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ســردار مســلمی با حضــور در یکــی از وســتاهای محروم اســتان 
مازنــداران از نزدیــک در جریــان اقدامــات طــرح عمــران روســتا 
توســط ســازمان بســیح مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 

قــرار گرفــت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــا  ــا ب ــدران، ســردار مســلمی فرماندهــی محتــرم ســپاه کرب اســتان مازن
حضــور در روســتای تورســو از منطقــه محــروم  بندپی شــرقی شهرســتان 
بابــل از نزدیــک  از پــروژه طــرح آبراســانی کــه بــا محوریت ســازمان بســیج 
ــا و همــکاری  ســایر نهادهــا  مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کرب
و  دهیــاری و مــردم منطقــه در حــال اجــرا مــی باشــد بازدیــد بــه عمــل 
آورد. همچنیــن دکتــر بــرارزاده مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
مازنــدران و معاونین ایشــان، مهندس نــوروزی مدیرعامل شــرکت مخابرات 
اســتان مازندران،حــاج آقــا روحانــی امــام جمعــه محترم شــهر بابــل و دیگر 
مســئولین شهرســتانی و اســتانی از طرح آبرســانی روســتای تورسو منطقه 

محــروم بندپــی شــرقی بازدیــد کردنــد.

بازدیــد میدانــی فرمانــده ســپاه کربــا 
ــیج  ــازمان بس ــانی  س ــروژه  آب ر س از پ

ــاری ــران و معم ــین عم مهندس
قــرارگاه جهــادی نــوروزی 1401 بــا هــدف کمــک بــه توســعه 
ــا  ــی بخش ه ــران و آبادان ــت و عم ــور و عدال ــوازن کش مت
و دهســتانهای محــروم و کــم برخــوردار روســتایی در 
ــن  ــی در فروردی ــان غرب ــتان آذربایج ــروم اس ــق مح مناط

1401برگزارشــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  ســازمان بســیج مهندســین 
ــی دژم  ــدس عل ــی، مهن ــان غرب ــتان آذربایج ــاری اس ــران و معم عم
مســوول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
ــاد  ــتان مهاب ــادی شهرس ــای جه ــا گروهه ــراه ب ــی هم آذربایجان غرب
ــد  ــک در رون ــتا از نزدی ــی روس ــکات عمران ــل مش ــتای ح در راس
ــرار  ــتان ق ــن شهرس ــروم ای ــاده و مح ــتاهای دورافت ــکات روس مش
ــن  ــی ای ــر در مرتفــع ســاختن معضــات عمران ــا گامــی موث گرفــت ت

ــود. ــته ش ــتاها برداش روس
وی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج اهــداف برگــزاری قــرارگاه 
ــی  ــکات عمران ــاء مش ــی و احص ــوروزی 1401 را ، بررس ــادی ن جه
مناطــق محــروم و دور افتــاده، ارائــه راهکارهــا و راحل هــای مناســب 
ــع  ــت رف ــزی در جه ــه ری ــات و برنام ــاختن معض ــع س ــرای  مرتف ب
محرومیــت روســتاهای مناطــق محــروم از اهــداف برگــزاری قــرارگاه 

ــرد. ــوان ک ــال 1401 عن ــوروزی س ن
مهنــدس دژم در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه نتیجــه بازدیــد از 
ایــن مناطــق  افــزود: مشــکات عمــده ای همچــون نداشــتن مدرســه 
مناســب ، نداشــتن پــل هــای مناســب دسترســی بــه خصــوص 
بــرای مدرســه ، نداشــتن خانــه عالــم و مشــکل آب شــرب روســتایی 
ــت  و  ــه اس ــن منطق ــکات ای ــن مش ــه مهمتری ــتان از جمل در تابس
تاکیــد نمودنــد کــه بــه همــت ســازمان متبــوع خــود در جهــت رفــع 
ــه  ــن منطق ــریف ای ــردم ش ــرای م ــده ای ب ــات ارزن ــکات اقدام مش

ــت. ــد گرف صــورت خواه

ــه  ــوروزی ب ــادی ن ــرارگاه جه ــکیل ق تش
همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

ــی ــان غرب ــتان آذربایج ــاری اس معم

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــای س اعض
اســتان خراســان شــمالی در پــروژه آبرســانی روســتای فتــح 

ــد. ــور یافتن ــملقان حض ــه و س ــتان مان اهلل شهرس
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری اســتان خراســان شــمالی، مهنــدس قائینــی در گفتگــو بــا 
خبرگــزاری بســیج از اجــرای اردوی جهــای پــروژه آبرســانی روســتای 

فتــح اهلل شهرســتان مانــه و ســملقان خبــر داد.
وی در ایــن بــاره بیان داشــت: مهندســین بســیجی با تشــکیل کارگروه 
هــای تخصصــی و فنــی مهندســی ضمــن احصــای مشــکات روســتا بــا 
ــی  اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای موجــود در دســتگاه هــای اجرای

اقــدام بــه پیگیــری و رفــع مشــکات موجــود همــت گماشــتند.

ــازمان  ــط س ــادی توس ــزاری اردوی جه برگ
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس

ــمالی ــان ش خراس
ــرای  ــک واحــد مســکونی ب مهنــدس شــوهانی از ســاخت ی
ــراد  ــروم دهم ــتای مح ــودار در روس ــم برخ ــواده ک ــک خان ی

ــر داد. ــه خب ــتان صحن ــان شهرس خ
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی  س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــا  ــای شــوهانی در گفتگــو ب عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه، آق
ــان  ــکونی بی ــد مس ــن واح ــاخت ای ــریح س ــیج در تش ــزاری بس خبرگ
داشــت: مهندســین بســیجی و گــروه جهــادی شــهید نجاتعلــی زارعــی 
کانــون بســیج شهرســتان صحنــه در ســاخت منــزل مســکونی یکــی از 
نیازمنــدان روســتای دهمــراد خــان بــه همــراه ســایر رده هــای ســپاه 

ــد. شهرســتان نقــش آفرینــی نمــوده ان

ــک  ــرای ی ــکونی ب ــد مس ــک واح ــداث ی اح
ــواده کــم برخــوردار روســتای دهمــراد  خان

ــاه ــتان کرمانش ــان اس خ
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بازدیــد میدانــی از مناطــق محــروم 
ــازمان  ــط س ــان توس ــتان زنج شهرس
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری

جمعــی از اعضــای ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری زنجــان از مناطــق  محــروم  ایــن شــهر بازدیــد 

کردنــد.
ــران  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــس  ــا رئی ــراه ب ــر هم ــدس برزگ ــاری  اســتان زنجــان، مهن و معم
ــن  ــروم ای ــق مح ــان از مناط ــتان زنج ــامی شهرس ــواری اس ش

ــد. ــد کردن ــهر بازدی ش
ــع  ــتای رف ــک و در راس ــه ی ــهرک های منطق ــد از ش ــن بازدی ای
ــور  ــا حض ــهر ب ــیه ش ــروم و حاش ــق مح ــی مناط ــکل  اهال مش
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس

ــد. ــام ش ــی انج ــران فاطم ــش جهادگ ــان  در رزمای زنج
ــیج  ــون بس ــط  کان ــی توس ــام صنف ــروه نظ ــه کارگ جلس

ــدره ــتان خرم ــین شهرس مهندس
ــام  ــروه نظ ــه کارگ ــزاری جلس ــر از برگ ــدس برزگ ــن مهن همچنی
ــدره  ــتان خرم ــین شهرس ــیج مهندس ــون بس ــط  کان ــی توس صنف
ــئول  ــور مس ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس ــت: در ای ــر داد. وی گف خب
بســیج  کانــون  مدیــر  و  شهرســتان  مهندســی  نظــام  دفتــر 
موضوعــات  گردیــد  برگــزار  خرمــدره  شهرســتان  مهندســین 
ــاد  ــا بنی ــل ب ــی تعام ــه مهندســین شهرســتان و چگونگ ــوط ب مرب
ــت  ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــتان م ــامی شهرس ــاب اس ــکن انق مس
همچنیــن  گــروه جهــادی شــهید رســتمخانی بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان زنجــان بــا حضــور در روســتای محــروم  

ــد.  ــگان پرداختن ــی رای ــاوره فن ــه مش ــه ارائ ــو ب ــره حصارل ق
نشســت اقتصاد دانش بنیان و تبیین شعار سال

بــه مناســبت هفتــه مقاومــت و گرامیداشــت ســالروز آزاد ســازی 
ــن  ــان و تبیی ــش بنی ــا موضــوع اقتصــاد دان خرمشــهر  نشســت ب
شــعار ســال وراهکارهــای تحقــق آن بــا ســخنرانی مســئول 
ــرای  ــتان ب ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س
ــری   ــم رهب ــام معظ ــوروزی مق ــات ن ــت فرمایش ــا محوری ــار ب اقش

ــد. ــام ش ــان انج ــهریاری زنج ــهید ش ــع ش در مجتم

در راستای رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شد در راستای رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شد

ــرم  ــذای گ ــرس غ ــع ۲00 پ ــه و توزی تهی
ــیج  ــط بس ــد توس ــران نیازمن ــن کارگ بی
مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه 

کازرون شهرســتان 
200 پــرس غــذای گــرم بیــن کارگــران فصلــی شهرســتان 

کازرون توزیــع شــد.
ــران  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــفیعی مســئول بســیج  ــر ش ــارس، محمدجعف ــتان ف ــاری  اس و معم
ــه و  ــه تهی ــاره ب ــا اش ــپاه کازرون ب ــاری س ــران و معم ــین عم مهندس
توزیــع ۲00پــرس غــذای گــرم بیــن کارگــران نیازمنــد اظهــار داشــت: 
ــان  ــه شغلش ــاختمان ک ــران س ــه کارگ ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ب
فصلــی اســت، آســیب جــدی وارد شــد و شــاهد بیــکاری تعــداد زیــادی 
از کارگــران در ســطح شــهر بودیــم. کارگــری کــه معیشــیت او از کار 

ــود. ــن می ش ــه تأمی روزان
وی دســتگیری از نیازمنــدان را یــک ســنت حســنه پســندیده خوانــد 
و افــزود: مــردم والیتمــدار ایــران در ایــام ســخت کرونــا بــا لبیــک بــه 
ــوه هــای زیبایــی از کمــک هــای  ــات مقــام معظــم رهبــری، جل منوی
مومنانــه، همدلــی و همراهــی، انســان دوســتی و کمــک بــه نیازمنــدان 
را بــه نمایــش گذاشــتند و بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه 
ــام  ــن ای ــات خداپســندانه ای در ای ــه ســهم خــود اقدام کازرون هــم ب

انجــام داده اســت.
شــفیعی بــا بیــان فعالیــت هــای  بســیج و ســپاه بــرای حــل مشــکات 
مــردم در راســتای رزمایــش جهادگــران فاطمــی خاطــر نشــان کــرد: 
بســیج و ســپاه در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه منویــات مقــام معظــم 
ــا  ــردم ب ــه م ــت ب ــه و بی من ــت صادقان ــور خدم ــه منظ ــری و ب رهب
تمــام تــوان پــای کار هســتند و ایــن مهــم یکــی از رویکردهــای اصلــی 
آنهــا اســت و امــروز بســیج بــه برکــت روحیــه جهــادی و انقابــی بــه 
کارآمدتریــن و مردمی تریــن تشــکیات انقــاب اســامی تبدیــل شــده 

اســت.

ــوار  ــان خان ــتی در می ــک معیش ــای کم ــته ه بس
ــد.  ــع ش ــوردار توزی ــم برخ ــای  ک ه

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری  اســتان مازنــدران، در راســتای برگــزاری 
ــای  ــته ه ــع بس ــه و توزی ــی تهی ــران فاطم ــش جهادگ رزمای
ــکاری  ــا هم ــال ب ــون ری ــه ارزش ۲1۶ میلی ــا ب ــتی جمع معیش
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان مازنــدران و 
ــا  ــپاه کرب ــاری س ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س

ــد. ــام ش ــوردار انج ــم برخ ــای ک ــوار ه ــن خان بی

ــه ارزش  ــتی ب ــک معیش ــای کم ــته ه ــدا بس اه
بیــش از ۲00 میلیــون ریــال بــه خانــوار هــای کــم 

ــی ــران فاطم ــش جهادگ ــوردار در رزمای برخ

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــت بس ــه هم ب
ــد ــزار ش ــدران برگ ــتان مازن اس



نرشیه الکرتونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معامری | فروردین و اردیبهشت 1401 3

ــرح  ــروژه ط ــی پ ــران فاطم ــرح جهادگ ــتای ط در راس
ــرا  ــملقان اج ــه و س ــتان مان ــتا در شهرس ــران روس عم

ــد. ش
ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و  ب
معمــاری اســتان خراســان شــمالی، طــرح عمــران روســتا زو علیــا 

ادامــه دارد.
ــتان  ــاری شهرس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــر کان مدی
مانــه و ســملقان گفــت: فــاز دوم اجــرای دیــوار ســاحلی روســتای 
ــازندگی  ــه بســیج س ــملقان در هفت ــه و س ــتان مان ــا شهرس زوعلی

ــش فاطمــی1401 در حــال اجراســت. رزمای
حســین ابراهیمــی افــزود: پــروژه اجــرای دیــوار ســاحلی در قالــب 
طــرح عمــران روســتای بســیج مهندســین و پیگیــری هــای اداری 
ــملقان  ــه و س ــتان مان ــامی شهرس ــاب اس ــکن انق ــاد مس از بنی
ــن  ــان و تعیی ــون توم ــغ ۳00 میلی ــه مبل ــه ب ــص بودج و تخصی

ــد. ــی گردی ــه بســیج ســازندگی اجرای ــکار در هفت پیمان
وی خاطــر نشــان کــرد روســتای زوعلیــا باتوجــه بــه ســیل گیــر 
ــش و  ــتا و ران ــمت روس ــه س ــروی ب ــردد و پیش ــیر ت ــودن مس ب
ــوب و  ــی مص ــات اختمال ــری از اتفاق ــوه و جلوگی ــای ک ــزش ه ری

ــد. ــی گردی اجرای
وی در ادامــه بیــان داشــت: در خــال بازدیــد از ایــن پــروژه مشــاور 
طــرح اجــرای پــل فلــزی عابــر پیــاده نیــز جهــت بررســی منطقــه 

و موقعیــت بازدیــد میدانــی داشــتند.

ــی  ــد میدان در راســتای اجــرای طــرح عمــران روســتا بازدی
ــتان  ــاری شهرس ــران و معم ــن عم ــیج مهندس ــاء بس اعض
ــی از   ــانی یک ــروژه آبرس ــدران  از پ ــتان مازن ــوادکوه اس س
روســتای هــای محــروم  بــه مناســبت رزمایــش  جهادگــران 

ــت. ــده اس ــام ش ــام انج ــن ای ــی در ای فاطم
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــا  ــو ب ــین زاده در گفتگ ــدس حس ــدران، مهن ــتان مازن ــاری اس معم
ــش از 400  ــتا بی ــن راس ــت: در همی ــان داش ــیج بی ــزاری بس خبرگ
ــداد  ــه ام ــتی و کمیت ــان بهزیس ــاختمان مددجوی ــه س ــع نقش مترمرب
بصــورت کامــا رایــگان طراحــی و مــورد تاییــد نظــام مهندســی قــرار 

ــت. گرف
ــران  ــزرگ جهادگ ــش ب ــن روز از رزمای ــزود: در آخری ــه اف وی در ادام
ــش  ــل بخ ــتای نیت ــانی روس ــرح آبرس ــی ط ــات اجرای ــی عملی فاطم
کجــور شهرســتان نوشــهر بــه طــول پنــج کیلومتــر بــه همــت ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کربــا و گروههــای 
ــب طــرح عمــران  ــادی ســازمان بســیج ســازندگی اســتان در قال جه

ــد. ــاز گردی روســتا آغ
حســین زاده افــرود: آکــس بنــدی و رنــگ ریــزی خانــه یکــی از افــراد 
کــم برخــوردار ایــن منطقــه  بــا نظــارت کانــون مهندســین عمــران و 

معمــاری شهرســتان عبــاس آبــاد مازنــدران اجــرا شــد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
ــته  ــع ۲۷ بس ــه و توزی ــرد: تهی ــان ک ــر نش ــه خاط ــدران در ادام مازن
ــرح  ــاد در ط ــتان محمودآب ــدان شهرس ــن نیازمن ــتی بی ــک معیش کم
جهادگــران بــزرگ فاطمــی توســط کانــون بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری شهرســتان جمعــا بــه ارزش ۷0 میلیــون ریــال   از دیگــر 
خدمــات ایــن ســازمان بــه مــردم شــریف ایــن شهرســتان بــوده اســت.

ــتا در  ــران روس ــرح عم ــرای ط اج
ــمالی ــان ش ــتان خراس اس

اجــرای پــروژه طــرح عمــران روســتا 
در اســتان مازنــدران 

در راستای رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شددر راستای رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شد

ــیج  ــون بس ــارت کان ــا نظ ــگاه ب ــک درمان ــاخت ی س
مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان تنکابــن آغــاز 

ــد. ش
ــران  ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عم ــزارش پای ــه گ ب
ــرداری  ــاک ب ــات خ ــروع عملی ــدران، ش ــتان مازن ــاری اس و معم
پــروژه درمانــگاه تخصصــی ســپاه تنکابــن بــا همــکاری و  نظــارت 
ــی  ــا  طراح ــتان ب ــاری شهرس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس
ــگاه توســط بســیج مهندســین  ــر مربعــی درمان ــروژه ۲۵00 مت پ

ــن انجــام شــده اســت. عمــران و معمــاری شهرســتان تنکاب
همچنیــن اجــرای رنــگ ریــزی مســکن محرومیــن روســتای میان 
کــوه محلــه بخــش خــرم آبــاد توســط بســیج مهندســین عمــران 
ــران  ــزرگ جهادگ ــش ب ــن در رزمای ــتان تنکاب ــاری شهرس و معم

فاطمــی از دیگــر اقدامــات ایــن  ســازمان بــوده اســت.

ــپاه  ــی س ــگاه تخصص ــاخت درمان ــاز س آغ
تنکابــن بــا همــکاری کانون بســیج مهندســین 

ــتان ــن شهرس ــاری ای ــران و  معم عم

اعضــای کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــه  ــا حضــور در مناطــق محــروم ب ــوه ب ــواد ک شهرســتان س

ــد. ــگان پرداختن ــورت رای ــی بص ــاوره مهندس ــه مش ارائ
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری اســتان مازنــدران، در روز پنجــم رزمایــش بــزرگ جهادگــران 
فاطمــی ســپاه شهرســتان محمودآبــاد گــروه جهــادی تخصصــی 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری بــا همــکاری و هماهنگــی بســیج 
ــگان  ــاوره رای ــی و مش ــات مهندس ــه خدم ــه ارائ ــه ب ــازندگی ناحی س

ــد. ــم برخــوردار پرداختن ــد و ک ــراد نیازمن ــرای اف ب

 ارائــه مشــاوره رایــگان بــرای افــراد نیازمنــد 
و کــم برخــوردار در شهرســتان ســوادکوه

رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی انجام شد
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در راستای رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شددر راستای رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شد

ــیج  ــون بس ــور کان ــا حض ــی ب ــران فاطم ــش جهادگ رزمای
مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان شــاهرود برگــزار 

شــد.
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری اســتان ســمنان، در راســتای اجــرای رزمایــش جهادگــران 
ــری  ــهید باک ــادی ش ــروه جه ــتا گ ــران روس ــرح عم ــی و ط فاطم
ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان شــاهرود  کان
ــیج ادارات  ــتان ، بس ــاورزی اس ــه کش ــیج جامع ــکاری بس ــا هم ب

ــد.  ــزار گردی ــاهرود برگ ــروم ش ــق مح ــتان در مناط اس
در ایــن برنامــه مشــکات قنــوات و نهرهــای انتقــال آب ســه 
روســتای »کامــو ، نمدمــال و قهــج« از توابــع بســطام شهرســتان 
شــاهرود بــا حضــور مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان ، 
معــاون جهــاد کشــاورزی اســتان ،مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در 
جهــاد کشــاورزی اســتان ،مســئول ســتاد تخصصــی اقشــار بســیج 
اســتان و حضــور دهیــاران ســه روســتای مذکــور مــورد بررســی و 
در دســتور کار طرح هــای مصــوب آینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی 

اســتان قــرار گرفــت.
اجرای طرح عمران در مناطق محروم 

بــه مناســبت هفتــه بســیج ســازندگی و در راســتای اجــرای 
ــامی  ــات اس ــران مح ــرح عم ــی و ط ــران فاطم ــش جهادگ رزمای
ــران  ــون بســیج مهندســین عم ــزه کان ــادی شــهید حم ــروه جه ،گ
و معمــاری قــرارگاه تولیــد ســپاه شهرســتان ســمنان بــا هماهنگــی 
رییــس محتــرم محلــه اســامی میــر محمــد خانــی، بــرادر پهلــوان، 
از یکــی از منــازل واقــع در محلــه مذکــور بازدیــد بــه عمــل آورده کــه 
پــس از بررســی میدانــی، مقــرر گردیــد جهــت مقــاوم ســازی دیــوار 
ــزی و  ــه شــفته ری ــاط نســبت ب ــد از کــف حی ســمت همســایه بای
اجــرای شــناژ افقــی و قائــم در ســمت دیــوار بــا دیــوار ۲0 ســانتی 
آجرفشــاری اجــرا گــردد. همچنیــن نســبت بــه جمــع آوری بالکــن 
ایجــاد شــده بــا ســپری و موزاییــک اقــدام گــردد و اجــرا بــه صــورت 

ــرد. ــی و کــف ســازی بالکــن صــورت پذی تیرآهــن و طــاق ضرب
 مشــاوره فنــی و نــکات اجرایــی الزم در خصــوص احداثــات جدیــد 
بــه مالــک و رییــس محلــه اســامی میرمحمــد خانــی ارائــه شــد تــا 
در مرحلــه بعــدی و اجــرای عملیــات احــداث مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد.

ــکل  ــی مش بررس
هــای  نهــر 
در  آب  انتقــال 
ســه روســتای 
ــتان  محروم شهرس

شــاهرود

کمــک  بســته   500 توزیــع 
معیشــتی بــه خانــوار کــم 
ــیج  ــط کانون بس ــوردار توس برخ
ــاری  ــران و معم ــین عم مهندس

ــرب ــاد غ ــام آب اس
ــروه  ــور ۳0 گ ــا حض ــادی ب ــای جه ــروه ه ــش گ رزمای
جهــادی در ســپاه ناحیــه اســام آبــاد غــرب برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان کرمانشــاه، در ایــن آیین ســرهنگ ســلطانقلی 
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه اســام آبادغــرب ضمــن 
ــریح  ــه تش ــز ب ــیجیان عزی ــئولین و بس ــه مس ــدم ب ــر مق خی

عملکــرد گــروه هــای جهــادی پرداخــت.
ــتان  ــه شهرس ــام جمع ــوی ام ــی موس ــام زمان ــت االس حج
ــا اشــاره  ــدار اســام آبادغــرب ب و  جهانبخــش حیــدری فرمان
بــه وضعیــت اقتصــادی جامعــه و اقدامــات مفیــد دولــت بــرای 
حمایــت از محرومــان بــه رســالت مهــم گــروه هــای جهــادی 

ــد. پرداختن
ــه  ــه همــت بســیج ســازندگی ســپاه ناحی ــن رزمایــش ب در ای
اســام آبــاد غــرب و گــروه هــای جهادی ۵00 بســته معیشــتی 

در بیــن نیازمنــدان شناســایی شــده  توزیــع گردیــد.

  توزیــع ۳00 پــرس غــذای گــرم بیــن 
ــاک  ــروم خ ــه مح ــدان منطق نیازمن

ــران ــهر ته ــفید ش س
بــه مناســبت فــرا رســیدن عیــد ســعید فطــر 
ــم  ــای ک ــوار ه ــن خان ــروم بی ــذای گ ــرس غ ۳00پ
برخــوردار منطقــه خــاک ســفید تهــران توزیــع شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 
ــی مســئول  ــزرگ، مهنــدس توکل عمــران و معمــاری تهــران ب
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری تهــران بــزرگ 
عنــوان نمــود ایــن برنامــه ســومین مرحلــه از اقدامــات 
ــاری  ــران و معم ــین عم ــازمان مهندس ــی س ــت زدای محرومی
تهــران بــزرگ درمــاه مبــارک رمضــان در قالــب پخــش 
ســبدهای معیشــتی و غــذای گــرم بیــن مــردم کمتر برخــوردار 

ــی باشــد  ــه خــاک ســفید م محل



ــون  ــه ورز  کان ــات اندیش ــه هی ــزاری جلس برگ
ــتان  ــاری شهرس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس

ــارس ــتان ف ــراش اس گ

ــه ورز   ــات اندیش ــه هی ــزاری جلس برگ
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــون بس کان

ــان ــتان زنج ــاری اس معم
جلســه هیئــت اندیشــه ورز کانــون بســیج مهندســین عمــران 
ــل  ــهردار  در مح ــور ش ــا حض ــورا ب ــای ش ــا اعض ــاری ب و معم
شــورای اســامی شــهر گــراش اســتان فــارس  برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  
اســتان فــارس، در ایــن جلســه بــه موضــوع تصویــب زمیــن ۷۷ هکتــاری 
ــر  ــه شــد و عــاوه ب ــت پرداخت ــدان والی ــا می از مســکن خــود مالکــی ت
ــن در  ــن زمی ــه ای ــاری متصــل ب ــن ۳۳ هکت ــودن زمی ــر الحــاق نم آن ب
ــی گــراش جهــت طــرح نهضــت ملــی مســکن  کمربنــدی از ســمت غرب

تاکیــد شــد.

مهنــدس دژم در دیــدار بــا معــاون فنــی اســتانداری بیــان داشــت: ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در خصــوص 
مباحــث علمــی و پژوهشــی و ارایــه راهکارهــا در کنــار  و همــراه دفتــر فنــی اســتانداری مــی باشــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین 
امــروز بــا معــاون جدیــد دفتــر فنــی اســتانداری آذربایجان غربــی مهنــدس مهــدی رســتم نــژاد دیــدار و انتصــاب وی را تبریــک گفتنــد.

 مهنــدس علــی دژم بــا اشــاره بــه اهــداف ســازمان بســیج مهندســین در خصــوص مطالبــه گــری، عنــوان کــرد:  ســازمان بســیج مهندســین عمــران 

و معمــاری دارای اســاتید  و هیئــت علمــی دانشــگاهی مجــرب بــوده و بــا توجــه بــه روحیــه علمــی و دانــش فنــی خــود حاضــر بــه همــکاری و 
ارائــه مطالــب علمــی و اجرایــی بــه دفتــر فنــی اســتانداری می باشــد .

 وی بیــان کــرد: ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در خصــوص مباحــث علمــی و پژوهشــی و ارایــه راهکارهــا در کنــار  و همــراه دفتــر 

فنــی اســتانداری مــی باشــد.
 در ایــن جلســه هــر کــدام از اعضــای هیئــت اندیشــه ورز بــا تبریــک انتصــاب مهنــدس مهــدی رســتم نــژاد بــه ارائــه مطالــب در خصــوص مشــکات 

مهندســین و آحــاد مــردم پرداختند.

ــان  ــاری آذربایج ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــه ورز س ــت اندیش ــدار هئی دی
ــتانداری ــی اس ــاون فن ــا  مع ــی ب غرب

جلســه هیئــت اندیشــه ورز بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان زنجــان بــا حضــور رئیــس 
و اعضــای هیئــت و مدیــر ســازمان و جانشــین ســتاد 

ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــار اس ــیج اقش ــی  بس تخصص
بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  
اســتان زنجــان، در ابتــدا مدیر ســازمان بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری اســتان زنجــان مهنــدس برزگــر ضمــن عــرض خیــر 
مقــدم و تبریــک ســال جدیــد و آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات 
در مــاه مبــارک رمضــان بــه موضوعــات و دســتور ایــن جلســه و 
مصوبــات جلســات قبلــی از جملــه:  شــعار ســال و راهکارهــای 
ــان ،   ــش بنی ــاد دان ــه اقتص ــتیابی ب ــتای دس ــق آن در راس تحق
سیاســت های اباغــی ۳۸ گانــه مقــام معظــم رهبــری و چگونگی 
نقــش آفرینــی کارگروه هــای تخصصــی در رابطــه بــا موضوعــات  
مرتبــط از قبیــل آب و محیــط زیســت ، حمــل و نقــل،  مســکن، 
شهرســازی، پدافنــد غیــر عامــل، انــرژی در راســتای کمــک بــه 
رفــع موانــع و تحقــق دولــت اســامی. و همچنیــن فرمــان مهــم 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر جهــاد تبیین و  بررســی مســائل 
ــای  ــای گروهه ــت ه ــا ، فعالی ــروه ه ــط کارگ ــده توس احصاءش
ــارک  ــاه مب ــه در م ــت مومنان ــه خدم ــر در برنام ــادی قش جه

رمضــان پرداخــت.
 در ادامــه ایــن جلســه جناب ســرهنگ مهاجری جانشــین ســتاد 
تخصصــی  بســیج اقشــار اســتان ضمــن تشــکر از فعالیــت هــای 
بســیج مهندســین عمــران بــه تبییــن چگونگــی نقــش آفرینــی 
بســیج بــرای تحقــق دولــت اســامی و کمــک بــه دســتگاه های 
حاکمیتــی اشــاره کردنــد و سیاســت هــای ۳۸ گانه اباغــی مقام 
معظــم رهبــری را بــه تفکیــک سیاســت هــای مرتبــط بــا هــر 
ــن  ــای در ای ــای کارگروه ه ــه حضــور روس ــه ب ــا توج ــروه ب کارگ
جلســه  تبییــن کردنــد ، و بــه چگونگــی گفتمان ســازی و جریان 
ــیج  ــی بس ــه نقش آفرین ــت ها و  ب ــوص سیاس ــازی در خص س
ــردن  ــی ک ــتار تخصص ــه خواس ــد و در ادام ــین پرداختن مهندس
کارکــرد اقشــار بــرای نقــش آفرینــی بهتــر شــدند و همچنیــن 
طــرح هــر پایــگاه یــک مهنــدس را در راســتای خدمــت رســانی 

بســیار مطلــوب دانســتند .
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مهنــدس کیایــی از برگــزاری جلســه هیــات اندیشــه ورز ســازمان 
متبــوع خــود خبــر داد.

ــاری  ــران و معم ــانی بســیج مهندســین عم ــگاه اطــاع رس ــزارش پای ــه گ ب
اســتان اصفهــان، اولیــن جلســه هیئــت اندیشــه ورز ایــن ســازمان بــا موضــوع 
ــپاه  ــرم س ــین محت ــور جانش ــا حض ــال، ب ــعار س ــق ش ــای تحق ــکاری ه راه

اســتان و مســئولین کارگــروه هــای تخصصــی برگــزار شــد.
ــت  ــات  و فعالی ــزارش مختصــری از اقدام ــن جلســه گ ــدای ای ــن ابت   در ای
ــز  ــل نی ــات اندیشــه ورز و کار گــروه هــای تخصصــی در ســال قب هــای هی
ــی  ــده ول ــادی، نماین ــاس آب ــه شــد.   حجــت االســام و المســلمین عب ارائ
فقیــه در بنیــاد مســکن و ســردار علــی مقــوا ســاز، جانشــین ســپاه صاحــب 
الزمان)عــج( مهمانــان ویــژه جلســه بودنــد. پیگیــری و ارائــه راهکارهــای در 
خصــوص اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن  در صنعــت ســاختمان، راه انــدازی 
ــه مســئله آب اســتان، معرفــی  ــژه ب ــرژی، توجــه وی ــه ان کارگــروه و دبیرخان
و حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان، توجــه بــه اخــاق و معنویــت در 
کنــار مباحــث تخصصــی در ســاختمان از جملــه محورهــای بحــث شــده در 

ایــن جلســه بــود.

ــه ورز  ــات اندیش ــه هی ــزاری جلس برگ
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س

ــان   ــتان اصفه ــاری اس معم



ــرب  ــاد غ ــام آب ــتان اس ــی آب شهرس ــروه تخصص کارگ
ــد. ــزار ش برگ

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری اســتان کرمانشــاه ، مشــکات زیســت محیطــی واحــد هــای 
ــزان  ــرب و سیســتم نمایشــگر می ــاد غ ــی شهرســتان اســام آب صنعت

آالیندگــی کرمانشــاه در کارگــروه ســازمان  بررســی گردیــد.
در ایــن جلســه ابتــدا آیاتــی از کام اهلل مجیــد قرائــت و ســپس 
ــه معــروف  کارشــناس مذهبــی در خصــوص اهمیــت و جایــگاه امــر ب
و نهــی از منکــر در آیــات و روایــات ، احــکام خمــس ، نمــاز و اخــاق 

ــد. ــراد نمودن مهندســی ســخنانی ای
ــنهادات  ــرات و پیش ــان نظ ــه بی ــا ب ــک از اعض ــه هری ــه جلس در ادام
خــود پرداختنــد و مســئله آلودگــی زیســت محیطــی ناشــی از فعالیــت 
ــرار  ــاد غــرب  مــورد بحــث ق برخــی  واحــد هــای صنعتــی اســام آب
گرفــت ومقــرر شــد ظــرف مــدت زمانــی دو مــاه یــک واحــد صنعتــی 
کــه غیرفعــال بــوده و بــه همــت مســئولین بــه تازگــی فعالیــت خــود 
ــه نصــب سیســتم تصفیــه  پســاب اقــدام و  را آغــاز کــرده ، نســبت ب

مشــکات زیســت محیطــی موجــود را مرتفــع نمایــد.
ــا محیــط زیســت  ــد  از طریــق تعامــل ب در ایــن جلســه تــاش گردی
و منابــع طبیعــی نســبت بــه جلوگیــری از آثــار ســوء ناشــی از تهیــه 
زغــال از درختــان بلــوط اقدامــات الزم صــورت گیــرد و فرهنگ ســازی 

الزم انجــام گیــرد.

برگــزاری کارگــروه تخصصــی آب و محیــط 
زیســت شهرســتان اســام آبــاد غــرب  

عملیــات حفــاری و لولــه گذاری شــبکه آب شــرب روســتای ســریوان 
تپــه بخش مرکــزی بجنــورد با همکاری بســیج مهندســین و بســیج 
ســازندگی ســپاه حضــرت جواداالئمه علیه الســام و آبفا بجنــورد و کار 

جهــادی اهالــی روســتا آغاز شــد.
ــران  ــازمان بســیج مهندســین عم ــانی س ــگاه اطــاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــا  ــو ب ــی در گفنگ ــدی قائن ــمالی ، مهن ــان ش ــتان خراس ــاری اس و معم
خبرگــزاری بســیج از آغــاز فعالیــت عملیــات حفــاری و لولــه گذاری شــبکه 
آب شــرب روســتای ســریوان تپــه بخــش مرکــزی بجنــورد بــا همــکاری 
بســیج مهندســین و بســیج ســازندگی ســپاه حضــرت جواداالئمــه علیــه 

ــر داد. ــی روســتا خب ــورد و کار جهــادی اهال ــا بجن الســام و آبف
احیا و الیه روبی  قنات یک روستای محروم

به همت ســازمان بســیج مهندســین عمران و معماری خراســان شــمالی و حضور 
جمعــی از اعضــای این ســازمان در  روســتای چوکانو بخش جیرســتان، به عملیات 
الیروبــی و احیــای قنــات روســتا  پــس از ۳۵ ســال انجــام و بــرای بهــره بــرداری 

روســتاییان آمــاده گردید.

ــه  ــت لول ــاری جه ــات  حف ــرای عملی اج
ــتای  ــرب در روس ــبکه آب ش ــذاری ش گ

ــورد ــتان بجن ــروم  شهرس مح

ــط  ــی محی ــروه تخصص ــزاری کارگ برگ
ــام  ــتان ای ــت شهرس زیس

ــط  ــی محی ــروه تخصص ــزاری کارگ ــکاری از برگ ــدس ش مهن
ــر داد. ــود خب ــوع خ ــازمان متب ــط س ــت توس زیس

ــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و  ــه گــزارش پای ب
معمــاری اســتان ایــام، بررســی راهکارهای  پیشــگیری از آبیاری بــا فاضاب 
ــران  ــین عم ــیج مهندس ــت بس ــط زیس ــی محی ــروه تخصص ــام در کارگ خ
و معمــاری ایــام صــورت گرفــت.  در ایــن جلســه کــه مدیــر کل ســازمان 
حفاظــت از محیــط زیســت اســتان و معــاون مدیریــت بحــران اســتانداری 
ایــام بــه عنــوان میهمــان حضــور داشــتند راهکارهــای جلوگیــری از آبیاری 
بــا فاضــاب خــام جهــت تولیــد محصــوالت کشــاورزی و ســبزیجات مــورد 
بررســی قــرار گرفــت  و بــر همــکاری ادارات امــور آب، آبفای اســتان، ســازمان 
جهــاد کشــاورزی و محیــط زیســت و مدیریــت بحــران جهــت جلوگیــری از 
تهیــه و توزیــع محصــوالت تولیــد شــده در پاییــن دســت آبهــای فاضــاب 
ــا محوریــت بســیج مهندســین  تاکیــد و مقــرر شــد جلســات هماهنگــی ب
ــدام از دســتگاههای  ــر ک ــف ه عمــران و معمــاری اســتان تشــکیل و وظای
اجرایــی بــه صــورت شــفاف مشــخص و اقدامــات قانونــی الزم در ایــن زمینــه 

بــه عمــل آیــد.

در راستای رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شد

ــط اعضای  ــه توس ــی دی آزادی دو زندان
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س

ــمالی  ــان ش ــاری  خراس معم
دو زندانــی محکــوم بــه دیــه توســط اعضــای کانــون بســیج 
ــیروان آزاد  ــتان ش ــاری شهرس ــران و معم ــین عم مهندس

ــدند. ش
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــال و  ــد متع ــت خداون ــا عنای ــمالی،  ب ــان ش ــتان خراس ــاری اس معم
کمــک  مهندســین خیــر ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان خراســان شــمالی، دونفــر از زندانیــان، آزاد شــدند و 

ــتند. ــواده بازگش ــوش خان ــه آغ ب
بازسازی مسجد یک روستا 

ــه  ــجاد علی ــام س ــهرک ام ــتای ش ــجد روس ــازی مس ــن بازس همچنی
الســام توســط  گــروه جهــادی شــهید باهنــر و نظــارت مهندســین 
ــیروان  ــاری ش ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــیجی  کان بس

ــت. ــورت پذیرف ص

ــه همــت اعضــای بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  ب
ــدان آزاد شــد. ــه از زن ــه دی اصفهــان یــک شــخص متهــم ب

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ  ب
معمــاری اســتان اصفهــان،  از ســال قبــل تــا بــه حــال ایــن ســومین مرحلــه 
ــد در  ــا لطــف خداون مشــارکت بســیجیان خیــر در ایــن پویــش اســت کــه ب
ــی از  ــت آزادی یک ــی جه ــک مال ــون کم ــش از ۲۷0 میلی ــه بی ــن مرحل ای
زندانیــان کــه  از پیشکســوتان جهــاد و شــهادت بــود و بــا کمــک ســایر اقشــار 

ــواده بازگشــت. ــه آغــوش خان بســیج ب

ــین  ــی مهندس ــون ریال ــش از ۲۷0 میلی ــک بی کم
ــان ــت آزادی زندانی ــی جه ــیجی اصفهان بس
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دیــدار مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان 
غربــی بــا رییــس دانشــکده فنــی و مهندســی ارومیــه

مســوول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی بــا رییــس دانشــکده فنــی و مهندســی دکتــر چهــره قانــی 
ــاون آموزشــی و رییــس کارگــروه محیــط زیســت بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان  ــرزاده مع ــر قنب و دکت

غربــی دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری آذربایجــان غربــی مســئول بســیج مهندســین عمــران و معماری 
ــا رییــس دانشــکده فنــی و مهندســی دکتــر چهــره قانــی و دکتــر قنبــرزاده معــاون آموزشــی و رییــس کارگــروه محیــط  آذربایجــان غربــی ب

زیســت بســیج مهندســین عمــران و معمــاری دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
در ایــن جلســه مهنــدس علــی دژم اظهــار داشــت: یــک حلقــه مفقــودی بیــن دانشــگاه و دســتگاههای اجرایــی در بحــث پژوهــش وجــود دارد و 

در مقــام اجــرا از بخــش پژوهشــکده غفلــت شــده اســت.
وی ادامــه داد: کارهــای اجرایــی بیشــتر در مقــام آزمــون و خطــا قــرار دارد و در ایــن میــان خــاء پژوهــش در بحــث مرتفــع ســاختن مشــکات 

و معضــات ســطح جامعــه احســاس می شــود.
مهنــدس دژم بــا اشــاره بــه تبییــن شــعار ســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری افــزود: طبــق شــعار ســال بــا عنــوان تولیــد، دانــش بنیــان و 

اشــتغال آفریــن را بایســتی ســرلوحه کارهــا قــرار داده و بــرای تحقــق شــعار ســال اهتمــام جــدی وجــود داشــته باشــد.
وی ادامــه داد:  بــا توجــه بــه پتانســیل هــای موجــود ایــن مهــم را بــه عنــوان حداقــل مــد نظــر قــرار دهیــم اولیــن اقــدام مهــم در ایــن زمینــه 
انجــام کار فرهنگــی اســت چــرا کــه بایــد بیــن عمــوم مــردم و مســئوالن اســتان ایــن بــاور بــه وجــود آیــد کــه بحــث نــوآوری و پرداختــن بــه 

اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش حــرف اول را در توســعه میزنــد.
مهنــدس دژم افــزود: بــرای رفــع مشــکات نیازمنــد تعامــات هرچــه بیشــتر بــا دانشــگاه بــوده و ســازمان نیــز بــه عنــوان یــک مطالبــه گــر در 

جهــت بهبــود وضعیــت در تــاش خواهــد بــود.
رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای دکتــر چهره قانــی در ایــن جلســه اظهــار داشــت: پذیــرش بیــش از حــد دانشــجو در دانشــگاههای غیرانتفاعــی 
و آزاد باعــث شــد جامعــه مهندســی دچــار مشــکل شــود و در ایــن راســتا آینــده مهندســی تعطیلــی شــدنی نیســت و بایســتی کیفیــت آمــوزش 

بهتــر و بیشــتر شــود و آمــوزش مجــازی کمــی کار را مشــکل کــرده اســت.
وی اضافه کرد: بایستی امورات به صورت سیستمی انجام شود که در این صورت ضریب خطا کاهش می یابد.

وی خاطرنشــان کــرد: اعضــا هییــت مدیــره بــه طــور کامــل حاضــر بــه ارایــه خدمــت و انتقــال تجربیــات خــود هســتند و عاقــه دارنــد کــه مفیــد 
واقــع شــوند و دانشــکده آمــاده هــر گونــه همــکاری و مشــارکت بــا ســازمان می باشــد.

ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  اســتان  ــه گــزارش پای ب
زنجــان،  میــز خدمــت و اردوی جهــادی کمــک مومنانــه  و بازدیــد میدانــی بســیج 
ــع  ــدی از تواب ــی کن ــتای قل ــان در روس ــتان زنج ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
شهرســتان زنجــان برگــزار شــد.  ایــن میــز خدمــت جهــادی کــه بــه صورت مشــترک 
بــا حضــور بســیج مهندســین عمــران  و بســیج جامعــه پزشــکی اســتان در روســتای 
مذکــور برگــزار گردیــد خدمــات رســانی متنوعــی اعــم از ویزیــت رایــگان ، خدمــات 
ــی  ــد میدان ــی  ، و بازدی ــه ، مشــاوره عمران ــم از دارو و .... ، کمــک مومنان پزشــکی اع

عمرانــی بــا حضــور دهیــار محتــرم روســتا و اهالــی انجــام شــد .

ــادی  ــت جه ــز خدم ــی می ــر پای ب
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــط بس توس

ــان ــتان زنج ــاری اس معم

ــز خدمت  ــی می ــر پای ب
جهــادی توســط بســیج 
مهندســین عمــران و 
معمــاری ســپاه کازرون 

ـــرهنگ  ـــارس، س ـــتان ف ـــاری  اس ـــران و معم ـــین عم ـــیج مهندس ـــانی بس ـــاع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــکر از  ـــر و تش ـــن تقدی ـــپاه کازرون ضم ـــیج س ـــت بس ـــه مقاوم ـــده ناحی ـــوکل فرمان ـــا ت ـــدار غامرض پاس
ـــه مـــردم  مجموعـــه بســـیج مهندســـین در برپایـــی میـــز خدمـــت در طـــول ســـال، بســـیج را از جنـــس و بدن
ـــردم  ـــار م ـــا در کن ـــه عرصـــه ه ـــپاه در هم ـــروز بســـیج و س ـــت: ام ـــن قشـــر دانســـت و گف ـــته از ای و برخواس
ـــود. وی  ـــی ش ـــام م ـــت انج ـــت و من ـــم داش ـــه چش ـــچ گون ـــدون هی ـــده ب ـــه ش ـــات ارائ ـــه خدم ـــوده و هم ب
افـــزود: مهمتریـــن اهـــداف برگـــزاری میـــز خدمـــت جهـــادی افزایـــش مقبولیـــت و کارآمـــدی نظـــام اداری و 
ـــا  ـــی واقعیت ه ـــدن برخ ـــردم، دی ـــا م ـــئوالن ب ـــره مس ـــه چه ـــره ب ـــدار چه ـــردم، دی ـــدی م ـــش رضایتمن افزای
ـــیج  ـــر بس ـــفیعی مدی ـــر ش ـــدس محمدجعف ـــه مهن ـــت.  در ادام ـــردم اس ـــکات م ـــع مش ـــرای رف ـــاش ب و ت
ـــردم در  ـــا م ـــره ب ـــه چه ـــره ب ـــدار چه ـــت: دی ـــار داش ـــپاه کازرون اظه ـــاری س ـــران و معم ـــین عم مهندس
ـــد.  ـــردم کمـــک نمای ـــا م ـــران ب ـــی مدی ـــت حـــس همراه ـــه تقوی ـــد ب ـــی توان ـــرایط حســـاس اقتصـــادی م ش
ـــت  ـــز خدم ـــدازی می ـــا راه ان ـــپاه کازرون ب ـــاری س ـــران و معم ـــین عم ـــیج مهندس ـــه بس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــات  ـــا و مطالب ـــه ه ـــی از دغدغ ـــزود: یک ـــوده اســـت، اف ـــع نم ـــردم را مرتف ـــیاری از مشـــکات م ـــادی بس جه
ـــن  ـــت و در ای ـــات ادارات اس ـــردم از خدم ـــدی م ـــت من ـــش رضای ـــث افزای ـــین، بح ـــیج مهندس ـــدی بس ج

ـــد. ـــا کنن ـــی ایف ـــه خوب ـــود را ب ـــش خ ـــد نق ـــی توانن ـــا در  ادارات م ـــیجی م ـــین بس ـــه مهندس زمین

ـــاب  ـــم ارب ـــرح تکری ـــور ط ـــه منظ ب
ـــیدگی  ـــات، رس ـــه خدم ـــوع و ارائ رج
ـــخگویی  ـــردم و پاس ـــکات م ـــه مش ب
ـــت  ـــز خدم ـــا، می ـــات آن ه ـــه مطالب ب
جهـــادی توســـط بســـیج مهندســـین 
عمـــران و معمـــاری ســـپاه کازرون 

ـــد. ـــزار ش برگ

ــخگویی  ــردم و پاس ــکات م ــه مش ــیدگی ب ــه منظوررس ب
بــه مطالبــات آن هــا، میــز خدمــت جهــادی توســط بســیج 
ــزار  ــان برگ ــتان زنج ــاری شهرس ــران و معم ــین عم مهندس

شــد.
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ــدس  ــوتان مهن ــیجیان و پیشکس ــی بس ــه توجیه  جلس
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــتان کرم ــز اس ــاری مرک ــران و معم عم
ــران  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
و معمــاری اســتان کرمــان، مهنــدس یحیایــی در گفتگــو بــا 
ــان  ــه بی ــن جلس ــزاری ای ــه برگ ــاره ب ــا اش ــیج ب ــزاری بس خبرگ
ــن  ــن و همچنی ــاد تبیی ــی جه ــه بررس ــه ب ــن جلس ــت: در ای داش
توجیــه برنامــه هــای ســال 1401 اشــاره شــد  و مســئولین کارگــروه 
ــل و نظــام مهندســی  ــای تخصصــی آب و مســکن و حمــل و نق ه
ــد و در  گزارشــی از اقدامــات خــود در ســال 1400را مطــرح نمودن
ادامــه جانشــین فرماندهــی ســپاه اســتان در اقشــار بســیج بــه جمــع 

ــت. ــخن پرداخ ــدی وایرادس بن

ــاد  ــی جه ــه توجیه ــزاری جلس برگ
تبییــن بســیجیان مهندســین عمــران 

و معمــاری اســتان کرمــان

ــس  ــای مجل ــژوه ه ــز پ ــام مرک ــم مق قائ
ــتفاده از  ــتار اس ــامی خواس ــورای  اس ش
ظرفیــت هــای ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــای در امــور پژوهشــی حوزه 

ــد.  ــاری  ش ــران و معم عم
بســیج  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
مهندســین عمــران و معمــاری، مهنــدس ایلخــان 
ــا   ــس ب ــهای مجل ــز پژوهش ــور در مرک ــا  حض ب

قائــم مقــام مرکــز پژوهــش هــای مجلــس  دیــدار کــرد. در ایــن جلســه دکتــر عطــاءاهلل رفیعــی آتانــی در خصــوص مباحــث همــکاری هــای فــی 
مابیــن در خصــوص حــوزه هــای پژوهشــی در امــور عمــران ، معمــاری و شهرســازی  خواســتار اســتفاده از ظرفیــت هــای علمــی و فنــی مهندســین 
ــم مقــام مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی و رئیــس مرکــز تحقیقــات اســامی مجلــس  ــا حضــور قائ بســیجی شــد . ایــن جلســه  ب
شــورای اســامی   مهنــدس محمــود ایلخــان رییــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری؛  دکتــر ســید جــواد هاشــمی فشــارکی عضــو 

ــد. ــزار ش ــامی برگ ــاری اس ــروه معم کارگ

ــیج  ــازمان بس ــکاری س هم
و  عمــران  مهندســین 
مرکــز  بــا   معمــاری 
ــس  ــای مجل ــش ه پژوه

اســامی شــورای 

بســیج  ســازمان  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــس  ــی ریی ــان غرب ــاری آذربایج ــران و معم ــین عم مهندس
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان 
ــل  ــی و حم ــت عمران ــا معاون ــی دژم ب ــدس عل ــی مهن غرب
ــو  ــدار و گفت وگ ــری  دی ــر صف ــای دکت ــهری آق ــل ش و نق

ــرد. ک
ــر  ــک انتصــاب دکت ــی دژم ضمــن تبری ــدس عل ــن جلســه مهن در ای
صفــری بــر آمادگــی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــل  ــل و نق ــروه حم ــق کارگ ــکاری ازطری ــر هم ــی ب ــان غرب آذربایج

ــد. ــد کردن ــیج تاکی ــازمان بس س
ــل و  ــای حم ــروژه ه ــاخت پ ــه س ــر ادام ــری ب ــر صف ــه دکت در ادام
ــت و  ــات درس ــه و  تصمیم ــدی ارومی ــه کمربن ــهری از جمل ــل ش نق
مقتضــی در جهــت تســهیل ســاخت و تکمیــل پروژهــای نیمــه تمــام 

ــد. ــد کردن ــان و...تاکی ــای آذربایج ــل پل ه از قبی
ــه  ــتان از جمل ــای داخــل اس ــتفاده از ظرفیته ــر اس ــری ب ــر صف دکت
نیروهــای متخصــص تاکیــد و همچنیــن مقــرر شــد در اولیــن 
ــل  ــل و نق ــروه حم ــا کارگ ــهرداری ب ــی ش ــاوران عمران ــت مش فرص
ســازمان جلســه ای تشــکیل داده و بــر ادامــه همــکاری هــا در 
ــر توســعه شــهر  ــه نتایــج مطلــوب کــه ب زمینــه هــای مــورد نیــاز ب

ــند. ــت دارد برس ــر مثب تاثی

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــئول  س ــدار مس دی
عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی 
ــی و  ــت عمران ــا معاون ــی دژم ب ــدس عل مهن

ــهری ــل ش ــل و نق حم
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مهنــدس دژم از اجــرای طــرح جهــادی مهندســین بســیجی 
ســازمان متبــوع خــود در شهرســتان ســلماس خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری اســتان آذربایجــان غربــی، جلســه طــرح عمــران و روســتا و 
قــرارگاه جهــادی نــوروزی 1401 بــا هــدف کمــک بــه توســعه متــوازن 
کشــور و عدالــت و عمــران و آبادانــی بخش هــا و دهســتان های محــروم 
ــان  ــتان آذربایج ــروم اس ــق مح ــتایی در مناط ــوردار روس ــم برخ و ک

غربــی در فروردیــن 1401برگزارشــد.
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــوول س ــی دژم مس ــدس عل مهن
معمــاری اســتان آذربایجان غربــی همــراه بــا گروههــای جهــادی 
ــادام  ــون بســیج مهندســین از روســتاهای خان ــر کان شهرســتان و مدی
ــکات و  ــای مش ــتای احص ــلماس در راس ــتان  س ــو شهرس و  چاپانل

ــرد. ــد ک ــه بازدی ــع مربوط ــق مراج ــا از طری ــری آنه پیگی
در ایــن بازدیــد طــی برگزاری جلســه بــا دهیاران و شــورای روســتاهای 
خانــادام و چاپانلــو در خصــوص مشــکات و معضــات موجــود بحــث و 

گفت وگــو صــورت گرفــت.

ــتا در  ــران روس ــرح عم ــرای ط اج
ــلماس  ــتان س شهرس

تخصصــی  کارگاه  انــدازی  راه 
ایرانــی اســامی در  معمــاری 

شهرســتان خــوی
بســیج  کانــون  مســئول 
و  عمــران  مهندســین 
معمــاری شهرســتان خــوی از 
ــی  ــدازی کارگاه تخصص راه ان
معمــاری ایرانــی اســامی 

داد. خبــر 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  
مهندســین  بســیج  ســازمان 
عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان غربــی، برگــزاری جلســه بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری  ســپاه خــوی بــا هیئــت رئیســه ســازمان 
ــزاری  ــوص برگ ــتان در خص ــن شهرس ــاختمان ای ــی س ــام مهندس نظ
ــر اســاس ســبک زندگــی  کارگاه معمــاری و طراحــی داخلــی منــزل ب

ــر داد. ــامی خب ــی اس ایران

ــیج از  ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب ــهابی در گفتگ ــدس ش مهن
برگــزاری اردوی جهــادی ســازمان متبــوع خــود در طــرح 

ــر داد. ــتا خب ــران روس ــوروزی عم ن
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی  س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
عمــران و معمــاری اســتان ســمنان، در راســتای فعالیــت گــروه های 
جهــادی در ایــام نــوروز ذیــل قــرارگاه جهــادی نــوروزی ســپاه ناحیه 
ــا شــعار »بهــار خدمــت« جمعــی از  مهندســین عمــران  ســمنان ب
بســیجی گــروه جهــادی شــهید شــاطری کانــون بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری شهرســتان ســمنان  از روســتای کنــدو بازدیــد 
کردنــد.  بررســی میدانــی جــاده هــای روســتایی روســتای کنــدو بــه 
منظــور نقشــه بــرداری و تهیــه نقشــه هــای شــیب بنــدی و جــدول 
کشــی و پیــاده کــردن آن جهــت زیرســازی و آســفالت ســه جــاده 

روســتای کنــدو صــورت پذیرفــت.

در  جهــادی  اردوی  برگــزاری  
اســتان ســمنان  متــرو  پــروژه  از  بازدیــد 

اصفهــان شــهرداری 

نشــریه الکترونیکــی ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری 
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جمعــی از اعضــا و هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج 
ــان از  ــتان اصفه ــاری اس ــران   معم ــین عم مهندس
پــروژه ســاخت قطــار شــهری اصفهــان بازدیــد کردند.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان، مهنــدس کیایــی در 
ــای  ــی اعض ــد تخصص ــیج از بازدی ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب گفتگ
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان از پــروژه 

ــر داد. ــان خب ــرو اصفه مت
ــزاری بســیج  ــگار خبرگ ــه خبرن ــد ب ــن بازدی وی در تشــریح ای
گفــت: هــدف از ایــن بازدیــد عــاوه بــر بررســی  کمــی و کیفــی 
ســاخت پــروژه متــرو ، انتقــال تجربیــات  فنــی بیــن مهندســین 

ســازمان و مهندســین شــهرداری اصفهــان بــوده اســت .

بــا حضــور اعضــای ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
ــد ــان انجام ش ــتان اصفه ــاری اس معم


