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مراســم تجدیــد میثــاق بســیج مهندســین عمران 
ــامی و  ــوری اس ــذار جمه ــا بنیانگ ــاری ب و معم
بیعــت بــا رهبــری و تجلیــل از خانــواده شــهدای 
ــا حضــور مهنــدس  ســازمان بســیج مهندســان ب
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــس س ــان رئی ایلخ
ــاکری  ــال ش ــور، اقب ــاری کش ــران و معم عم
ــران  ــیون عم ــو کمیس ــس و عض ــده مجل نماین
مجلــس شــورای اســامی، و جمعی از بســیجیان 
ــر  ــرم مطه ــاری در ح ــران و معم ــین عم مهندس

ــد. ــزار ش ــی)ره( برگ ــام خمین ام
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در 43 ســال گذشــته کشــور مــا همــواره مــورد 

تهاجــم دشــمنان قــرار گرفتــه و در ســال 

هــای اخیــر ایــن هجمــه هــا در ســایه فضــای 

مجــازی بــه شــکل نــرد ادراکــی ذهــن هــا را 

مــورد هــدف قــرار داده اســت. در حالــی کــه 

ــد  ــته ان ــی توانس ــد داخل ــای توامنن ــت ه رشک

ــد.  ــت کنن ــه رقاب ــعه یافت ــورهای توس ــا کش ب

رشکــت هــای مهندســی مــا در رقابــت بــا 

اروپایــی هــا قادرنــد پــروژه هــای مهندســی 

ــد. ــت بگیرن ــه بدس ــیای میان را در آس

مهنــدس ایلخــان بــا اشــاره بــه اینکــه قبــل از 

ــروژه   ــن پ ــن و ســاده تری انقــاب   کوچکرتی

هــا حتــی پــل هــای ســاده فلــزی را مهندســان 

ــون  ــت:  اکن ــد، گف ــی کردن ــرا م ــی اج خارج

مهندســان داخلــی بــه درجــه ای از توامننــدی 

رســیده انــد کــه پــروژه هــای ســنگین از 

ــرتو و  ــل ، م ــاد، تون ــرج می ــاخت ب ــه س جمل

ســایر پــروژ[ هــای ســنگین را اجــرا مــی کننــد. 

در پایــان ایــن مراســم از خانــواده معظــم 

شــهدای جامعــه مهندســین عمــران و معامری  

تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ــرم  ــدس در ح ــم  روز مهن ــان  در مراس ــدس ایلخ ــخنرانی مهن س
ــی)ره(: ــام خمین ــرت ام ــر حض مطه
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جمهــوری اســامی در طــول 43 اخیــر بــه قــدرت بــزرگ 

منطقــه تبدیــل شــده و امــروز بــه صــورت نقطــه زن مــی 

توانیــم پایــگاه هــای دشــمن را مــورد هــدف قــرار دهیــم 

و بــه یــک بازدارندگــی رســیده ایــم کــه در اقصــی نقــاط 

ــدان  ــت فرزن ــه  در دس ــا مدیرتان ــاره ت ــیه ق ــا از ش دنی

انقابــی ایــران اســت.

 وی افــزود: در زمــان پیــروزی انقاب تعداد دانشــجویان 

ــون و 500  ــارض 4 میلی ــال ح ــه در ح ــود ک ــر ب 500 نف

ــو،  ــای نان ــته ه ــل در رش ــر دانشــجو مشــغول تحصی نف

پزشــکی، کشــاورزی، و...   هســتند و رشــد علمــی کشــور 

ــا 5  ــن 4 ت ــت و بی ــان اس ــطح جه ــد در س ــن رش باالتری

کشــور اول دنیــا در ســطح علمــی هســتیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن همــه دســتاوردهای علمــی 

بــه دســت جوانــان کشــورمان انجــام شــده افــزود: 

متاســفانه در دولــت قبــل رویکــرد تنبلــی داخلــی و 

ــا  ــود ام ــه ب ــرار گرفت ــامس خارجــی در دســتور کار ق الت

تــاش مــی کنیــم بــا اتــکا بــه جوانــان و مهندســان داخلی 

ــا  ــم و ب ــدا کنی ــاء پی ــی ارتق ــن امللل ــر بی ــگاه برت ــه جای ب

ــه  ــی در عرص ــران انقاب ــس و مدی ــت، مجل ــک دول کم

ــردم بنشــانیم. ــب م ــر ل ــد را ب ــد لبخن جدی

ــرم  ــدس در ح ــم  روز مهن ــاکری  در مراس ــر ش ــخنرانی دکت س
ــی)ره(: ــام خمین ــرت ام ــر حض مطه
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در هامیش از خانواده های معظم شهدا تجلیل به عمل آمد.



  5 |  ویژه نامه گرامیداشت روز مهندس اسفند 1400

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
َ لََمَع الُمحِسنیَن َوالَّذيَن جاَهدوا فینا لََنهِديَنَُّهم ُسُبلَنا  َوإِنَّ اهللَّ

ــا نیکــوکاران اســت. ــد ب ــه راه هــای خــود، هدايتشــان خواهیــم کــرد؛ و خداون ــا خلــوص نّیــت( جهــاد کننــد، قطعــاً ب و آنهــا کــه در راه مــا )ب
)عنکبوت69(

انقــاب شــکوهمند اســامی بــا ورود بــه گام دّوم و مرحلــه خودســازی، جامعــه پــردازی و تمــّدن ســازی درپــی فراهــم آوردن زمینــه تحقــق 
حکومــت مهــدوی در جهــان اســت و اســتکبار جهانــی و صهیونیســت هــای جنايتــکار و       رژيــم هــای مرتجــع عربــی بــا فراهــم آوردن کلیــه 
امکانــات خــود جبهــه ی گســترده ای را بــا اســتفاده از انــواع امکانــات و رســانه هــا ی شــیطانی بــرای مقابلــه بــا نظــام مقــدس اســامی بــکار 
بســته تــا ضمــن تهاجــم حداکثــری  در ايــن جنــگ نابرابــر و ادراکــی، مــردم را در مقابــل نظــام اســامی قــرار داده و بــه اهــداف شــوم و پنهانــی 

خــود برســد.
 رهبــر معظــم انقــاب )مدظلــه( بــه خوبــی بــا رصــد تحــرکات دشــمن، امــر بــه جهــاد تبییــن و مبــارزه بــا تحريــف را صــادر فرمودنــد، تــا تمامــی 
دلــدادگان مکتــب امــام خمینــی  )ره( و شــهدای عزيــز پــا در ايــن رزمــگاه گذاشــته و ماننــد همیشــه دشــمن زبــون را  بــا نقــش آفرينــی جهــادی 
خــود مغبــون ســازند. پــر واضــح اســت موثرتريــن روش حضــور در صفــوف مجاهــدان ايــن عرصــه، اول بصیــرت و صبــر  و دوم همانطــور کــه 
معصــوم علیــه الســام فرمــود: »کونــو دعــاه النــاس بــه غیــر الســنتکم«، خدمــت رســانی بــه مــردم و  و عمــران و آبادانــی کشــور عزيزمــان اســت.

ــَتْعَمَرکْم  ــَن اأْلَْرِض َو اْس ــَأکْم ِم ــَو أَنَْش ــا ســرلوحه قــراردادن ايــن تکلیــف الهــی؛  »ُه ــی ب ــه داران پیشــرفت و آبادان ــه عنــوان طاي مهندســان ب
فِیهــا«؛ همــواره بــا کار و فعالیــت هــای خــود در ايــن ســالها نشــان داده انــد هرکجــا نــگاه بــه درون و تکیــه و  اعتمــاد بــر ظرفیــت هــای داخلــی 
بــود، ضمــن عبــور از امــواج ســختی هــا و مشــکات بــا عملکــرد خــود حماســه آفريــده انــد. ايــن ظرفیــت بــی بديــل هرجــا مزيــن بــه فرهنــگ 
بســیجی و کار جهــادی شــد منشــاء حرکــت هــای عظیــم تــر در پیشــرفت و ســازندگی کشــور گرديــد بــه گونــه ای کــه دوســت و دشــمن را 

بــه تحســین واداشــت.
لــذا مــا مهندســان بســیجی ضمــن بیعــت مجــدد بــا آرمــان هــای امــام راحــل )ره( و انقــاب اســامی و ابــراز تبعیــت از ولــی امــر مســلمین امــام 
خامنــه ای عزيــز، ماننــد همیشــه بــرای مشــارکت فعــال در عمــران وآبادانــی کشــور بــه خصــوص در نهضــت ســاخت مســکن اعــام آمادگــی 

نمــوده تــا دســت در دســت دولــت محتــرم نهــاده و او را در ايــن امــر خطیــر يــاری رســانیم.

بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری  به مناسبت 
روز مهندس
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در پایــان ایــن مراســم بــه مقــام شــامخ شــهیدان  
و شــهدای هفتــم تیــر  بــا  حضــور مهنــدس ایلخان 
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ریاس
معمــاری و دکتــر شــاکری نماینــده مردم شــریف 
تهــران و جمعــی از مهندســان   ادای احترام شــد.

 

نرشیه  الکرتونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معامری

آدرس سایت:

WWW.OMRANBASIJ.IR

کانال رسمی سازمان در شبکه رسوش:

@Omranbasij 


