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ــی کل  ــام مهندس ــازمان نظ ــای س ــره ه ــات مدی ــاری و هی ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــی س ــم اندیش ــه ه جلس
ــد. ــزار ش ــی برگ ــام مهندس ــود نظ ــع موج ــی وض ــیب شناس ــوع آس ــا موض ــور ب کش

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری، نهمیــن دوره انتخابــات نظــام مهندســی ســاختمان بــا انتخــاب منتخبیــن 
هئیــت مدیــره هــا در سراســر کشــور در ســال جــاری برگــزار شــد و ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری نیــز بــا هــدف همچــون دوره 

هــای گذشــته جلســه هــم اندیشــی بــا اعضــاء بســیجی عضــو هئیــت مدیــره هــا را برگــزار نمــود.
در ایــن نشســت کــه بــا موضــوع آســیب شناســی وضــع موجــود نظــام مهندســی و بــا نــگاه بــه آینــده برگــزار شــد آقــای مهنــدس ایلخــان رئیــس 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری بــا تاکیــد بــه التــزام قانــون و قانــون منــدی  اشــاره ای بــه پیــش نویــس اصــاح  قانــون نظــام 
مهندســی کــه در کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی  در حــال بررســی اســت داشــتند و از حاضریــن خواســتند متــن پیــش نویــس را 

مطالعــه و نقطــه نظراتشــان را اعــام کننــد
در ادامــه نشســت، وی  بــه موضوعاتــی از قبیــل پرداختــن بــه روش هــای نویــن ســاخت ، ظرفیــت صــدور خدمــات مهندســی و همچنیــن هــم 

افزائــی هرچــه بیشــتر اعضــاء هئیــت مدیــره هــا بــا یکدیگــر اشــاره داشــتند
 در ادامه جلسه حاضرین نقطه نظرات و دغدغه های خود را پیرامون مسائل نظام مهندسی اعام کردند.

برگــزاری همایــش هئیــت مدیــره هــای ســازمان نظــام مهندســی و مدیران 
مراکــز بســیج مهندســین عمــران و معماری سراســر کشــور
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فرمانــده ســپاه عاشــورا برعملیاتــی کــردن طــرح هــا و پژوهــش هــای کارگــروه هــای تخصصی ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی و ضــرورت همــراه ســازی مدیــران در ایــن راســتا تاکیــد کــرد.

ــه نقــل از ســازه خبــر، ســردار اصغــر  ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســن عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان شــرقی ب ــه گــزارش پای ب
ــار  ــرقی اظه ــان ش ــاری آذربایج ــران و معم ــین عم ــازمان بســیج مهندس ــی س ــع عال ــورا در جلســه مجم ــپاه عاش ــده س ــقلیزاده، فرمان عباس
داشــت: »مقــام معظــم رهبــری همــواره بــر هــم اندیشــی و اندیشــه ورزی بــا هــدف عملیاتــی نمــودن طــرح هــا و پژوهــش هــای نخبــگان در 
راســتای مدیریــت کان کشــور تاکیــد کــرده انــد کــه متاســفانه در ایــن رابطــه موفــق عمــل نشــده اســت چــرا کــه در کشــور سیاســت بــازی 

بــر واقعیــت گرایــی غلبــه کــرده اســت.«
وی افــزود: »خوشــبختانه بــا آغــاز فعالیــت دولــت جدیــد فرصــت هایــی ایجــاد شــده اســت تــا بیشــتر بتــوان در جهــت حــل مشــکات کشــور، 
مــردم و بحــران هــا اقــدام کــرد کــه در ایــن راســتا ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در کنــار تمامــی اقشــار جامعــه بــوده و پیگیــر مطالبــات 

مــردم بــا همــراه ســازی تمامــی ســازمانها و ارگانهــای مســئول مــی باشــد.«
فرمانــده ســپاه عاشــورا تاکیــد کــرد: »نتایــج فعالیــت کارگــروه هــای تخصصــی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی بایــد 
بــه صــورت بســته هــای پیشــنهای تدویــن شــده و بــه ســازمانهای مربوطــه ابــاغ شــود کــه در راســتای عملیاتــی نمــودن و مطالبــه گــری 

ســپاه پــای کار بــوده و اقدامــات الزم را انجــام خواهــد داد.«
ســردار عباســقلیزاده تصریــح کــرد: »بــر اســاس ابــاغ مقــام معظــم رهبــری بــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی مبنــی بــر کمــک بــه دولــت 
و مطالبــه گــری، در ایــن راســتا بــرای همــراه ســازی مدیــران از کمــک هــا و حمایــت هــای امــام جمعــه محبــوب تبریــز و اســتاندار محتــرم 
آذربایجــان شــرقی نیــز بهــره منــد خواهیــم شــد تــا در جلســات تخصصــی مربــوط بــه هــر موضــوع مدیــر مربوطــه نیــز حضــور یابــد و مــوارد 

تهیــه شــده ارائــه و ابــاغ گــردد.«
در ادامــه مهنــدس وحیــد صالــح زاده مســئول ســازمان ضمــن تشــکر از فرمانــده ســپاه اســتان، نســبت بــه فّعالیتهــای ســازمان بــه ویــژه طــرح 
عمــران روســتا و کارگــروه هــای تخصصــی و مشــکات صنفــی در قالــب کارگــروه نظــام مهندســی و همچنیــن مشــکات و ناهماهنگــی هــای 

موجــود توضیحاتــی را ارائــه نمــود و بــر توانمنــدی موجــود در کارگروههــای تخصصــی تأکیــد کــرد.
همچنیــن مهنــدس پــاک نیــا رئیــس کارگــروه تخصصــی آب و محیــط زیســت نیــز بصــورت مبســوط تهدیــد و آســیب هــای موجــود در اســتان 

بخاطــر بحــران آب و روشــهای جلوگیــری و کاهــش ایــن تهدیــد هــا را بیــان کــرد.

فرمانده سپاه عاشورا تاکید کرد
عملیاتــی کــردن طــرح هــای تخصصــی بســیج   مهندســین عمــران و معماری 

اســتان  آذربایجــان شــرقی بــا همــراه ســازی مدیران
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بــه مناســبت بزرگداشــت زادروز خواجــه نصیــر الدیــن طوســی و روز مهنــدس بــا حضــور  ســردارحبیب شهســواری فرمانــده ســپاه 
شــهدای آذربایجــان غربــی و مســئول بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری آذربایجــان غربــی و جمعــی از اعضــای ســازمان در ســالن 

اجتماعــات ســپاه شــهدای   آذربایجان غربــی برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی مجمــع عالــی اســتان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری آذربایجــان غربــی کــه بــه مناســبت بزرگداشــت زادروز خواجــه نصیــر الدیــن طوســی و روز مهنــدس در ســالن اجتماعات ســپاه شــهدای آذربایجان 
غربــی برگــزار شــد ســردار حبیــب شهســواری ضمــن گرامیداشــت روز مهنــدس اظهــار داشــت: »بــر گــردن همــه مــا ادای دینــی وجــود دارد کــه بایســتی 
دیــن ایــن شــهیدان بزرگــوارو امــام شــهیدان را بــه  جــا آوریــم چــرا کــه زحمــات فراوانــی توســط جامعــه مهندســین بــرای نظــام و حکومــت کشــیده شــده 

اســت.«
وی بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن ســالروز عملیــات بــدر و خیبــر و شــهادت مهنــدس مهــدی باکــری و حمیــد باکــری یــاد و خاطــره ایــن عزیــزان را کــه یکی 
از بزرگــواران مهنــدس شــهید اســت را گرامــی داشــته و یــادآور شــد: »کــه ایــن عزیــزان از افتخــارات شــهر و منطقــه مــا مــی باشــند کــه خدمــات شایســتی 

در زمــان جنــگ انجــام داده انــد.«
 فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه نامگــذاری روز مهنــدس در ســالروز زادروز خواجــه نصیرالدیــن طوســی عنوان کــرد: »علــت نامگذاری 

روز مهنــدس بــه نــام ایــن فیلســوف بــا وجــود دانشــمندان دیگــر جریــان ســاز بــودن و اثرگــذار بــودن ایــن دانشــمند می باشــد .«
ســردار شهســواری بــا اشــاره بــه اینکــه مهنــدس اگــر فقــط بــرای ابنیــه ســازی و دیــده شــدن کار انجــام دهــد یــک ماشینیســم اســت کــه نبایــد اینگونــه 

. شد با
فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجان غربــی یــادآور شــد: »خواجــه نصیرالدیــن طوســی در زمــان خــود جریــان ســاز بــوده و در مقابــل وحشــی گــری مغــول 

اقدامــات تاثیرگــذاری انجــام داده و مغــول را رام کــرد.«
ســردار شهســواری خاطرنشــان کــرد: »مهندســین عــاوه بــر علــم و تخصــص الزم، بایســتی در حرفــه خــود تاثیرگــذار نیــز باشــد در زمــان جنــگ و هشــت 
ســال دفــاع مقــدس مــا مدیــون فرماندهــی و مدیریــت مهندســین جنــگ بودیــم کــه طراحــی ســازه و سیســتم مهندســین در عملیــات والفجــر ۸ در کل 

جهــان بــی نظیــر بــوده اســت.«
وی یادآور شد: » مهندس بودن حسن است، ولی علت الزمه بوده اما علت تام نمی باشد.«

 فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجان غربــی تصریــح کــرد: خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــه علــت اثرگــذار بــودن بایــد الگــو باشــد و مهندســین امــروزی نه فقط 
در حــوزه فنــی مهندســی بلکــه در تمــام حوزه هــای اجتماعــی اثرگــذار باشــد و بایــد در نظــر داشــت کــه نظــر کام و دیــدگاه یــک مهنــدس در جامعــه 

مــورد قبــول مــردم مــی باشــد.
ســردار شهســواری بیــان کــرد: نقــش مهندســین در دوران انقــاب اســامی و هشــت ســال دفــاع مقــدس در فرماندهــی جنــگ و در مدیریــت جنــگ نیــز 

تاثیــر گــذار و مثــال زدنــی بــود.
وی خاطــر نشــان کــرد شــهید مهــدی باکــری و امینــی از افتخــارات آذربایجــان در جنــگ میباشــد کــه خدمــات شایســته ای در هشــت ســال دفــاع مقدس 

در جنــگ انجــام دادند.
فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجــان غربــی بــا گایــه منــدی عنــوان کــرد: تاریــخ مدونــی بــرای اثبــات خدمــات شایســته جامعه مهندســین در هشــت ســال 

دفــاع مقــدس وجــود نــدارد کــه بایســتی ایــن اقــدام بــه نحــو شایســته انجــام شــود .
ســردار شهســواری بــا اشــاره بــه طراحــی معمــاری ایرانــی اســامی خاطرنشــان کــرد: »در جامعــه کنونــی و مدیریــت شــهری نمــادی از طراحــی هــای 
معمــاری و اســامی دیــده نمــی شــود بــه نظــر می رســد در ایــن حــوزه کــم کاری انجــام شــده اســت کــه الزم اســت جامعــه مهندســین در ایــن حــوزه 

نقــش فعالــی داشــته و نمادهــای ایرانــی اســامی را در ســازه هــای امــروزی طراحــی کننــد.«
وی اذعــان کــرد: »انتظــار مــی رود جامعــه مهندســین بــه عنــوان یــک مطالبــه گــر بــه حــق در جهــت ارتقــای کیفیــت و توســعه ســطح جامعــه اقدامــات 

شایســته ای انجــام و نقــش عمــل گرایــی را ایفــا کنــد.«
در ایــن جلســه مهنــدس دژم مســوول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی ضمــن تبریــک روز مهنــدس اظهارداشــت داشــت: 
»ســازمان بســیج مهندســین بــه عنــوان یــک حلقــه اتصــال دهنــده بیــن ارگانهــای مربوطــه برای پیشــبرد اهــداف ســازمان و بســیج در تــاش بــوده و دارای 

هفــت کارگــروه تخصصــی مــی باشــد.«
وی ادامــه داد:  »ایــن ســازمان بــا وجــود کارگــروه هــای تخصصــی و هیئــت اندیشــه ورز ســعی دارد فکــر هــا و ایــده هــای متخصصیــن را بــه عمــل تبدیــل 

» . کند
مهنــدس دژم خاطرنشــان کــرد: »بــا توجــه بــه مشــکات عدیــده ای کــه در ســطح جامعــه وجــود دارد ایــن ســازمان تــاش خــود را می کنــد کــه بــه عنوان 

یــک مطالبــه گــر در رفــع موانــع و معضــات موجــود در جامعــه گام موثری بــردارد.«
در ایــن جلســه هــر یــک از اعضــا بــا اشــاره بــه مشــکات موجــود در جامعــه و معضــات جامعــه مهندســین خواســتار حمایــت همــه جانبــه از طریــق ســپاه 

شــدند .«

فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی  در جمع مهندسین بسیجی:

هشــت ســال دفــاع مقــدس مــا مدیــون فرماندهــی و مدیریت مهندســین 
جنــگ بودیم
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ســردار طهماســبی در جمــع مهندســین عمــران و معمــاری 
گفــت: نظــام جمهــوری اســامی بــه مــا یــاد داد کــه »مــا 

مــی توانیــم.«
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری اســتان زنجــان، بــه مناســبت هفتــه مهنــدس و گرامیداشــت 
روز مهندســی )روز قشــر بســیج مهندســین عمــران و معمــاری( برنامه 
ای  بــا  ســخنرانی ســردار طهماســبی جانشــین ســپاه انصارالمهــدی 
)عــج(  و همچنیــن رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان زنجــان 
ــی بســیج مهندســین  ــی و حضــور اعضــای مجمــع عال ــر زینعل دکت

عمــران و معمــاری  برگــزار گردیــد .
ســردار طهماســبی جانشــین ســپاه انصارالمهدی)عــج( اســتان زنجــان 
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه مهندس در جمع بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری ضمــن تبریــک  زادروز خواجــه نصیرالدین طوســی 
ــل  ــین اه ــکر از مهندس ــی و تش ــه مهندس ــه جامع ــدس ب و روز مهن
ــا اشــاره بــه ســوابق علمــی و دانشــمندان دوره  فرهنــگ و اندیشــه، ب
اســامی گفــت: » ایــن مســئله نشــانگر ایــن اســت کــه جهــان اســام 
از ابتــدا بــه مقولــه علــم و فرهنــگ توجــه داشــته اســت و امــروز نیــز 
ــی  ــر از میانگیــن جهان شــتاب رشــد علمــی مــا در ســطح دنیــا باالت

اســت .«
 وی در رابطــه بــا کلمــه »مامیتوانیــم«  خاطــر نشــان کــرد: »نظــام جمهــوری اســامی بــه مــا یــاد داد کــه مــا می توانیــم و بســیجیان بایــد بــه دنبــال ارائــه 

الگوهــای مطلــوب بــه جامعــه باشــند و یــک نمونــه موفــق در رابطــه بــا ایــن موضــوع پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فارس اســت.«
ســردار طهماســبی بــا اشــاره بــه نمونــه احــداث پــل بعثــت در دوران دفــاع مقــدس گفــت: » مــا امــروز بــه حرکت هــای جهــادی و امیــد آفریــن نیازمندیــم  

تــا بتوانیــم خدمــات شــایانی را بــه ایــن ملــت شــریف ارائــه دهیــم.« 
همچنیــن دکتــر زینعلــی رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان نیــز در ســخنان خــود ایــن هفتــه را بــه جامعــه مهندســی تبریــک و از زحمــات بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری  در اســتان تشــکر کــرد  و در ادامــه گزارشــی از فعالیت هــای انجــام شــده در خصــوص شــفاف ســازی و همچنیــن خدمــات 

رفاهــی جدیــد در مشــهد مقــدس اشــاره و بــر اســتفاده از ظرفیــت بســیج مهندســین عمــران و معمــاری تاکیــد نمــود.
در ایــن مراســم مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  اســتان زنجــان ضمــن عــرض خیــر مقــدم و تبریــک بــه مهندســین گزارشــی از 

اقدامــات و فعالیتهــای بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در طــول ســال همــراه بــا کلیــپ مربوطــه ارائــه کــرد.
همچنیــن وی خاطــر نشــان کــرد: » از جملــه طــرح هــای مــد نظــر در رابطــه بــا تحقــق محلــه اســامی طــرح هــر پایــگاه یــک مهنــدس خواهــد بــود کــه 

در گام اول درصــدی از پایگاههــا  تحــت پوشــش قــرار خواهنــد گرفــت و همچنیــن طــرح عمــران روســتا نیــز بــا جدیــت بیشــتری دنبــال خواهــد شــد.«

نظام مقدس جمهوری اسالمی به ما یاد داد که ما می توانیم
  جانشین فرمانده سپاه استان زنجان به مناسبت روز مهندس:

ــه  ــن روز را ب ــی ای ــی در پیام ــردار کرم ــدس، س ــیدن روز مهن ــرا رس ــبت ف ــه مناس ب
ــت. ــک گف ــور تبری ــین  کش مهندس

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان، متــن پیــام بدین 
بدیــن شــرح اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــش و  ــکار، آفرین ــادآور ابت ــران اســامی ی ــخ ای ــدس و مهندســی در اندیشــه و تاری ــع مهن ــگاه رفی جای

ــت. ــوده اس ــار ب ــول اعص ــور در ط ــرفت کش ــور پیش ــرک موت ــد و مح ــاز رش ــت و زمینه س خاقی
 پنجــم اســفند مــاه زادروز دانشــمند بــزرگ ایرانــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، کــه در تقویــم رســمی 
کشــور بــه عنــوان  “روز مهندســی” نامگــذاری شــده در راســتای بزرگداشــت این شــخصیت نمونــه و الگو 
در مهندســی ایــران وجهــان و همچنیــن ارج نهــادن بــه نقــش واال و ارزشــمند تاشــگران ایــن عرصه می 
باشــد. اینجانــب ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات تاشــگران عرصــه مهندســی کشــور،فرصت را مغتنــم 
ــژه بســیج  ــه وی ــزرگ نظــام مهندســی اســتان زنجــان ب ــواده ب ــه خان شــمرده و ایــن روز پرافتخــار را ب
مهندســین تبریــک گفتــه و توفیقــات روزافــزون ایــن قشــر پرتــوان را در کمــک بــه توســعه و پیشــرفت 

کشــور از درگاه خداونــد متعــال خواســتارم.

پیام  تبریک فرمانده سپاه استان زنجان به مناسب روز مهندس
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در جلســه اندیشــه ورزی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی راه انــدازی کارگــروه جهــاد تبییــن بــر 
اســاس تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مطــرح شــد.

ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان شــرقی، جلســه ســازمان بســیج مهندســین عمــران و  ــزارش پای ــه گ ب
ــا حضــور اعضــای هیئــت اندیشــه ورز ایــن ســازمان برگــزار شــد. در ایــن جلســه مهنــدس وحیــد صالــح زاده رئیــس  معمــاری آذربایجــان شــرقی ب
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی بــه بیــان گزارشــی از عملکــرد ایــن ســازمان پرداخــت و بــر ضــرورت ایجــاد کارگــروه جهــاد 

تبییــن بــر اســاس بیانــات و منویــات مقــام معظــم رهبــری تاکیــد کــرد.
مهنــدس صالــح زاده اظهــار داشــت:  »مقــام معظــم رهبــری فرمــوده انــد؛ «بــه مســئله ی »تبییــن« اهّمّیــت بدهیــد. خیلــی از حقایــق هســت کــه بایــد 
تبییــن بشــود. در قبــال ایــن حرکــت گمراه کننــده ای کــه از صــد طــرف بــه ســمت ملّــت ایــران ســرازیر اســت و تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی کــه 
یکــی از هدفهــای بــزرگ دشــمنان ایــران و اســام و انقــاب اســامی اســت و دچــار ابهــام نگــه داشــتِن افــکار و رهــا کــردن اذهــان مــردم و بخصــوص 
جوانهــا، »حرکــت تبییــن« خنثی کننــده ی ایــن توطئــه ی دشــمن و ایــن حرکــت دشــمن اســت. هــر کــدام از شــما بــه عنــوان یــک وظیفــه، مثــل یــک 
چراغــی، مثــل یــک نــوری پیرامــون خودتــان را روشــن کنیــد» لــذا بایــد هرکــس در هــر جایگاهــی کــه در آن قــرار دارد بــه موضــوع جهــاد تببیــن 

اهمیــت ویــژه ای قائــل شــود .«
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان شــرقی افــزود: »در ایــن راســتا ایجــاد کارگــروه جهــاد تبییــن جــزو اولویــت هــای 
ایــن ســازمان قــرار گرفتــه اســت تــا بــا تبییــن دســتاوردها و برنامــه هــا در حــوزه فنــی و مهندســی بتوانــد نقشــی اثرگــذار در میــان جامعــه هــدف 

خــود علــی الخصــوص نســل جــوان و مهندســان تــازه وارد شــده بــه ایــن عرصــه ایفــا کنــد.«
در ایــن جلســه هریــک از حضــار بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود در خصــوص ایجــاد کارگــروه جهــاد تبییــن پرداختنــد و مقــرر شــد ســاز و کار ایجــاد 

ایــن کارگــروه، رونــد هــا و رویــه هــای نحــوه فعالیــت و سیاســتگذاری هــا ســریعا طراحــی و نهایتــا عملیاتــی گــردد.

راه انــدازی کارگــروه “جهــاد تبییــن” توســط بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری آذربایجــان شــرقی

مهنــدس نریمانــی: اعضــا نظــام مهندســی میانــدوآب آمــاده خدمــات رســانی در بحــث کارهــای عــام المنفعــه می باشــد و آمادگــی 
خــود را در حمایــت از بســیج مهندســین و برنامه هــای آن اعــام مــی دارد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی،   مهنــدس نریمانــی مســئول دفتــر نظــام مهندســی 
میانــدوآب در جلســه هیئــت اندیشــه ورز و نظــام صنفــی میانــدوآب کــه در محــل دفتــر نظــام مهندســی ســاختمان برگــزار شــد بــا اشــاره بــه پیــروزی 
انقــاب اســامی اظهــار داشــت: »بــه خاطــر هــدف ایدئولــوژی، بســیج جــز ســه دهــک اول جامعــه در همــه کارهــا پیشــرو می باشــد و در حــدود ۸۰ 

درصــد اختیــارات حاکمیتــی و از طریــق مســکن و شهرســازی، عدالــت کاری را بــه دور از تبعیــض و حمایــت از اقشــار کــم درآمــد انجــام می دهــد.«
وی ادامــه داد: »تــک تــک اعضــا نظــام مهندســی میانــدوآب آمــاده خدمــات رســانی در بحــث کارهــای عــام المنفعــه می باشــد و آمادگــی خــود را در 

ــت از بســیج مهندســین و برنامه هــای آن اعــام مــی دارد.« حمای
وی اذعــان داشــت: »اهمیــت میانــدوآب بــه عنــوان ســومین شــهر بــزرگ اســتان پرجمعیــت شــهر جنــوب اســتان آذربایجــان غربــی و اهمیــت زرینــه رود 

و ســیمینه رود بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت.«
نریمانــی ادامــه داد: »اهمیــت مهــم دیگــر ایــن شــهر حاصــل خیــز بــودن شــهر در کشــور اســت و ارتبــاط و جایــگاه مهــم آن بــه علــت موقعیــت قرارگیری 

ارتباطــی نظامــی، اســتراتژیکی بــه عنــوان زنجیــره ارتباطــی آذربایجــان غربــی بــه آذربایجــان شــرقی کردســتان زنجــان بــه طور ویــژه می باشــد .«
در ایــن جلســه مســئول کانــون بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری شهرســتان میانــدوآب بــا اعــام حمایــت از برنامــه هــای بیــان کــرد: »کانــون بســیج 
مهندســین بــا داشــتن کارگروههــا در رشــته هــای مختلــف و هئیــت اندیشــه ورز بــازوی توانمنــد بــوده و در جهــت رفــع مشــکات عمرانــی شهرســتان 

میانــدواب بــه عنــوان یــک مطالبــه گــر گام بــر مــی دارد.«

ســازمان نظــام مهندســی شهرســتان میانــدوآب آمــاده همــکاری بــا 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســت

مهندس نریمانی:
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ــهر  ــاری و ش ــای معم ــن ویژگی ه ــی تبیی ــمینار تخصص س
ســازی ایرانــی اســامی در طــرح نهضــت  اقــدام ملی مســکن   

بــا ســخنرانی اســتاد نقــره کار برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
اســتان همــدان،  ســمینار تخصصــی »تبییــن ویژگی هــای معمــاری و 
ــی مســکن«  ــدام مل ــی - اســامی در طــرح نهضــت اق شهرســازی ایران
باهــدف معرفــی و مشــخص نمــودن مبانــی تخصصــی مســکن اجتماعی 
ــدام در مراحــل انتخــاب محــل اجــرا،  ــن اق ــد ای ــی کــه بای و ویژگی های

نحــوه طراحــی و مبانــی اجرایــی داشــته باشــد، برگــزار شــد.
ــورت 3  ــت به ص ــی نشس ــوای اساس ــی  محت ــمینار تخصص ــن س در ای
ــا حضــور مســئولین  ــی ب قســمت اساســی انجــام شــد. قســمت ابتدای
ــدان،  ــتان هم ــی اس ــت نظام مهندس ــامل ریاس ــرح ش ــن ط ــی ای اجرای
ــازمان بســیج  ــده س ــده شــورای اســامی شــهر و نماین شــهردار، نماین

ــد.  ــزار گردی ــاری برگ ــران و معم ــین عم مهندس
در ایــن بخــش طــرح نهضــت اقــدام ملــی مســکن و تدابیــر پیشــروی 

طــرح بــه تبییــن و معرفــی شــد.
در بخــش دوم ایــن ســمینار دکتــر حمیدرضــا آرامــی، دکتــری تخصصی 
ــازی  ــاری و شهرس ــردی معم ــتاد راهب ــو س ــامی و عض ــاری اس معم
ــا اشــاره بــه اهمیــت معمــاری ایرانــی اســامی در  حــوزه علمیــه قــم ب
بطــن جامعــه بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت و  بیــان داشــت: » معمــاری 
ــی در شــهر همــدان  ــی اســامی در مســکن اجتماع و شهرســازی ایران
ــت از هویــت فــردی،  ــد دارای اصــول مــدون باشــد. اصــل اول، صیان بای
اجتماعــی و تمدنــی اســت اصــل دوم، تحکیــم بنیــان خانواده در تســهیل 
شــکل گیری، ثبــات، ازدیــاد نســل و خانــواده گســترده میباشــد و   اصــل 
ســوم احتــرام بــه کرامــت انســانی شــامل تأمیــن حــق کیفیت و آســایش 

و اصــل چهــارم تحقــق عدالــت در توزیــع عادالنــه زمیــن، فضــا و امکانــات اســت.«
ایــن اســتاد دانشــگاه اصــل پنجــم را خوداتکائــی و مولــد بــودن در تقویــت اقتصــاد مقاومتــی معرفــی کــرد و  تســهیل مشــارکت یــاری گرانــه و 

همبســتگی اجتماعــی در حضــور حداکثــری عمــوم مــردم را ششــمین اصــل موضــوع ســبک ایرانــی اســامی برشــمرد. 
وی در ادامــه ســخنان خــود تاکیــد کــرد : »اصــل هفتــم عبــارت اســت از حفــظ احیــاء طبیعــت و محیط زیســت در مدیریــت مصــرف انــرژی 
و فراینــد بازیافــت و اصــل هشــتم تأمیــن امنیــت و ایمنــی به صــورت امنیــت سیاســی فرهنگــی، امنیــت روانــی و پدافنــد غیرعامــل میباشــد.«

دکتــر آرامــی در تبییــن ســخنان خــود  اصــل نهــم را  مدیریــت دانــش در چرخــه دانــش ایثــار پایــه، الگوســازی، رتبه بنــدی و رقابــت بــه 
مخاطبیــن جلســه معرفــی کــرد.

در ادامــه  ایــن نشســت تخصصــی اســتاد عبدالحمیــد نقــره کار مدیــر قطــب علمــی معماری اســامی کشــور و دانشــیار دانشــگاه علــم و صنعت 
بــه ایــراد ســخنرانی پرداخت.

وی در ســخنان خــود بــا اشــاره بــه  حکمــت و هنــر  معمــاری اصیــل ایرانــی اســامی و اصــل وحــدت گرایــی در علــم هنــر معمــاری اشــاره 
کــرد و بیــان داشــت: » بعــد ســبک هنــری یعنــی بسترســازی ســیر انســان از ظاهــر بــه باطــن  و یــا بــه عبارتــی از صــورت بــه معنــا میتــوان 

بیــان کــرد  لــذا مــا در بحــث هنــر متعالــی  از کثــرت بــه وحــدت  و  از حــواس بــه عقــل ســخن میگوییــم.«
ایــن نظریــه پــرداز برجســته معمــاری در ادامــه ســخنان خــود بیــان داشــت: » بُعــد اصلــی و اعتبــاری شــهر، در معمــاری و شهرســازی  در واقع 

اصــل انســان و فضاهــای موردنیــاز اوســت و ســایر  اجــزاء و عناصــر کالبــدی بنــا، اعتباری هســتند.«
در پایــان ایــن نشســت تخصصــی از مهندســین، متخصصیــن و مســئولین محتــرم اســتان همــدان درخواســت گردیــد بــر اســاس اصــول و ابعاد 
ارائــه شــده در ایــن ســمینار تخصصــی کــه به عنــوان بیانیــه معمــاری و شهرســازی ایرانــی - اســامی بــرای جامعــه ارائــه گردیــد در طــرح 

نهضــت اقــدام ملــی مســکن مشــارکت و همــکاری اساســی داشــته باشــند.
.

ــی  ــازی ایران ــهر س ــاری و ش ــای معم ــن ویژگی ه ــی تبیی ــمینار تخصص   س
اســالمی در طــرح نهضــت  اقــدام ملــی مســکن  

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان همدان برگزار شد
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بــه مناســبت روز مهنــدس، میــز خدمــت جهــت ارائــه خدمــات مشــاوره ای و پاســخگویی بــه نمازگــزاران توســط ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ســمنان در مصلــی ایــن شــهر دایــر شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ســمنان، بــه مناســبت بزرگداشــت پنجــم اســفند ، روز مهنــدس 
و بســیج مهندســین و بــه منظــور تجدیــد بیعــت مهندســان بــا آرمــان هــای امــام راحــل )ره( و مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( و بــه 
دعــوت قــرارگاه تولیــد و بســیج مهندســین عمــران ســپاه شهرســتان ســمنان جمعــی از مهندســین بســیجی در نمــاز جمعــه شهرســتان ســمنان 

حضــور پیــدا کردنــد.
بــه همیــن مناســبت بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ســمنان و در راســتای برگــزاری رزمایــش نهضــت خدمــت مومنانــه بــا یــاد 
شــهدای مهنــدس عظیــم الشــان دفــاع مقــدس و جبهــه مقاومــت و بــا شــعار هــر مهنــدس یــک خدمــت ، میــز خدمــت جهــادی در نمــاز جمعــه 
شهرســتان دایــر کــرد . در ایــن مراســم مهنــدس هوشــنگ رئیــس انجمــن خیریــن مســکن ســاز اســتان ســمنان، مهنــدس خدامــی از اعضــای 
ــداح رئیــس مرکــز کارشناســان رســمی دادگســتری اســتان  ــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ســمنان، مهنــدس م هیئــت مدی
ــان از کارشناســان رســمی دادگســتری اســتان ســمنان حضــور  ــان، مهنــدس کــرم الدیــن و مهنــدس ملــک جعفری ســمنان، مهنــدس محمدی

داشــته و پاســخگوی ســواالت نمازگــزاران و مراجعیــن محتــرم بودنــد.

برپایــی میــز خدمــت در نمــاز جمعه شهرســتان ســمنان توســط ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معماری اســتان ســمنان

مهندس یحیایی از پرپایی میز خدمت توسط سازمان متبوع خود در مناطق محروم شهرستان کرمان خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان، بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر, میــز 
خدمــت جهــادی بســیجیان کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری مرکــز اســتان کرمــان در منطقــه حاشــیه نشــین اهلل آبــاد شــهر کرمــان 

جهــت ارائــه خدمــات مهندســی رایــگان برپــا گردیــد.
ــتان  ــهید شهرس ــاد ش ــاق ریاســت بنی ــه اتف ــان ب ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــاری س ــران و معم ــین عم ــازمان بســیج مهندس ــن مســئول س همچنی
رفســنجان و مدیــر کانــون بســیج مهندســین شهرســتان از خانــواده )مــادر( شــهیدان مهنــدس عبــاس قلــی زاده و ســردار شــهید حســین بادپــا 

ــد. ــدار نمودن دی

ــای  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــط س ــت توس ــز خدم ــی می برپای
ــان ــتان کرم اس

مهندس شوهانی از برپایی میز خدمت در مناطق محروم این استان خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســن عمــران ومعمــاری اســتان کرمانشــاه، مهنــدس شــوهانی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج با 
اشــاره بــه برپایــی میــز خدمــت خاطــر نشــان کــرد: »بــا هماهنگــی هــای بعمــل  آمــده از ســوی ســتاد دهــه مبــارک فجــر  شهرســتان پــاوه و به 
منظــور ارتبــاط بیشــترمردم و مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان ، میــز خدمــت در مســجد جامــع محلــه چــورژی بــا حضــور برخــی از 
مســئولین  کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری برگــزار شــد. مقــرر شــده اســت  کــه در  دهــه مبــارک فجــر بــه مــدت 1۰ روز هــر روز 

یــک مســجد بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا  میــز خدمــت آمــاده پاســخگویی ســواالت پیشــنهادات ومطالبــات مــردم باشــند .
کارگروه تخصصی کانون شهرستان پاوه برگزار گردید

شــوهانی در ادامــه بیــان داشــت: »در ایــن جلســه مســئول کارگــروه آب و فاضــاب ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  مســائل و 
مشــکات مربــوط بــه آب شــرب شــهر بانــه وره و همچنیــن آب شــرب روســتای الران در بخــش باینــگان را بیــان نمــود و درخواســت داشــت که 
اداره آب و فاضــاب مشــکل حفــر چــاه شــهر بانــه وره را پیگیــری و بــرای روســتای الران تــا زمانــی کــه مشــکل آب شــرب آن ها بصــورت اصولی 
رفــع مــی شــود بــه وســیله تانکــر آب رســانی ســیار صــورت گیــرد. همچنیــن بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر بــه همــت کانــون 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان هرســین اســتان کرمانشــاه در اقدامــی شایســته  نســبت بــه برپایــی میــز خدمــت جهــادی بــا 
حضــور فرمانــدار و مســئولین کلیــه ی ادارات مرتبــط اقــدام نمودنــد و بــه مســایل و مشــکات اهالــی روســتای محمــد آبــاد  از روســتاهای تحــت 

پوشــش طــرح عمــران روســتا رســیدگی نمودنــد.«
همچنیــن  یــک دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه بــه دانــش آمــوز نیازمنــد دبســتان شــهید مطهــری پــاوه بــا حضــور فرمانــدار و مدیــر کانــون از 
محــل  اعتبــار انجمــن مهندســین خیربســیج مهندســین اهــدا شــد و یــک  منــزل مســکونی  مددجــوی کمیتــه امــداد امــام خمینی)ره( اســتان 

کرمانشــاه ،  بخــش حمیــل، روســتای گراونــد بــه خانــواده وی اهــدا شــد.

برپایی میزخدمت در منطقه چورژی پاوه استان کرمانشاه
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مهندس نیکوکام از افتتاح پروژه نهر آب کشاورزی یک روستا در استان قم خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قــم  مهنــدس نیکــوکام در گفتگــو بــا خبرگزاری بســیج 
ــا ایــام اهلل  از  افتتــاح نهــر آب کشــاورزی روســتای دیزیجــان از توابــع بخــش ســلفچگان اســتان قــم ، در روز 2۰ بهمــن مــاه  14۰۰مصــادف ب

دهــه فجــر ، بــا مشــارکت و همــکاری جهــاد کشــاورزی و اهالــی روســتای دیزیجــان در قالــب طــرح عمــران روســتا  خبــر داد.
وی در ادامــه بیــان داشــت:  »پــروژه مذکــور  بــا متــراژ 46۰ متــر طــول  در مــدت 35 روز بــه مبلــغ 32۰ میلیــون تومــان اجراگردیــد کــه در ایــن 
پــروژه مهندســین طــرح عمــران روســتای کانــون شــهید شــاطری بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان قــم بــا همراهــی نماینــده بنیــاد 
تعــاون بســیج  طــی برگــزاری جلســات متعــدد بــا جهادکشــاورزی و دهیــاری روســتای دیزیجــان نســبت بــه فراهــم نمــودن مقدمــات اجــرای 

ایــن طــرح ، هماهنگــی هــای الزم را بعمــل آوردنــد.«

افتتاح  پروژه نهر آب کشاورزی روستای دیزیجان استان قم 

اجــرای خــط انتقــال آب روســتای هنجروییــه از روســتا هــای هــدف طــرح عمــران روســتا کانــون بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری شهرســتان زرنــد آغــاز شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمــان، مهنــدس یحیایــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
بســیج از انتقــال آب بــه روســتای هنجروییــه خبــر داد و خاظــر نشــان کــرد:  »ایــن روســتا جــز مناطــق محــروم شهرســتان اســت کــه در طــرح 
هــدف عمــران روســتا ســازمان قــرار گرفتــه اســت لــذا بــا هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده انتقــال آب شــرب بــرای اهالــی ایــن روســتا آغــاز 

گردیــد.«

ــت  ــه هم ــد ب ــتان زرن ــروم شهرس ــتای مح ــال آب در روس ــرح انتق ــرای ط اج
ــان ــتان کرم ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س

جمعــی از اعضــای بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خراســان شــمالی بــا حضــور در مناطــق محــروم ایــن اســتان از رونــد 
احــداث چــاه آب شــرب بازدیــد کردنــد.

ــام اهلل دهــه مبــارک فجــر،  ــا ای ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســن عمــران ومعمــاری اســتان خراســان شــمالی، همزمــان ب ــه گــزارش پای ب
جمعــی از اعضــای میدانــی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خراســان شــمالی بــا حضــور در روســتای کالتمانلــو و زیندانلــو  از نحــوه احــداث 
چــاه  آب شــرب در طــرح عمــران روســتا بــا حضــور مهنــدس قائینــی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خراســان شــمالی 

و مهنــدس حــق جــو کارشــناس فنــی آبفــا شــیروان انجــام گرفــت. 
در ایــن بازدیــد مقــرر شــد بــا توجــه بــه انجــام مراحــل مناقصــه اجــرای خــط انتقــال و اجــرای مخــزن آب در اســرع وقــت اقــدام بــه تعییــن 

مقنــی بخشــداری و حفــاری چــاه آب شــرب دو روســتای فــوق طبــق دســتور کار صــورت گیــرد .

بازدیــد میدانــی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خراســان شــمالی از محل  
احــداث چــاه  آب شــرب روســتای کالتمانلــو و زیندانلــو 

مهنــدس شــکاری بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح عمــران روســتا در یکــی از روســتاهای محــروم ایــن اســتان بیــان داشــت: 
»بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان و موسســه مســکن وعمــران اجتماعــی و بــا مشــارکت 

ســازمان آب و فاضــاب اســتان یــک ایســتگاه پمپــاژ آب در حــال ســاخت اســت.«
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســن عمــران ومعمــاری اســتان ایــام مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج بــا 
ــه همــت موسســه مســکن وعمــران  ــان داشــت: »ب ــن اســتان بی ــه اجــرای طــرح عمــران روســتا در یکــی از روســتاهای محــروم ای اشــاره ب

ــاژ آب در حــال ســاخت اســت.« ــا مشــارکت ســازمان آب و فاضــاب اســتان یــک ایســتگاه پمپ اجتماعــی و ب
وی بیــان داشــت:  »احــداث ایســتگاه پمپــاژ روســتای چــگا در قالــب طــرح عمــران روســتا و بــه صــورت مشــارکتی بــا شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان در حــال احــداث مــی باشــد کــه ایــن پــروژه پیشــرفت فیزیکــی ۸۰ در صــدی دارد و بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه مشــکل 4۰ خانــوار 

روســتایی ســاکن در ایــن روســتا حــل مــی شــود و از آب شــرب بهــره منــد مــی شــوند.«

بازدیــد مهندســین عمــران و معمــار اســتان ایــالم از احــداث پمپــاژ آب در 
یــک روســتای محــروم



9 | نرشیه الکرتونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معامری، بهمن و اسفند 1400

از 80 نفــر کارگــران ســاختمانی و فصلــی بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام تجلیــل 
شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام، مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
ــا اهــداء بســته هــای مــواد  بســیج گفــت: » در دومیــن روز از دهــه مبــارک فجــر از تعــداد ۸۰ نفــر از کارگــران ســاختمانی در شــهر ایــام ب
غذایــی و کمــک نقــدی تجلیــل بــه عمــل آمــد در ایــن مراســم کــه بــه همــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره(، آســتان قــدس رضــوی، 
ســپاه ایــام و  همــکاری مرکــز نیکــوکاری حــاج قاســم ســلیمانی برگــزار گردیــد فرمانــده ســپاه امیــر المومنیــن، ع، اســتان ایــام بــه کارگرانــی 
کــه فرزنــدان آنهــا در شــرف ازدواج اســت قــول مبلــغ 25 میلیــون تومــان جهیزیــه دادنــد و همچنیــن تعــداد ۸۰ نفــر از کارگــران ســاختمانی 

کــه هنــوز موفــق بــه زیــارت مرقــد مطهــر امــام هشــتم )ع( نشــده انــد بــه همــراه خانــواده آنهــا بــه مشــهد مقــدس اعــزام شــوند.« 

تجلیل از کارگران ساختمانی استان ایالم در ایام اهلل دهه فجر
در اقدامی قابل تحسین توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان ایالم صورت گرفت

ــک  ــته کم ــع 30 بس ــین زاده از توزی ــدس حس مهن
ــر داد. ــوردار خب ــم برخ ــای ک ــه خانواره ــتی ب معیش

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان مازنــدارن، مهنــدس حســین زاده 
از توزیــع 3۰ کمــک معیتشــی در شهرســتان محمــود آبــاد به 

ارزش تقریبــی هــر بســته 4۰۰ هــزار تومــان خبــر داد.
ــات  ــدار جمعــی از اعضــای هی همچنیــن وی در ادامــه از دی
از  رئیســه ســازمان نظــام مهندســی اســتان و جمعــی 
مهندســین ســازمان متبــوع خــود بــا خانــواده شــهید مدافــع 

ــر داد. ــر خب ــیدرضا طاه ــرم س ح

مومنانــه  رزمایــش  برگــزاری 
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــط س توس
اســتان  معمــاری  و  عمــران 

مازنــدران

ــدد  ــع 250 ع ــه و توزی ــع تهی توزی
ــازمان  ــط س ــتی توس ــته معیش بس
و  عمــران  مهندســین  بســیج 

ــم  ــتان ق ــاری اس معم

ــک  ــته کم ــع 250 بس ــوکام از توزی ــدس نیک مهن
ــر داد. ــه خب ــک مومنان ــش کم ــتی در رزمای معیش

بســیج  ســازمان  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قــم مهنــدس 
ــا خبرگــزاری بســیج از توزیــع 25۰  نیکــوکام در گفتگــو ب
بســته بــه خانــواده هــای کــم برخــوردار در قالــب رزمایــش 

ــر داد. ــه خب ــک مؤمنان کم

مهندس شکاری از توزیع 20 بسته کمک معیشتی توسط سازمان متبوع خود خبر داد.
ــه ارزش ریالــی 1۰۰ میلیــون ریــال توســط  ســازمان بســیج مهندســین  در پنجمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر تعــداد 2۰ بســته معیشــتی ب
عمــران و معمــاری ایــام در میــان مســتمندان توزیــع گردیــد در ایــن مرحلــه از کمــک هــای مومنانــه اقامــی از جملــه برنــج، روغــن، قنــد و 
چــای  در میــان خانــواده هــای مســتمند حاشــیه شــهر ایــام توزیــع گردیــد ارزش هــر بســته غذایــی 525 هــزار تومــان  مــی باشــد کــه اعتبــار  

آن از محــل کمکهــای مهندســان بســیجی جمــع آوری گردیــد.
ــا  طراحــی نقشــه،  ــام کــه  ب ــان اســتان ای ــه شهرســتان آبدان ــع در روســتای ماهوت همچنیــن مهنــدس شــکاری گفــت: »منــزل محــروم واق
نظــارت و همچنیــن کمــک مالــی مهندســین گــروه جهــادی شــهید موســوی کانــون بســیج مهندســین عمــران شهرســتان آبدانــان  بــه زودی 

ســاخت واحــد مســکونی بــه متــراژ 4۰متــر مربــع کــه شــامل حمــام و آشــپزخانه و پذیرایــی مــی باشــد آغــاز مــی گــردد.«

برگــزاری رزمایــش کمــک مومنانــه توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان ایــالم
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مهندس زارع از ساخت یک باب واحد مسکونی برای خانواده محروم در شهرستان ماهشهر خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســن عمــران ومعمــاری اســتان البــرز، فیــروز زارع در گفتگــو باخبــر گــزاری بســیج از ســاخت یــک 

بــاب واحــد مســکونی 1۰۰ متــری یــک طبقــه بــرای خانــواده محــروم در شهرســتان ماهشــهر خبــر داد.
همچنیــن وی در ادامــه از  اقــدام بازســازی و مرمــت خانــه محــروم در منطقــه ملــک آبــاد شهرســتان چهاربــاغ  توســط ســازمان بســیج مهندســین 

عمــران و معمــاری اســتان البــرز خبــر داد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان البــرز تصریــح کــرد: » بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر  پیگیــری مشــکات مشــاغل 
و کارگاه هــای  تولیــد کننــده کوچــک در روســتا هــا در راســتای طــرح عمــران روســتا و  پشــتیبانی و  مانــع زدایــی در رفــع مشــکات عمرانــی 

روســتا هــا توســط بســیج مهندســین عمــران در روســتای خســرو آبــاد نظــر آبــاد انجــام گردیــد.
مهنــدس زارع در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بیــان داشــت: »بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر و بزرگداشــت چهــل و ســومین ســالگرد انقــاب 
اســامی  ســازمان بســیج مهندســین عمــران اســتان البــرز در خصــوص ارائــه طــرح در راســتای مانــع زدایــی هــا در طــرح اقــدام ملــی مســکن و 
بررســی کاســتی هــای خدماتی_رفاهی-درمانــی- در شــهرک مســکن مهــر ابریشــم اســتان البــرز و پیگیــری در رفــع مشــکات مدیریــت شــهری  

اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه اســت.«
دیدار با نماینده مردم شریف شهرستان کرج و ساوجباغ در  مجلس شورای اسامی 

همچنیــن مســئول کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان ســاوجباغ بــا دکتــر علــی حــدادی نماینــده محتــرم مــردم در مجلــس 
شــورای اســامی دیــدار کــرد

در ایــن نشســت مشــکات مشــترک  روســتاهای بخــش مرکــزی ،اقدامــات و پیگیــری جهــت مســاعدت هــای الزم در راســتای طــرح عمــران روســتا 
و رفــع محرومیــت هــای عمرانــی در برخــی از روســتاهای بخــش مرکــزی براســاس اولویــت  هــا و اجــرای عملیــات راه ســازی خروجــی جــاده کوشــک 

زر بــه اتوبــان توســط شــرکت عمــران شــهر جدیــد هشــتگرد از مــوارد بررســی شــده بــود.

مهنــدس ناصــری  از توزیــع 30  بســته کمــک معیشــتی در 
رزمایــش کمــک مومنانــه خبــر داد.

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
عمــران و معمــاری اســتان کردســتان،  مهنــدس ناصــری در گفتگــو 
بــا خبرگــزاری بســیج از توزیــع 3۰ بســته گوشــت قرمــز بــه خانــواده 
ــط  ــا نهتوس ــک مؤمن ــش کم ــب رزمای ــوردار در قال ــم برخ ــای ک ه
کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان بیجــار  خبــر 

داد.

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــت کان ــه هم ب
ــار ــه بیج ــاری ناحی معم

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــت کان ــه هم ب
ــاه ــاری کرمانش معم

ــه  ــتی ب ــک معیش ــته کم ــع 100بس توزی
ارزش 400 میلیــون ریــال 

ــز  ــت قرم ــتی  گوش ــته معیش ــداد ۳0بس تع
ــتان ــد  شهرس ــراد نیازمن ــن اف در بی

 توزیع گردید
مهندس شوهانی از توزیع 100 بسته کمک معیشتی خبر داد.

بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معماری 
اســتان کرمانشــاه ، در راســتای لبیــک بــه فرمــان مقام معظــم رهبــری و اجرای 
رزمایــش هــر مهنــدس یــک خدمــت و در ادامــه سلســله برنامــه هــای خدمات 
رســانی ، بــه همــت کانــون بســیج شهرســتان پــاوه تعداد 1۰۰بســته معیشــتی 
ــران  ــن کارگ ــال در محــات کــم برخــوردار و در بی ــون ری ــه ارزش 4۰۰میلی ب

ســاختمانی توزیــع گردید. 
شــوهانی گفــت: » از ابتــدای ســال 14۰۰تــا کنــون با همــکاری مدیــران کانونها 
و خیرین بســته های متعددی شــامل:  آموزشــی ، کمک آموزشــی، بهداشــتی ، 

معیشــتی،  البســه ،  کیــف  و کفــش در بین نیازمنــدان توزیــع گردید.«

ــروم در  ــواده مح ــرای  خان ــری ب ــکونی 100 مت ــد مس ــک واح ــاخت ی س
ــرج ــهر ک ماهش

مهندس یحیایی از برگزاری رزمایش کمک مومنانه خبر داد.
 بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی بســیج مهندســن عمــران ومعماری اســتان کرمــان با همت و مســاعدت 
مهندســین بســیجی و جهــادی عمــران و معمــاری مرکــز اســتان کرمــان وبــا همــکاری معاونت آماد ســپاه 
ثــاراهلل و هماهنگــی بســیج کارگــری اســتان ده تــن آب معدنی خریــداری و بــه منطقه ســیل زده زهکلوت 

ــال گردید. ارس
همچنیــن 15۰ بســته معیشــتی توســط دفتر بســیج مهندســین عمــران و معماری شهرســتان شــهربابک 

اســتان کرمــان بــه مناســبت روز مهنــدس در مناطــق محــروم ایــن اســتان توزیع شــد.

بــه همــت ســازمان بســیج 
ــاری  ــران و معم ــین عم مهندس
ــد ــام ش ــان انج ــتان کرم اس

تُــن   10 توزیــع 
آب معدنــی بیــن 
ــه زده  ــق زلزل مناط

زهکلــوت
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ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــای بس ــی از اعض یک
ــور  ــاون ام ــوان مع ــه عن ــام ب ــتان ای ــاری اس معم

ــد. ــوب ش ــام منص ــتانداری ای ــی اس عمران
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســن 
عمــران ومعمــاری اســتان ایــام، مهنــدس ســعید هژبــری 
عضــو بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام 
بــه عنــوان معــاون امــور عمرانــی اســتانداری ایــام 
منصــوب شــد، مهنــدس هژبــری دارای مــدرک تحصیلــی  
کارشناســی ارشــد عمــران مــی باشــد و ســوابقی از جملــه 
ــدارس اســتانهای  ــز م ــر کل نوســازی توســعه و تجهی مدی
ــد. ــی باش ــه کاری وی م ــه رزوم ــام از جمل ــمنان و ای س

بســیج  ســازمان  عضــو  انتصــاب 
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
ــتانداری ــاون اس ــمت مع ــه س ــالم ب ای

ــه  ــترک س ــکاری مش ــه هم ــم نام ــاد تفاه انعق
جانبــه فیمابیــن ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان، بســیج مهندســین عمــران و معمــاری و 

ــمالی ــان ش ــر خراس ــالل احم ه

ــه مشــترک بیــن ســازمان  ــاد تفاهــم نام مهنــدس قائینــی از انعق
ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــر اس ــال احم ــازمان ه ــود و س ــوع  خ متب

ــر داد. خب
ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
اســتان خراســان شــمالی، مهنــدس قائینــی از انعقــاد تفاهــم نامــه مشــترک 
بیــن ســازمان متبــوع  خــود و ســازمان هــال احمــر اســتان و ســازمان نظــام 

ــر داد. مهندســی ســاختمان خراســان شــمالی خب
وی در گفتگــو بــا خبــر گــزاری بســیج اهــم ایــن تفاهــم نامــه را  اســتفاده از 
ظرفیــت و تــوان جامعــه مهندســی ســاختمان در راســتای ارائــه نظر مشــورتی 
در زمــان بحــران و ارزیابــی خســارات و برگــزاری دوره هــای آموزشــی رایــگان 
ــان  ــژه مهندس ــه وی ــای اولی ــک ه ــوادث و کم ــرات ، ح ــا مخاط ــنایی ب آش

ســازمان توســط جمعیــت هــال احمــر برشــمرد.
همچنیــن وی خاطرنشــان کــرد: برگــزاری مانــور های مســتمر و انجــام تمرین 
هــای عملــی ویــژه اعضــای ســازمان بــرای آشــنایی بیشــتر جامعــه مهندســی 

در زمــان بحــران از دیگــر مفــاد ایــن تفاهــم نامــه بــوده اســت.

ــین  ــیج مهندس ــئول بس ــا مس ــهابی نی ــدس ش مهن
عمــران ومعمــاری اســتان ســمنان بــا حضــور در محــل 
بنیــاد مســکن اســتان بــا مهنــدس فاحــی مدیــرکل 
ــدار و  ــتان دی ــامی اس ــاب اس ــکن انق ــاد مس بنی

ــرد. ــو ک گفتگ
ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســن عمــران  ــه گــزارش پای ب
ــور  ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ــمنان،  ای ــتان س ــاری اس ومعم
ــن مســکن شــهری و  ــه درمســکن ومعاونی ــی فقی ــده ول نماین
بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن اســتان تشــکیل 
ــه  ــن وکمــک ب ــا بی ــی م ــات ف ــه بررســی نحــوه تعام شــد ب
ســاخت وســاز مســکن بــرای افــراد ضعیــف در روســتاها 

ــد. ــه ش پرداخت

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س ــدار مس دی
ــا  ــمنان ب ــتان س ــاری اس ــران و معم عم

ــالب  ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی

ــی  ــای آب ــش ه ــا تن ــه ب ــای مقابل ــی راهکاره ــوع بررس ــا موض ــام ب ــاری ای ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــروه آب بس کارگ
ــد. ــزار ش ــال 1401 برگ ــتان س تابس

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســن عمــران ومعمــاری اســتان ایــام ، جلســه  کارگــروه آب بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ایــام بــا موضــوع بررســی راهکارهــای مقابلــه بــا تنــش هــای آبــی تابســتان ســال 14۰1 برگــزار شــد. در ایــن جلســه  نمایندگانــی از ســازمان 
جهــاد کشــاورزی و آب و فاضــاب اســتان نیــز حضــور داشــتند راهکارهــای مقابلــه بــا کــم آبــی در حــوزه هــای کشــاورزی و آب شــرب مــورد 
بررســی قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه کاهــش نــزوالت جــوی در ســنوات گذشــته و پاییــن بــودن نــرم بــارش هــا در ســال جــاری مقــرر شــد در 
حــوزه کشــاورزی بــا فرهنــگ ســازی و تشــویق کشــاورزان بــه اســتفاده از روشــهای نویــن کشــاورزی و همچنیــن کشــت محصــوالت بــا نیــاز آبــی 
کمتــر، از هــدر رفــت آب در ایــن حــوزه جلوگیــری شــود و همچنیــن در حــوزه آب شــرب مقــرر شــد از طریــق رســانه هــا و فضــای مجــازی و 
همچنیــن صــدا و ســیما برنامــه هــای خــوب و تاثیــری گــذاری جهــت ترویــج فرهنــگ صرفــه جویــی در جامعــه  تولیــد و پخــش گــردد و آب و 

فاضــاب اســتان در زمینــه ترمیــم شکســتگی هــا  و مبــارزه بــا انشــعاب هــای غیــر مجــاز اقداماتــی جــدی تــری را بــه عمــل آورد.
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