
عمران و معماری
ماهنامه الکرتونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معامری، آذرماه 1400، شادی ارواح طیبه شهدا یک صلوات قرائت بفرمایید

شــهید ابراهیــم هــادی در 22 بهمــن ســال 61 در عملیــات والفجــر ۵ بــا خــدا همــراه شــد و دیگــر 

کســی او را ندیــد. او همیشــه از خــدا می خواســت گمنــام مبانــد، چــرا کــه گمنامــی صفــت یــاران 

محبــوب خداســت.خدا هــم دعایــش را مســتجاب کــرد. ابراهیــم سال هاســت کــه گمنــام و غریــب 

در فکــه مانــده تــا خورشــیدی باشــد بــرای راهیــان نــور.

بخشی از وصیت نامه شهید:

.... خدايــا عشــق بــه انقــاب اســامي و رهــر كبــر انقــاب چنــان در وجــودم شــعله ور اســت كــه 

اگــر تكه تكــه ام كننــد و يــا زيــر ســخت ترين شــكنجه ها قــرار گــرم، او را تنهــا نخواهــم گذاشــت. 

ديگــر ايــن كــه ســعي كنيــد در كارهايتــان نيــت خــود را خالــص منــوده و اعاملتــان را از هــر رشك 

و ريــا، حســادت و بغــض پــاك مناييــد تــا هــم اجــر خــود را بريــد و هــم بتوانيــد مســئوليت خــود 

را آن چنــان كــه خداونــد، اســام و امــام مي خواهنــد، انجــام داده باشــيد ايــن را هرگــز فرامــوش 

نكنيــد تــا خــود را نســازيم و تغيــر ندهيــم، جامعــه ســاخته مني شــود.

این شامره تقدیم میشود به روح مطهر شهید ابراهیم هادی 

ــل 40 واحد  ــازی و تکمی بهس
ــازمان  ــط س ــکونی توس مس
ــران و  ــین عم ــیج مهندس بس

ــان ــتان کرم ــاری اس معم
9 2

اردوی  برگــزاری 
ــیج  ــط  بس جهادی توس
مهندســین عمــران و 
معمــاری  شهرســتان 

ــاوه پ

ــای جهادی  ــت ه فعالی
ســازمان  اعضــای 
مهندســین  بســیج 
عمــران و معمــاری در 
ــروم  ــتاهای  مح روس

ــور ــر کش سراس
3200متــر لوله کشــی آب شــرب بهداشــتی 
بــرای اهالــی  روســتایی کــه چندیــن روز 

آب نداشــتند

ــد  ــا واح ــر ده ه ــارت ب ــی و نظ طراح
ــط  ــور توس ــروم کش ــق مح ــکونی مناط مس

ــازمان ــیجی س ــین بس مهندس
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ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــط س ــکونی توس ــد مس ــل 40 واح ــازی و تکمی بهس
ــان ــتان کرم ــاری اس ــران و معم عم

مهنــدس یحیایــی از اجــرای طــرح عمــران روســتا در مناطــق محروم شهرســتان 
ــر داد. کرمان خب

ــان،  ــتان کرم ــاری اس ــران ومعم ــانی بســیج مهندســین عم ــگاه اطــاع رس ــزارش پای ــه گ ب
مهنــدس یحیایــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج خاطــر نشــان کــرد: »بــه مناســبت هفتــه 
بســیج برنامــه نهضــت خدمــت رســانی و امیــد آفرینــی  بــا رونمایــی از طــرح عمــران روســتا 

در منطقــه محــروم چهــار طــاق بردســیر باحضــور اقشــار مختلــف بســیج برگــزار گردیــد.«
 وی گفــت : »در ایــن اقــدام خداپســندانه بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
ــاب منــزل محرومیــن و  افتتــاح پــل  معمــاری اســتان  بهســازی و تکمیــل و ســاخت ۴۰ ب

ــاب منــزل در روســتای ده مرتضــی انجــام شــد.« دسترســی روســتای راســک و یــک  ب
یحیایــی در ادامــه بیــان داشــت: » همچنیــن بکارگیــری گــروه هــای جهــادی جهت بهســازی 
یــک بــاب منــزل وتامیــن مصالــح وحصارکشــی اســتخر جهــت تامیــن آب مــورد نیــاز انجــام 
ــا  ــازمان بســیج ب ــر س ــدام خداپســندانه، اقشــار دیگ ــن اق ــر اســت در ای ــه ذک شــد.«الزم ب

محوریــت بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان شــرکت کردنــد.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان رضوی:

ــتاهای  ــاری روس ــه ی ــی ب ــای تخصص ــم ه ــب تی ــیجی در قال ــین بس مهندس
ــد ــی رون ــروم م مح

ــران  ــرح عم ــه ط ــاره ب ــا اش ــی ب ــدس حنای مهن
ــم  ــب تی ــیجی در قال ــین بس ــت: مهندس ــتا گف روس
هــای تخصصــی بــه یــاری روســتاهای محــروم مــی 

ــد. رون
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین 
عمــران ومعمــاری اســتان خراســان  رضــوی، مهنــدس 
حنایــی در ابتــدای ســخنان خــود ضمــن تبریــک ایــام 
ــر اتحــاد  ــت: »فلســفه بســیج ب ــه بســیج گف ــا برکــت هفت ب
ــا نهــاده شــده  مــردم در انجــام فعالیــت هــای ارزشــمند بن
اســت و تشــکیل بســیج نــه تنهــا بــه عنــوان یــک ضــرورت بلکــه بــر اســاس یــک آرمــان و هــدف بــوده و ایــن ارزش و جایــگاه آن را 

ــد.« ــی ده ــان م ــش نش ــش از پی بی
وی افــزود: »تاریــخ نشــان داده اگــر فعالیتــی بــر پایــه اتحــاد مــردم بــا همدلــی و ایثــار انجــام شــده باشــد نتیجــه بخــش بــوده اســت 

و مــی تــوان تبلــور آن را در بســیاری از رویدادهــا نظیــر هشــت ســال دفــاع مقــدس دیــد.«
ــق  ــا موف ــا بیمــاری کرون ــه اظهــار داشــت: »بســیج در مواجــه ب مســئول ســازمان بســیج مهندســین اســتان خراســان رضــوی در ادام

ــوده اســت.« ــرای مــردم و نظــام مشــهود ب ــی کــه بســیج اقدامــی انجــام داده ، برکــت آن ب عمــل کــرده و هــر جای
ــان رضــوی پرداخــت و  ــتان خراس ــان اس ــازمان بســیج مهندس ــای س ــت ه ــه تشــریح فعالی ــود ب ــری از ســخنان خ وی در بخــش دیگ
ــرق، نقشــه  ــک، ب ــاری، شهرســازی، ترافی ــران، معم ــای عم ــدس بســیجی در رشــته ه ــزار مهن ــن ســازمان دارای ۴ ه ــرد: »ای ــان ک بی

ــای تخصصــی دارد.« ــت ه ــرای انجــام فعالی ــی ب ــت بســیار باالی ــن نظــر ظرفی ــه از ای ــک اســت ک کشــی و مکانی
ــت: »ســازمان بســیج مهندســان اســتان در  ــا گف ــا ســایر دســتگاه ه ــن ســازمان ب ــل ســازنده ای ــه تعام ــا اشــاره ب ــی ب ــدس حنای مهن
ــره گشــایی و مســاعدت در  ــرای گ ــای همــکاری ب ــه ه ــم نام ــد تفاه ــه عق ــون ب ــا کن ــط ت ــای مرتب ــا و اداره ه ــا ســازمان ه ــاط ب ارتب

ــه اســت.« ــف پرداخت ــای مختل حــوزه ه
ــتایی و  ــکن روس ــای مس ــع وام ه ــرا و توزی ــر اج ــارت ب ــرای نظ ــکن ب ــاد مس ــا بنی ــه ب ــم نام ــد تفاه ــت: »عق ــان داش ــه بی وی در ادام
ــه  ــد از جمل ــی دارن ــی و مذهب ــت اجتماع ــه ماهی ــی ک ــاختمان های ــه س ــک ب ــرای کم ــر ب ــین خی ــن مهندس ــاد انجم ــن ایج همچنی

ــد. ــی آی ــه شــمار م ــازمان ب ــن س ــای ای ــت ه فعالی
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ــتان  ــر اس ــیخ جاب ــتای ش ــع آب روس ــزی منب ــن ری ــوم  بت ــه س ــرای مرحل اج

ــع  ــروژه منب ــان  پ ــتان زنج ــاری  اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــت بس ــه هم ب
ــت.  ــل اس ــال تکمی ــر در ح ــیخ جاب ــتای ش ــرب روس ــره آب ش ذخی

ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی  س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــا  ــر ب زنجــان،  مرحلــه ســوم بتــن ریــزی ســقف ســازه منبــع ذخیــره آب روســتای شــیخ جاب
خریــد بتــن و انتقــال بیــش از پنجــاه کیلومتــری توســط میکســر هــا و همچنیــن انتقــال پمــپ 
ــودر و گریــدر،   و دیگــر کارهــای مــورد نیــاز از قبیــل محوطــه ســازی و تســطیح راه توســط  ل
ــا همــت و تــاش  بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان و موسســه مســکن  ب
ــره آب  ــع ذخی ــن منب ــد.  ای ــام ش ــتا انج ــی روس ــن و اهال ــکاری خیری ــیج و هم ــی بس اجتماع
مشــکل ایــن روســتا و چنــد روســتای همجــوار را خصوصــا در فصــل تابســتان برطــرف مــی کنــد.

بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خراســان شــمالی پــروژه آبرســانی روســتای محــروم 
پاکتــل کلیــد خــورد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خراســان شــمالی،آیین کلنــگ زنــی پــروژه 
آبرســانی روســتای پاکتــل بــا حضــور فرماندهــی ســپاه اســتان و مســئولین شهرســتان بجنــورد در محــل روســتای پاکتــل انجــام شــد.

ــاز  ــه روســتاها و مرتفــع نمــودن نی ــه ب ــر رســیدگی همــه جانب ــام معظــم رهبــری مبنــی ب ــات مق ــا هــدف تحقــق منوی ــروژه ب ــن پ ای
هــای اقشــار مختلــف مــردم در مناطــق محــروم و حفــظ ســرمایه هــای روســتائیان بــا تامیــن آب شــرب ســالم و بهداشــتی در روســتاها، 

ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خراســان شــمالی، پــروژه آبرســانی آب شــرب روســتای پاکتــل را آغــاز کــرد.
اجرای طرح مطالعاتی برای احداث مخزن 100 متر مکعبی روستای زیندانلو و کالتمانلو

در بخــش دیگــری از اقدامــات ســازمان بســیج مهندســین عنمــران و معمــاری اســتان خراســان شــمالی در اســتای محرومیــت زدایــی 
و خدمــات جهــادی طــرح عمــران روســتا ،  کارشناســان آب و فاضــاب و مدیــر کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان 
ــد  ــن بازدی ــد. در ای ــد کردن ــو بازدی ــو و کالتمانل ــی( از روســتاهای زیندانل ــور )مشــاور  مطالعات ــدس اســماعیل پ ــراه  مهن شــیروان  بهم
کــه بــه  جهــت تعییــن محــل احــداث مخــزن بتنــی 1۰۰ مترمکعبــی و تهیــه نقشــه مســیر اجــرای خــط از چــاه تــا مخــزن بــه همــراه 
طراحــی ســایز لولــه اقــدام شــد کــه مقــرر گردیــد هرچــه ســریعتر نســبت بــه تحویــل نقشــه بــه واحــد مطالعــات ســتاد اســتان جهــت 

تاییــد و پیگیــری جهــت اجــرای پــروژه آبرســانی اقــدام گــردد.

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی

پروژه آبرسانی روستای محروم پاکتل کلید خورد

2

مهنــدس نیکــوکالم از اجــرای طــرح عمــران روســتا در 
اســتان قــم خبــر داد.

ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و  ــه گــزارش پای ب
معمــاری اســتام قــم، مهنــدس نیکــوکام در گفتگــو بــا خبرگزاری 
ــتا خاطرنشــان  ــران ورس ــرح عم ــاری ط ــا اج ــاره ب ــا اش بســیج ب
کــرد: »در یکــی از محــات محــروم شــهر مقــدس قــم یــک واحــد 
ــه  ــتم لول ــه همچونسیس ــن اولی ــد امکانمت ــه فاق ــاختمانی ک س
کشــی مناســب بــود را بصــورت کامــل در دســت بازســازی داریــم.

وی بیــان داشــت: »دلیــل هزینــه بــاالی پروژه)حــدود 55 میلیــون 
ــن  ــرای ای ــداد ب ــه ام ــازی کمیت ــار بازس ــود اعتب ــان( و کمب توم
منــزل، چندسالیســت ایــن کار انجــام نشــده اســت  کــه بــه لطــف 

خــدا و یــاری خیریــن کار بازســازی را آغــاز شــده اســت.«

ــازمان  ــط س ــوردار توس ــر کم برخ ــکن قش ــر مس ــازی و تعمی بازس
ــم  ــتان ق ــاری اس ــران و معم ــین  عم ــیج مهندس بس



مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران خبر داد

اجرای چند پروژه آبرسانی در روستای محروم شهرستان بابلسر و چالوس

مســئول بســیج مهندســین عمــران ســپاه کربــال گفــت: ســاخت مجتمــع آبرســانی بــه چهــار روســتای بهنمیــر شهرســتان 
بابلســر بــا ۳۵ میلیــارد ریــال آغــاز شــد.

ــا  ــو ب ــین زاده در گفتگ ــداد حس ــدارن، مق ــتان مازن ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی  س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
خبرگــزاری بســیج بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح پــروژه آبرســانی در مناطــق محــروم شهرســتان بابلســر گفــت: مجتمــع آبرســانی زون شــمالی 

ــاز شــد. ــا حضــور مســئوالن آغ ــر ب روســتاهای بهنمی
وی افــزود: »ایــن پــروژه شــامل روســتاهای افراتخــت، نفــت چــال، میرودســر و ازنــوا بــوده و بــرای آن ۳5 میلیــارد ریــال اعتبــار درنظــر گرفتــه 

شــده اســت.«
حســین زاده یــادآور شــد: »ایــن پــروژه بــه طــول ۷.5 کیلومتــر خــط انتقــال و اصــاح شــبکه توزیــع آب اجــرا می شــود و بــا تکمیــل آن هــزار 

و ۲5۰ خانــوار از مزایــای آن بهــره منــد خواهنــد شــد.«
وی ارتقای سطح کیفی و تأمین آب پایدار مناطق روستایی را از اهداف اجرای پروژه ذکر کرد.

ــژه 1۰۴۰۰ شــهید اســتان و  ــه وی ــه روح بلنــد همــه ی شــهدا انقــاب اســامی ب ــا درود ب ــا ب مســئول بســیج مهندســین عمــران ســپاه کرب
شــهدای مدافــع حــرم، تصریــح کــرد: »شــهید مدافــع حــرم علــی جمشــیدی امســال بــه عنــوان شــهید شــاخص ســال 1۴۰۰ ســازمان بســیج 

مهندســین عمــران و معمــاری کشــور معرفــی شــد.«
گفتنــی اســت ایــن مراســم بــا حضــور نماینــده مــردم بابلســر و فریدونکنــار در مجلــس شــورای اســامی، مدیرعامــل آبفــا مازنــدران، فرمانــده 
ســپاه بابلســر ، مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران ســپاه کربــا مازنــدران، مســئوالن شــهری و خانــواده معظــم شــهدا کلنــگ زنــی شــد.

ایــن پــروژه در راســتای شــعار جبهــه خرمشــهرها بــا همدلــی بیــن مــردم، مســئولین و بــا مشــارکت بســیج ســازندگی ســپاه شهرســتان بابلســر 
و ســازمان بســیج مهندســین عمــران ســپاه کربــا، عملیــات اجرایــی آن شــروع شــد.

۳200 متر لوله کشی آب شرب بهداشتی در روستای محروم ماسال 
حســین زاده در  ادامــه گفتگــوی خــود بــا خبــر گفتگــو بــا خبــر گــزاری بســیج از اجــرای طــرح لولــه کشــی آب شــرب در روســتای ماســال از 
بخــش مــرزن آبــاد چالــوس خبــر داد و در تشــریح ایــن پــروژه  بیــان  داشــت: »مــردم منطقــه دسترســی بــه هیــچ آبــی حتــی بــرای مصــرف 
روزانــه نداشــتند. علــت آن نیــز مســدود و خشــک شــدن چشــمه از مبــدا بــود در ایــن مــدت طبــق هماهنگــی بــا آتــش نشــانی روزانــه ۶۰۰۰ 
لیتــر بــه مخــزن قدیمــی روســتا انتقــال داده میشــود. بــا توجــه بــه وضــع موجــود زمانــی بــرای اجــرای مراســم کلنــگ زنــی نبــود و الحمــداهلل 
۳۲۰۰ متــر لولــه ۴۰ میلــی متــری توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کربــا  تامیــن گردیــد و  بســیجیان منطقــه در 

باالدســت مشــغول لولــه گــذاری هســتند و انشــاهلل هرچــه ســریعتر آب بــه مــردم روســتا خواهــد رســید.

مهندس قربانی از اجرای طرح عمران روستا در منطقه  محروم شهرستان علی آباد کتول خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان گلســتان، مهنــدس قربانــی در گفتکــو بــا خبرگــزاری بســیج از 
اجــرای طــرح جهــادی »عمــران روســتا« خبــر داد و گفــت : » بــا اعــزام مهندســین بســیجی گــروه جهــادی تخصصــی کانــون بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری شهرســتان علــی آبــاد کتــول بــه روســتای کــم برخــوردار »نســرکان« از توابــع بخــش کمــاالن آن شهرســتان، ارائــه خدمــات جهــادی بــه مــردم 

شــریف ایــن مناطــق آغــاز شــد.
وی در ادامــه بیــان داشــت:  »درایــن طــرح کــه بــا هــدف شناســایی، احصــاء و حــل مشــکات زیرســاختی روســتا، اجــرا مــی گــردد، جلســه مشــورتی گــروه 
جهــادی کانــون بــا مســئولین روســتا) دهیــار، رئیــس و اعضــای شــورا و..( ، بــا حضور مســئول بســیج مهندســین عمــران اســتان، مدیــر کانون بســیج عمران 
ناحیــه، مدیــر بســیج ســازندگی ســپاه شهرســتان، فرمانــده حــوزه بســیج ثــارا... شــیرنگ و نماینــده بنیــاد مســکن  در محــل مســجد جامــع روســتا برگــزار 
شــد کــه در ابتــدای جلســه، ضمــن تشــریح هــدف و نحــوه اجــرای طــرح، بــه نقــش مهــم و موثــر مســئولین و اهالــی روســتا در اولویــت بنــدی مشــکات و 

کمــک بــه حــل آنهــا اشــاره شــد.
وی در پایــان بیــان داشــت: » بیــش از ۲۰ مــورد مســائل و معضــات زیرســاختی و عمرانــی روســتا بــا نظــر مســئولین روســتا مــورد بررســی قرار گرفــت و در 
شناســنامه عملیاتــی طــرح، ثبــت و صورتجلســه گردیــد، و مقــرر شــد پیگیریهــای الزم توســط کانــون و گــروه جهــادی مربوطــه بــرای حــل آنهــا بــر اســاس 

ضوابــط و دســتورالعمل طــرح، صــورت گیرد.« 

ــوردار  ــم برخ ــتای ک ــتا« در روس ــران روس ــادی »عم ــرح جه ــرای ط ــاز اج آغ
ــول ــاد کت ــی آب ــتان عل ــرکان« شهرس »نس
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پــور بهرامــی گفــت: بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــین  ــت مهندس ــتفاده از ظرفی ــرای اس ــی ب ــر فرصت از ه
ــکا  ــه زده اندی ــق زلزل ــازی مناط ــان بازس ــیجی در جری بس

ــد. ــی کن ــتفاده م اس
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمران 
ــو  ــی در گفتگ ــور بهرام ــدس پ ــتان، مهن ــتان خوزس ــاری اس و معم
ــران و  ــین  عم ــیج مهندس ــت  بس ــیج  از  فعالی ــزاری بس ــا خبرگ ب
معمــاری اســتان در عرصــه هــای مختلــف جهــادی و ســازندگی خبــر 
ــق  ــازی مناط ــتاد بازس ــت س ــه درخواس ــه ب ــا توج ــزود: »ب داد و اف
ــکا و ظرفیــت موجــود در ســازمان بســیج مهندســین  ــه زده اندی زلزل
عمــران و معمــاری خوزســتان  بــه منظــور پیشــرفت هرچــه ســریعتر 
ــازمان بســیج  ــکا  س ــه زده اندی ــازی مناطــق زلزل ــای بازس ــروژه ه پ
ــتاد  ــه س ــرایط را  ب ــد ش ــراد واج ــاری اف ــران و معم ــین عم مهندس

ــی نمــود.« ــه زده معرف بازســازی مناطــق زلزل
وی  در ادامــه گفتگــو اشــاره داشــت: »بالــغ بــر 5۰ بســیجی پــس از 
احــراز شــرایط بــه ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــه زده اندیــکا معرفــی 
گردیدنــد. وی در انتهــای ایــن گفتگــو ابــراز امیــدواری کــرد در آینــده 
از ظرفیــت بســیج مهندســین بــرای هــم افزایــی بــا ســایر ارگان هــا  

بیــش از پیــش  اســتفاده خواهــد شــد.«
اعزام گروه جهادی کانون بسیج مهندسین عمران و معماری حمیدیه به مناطق زلزله زده اندیکا

ــه منظــور  ــه ب ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری حمیدی ــور بهرامــی در بخــش دیگــری از گفتگــوی خــود گفــت: » تیــم جهــادی کان پ
بازســازی بخشــی از منــازل تخریــب شــده بخــش چلــوی روســتای سوســن ســرخاب اندیــکا بــه منطقــه اعــزام و بــا هماهنگــی قــرارگاه جهــادی 

شــهید مرتضــی حســین پــور،در امــر نظــارت و اجــرای منــازل خدمــت رســانی کردنــد.

خدمــات ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان  
بــه مناطــق زلزلــه زده اندیــکا

ــکونی دو  ــد مس ــاماندهی ۵000 واح ــن: س ــدس امی مهن
بنــدر ماهشــهر و بندرامــام کــه در ســیالب آذر 99 دچــار 
ــون  ــیجی کان ــین بس ــط مهندس ــدند توس ــارت ش خس
عمــران و معمــاری  ماهشــهر ذیــل کارگــروه نظــام 

ــت. ــام اس ــری و انج ــال پیگی ــون در ح ــی کان مهندس
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــئول  ــن مس ــدس امی ــتان مهن ــتان خوزس ــاری اس ــران و معم عم
کانــون بســیج مهندســین ماهشــهر در ادامــه گفتگــو بــا خبرگــزاری 
ــون  ــای کان ــت ه ــری فعالی ــت  پیگی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــیج  ب بس
ــزی و  ــه ری ــی، از برنام ــای تخصص ــروه ه ــب کارگ ــهر در قال ماهش
ــه منظــور احصــاء  ــرای برگــزاری جلســات ب ــون ب ــن کان ــاش ای ت
مشــکات و ارائــه راه حــل تخصصــی توســط کارگــروه هــای 

ــر داد. ــی خب تخصص

ــون  ــادی کان ــروه جه ــور گ حض
ــاری   ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس
ــد  ــروم احم ــه مح ــک در منطق اندیمش

ــه فدال

کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اندیمشــک 
ــات  ــام خدم ــرای انج ــتا ب ــران روس ــرح عم ــب ط در قال
ــه  ــد فدال ــروم احم ــه مح ــی در منطق ــاوره تخصص مش

ــرد. ــدا ک ــور پی حض
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی  س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــرارگاه  ــی ق ــا هماهنگ ــتان، ب ــتان خوزس ــاری اس ــران و معم عم
محرومیــت زدایــی ســپاه و بینــاد برکــت و پــس از تشــکیل قــرارگاه 
محرومیــت زدایــی احمــد فدالــه، کانــون بســیج مهندســین عمــران 
ــی  ــاوره تخصص ــات مش ــام خدم ــرای انج ــک ب ــاری اندیمش و معم
ــدود ۲5  ــون ح ــا کن ــده و ت ــه ش ــروم احمدفدال ــه مح وارد منطق
ــر پیــچ و خــم و صعــب العبــور ایــن منطقــه  کیلومتــر از مســیر پ
ــه ایــن روســتا را تکمیــل شــده  را بهســازی و  جــاده دسترســی ب

اســت.

مشــارکت کارگــروه نظــام مهندســی 
ــهر در  ــین ماهش ــیج مهندس ــون بس کان

ــکونی ــد مس ــاماندهی 5000 واح س
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ــرح  ــه ط ــرای تهی ــود ب ــوع خ ــازمان متب ــی س ــوهانی از آمادگ ــدس ش مهن
اجــرا  و نظــارت بــر واحــد هــای مســکونی مناطــق محــروم اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
کرمانشــاه، مهنــدس شــوهانیدر گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج خدمــت بــه محرومــان  را 
از اولویــت هــای ایــن ســازمان عنــوان کــرد  و برلــزوم اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای 
قانونــی بــرای محرومیــت زدایــی و توســعه روســتایی تاکیــد کــرد و گفــت : »گــروه هــای 
جهــادی بســیج مهندســین همیشــه و در همــه حــال منشــا خدمــت بودنــد و بایــد از ایــن 

ظرفیــت اســتفاده شــود«.
ــوردار ســبب   ــم برخ ــادی در مناطــق ک ــای جه ــری از نیروه ــره گی ــه داد : »به وی ادام

اســت.« شــده  مناطــق  ایــن  در  زدایــی  محرومیــت  و  تــاش  و  کار  رونــق 
مهندس شوهانی در ادامه به ظرفیت هاو توانمندی های مهندسین بسیجی اشاره کرد و  

گفت: »با فراهم کردن زیر ساخت های الزم و تعامل ویژه با رده های مرتبط می توان در 
توسعه و آبادانی جامعه و ارائه خدمت به اقشار کم درآمدبه  ویژه در سطح روستاها گام 
های مفید برداشت.« شوهانی در ادامه بیان داشت: » جلسه نهایی شروع به ساخت 11واحد مسکونی محرومین با حضور نماینده بنیاد تعاون، بسیج 

سازندگی ، کارمندی ،  عمران ، کارگری ، اصناف و موسسه تامین مسکن بسیجیان برگزار شد.
مســئول بســیج مهندســین اســتان کرمانشــاه در ایــن جلســه مســئولیت  تهیــه نقشــه و نظــارت بــر ســاخت 11واحــد مســکونی در مرحلــه اول را 
برعهــده گرفــت.  وی گفــت: »ســاخت بیــش از ۲۳۰واحــد مســکونی بــرای معســرین  دراســتان  لحــاظ شــده اســت کــه بایســتی توســط مجموعــه 
ای از اقشــار ســپاه اســتان و معاونــت هــای مربوطــه پیگیــر ی و اجــرا گــردد.« شــوهانی در ایــن جلســه  آمادگــی بســیج مهندســین عمــران  بــرای  
تهیــه طــرح، نقشــه، نظــارت و همچنیــن ارائــه خدمــات مشــاوره  و کمــک تخصصــی در تمــام مراحــل شناســایی، بــرآورد و ســاخت  رااعــام نمــوده  

و محرومیــت زدایــی و خدمــات رســانی رااز اولویــت هــای اصلــی بســیج مهندســین در ایــن مقطــع زمانــی دانســت.«

اجرای پروژه عمران روستا در استان کرمانشاه

 مهنــدس برزگــر از اجــرای مرحلــه دیگــری از رزمایش 
ــر  ــود خب ــوع خ ــازمان متب ــط س ــه توس ــک مومنان کم

داد.
ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران  ب
ــا  ــو ب ــر در گفتگ ــدس برزگ ــان، مهن ــتان زنج ــاری اس و معم
خبرگــزاری بســیج گفــت: »در ایــن عمــل خداپســندانه بســته 
ــی  ــای آموزش ــته ه ــدان و بس ــرای نیازمن ــتی ب ــای معیش ه
ــی  ــوزان ابتدای ــش آم ــرای همــه دان ــر ب ــوازم التحری )کیــف و ل
و راهنمایــی روســتا( توســط گــروه جهــادی بســیج مهندســین 
ــروه  ــدار گ ــش اقت عمــران و معمــاری اســتان زنجــان در رزمای

ــع شــد.« ــادی اســتان توزی ــای جه ه
ایــن رزمایــش کــه در مســجد روســتا برگــزار شــد ، مهنــدس 
ــا  ــر م ــه اگ ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــای مهندســین بســیجی  ب ــران روســتا و تاش ه ــان توضیحــات در خصــوص  طــرح عم ــر ضمــن بی برزگ
بخواهیــم پیشــرفت کنیــم بایــد بــا همــکاری و کمــک  یکدیگــر روی پــای خودمــان بایســتیم و بــه مطالعــه و آگاهــی کامــل بــه مباحــث اقتصــاد 

مقاومتــی و بیانیــه گام دوم انقــاب توجــه کنیــم و ســر لوحــه کار خودمــان قــرار دهیــم .
باهماهنگــی انجــام شــده توســط گــروه جهــادی و مدیــر کانــون بســیج مهندســین عمــران شهرســتان زنجــان در ایــن اردو کــه بــا همــکاری و 
حضــور گــروه جهــادی شــهید رســتم خانــی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان و موسســه خیریــه مهــر مانــدگار زنجــان و 
کمــک امــداد گــران جهــاد کشــاورزی و عاشــورا و گــروه جهــادی بســیج ادارات اســتانداری برگــزار گردیــد،  بســته هــای بهداشــتی، دارویــی و 

کمــک آموزشــی در مناطــق محــروم توزیــع  گردیــد. 

ــروم  ــق مح ــه در مناط ــک مومنان ــش کم ــرای رزمای ــزاری اج برگ
ــان ــتان زنج اس
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فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان بــا منتخبیــن هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و مســئولین کانــون هــا و 
دفاتــر بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان کرمــان دیــدار کــرد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان، در ایــن جلســه ابتــدا  مهنــدس  یحیایــی در خصــوص 
ــت  ــا اولوی ــه خصــوص طــرح عمــران روســتا و برگــزاری کارگــروه هــای تخصصــی ب ماموریــت هــای بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ب
کارگــروه تخصصــی آب وکارگــروه تخصصــی مســکن توضیحاتــی بیــان نمــود و در جمــع بنــدی جلســه ســردار معروفــی در موضوعــات معیارهــای 
نظــام والیــی و اولویــت هــای برنامــه هــای محرومیــت زدایــی ســپاه واقداماتــی کــه ســازمان نظــام مهندســی در همــکاری بــا بســیج مــی توانــد 

داشــته باشــد نکاتــی را بیــان داشــت. 
ــون مباحــث  ــی و ســابق ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان پیرام ــان و مهنــدس گلســتانی مســئولین فعل ــن مهنــدس طوف همچنی
فنــی و رویــه هــای همــکاری مطالبــی را ایــراد کردنــد و در پایــان بــا اهــدای لــوح  از زحمــات  اعضــای  مهندســین بســیجی و ســازمان نظــام 

مهندســی تقدیــر شــد.

دیــدار  منتخبیــن جدیــد هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
کرمــان و مســئولین کانــون هــا و دفاتــر بســیج مهندســین عمــران  بــا

 فرمانده سپاه ثاراهلل

ــود  ــوع خ ــازمان متب ــوری س ــرح مح ــی 4 ط ــن رونمای ــی از آیی ــدس بالل مهن
ــر داد. خب

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خراســان 
جنوبــی ، مهنــدس بالــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج از رونمایــی و اجــرای  ۴ طــرح 

محــوری ســازمان متبــوع خــود در هفتــه بســیج خبــر داد.
وی در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت: »یکــی از طــرح هــای چهارگانــه ســازمان ، طــرح 
هــر مهنــدس یــک شــهید اســت کــه بــر اســاس آن آثــار شــهدای فنــی مهندســی اســتان 
بصــورت مســتند  نگهــداری و آرشــیو خواهــد شــد. طــرح دیگــری بــا عنــوان نــذر پژوهــش 
عارضــه یابــی داریــم کــه در ایــن طــرح مهندســین بســیجی بــه بررســی معضــات شــهری 

خواهنــد پرداخــت.«
بالــی در ادامــه ســخنان خــود ســومین طــرح ســازمان متبــوع خــود را طــرح نــذر تخصص و 
ارائــه خدمــات فنــی مهندســی رایــگان بــه اقشــار آســیب پذیــر عنــوان کــرد و در پایــان نیــز 
ــن  ــا کمــک خیری ــی روســتایی ب ــب پیگیــری مشــکات عمران طــرح عمــران روســتا ،درقال
ومطالبــه گــری از مســئولین و گــروه هــای جهــادی را بــه عنــوان چهارمیــن طــرح محــوری 

ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خراســان جنوبــی معرفــی نمــود.

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــوری س ــرح مح ــی از 4 ط رونمای
ــی ــان جنوب خرس

مهندس حسین زاده با مدیر جدید سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دیدار کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان مازنــدران، در ایــن دیــدار صمیمــی هــر دو ســازمان مشــکات 
تخصصــی مــن جملــه در حــوزه مســکن محرومیــن و ارائــه خدمــات رایــگان بــه مــردم نیازمنــد در قالــب کارگــروه مســکن را پیشــنهاد دادنــد 
کــه در پایــان مقــرر گردیــد در جلســه ی پیــش رو بــا ســردار فرماندهــی محتــرم ســپاه کربــا کــه مهنــدس آســمانی مقــدم مدیــرکل بنیــاد 
مســکن انقــاب اســامی اســتان مازنــدران، مهنــدس ســفیدگر رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان مازنــدران، مهنــدس نظــری 
ــا محوریــت ســازمان بســیج  ــی در ایــن خصــوص ب ــد دســتورالعمل جامــع و کامل ــدران حضــور دارن ــرکل راه و شهرســازی اســتان مازن مدی

مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کربــا تنظیــم و ارائــه گــردد.

دیدارمســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان مازنــدران بــا ریاســت 
جدیــد  ســازمان نظــام کاردانــی ســاختمان اســتان
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ــاری   ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــی س ــع عال ــزاری مجم برگ
ــتان ــتان خوزس اس

نرشیه الکرونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معامری | آذر1400عمران و معماری  7

ــه اســتان  ــه ســفر مهنــدس ایلخــان ریاســت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ب ــا اشــاره ب پــور بهرامــی ب
ــر داد. ــان خب ــور ایش ــا حض ــتان ب ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــی بس ــع عال ــزاری مجم ــتان از برگ خوزس

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان، مهنــدس پوربهرامــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
ــای بســیج مهندســین عمــران و  ــون ه ــران کان ــن جلســه مدی ــه در ای ــای صــورت گرفت ــا و هماهنگی ه ــق برنامه ریزی ه ــزود مطاب بســیج  اف
معمــاری سراســر اســتان و اعضــای شــورای مرکــزی ســازمان نیــز حضــور داشــتند. ایشــان همچنیــن عنــوان کــرد بــه منظــور هــم افزایــی و 
همگرایــی بــا ســازمان نظــام مهندســی اســتان خوزســتان در خصــوص ارتقــاء ســطح خدمــات فنــی مهندســی و شــناخت و بررســی جبهــه های 
مشــترک در حــوزه ســاخت و ســاز و ارائــه خدمــات زیربنایــی بهتــر بــه عمــوم مــردم از اعضــا جدیــد هیئــت رئیســه ایــن ســازمان نیــز دعــوت 

بــه عمــل آمــد تــا در جلســه مجمــع عالــی بســیج حضــور یابنــد.
ــه  ــی و ارائ ــای تخصص ــای کارگروه ه ــات و فعالیت ه ــتا، اقدام ــران روس ــرح عم ــرفت ط ــی پیش ــرد بررس ــان ک ــی خاطرنش ــدس پوربهرام مهن
ــود کــه در جلســه مجمــع عالــی بســیج مهندســین عمــران و  فعالیت هــای مهندســین بســیجی ســازمان در عرصه هــای مختلــف، مــواردی ب

معمــاری بــه آنهــا پرداختــه شــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســخنان مهنــدس ایلخــان ریاســت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کشــور در خصــوص ایفــای نقــش 
هیئت هــای اندیشــه ورز و اثرگــذاری بیشــتر آنهــا در بررســی و احصــاء مشــکات زیربنایــی اســتان در قالــب کارگروه هــای تخصصــی، اقدامــات 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان را تشــریح و در ایــن راســتا از برگــزاری بیــش از ۳۰۰ جلســه کارشناســی و احصــاء 

بالــغ بــر ۹۰ مســاله و 1۴ طــرح پژوهشــی در ایــن کارگروه هــا در عرصه هــای مختلــف خبــر داد.
ــتر  ــادی در بس ــای جه ــداد حرکت ه ــی، امت ــع محرومیت زدای ــع موان ــه رف ــتا از جمل ــران روس ــع عم ــرح جام ــکل گیری ط ــل ش ــان دالی بی
ــش  ــی و افزای ــن عمق بخش ــق، همچنی ــای مناط ــت ه ــکات و محرومی ــل مش ــی در ح ــارکت مردم ــوی مش ــه الگ ــی، ارائ ــردی تخصص رویک
بهــره وری و اســتفاده از بســیجیان متخصــص در طــرح عمــران روســتا را از، اهــداف ایــن طــرح برشــمرد و عنــوان کــرد کــه بــه همــت مدیــران 
ــت،  ــه اس ــام گرفت ــازمان انج ــتاد س ــه در س ــی ک ــد و پایش ــا رص ــتان و ب ــر اس ــاری در سراس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــای بس کانون ه
هم اکنــون ایــن طــرح بــا پیشــرفت بالــغ بــر 5۰ درصــد در حــال پیگیــری اســت و ارزش ریالــی خدمــات فنــی و مهندســی ارائــه شــده توســط 

بســیج مهندســین اســتان را بالــغ بــر ۳۰ میلیــارد ریــال عنــوان کــرد.
توزیع 12۵0 بسته کمک معیشتی

مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان همچنیــن از تولیــد بیــش از ۲۰۰ دقیقــه کلیــپ، 5۰۰ عکــس نوشــته، 1۴ 
ــه  ــه ب ــع 1۲5۰ بســته کمک هــای مومنان ــه و توزی ــی و روشــنگری، بیــش از ۶۷ جلســه فرهنگــی و مشــاوره روانشناســی، تهی ــه بصیرت برنام
ارزش ریالــی بالــغ بــر ۲.5 میلیــارد ریــال، اعطــای ۸۰ فقــره وام قرض الحســنه در حــدود ۶ میلیــارد ریــال و تدویــن بالــغ بــر ۳۸۰ میلیــارد 
ــدود  ــی در ح ــای آموزش ــزاری دوره ه ــز برگ ــاری و نی ــال ج ــی س ــی ط ــتغال و کارآفرین ــد اش ــی در واح ــدی و خدمات ــای تولی ــال طرح ه ری
۳5۰۰ نفر-ســاعت و عضویــت بالــغ بــر ۳۰۰۰ هــزار مهنــدس بســیجی در ۴۰ گــروه فضــای مجــازی خبــر داد.مهنــدس مجدیــان مدیــر کانــون 
ــون مســجد ســلیمان، مهنــدس صفــی خانــی مدیرکارگــروه مدیریــت شــهری و مهنــدس هاکویــی و  ــا مدیرکان شــوش، مهنــدس احمدپوری
مهنــدس خاکــی اعضــای هیئــت مدیــره شــورای مرکــزی ســازمان بــه نمایندگــی از مدیــران کانونهــا و اعضــای شــورای مرکــزی مطالبــی را در 
خصــوص فعالیتهــای صــورت گرفتــه در حــوزه کاری خویــش بیــان کردنــد. دکتــر خواجــوی ریاســت ســازمان نظــام مهندســی خوزســتان نیــز 
در خصــوص تجربه هــای مثبتــی کــه در دوره هــای قبلــی حضورشــان در همــکاری بــا فــی مابیــن ســازمان نظــام مهندســی و ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران ومعمــاری داشــتند نکاتــی را بیــان کردنــد. ایشــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه در دوره جدیــد بــا کمــک و هم افزایــی فــی 

مابیــن ایــن دو ســازمان، زمینــه ارائــه خدمــات بهتــر بــه عمــوم مــردم فراهــم آیــد.



جلســه هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان مازنــدران بــا حضــور فرمانــده ســپاه اســتان برگــزار شــد. 

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معماری اســتان مازنــدران، 
جلســه ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کربــا بــه ریاســت ســردار 
ــرکل راه و  ــدس نظــری مدی ــا حضــور مهن ــا ب ــپاه کرب ــرم س ــی محت مســلمی فرمانده
شهرســازی مازنــدران، مهنــدس آســمانی مقــدم مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
ــدران،  ــدران، مهنــدس ســفیدگر ریاســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان مازن مازن
مهنــدس اکبــرزاده ریاســت ســازمان نظــام کاردانــی ســاختمان مازنــدران، دکتــر فیروزیان 
مســئول تدویــن ســند پیشــرفت پنج ســاله مازنــدران، ســرهنگ اقبالپور مســئول ســازمان 

بســیج ســازندگی و ســرهنگ شــعبانی مســئول بســیج ادارات ســپاه کربــا شــد.
در ایــن جلســه مهنــدس نظــری مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان پیشــنهاد داد بــا توجــه 
بــه اینکــه ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه کربــا کــه خــود یــک دســتگاه اجرایــی مــی 
باشــد از اداره کل راه و شهرســازی درخواســت رســمی مبنــی اعــام حضــور دفتــر فنــی در 
ایــن ســازمان را نمــوده تــا اداره کل ایــن مجــوز را بدهــد کــه در حــوزه ســاخت مســکن 
محرومیــن دیگــر نیــاز بــه ســازمان هــای نظــام مهندســی و کاردانی ســاختمان نبــوده و از 

ایــن طریــق نســبت بــه پرداخــت هزینــه معــاف مــی گــردد.
همچنیــن  کارگــروه هــای تخصصــی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معماری ســپاه 
کربــا از ظرفیــت کارشناســان همــه ی دســتگاههای اجرایــی و عمرانــی اســتان اســتفاده 
نمــوده و خروجــی آن را بــه دســتگاههای مربوطــه ارائــه تــا در صــورت تائیــد نهایــی در 

اختیــار هیئــت چهارنفــره عمرانــی اســتان جهــت ابــاغ و اجــرا قــرار گیــرد.
مهنــدس حســین زاده در ادامــه بیــان داشــت: » دو ســازمان نظــام مهندســی و 
ــدران در مجمــع عمومــی ســاالنه خــود، طــرح عمــران  کاردانــی ســاختمان اســتان مازن
روســتا)محرومیت زدایــی( را در ردیــف اعتبــارات قــرار دهنــد تــا بــه انــدازه تــوان ســازمانی 
خــود در ایــن کار جهــادی ســهیم بــوده و اجــرای آن را بــه ســازمان بســیج مهندســین 

ــد.« ــا واگــذار نماین عمــران و معمــاری ســپاه کرب
همچنیــن مقــرر گردیــد در حــوزه پژوهشــی و علمی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

معمــاری ســپاه کربــا طــرح هــای خــود را ارائــه تــا از آن حمایــت گــردد.«

برگــزاری جلســه هیئت اندیشــه ورز ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان مازندارن

ــیج  ــازمان بس ــن س ــی مابی ــکاری ف ــند هم ــه س س
ــی و  ــان غرب ــاری آذربایج ــران و معم ــین عم مهندس
ــای  ــرح ه ــه ط ــی در زمین ــرفت و آبادان ــرارگاه پیش ق

ــد. ــا ش ــی امض عمران
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 
ــی مهنــدس دژم در گفتگــو  عمــران و معمــاری آذربایجان غرب
ــه امضــای اســناد همــکاری  ــا اشــاره ب ــا خبرگــزاری ســیج ب ب
ــه  ــکاری در زمین ــداف هم ــا اه ــناد ب ــن اس ــان داشــت: »ای بی
ــی و  ــتان آذربایجان غرب ــطح اس ــانی در س ــانی و گازرس آبرس
خدمــت رســانی  در 5۰۰ روســتای مناطــق محــروم و همچنین 
ســاخت منــازل مســکونی در روســتاهای کــم برخــوردار امضــا 

گردیــد.«

ــن  ــی مابی ــکاری ف ــند هم ــه س ــا س امض
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
ــرارگاه  ــی و ق ــان غرب ــاری آذربایج معم

ــی ــرفت و آبادان پیش

از دو عضــو بســیجی ســازمان مهندســین عمــران و معماری اســتان 
ایــالم در جشــنواره جهــاد علــم و فنــاوری تجلیــل بــه عمــل آمد.

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
اســتان ایــام، در ششــمین جشــنواره جهــاد علــم و فنــاوری بســیج از دو نفــر 
از مهندســان بســیجی عضــو ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان ایــام تجلیــل بــه عمــل آمــد در ایــن مراســم کــه مســولین اســتان و 
روســای دانشــگاه هــا حضــور داشــتند از مهنــدس غامرضــا ابدالــی مســول 
کارگــروه تخصصــی محیــط زیســت و مهنــدس امیــر باقــی  مســول کارگــروه 

تخصصــی آب تجلیــل بــه عمــل آمــد.َ

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــو س ــل از دو عض تجلی
ــنواره  ــام در جش ــتان ای ــاری اس ــران و معم عم

ــاوری ــم و فن ــاد عل جه

ــل و  ــی حم ــروه تخصص ــه کارگ در جلس
نقــل ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
ــد ــام  ش ــتان ای ــام  اس ــاری اع و معم

ــه  ــه حادث ــا 70 نقط احص
ــام ــتان ای ــز در اس خی

مهنــدس شــکاری ازاحصــا و بررســی  70 
نقطــه کــور ارتباطــی و حادثــه خیــز در 

اســتان ایــالم خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان ایــام، کارگــروه تخصصــی 
حمــل و نقــل بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان ایــام بــا موضــوع بررســی مشــکات راههــای 
ارتباطــی و کاهــش تصادفــات جــاده ای برگــزار شــد. 
ــا خبرگــزاری بســیج  مهنــدس شــکاری در گفتگــو ب
بیــان داشــت: »اکثــر راههــای ارتباطــی اســتان 
ایــام بــا توجــه بــه توپوگرافــی خشــن و کوهســتانی 
بــودن منطقــه دارای پیــچ هــای زیــاد و شــیب هــای 
ــش  ــث افزای ــوع باع ــن موض ــد وهمی ــی باش ــد م تن
ــی  ــای ترانزیت ــده ه ــرای رانن ــا ب ــات خصوص تصادف
ــاط  مــی شــود، وجــود ۷۰ نقطــه کــور ارتباطــی، نق
ــای  ــودن  راهه ــتاندارد نب ــراوان واس ــز ف ــه خی حادث
ــه  ــتند ک ــی هس ــه عوامل ــتان از جمل ــی اس مواصات
ــاده  ــات در ج ــر تصادف ــرگ و می ــش م ــث افزای باع
هــای بــرون شــهری اســتان مــی باشــند  کــه  
ــن  ــودن ای ــرف نم ــت برط ــی جه ــای اجرای راهکاره
ــا حضــور  ــل و ب ــل و نق ــروه حم مشــکات  در کارگ
ــداری و  ــان اداره راه ــان بســیجی و کارشناس مهندس
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مــورد بررســی قــرار 

ــت.«  گرف
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ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــر س ــین خواه ــی از مهندس جمع
ــه  ــروم ، ب ــتای مح ــک روس ــور در ی ــا حض ــارس ب ــتان ف ــاری اس معم

ــد. ــی آن پرداختن ــکالت عمران ــا مش ــی و احص بررس
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــاد  ــان آب ــا حضــور در روســتای کی ــران بســیج ســازمان ب ــی از خواه ــارس ، جمع ف
شــیراز از نزدیــک بــا مشــکات واحــد هــای موجــود در آنجــا آشــنا شــدند و اقدامــات 

ــد. ــع ایــن مشــکات  بررســی و آمــاده کردن الزم جهــت  رف
ــتند   ــور داش ــم حض ــاد ه ــان آب ــتای کی ــورای روس ــای ش ــه اعض ــد ک ــن بازدی در ای
ــه و در  ــوارد مشــکات ســاخت و ســاز شــکل گرفت مهندســین حاضــر لیســتی از م
شــرف انجــام کــه بســیار مغایــر بــا اصــول زمیــن شناســی و قوانیــن ســاخت و ســاز 

ــد . ــه نمودن اســت را تهی
 اعضــای حاضــر در صــورت جلســه ای مــوارد را بــا در نظــر گرفتــن کــم کاری و بــی 
ــر چــه ســریعتر و  ــری ه ــرای پیگی ــوب ب ــه صــورت مکت ــی ادارات مســئول ب توجه

پیشــگیری بــه مســول ســازمان  ارایــه نمودنــد.

ــتای  ــکونی  روس ــای مس ــد ه ــی واح ــیب شناس آس
ــین  ــی از مهندس ــط جمع ــارس  توس ــتان ف ــروم اس مح

ــیجی ــر بس خواه

خواهران مهندس  بسیجی، در ماه اخیر فعالیت های  مهمی را در زمینه های فرهنگی و اجتماعی انجام دادند.
ــی بســیج اســتان،  ــگاه اطــاع رســانی بســج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان، حضــور در جلســه مجمــع عال ــزارش پای ــه گ ب
برگــزاری جلســه هیئــت اندیشــه ورز خواهــران ســازمان، حضــور در جلســه هیئــت اندیشــه ورز خواهــران اقشــار تخصصــی ســپاه، فعالیــت در 
عرصــه کارگــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی اســامی، تولیــد عکــس نوشــته و کلیــپ هــای مذهبــی و مناســبتی از فعالیت هــای شــاخصی 
بــود کــه مســئول واحــد خواهــران ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان در گفتگوبــا پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بــه آنها اشــاره 
کــرد. خانــم پارســای صدیــق تدویــن برنامــه هــای تخصصــی در راســتای نقــش آفرینــی بــا تــوان در عرصــه هــای مختلــف و تاثیــر گــذار در جامعــه 

را یکــی از موضوعــات مهــم عنــوان کــرد کــه در جلســه هیئــت اندیشــه ورز جامعــه زنــان اســتان بــه آن پرداختــه شــد.
وی همچنیــن تعریــف یــک طــرح پژوهشــی مبنــی بــر اطاعــات میدانــی جمــع آوری شــده بــا موضوعــات ایجــاد و آرامــش در خانــواده بــا محوریت 
زن و هــم افزایــی و همفکــری بــا مســئولین امــور بانــوان در ادارات و ســازمان هــای جامعــه هــدف را از دیگــر برنامه هــای واحــد خواهــران ســازمان 

عنــوان کــرد کــه در جلســه هیئــت اندیشــه ورز پیرامــون آن بحــث و گفت وگــو شــد. 
مهنــدس پارســا  همچنیــن از آغــاز فعالیت هــای کارگروه هــای تخصصــی ســازمان در عرصــه معمــاری و شهرســازی اســامی گفــت و بــا اشــاره 
بــه بازدیــد اعضــای گــروه از مســجد قدیمــی علــی بــن ابیطالــب از بازســازی ایرانــی اســامی ایــن مســجد توســط واحــد خواهــران کانــون رامهرمــز 

ذیــل ایــن کارگــروه خبــر داد. 
وی ســاخت چندیــن کلیــپ و عکــس نوشــته توســط واحــد خواهــران شهرســتان دزفــول در مناســبت های مذهبــی حضــور واحــد خواهــران در 
مجمــع عالــی بســیج اســتان شــرکت در همایــش اقتــدار بســیجیان در سراســر اســتان، تجلیــل از خانــم دکتــر بهــادری مســئول واحــد روانشناســی 
و مشــاوره ســازمان و حضــور واحــد خواهــران رامهرمــز بــه منظــور تجلیــل از خانــواده شــهید ســید محمــد رضــا حســینی و تقدیــم کارت هدیــه 

و لــوح تقدیــر و تجلیــل از مقــام شــامخ شــهدا از دیگــر اقدامــات شــاخص واحــد خواهــران در مــاه جــاری عنــوان کــرد.

اقدامــات شــاخص واحــد خواهــران ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری خوزســتان

کارگاه ســبک زندگــی اســالمی بــه همــت بســیج 
خواهــران ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

معمــاری تهــران بــزرگ برگــزار شــد.
ــین  ــج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــه  ــا هفت ــان ب ــزرگ، همزم ــران ب ــاری ته ــران و معم عم
بســیج و در راســتای لبیــک بــه فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبری)حفظــه اهلل(در بیانیــه گام دوم،کارگاه احیــای 
ســبک زندگــی اســامی بــا تدریــس خانــم دکتــر کالــی 
در ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری تهــران 

بــزرگ برگــزار گردیــد.

زندگــی  ســبک  کارگاه  برگــزاری 
ــیج  ــازمان بس ــت س ــه هم ــامی ب اس
ــران  ــاری ته ــران و معم ــین عم مهندس

ــزرگ ب

در گفتگو با مهندس پارسا مطرح شد

ماهنامــه الکرتونیکــی بســیج مهندســین 

عمــران و معــامری 
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