاری بســیج  ــاره ب ــال آب رســانی روســتای بی ــال آب و کان ــه انتق ــم و بهســازی خــط لول ــد ترمی ــی از رون ــه گزارشــی اجمال وی در ادام
مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه فتــح اســتان و گــردان مهندســی رزمــی تیــپ ۴۸ فتــح اســتان در زلزلــه اخیــر شــهر ســی ســخت خبــر داد 
و خاطــر نشــان کــرد: »تشــکیل تیــم علمــی پژوهشــی زلزلــه ســی ســخت جهــت تحقیــق در مــورد زلزلــه ســی ســخت توســط بســیج مهندســین 

عمــران و معمــاری ســپاه فتــح اســتان  بــا حضــور  مهندســین بســیجی برگــزار شــد.«

ارائــه خدمــات مهندســی بــه زلزلــه زدگان 
شهرســتان ســی ســخت

مهندس وحید مهر خبر داد

دکتر هاشمی فشارکی بیان کرد:

تعویــق جشــنواره بقیــع ، بعلــت اســتقبال و درخواســت هــا و نیــز 
شــرایط کرونایــی

دکتــر هاشــمی فشــارکی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج از تعویق 
جشــنواره طراحــی آســتان مقــدس بقیــع )علیهــم الســام( خبــر 

داد.
بدنبال اســتقبال طراحان  و شــرکتهای مهندســین مشــاور  از مســابقه »طراحی 
ــوج  ــه شــرایط شــروع م ــا توجــه ب ــع« ، ب ــر ائمــه بقی معمــاری آســتان مطه
چهــارم بحــران بیمــاری منحــوس کرونــا در کشــور و بدنبــال درخواســت مکــرر 
افزایــش مهلــت از ســوی تعــداد زیــادی از عاقــه منــدان از سراســر کشــور برای 
شــرکت در ایــن جشــنواره،  و نظــر مســاعد رییــس جشــنواره، هیــات داوران بــا 
تمدیــد مهلــت و تعویــق تحویــل مــدارک تــا تاریــخ ۱۳ مهــر ۱۴۰۰  موافقــت 
نمودنــد و نتایــج در تاریــخ  ۲ آبــان ۱۴۰۰ مصــادف بــا روز میــاد پــر برکــت 
ــکان  ــر صــادق )ِع(  اعــام خواهــد شــد . م ــام جعف ــاد ام ــر )ص( و می پیامب
نشســت و نحــوه برگــزاری جلســه اعــام نتایــج متناســب بــا شــرایط کرونایــی 

متعاقبــا اعــام خواهــد شــد. 
ضمــن تشــکر از عزیزانــی کــه طــرح خــود را بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نمــوده اند،درصــورت تمایــل مــی تواننــد جهــت تکمیــل طــرح خــود اقــدام 

نمــوده و مجــددا ارســال نماینــد ویــا گزینــه دیگــری تهیــه کــرده وبفرســتند و ضریــب موفقیــت خویــش را افزایــش دهنــد .
دبیــر جشــنواره طراحــی حــرم مطهــر ائمــه بقیــع بیــان داشــت : جنــه البقیــع در روی زمیــن منحصــر بفــرد بــوده  و یکــی از قبرســتان هــای بــزرگ 
مســلمین و یکــی از مهمتریــن مکانهــای مهــم و مقــدس بــوده کــه مــا انــرا حــرم چهــار امــام )ع ( و آســتان مطهــر میدانیــم کــه ورود بــه آن بایــد بــا 
آداب خــاص همــراه باشــد. مــا در هیــچ نقطــه ای زمیــن نداریــم کــه پیکرمطهــر چهــار تــن از عتــرت معصومیــن )ع( از آخریــن پیامبــر الهــی )ص( در ان 
مدفــون باشــد؛ امــام حســن مجتبــی)ع(، امــام زیــن العابدیــن)ع(،  امــام محمــد باقــر)ع(، امــام جعفــر صــادق )ع(، و نیــز بــزرگان دیگــری از صحابــه اســام 
و اهــل بیــت پیامبــر )ص( در بقیــع مدفــون شــده اند ، و ایــن مــکان یکــی از مهمتریــن زیارتــگاه هــای همــه مذاهــب مســلمین در ایــام حــج و عمــره مــی 
باشــد. لکــن متاســفانه وهابیــون یکصــد ســال پیــش بناهــای باســتانی آنجــا را تخریــب و ضریــح و آثــار موجــود را بــه یغمــا بردنــد و بــه ظاهــری مشــابه 
خرابــه  تبدیــل کــرده انــد ، درحالیکــه حتــی بــه عنــوان بخــش مهمــی از شــهر مدینــه ، از امکانــات اولیــه و حتــی چــراغ نیــز برخــوردار نیســت و رونــد 
محدودیتهــای وهابیــت بــرای  امــکان زیــارت قبــور بقیــع بــه مــرور ســخت تــر و ســخت گیرانــه تــر شــده اســت، بــه نحویــی کــه دیگــر حتــی اجــازه 
زیــارت ایســتاده در فضــای بــی ســقف را نیــز نمــی دهنــد. بنابرایــن ضــرورت دارد، مســلمین جهــان بــرای مقابلــه بــا ایــن حرکــت غیــر انســانی وهابیــون 
مقابلــه کننــد . وباتوجــه بــه وعــده امــام المســلمین مبنــی بــر محــو اســراییل غاصــب، بدیهــی اســت حکومیــت وهابیــون پیــش از صهیونیســتها مضمحل 
خواهنــد شــد ، لــذا الزم اســت در فرصتهــای باقــی مــا طرحهــای خــود را امــاده کــرده ، تــا ان شــاهلل زمینــه اجــاری آن فراهــم گــردد. بنابرایــن طراحــی 

ایــن مــکان مهــم ومقــدس بــه عنــوان آســتان مبــارک ائمــه بقیــع )ع( ، ضــروری بــوده وامادگــی بــرای احیــای آن مطلــوب مــی باشــد.
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ادامه از صفحه ۵
دکتـر سـید جـواد هاشـمی فشـارکی هـدف از برگزاری مسـابقه طراحـی مقدماتی مجموعه جنـه البقیع را چنیـن بیان کرد: زمینه سـازی بـرای زیارت 
ائمـه معصومیـن بقیـع )ع( و سـایربزرگان مدفـون درجنه البقیع بـوده وهمچنین تاش درجهت مرمت واحیا آثار تاریخی صدراسـام و آشـنایی بیشـتر 
بـا فرهنـگ و تمـدن غنـی اسـامی مـی باشـد وهمچنیـن زمینه سـازی وایجـاد آمادگی هـای الزم بـرای امت اسـام جهت احیای آسـتان مطهـر ائمه 
بقیـع )ع( مـی باشـد . ایـن مسـابقه میتوانـد وفاق میان فرق اسـامی در پیگیری سیاسـت امـت واحده جهانی ، حـول محورمدینه النبـی را ایجاد کند و 
یـک شـور ونشـاط فرهنگـی وخاقیت در جامعه معماران وشهرسـازان بوجـود آورد ویک جهت دهی معنـوی درفعالیتهای تخصصی بوجود آورد وسـبب 

خیـر وبرکات درحـوزه های تخصصـی گردد .
ایـن اسـتاد دانشـگاه بیان داشـت : مسـابقه طراحـی مقدماتی مجموعـه جنه البقیع در محـدوده حصارفعلی چهارطرف بقیع شـریف ومحیـط داخلی آن 
واقـع درمرکزشـهرمدینه النبـی درعربسـتان مـی باشـد .و در این مسـابقه  محدودیتی بـرای شـرکت کنندگان وجود نـدارد و همه معماران ؛ شهرسـازان 
، طراحـان شـهری ، شـرکتهای مهندسـین مشـاور ،اسـاتید،  دانشـجویان رشـته های مرتبط در سـطح ملـی می توانند شـرکت کنند.ومنعـی نیزجهت 
شـرکت کننـدگان از سـایر کشـورها وجودنـدارد . شـرکت کنندگان میتواننـد بصورت گروهی و یا انفرادی درمسـابقه شـرکت کنند : - بصـورت گروهی 
شـامل مهندسـان معمار ،شهرسـاز، طراح شـهری و..... بصورت گروهی و یا شـرکت های مهندسـان مشـاور وگروه طراح خواهد بود . یا بصورت انفرادی، 

مهندسـان و دانشـجویان درمسـابقه میتوانند شـرکت کرده و طرح خودشـان را ارایه دهند.
وی بیـان داشـت ، مشـخصات طراحـی ومعیارهـای طراحـی معماری آسـتان مطهـر حرم ائمه بقیـع کـه در  داوری مـورد ارزیابی قرار میگیرد براسـاس 

مصوبـه هیـات داوران ؛ ایـن موارد می باشـند :
طرح برای کل محدوده جنه البقیع درچهار حصار پیرامونی موجود که نقشه وضع موجود آن تهیه و ارایه شده است ، تهیه شود.

هویـت و کالبـد طـرح بایسـتی هویـت خـاص خـود را داشـته واز اصـول فرهنـگ اسـامی درمعمـاری زیارتگاهها الهـام گرفتـه ودرعین حال با شـرایط 
محیطـی هماهنگ باشـد .

به هم پیوندی طرح پیشنهادی با محورها و نقاط ارزشمندی پیرامونی بخصوص با حرم نبوی توجه شود
تاکیـد و تمرکـز طـرح پیشـنهادی بایسـتی براسـاس قبـور مطهـر چهار امـام بقیع)ع( بعنـوان کانـون و مرکز ثقـل بقیع باشـد ودرعین حال سـایر قبور 

موجـود مـورد احترام نیز مـورد توجـه قرارگیرد.
دربخشهایی که قبور عادی دفن میشود ، میتواندبصورت شبستان در نظر گرفته شود . که در زیر آن امکان دفن اموات عادی وجود داشته باشد.

در طـرح پیشـنهادی هویـت هنـر و معمـاری اسـامی تجلی داشـته باشـد، ارتبـاط کارکردی بیـن بقیع وحرم نبـوی برقرار باشـد. به خاقیـت ، زیبایی 
شناسـی وحکمـت وهنراسـامی توجـه شـود. برهویت فرهنـگ ومعماری اسـامی تاکید و ازتجمـل گرایی وظواهرپرهزینه واشـرافیگری پرهیز شـود

در عیـن خاقیـت و... دارای منطـق اجرایـی داشـته باشـد. ورودی اصلـی از ضلع غربی می باشـد ولی درعین حال در سـه ضلع دیگر نیـز میتوان ورودی 
پیـش بینـی کـرد. در کنـج جنـوب غربی زمیـن دارای اختاف تـراز ۴ متری میباشـد، که در امتـداد دوضلع به مرور کاهـش می یابد .

اختـاف تـراز بیـرون و داخـل در دو ضلـع شـرقی و شـمالی ) نیمه سـمت راسـت ( بسـیار اندک بوده و تقریبا همسـطح می باشـد. بسـیاری از خدمات 
در ضلـع غربـی بیـرون بقیـع وجـود دارد و ضرورتـی بـر ایجـاد آن در داخل بقیع نیسـت ) مانند سرویسـهای بهداشـتی و پارکینـگ و....( ولـی نیازهای 

ضـروری زوار بایسـتی در نظر گرفته شـود.
در طرح بایستی حرمت همه قبور واجب التعظیم در نظر گرفته شود ، بنحویی که جایی از طرح هتک حرمت تلقی نشود.

در ضلـع جنـوب غربـی فضایـی وجـودارد ، کـه در تـراز سـطح زمیـن بیرونـی ) منفی یـک ( میتواند بعنـوان فضای غسـال خانـه و خدمـات و.....در نظر 
گرفتـه شـود و تـراز همسـطح بقیع ) تـراز همکف ( فضاهـای مکمل نیازهـای زوار و....باشـد .

در ضلـع جنـوب حـرم نبـوی پارکینـگ و سرویسـهای بهداشـتی در سـه طبقه منفـی وجـود دارد ، که میتوانـد بعنوان دسترسـی مورد مطالعـه و بهره 
بـرداری قرارگیرد .

بـه امـکان برخـورداری از مـکان زیـارت مجـزا بـرای بانـوان و اقایان توجه شـود .پس از اتمـام نمازجماعت در حـرم نبوی ، بـه اوج مراجعـه زوار وازدحام 
تـردد توجـه شـود  وتوجـه به مشـخصات قید شـده در پایگاه اطاع رسـانی مسـابقه بقیع .

دبیـر مسـابقه بیـان داشـت ، مدارکـی کـه طراحـان کـه بصـورت گروهـی ویا انفـرادی شـرکت میکنند، بایسـتی این مـوارد را تهیـه و تقدیـم دبیرخانه 
مسـابقه نماینـد : ارایـه  پردیـس موقعیـت )سـایت پان ( از وضعیت همسـایگی هـای پیرامونی و دسترسـی ها، ارایه طـراح معماری آسـتان مطهر ائمه 
بقیـع ) سـایت پـان معمـاری(، ارایه نقشـه هـای طبقات در مقیاس مناسـب، ارایه نما وبرش در مقیاس مناسـب، ارایه طرح سـه بعـدی )حجمی(، ابعاد 
نقشـه هـا درابعـاد ۱۰۰ در ۷۰ سـانتیمتر، ارایـه فایـل رایانـه ای در محیـط پـی دی اف )حجـم هر صفحـه حداکثر ۱ مگ (، شـرح ایده ومفهـوم طرح و 
اصـول رعایـت شـده در طـرح، صـورت اختیاری: ارایه پویا نمایی )انیمیشـن(، پرکـردن وامضا و تحویل کاربرگ ثبت نام درهنگام ارسـال مدارک شـرکت 

درمسـابقه نیز ضروری می باشـد.بارگزاری وارسـال مدارک در سـامانه مسـابقه .
دکتـر هاشـمی فشـارکی همچنیـن اظهـار داشـت : بـه برگزیدگان مسـابقه ،عـاوه بر اجـرو پادش معنـوی ، هدیـه ای بعنـوان جایزه که معـادل کمک 
هزینـه هـای مصروفـه مـی باشـد، تقدیـم مـی گـردد : در بخـش گروهـی کـه توسـط هیـات داوران برگزیـده شـود ، عـاوه بـر تقدیـم لوح تقدیـرو به 
برگزیـدگان اول تـا سـوم و تندیـس ، بـه اعضـای هرگـروه برگزیـده این مبالغ اهـدا میشـود:برگزیده نخسـت،  ۱۰۰ میلیون تومـان ، برگزیـده دوم، ۷۰ 
میلیـون تومـان وبرگزیـده سـوم، ۵۰ میلیـون تومـان تقدیـم میشـود .همچنین بـه برگزیدگان اول تا سـوم در بخـش انفرادی که توسـط هیـات داوران 
اعـام میشـود ، عـاوه بـر تقدیـم لوح تقدیـرو تندیس ، به هرنفـر برگزیده این مبالـغ اهدا میشـود: برگزیده نخسـت، ۳۰ میلیون تومـان ، برگزیده دوم، 

۲۰  میلیـون تومـان ،برگزیـده سـوم ،۱۵ میلیـون وبرگزیـده چهـارم الـی دهـم ، هرنفر۱۰ میلیـون تومان اهدا میشـود .



ادامه از صفحه ۶
دبیــر مســابقه زمــان تحویــل مــدارک مســابقه ، ۳ اردیبهشــت ۱۴۰۰ ) روز معمــار( اعــام داشــته واینکــه نتایــج مســابقه در ۳ خــرداد ۱۴۰۰ طــی 

مراســم روز ازادی خرمشــهر) مســجد جامــع خرمشــهر نمــاد مقاومــت مــکان مذهبــی ( خواهــد بــود .
برگزارکننــده ایــن مســابقه ، ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری کشــورمی باشــد و بــا مشــارکت قطــب غلمــی معمــاری اســامی ایــران ، 
بنیــاد معمــاری انقــاب اســامی و بــا حمایــت مرکــز خدمــات تخصصــی هنــر و معمــاری جهاددانشــگاهی  قزویــن ،  مرکزمعمــاری اســامی حــوزه 
هنــری ، پژوهشــگاه بعثــه رهبــری در حــج ، ونیــز همــکاری دانشــکده هــای معمــاری دانشــگاه هــای سراســر کشــوروتعداد دیگــری از نهــادی 

مذهبــی و فرهنگــی و تخصصــی .دبیرخانــة مســابقه، نیزموسســه مســکن وعمــران اجتماعــی بســیج مــی باشــد .
هیئــت داوران مســابقه اســاتید مهنــدس مهــدی چمــران  ، اســتاد عبدالحمیــد نقــره کار،  دکتــر امیــر محمدخانــی ، دکتــر محمــد علــی خــان 
محمــدی ، دکتــر بهمــن ادیــب زاده ودکتــر محســن وفامهــر واینجانــب  مــی باشــیم . بعــد از پاالیــش مــدارک رســیده وخــارج کــردن مــدارک 

ــرد. ــورت می گی ــه ای ص ــورت یک مرحل ــه بص ــان اثارواصل ــابقه ازمی ــص و ....،داوری مس ناق
ایشان 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 آثاردریافتی بنا به صاحدید می باشد.

ارســال اثــار ارایــه شــده بــه ســایر جشــنواره هــا، پایــان نامــه هــا وغیــره ، درصورتیکــه بــا مشــخصات مســابقه تطابــق داشــته باشــد ، بامانــع مــی 
باشــد.وهرگونه مســولیت حقوقــی ارســال مــدارک بــا ارســال کننــده مــی باشــد

عزیزان برای اطاعات بیشتر میتوانند به نشانی https://baqifestival.ir مراجعه کنند.  
همچنین پایگاه اطاع رسانی سازمان بسیج عمران ومعماری کشور به نشانی www.omranbasij.ir مراجعه فرمایند.

دکتــر هاشــمی فشــارکی در پایــان اعــام داشــت : ان شــااهلل پیــش از نابــودی اســراییل غاصــب ، رژیــم وهابــی مضمحــل شــده و بــه خواســت 
الهــی و الطــاف ائمــه اطهــار)ع( بــزودی فرصتــی مناســب پیــش آیــد و طــرح اســتان مبــارک بقیــع  ، ســاخته شــود ، وبــه مــکان شــامخی بــرای 

زوارائمــه بقیــع)ع( تبدیــل شــود . 
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عضویــت  بــرای 
ــمی  ــال رس در کان
بســیج  ســازمان 
مهندســین عمــران 
ــکن  ــاری اس و معم

ــد. کنی

از  بازدیــد  بــرای 
رســمی  ســایت 
بســیج  ســازمان 
مهندســین عمــران 
ــکن  ــاری اس و معم

کنیــد.


