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بررســی مشــکالت زیــر ســاختی اســتان 
گیــالن بــا حضــور دکتــر قنــادزاده

در بازدید میدانی ریاست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری و هیئت همراه صورت گرفت

بــا حضــور رئیس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری و جمعــی از مدیران 
ارشــد ســازمان، مشــکات زیر ســاختی اســتان گیــان بررســی و از چگونگــی انجام 

خدمــات جهــادی در برخــی مناطــق محــروم اســتان بازدید شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان گیالن،  سرکشــی 
و بازدیــد رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کشــور دکتــر قنــادزاده و هیئــت 

همــراه از بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  گیــالن  انجــام شــد.
ــا مدیــر و شــورای ســازمان بســیج مهندســین و  در ایــن سرکشــی ضمــن بررســی فعالیت هــا ب

معمــاری اســتان  گیــالن دیــدار و تبــادل نظــر انجــام شــد .
در ایــن بازدیــد مهنــدس عابــدی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
گیــالن گزارشــی از فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن اســتان در زمینــه هــای مختلــف اعــم طــرح 
عمــران روســتا، گــروه هــای جهــادی، کمــک و خدمــت مومنانــه انجــام شــده در ســطح اســتان، 
کانــون و روســتاهای هــدف، کارگــروه هــای تخصصــی و مســائل و مشــکالت و ابتــکارات انجــام 
شــده در ایــن کارگــروه هــا و فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی و ... همــراه بــا گــزارش تصویــری 
ارائــه نمــود. در ادامــه  دکتــر کریمــی عضــو شــورای مرکــزی بســیج مهندســین عمــران و معماری 

گیــالن در خصــوص  دســتگاه ارزیابــی، ثبــت آنالیــن ارتعاشــات و مونیتورینــگ بارگــذاری برخــط پــل هــا توضیحاتــی ارائــه نمــود و  دکتــر قنــاد زاده در 
خصــوص مســائل علمــی و تخصصــی بســیج و راهکارهایــی کاربــردی جهــت پیشــبرد اهــداف و مســائل علمــی مطالبــی را نکاتــی را بیــان کــرد.

در پایــان رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ضمــن تشــکر و قدردانــی از زحمــات خالصانه مهندســین بســیجی اســتان به ســخنان مقام 
معظــم رهبــری مبتــی بــر خدمــت خالصانــه بــه آحــاد جامعــه اشــاره و  ضمــن جمع بنــدی مطالــب به تبییــن برنامــه هــای ســازمان و سیاســت های جدید 

در راســتای تحــول ایــن قشــر اشــاره نمودند.
الزم بــه ذکــر اســت دکتــر قنــادزاده در ایــن دیــدار از فعالیــت هــای طــرح عمــران روســتا در کانــون ناحیه شهرســتان رودبــار و رشــت از جمله طرح آبرســانی 

و ســاخت پــروژه هــای عام المنفعــه بازدیــد کردند.

بازدیــد ســتادی ریاســت محتــرم ســازمان  از فعالیــت هــای ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان

دکتــر قنــادزاده ریاســت محتــرم ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری، بــا حضــور در اســتان زنجــان از نزدیــک بــه 
بررســی مشــکات موجــود در حــوزه عمــران و معمــاری و تبییــن اهــداف جدیــد سیاســت هــای ســازمان پرداخــت.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان، در ایــن سرکشــی ضمــن بررســی فعالیت هــا بــا مدیــر و 
شــورای ســازمان بســیج مهندســین و معمــاری اســتان زنجــان دیــدار و تبــادل نظــر انجــام شــد .

در ابتــدای جلســه مدیــر ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  زنجــان ضمــن عــرض خیــر مقــدم و آرزوی موفقیــت، گزارشــی از  
فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن اســتان در زمینــه هــای مختلــف اعــم از جــذب و ســازماندهی ، دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا و طــرح عمــران 
روســتا و گــروه هــای جهــادی و کمــک و خدمــت مومنانــه انجــام شــده در ســطح اســتان کانــون هــا و روســتاهای هــدف کارگــروه هــای تخصصــی 
و مســائل و مشــکالت و ابتــکارات انجــام شــده در ایــن کارگــروه هــا و فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی و ... همــراه بــا گــزارش تصویــری ارائــه 

نمودنــد.
در ادامــه ایــن جلســه رئیــس هیئــت اندیشــه ورز بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان نیــز ضمــن ارائــه گــزارش از جلســات در خصــوص 
سیاســت های کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در حــوزه هــای عمرانــی و مباحــث علمــی و فناورانــه و صنعتــی ســازی مطالبــی را بیــان نمودنــد.

در پایــان ایــن جلســه رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کشــور دکتــر قنــادزاده ضمــن جمــع بنــدی مطالــب بــه مباحــث 
ســند تحــول بســیج  و بیانــه گام دوم انقــالب پرداختنــد و در ادامــه نســبت بــه برنامــه هــای ســازمان و سیاســت های جدیــد در راســتای تحــول 

ایــن قشــر اشــاره نمودنــد. 
از جملــه  اجــرای رزمایــش جهــادی در مــاه هــای مــرداد و شــهریور تابســتان، شناســایی شــرکت هــای مهندســین مشــاور توانمنــد باهــدف کمــک 
بــه دولــت در امــر تحقــق مســکن ملــی ، تخصصــی کــردن فعالیــت هــای قشــر ، توجــه بــه صنعــت ســازه هــای موقــت خصوصــاً در مواقــع بحرانــی 
از جملــه ســازه هــای پیــش ســاخته و ســازه هــای صنعتــی  ، شــبکه ســازی در راســتای پویایــی ســازمان و  تــالش بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری در راســتای ایجــاد و معرفــی روســتای الگــو در هــر اســتان و شهرســتان از نظــر عمرانــی ، فرهنگــی ، اجتماعــی ، اقتصــادی  و کشــاورزی 

و... بــا در نظــر گرفتــن تمــام جوانــب از مــواردی هســتند کــه در کنــار ســایر مســائل مــد نظــر قــرار می گیــرد.
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بازدید ستادی دکترقنادزاده از استان اردبیل

ــد هــای ســتادی، از  ــاد زاده ریاســت محتــرم ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در سلســله بازدی دکتــر قن
ــد. ــنا ش ــل آش ــتان اردبی ــاری اس ــران ومعم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــات س ــا و اقدام ــت ه ــا فعالی ــک ب نزدی

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اردبیــل، دکتــر قنــادزاده و هیئــت بــا حضــور در اســتان 
اردبیــل از نزدیــک بــا معضــالت و مشــکالت مناطــق محــروم ایــن اســتان بازدیــد کردنــد.

در جلســه ای کــه بــا حضــور دکتــر قنــادزاده و هیــت همــراه برگــزار شــد، مهنــدس اقــراری مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
ــن اســتان در زمینــه  و معمــاری اســتان اردبیــل ضمــن عــرض خیــر مقــدم و آرزوی موفقیــت، گزارشــی از فعالیتهــای انجــام شــده در ای
ــون  ــه انجــام شــده در ســطح اســتان، کان هــای مختلــف همچــون طــرح عمــران روســتا، گــروه هــای جهــادی و کمــک و خدمــت مومنان
ــه نمــود.در  ــری ارائ ــا گــزارش تصوی ــکارات انجــام همــراه ب ــا و روســتاهای هــدف کارگــروه هــای تخصصــی و مســائل و مشــکالت و ابت ه
ــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین  ــب رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان اردبیــل و رئیــس هی ــر ســید هاشــمی نای ــه دکت ادام
عمــران و معمــاری اســتان، بــه ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای انجــام شــده توســط هیــات  اندیشــه ورز پرداخــت.در پایــان ایــن جلســه، 
ــا اشــاره بــه نقــش مهــم هیــات اندیشــه ورز خاطــر نشــان کــرد:  محــور و ماموریــت اصلــی ســازمان بســیج مهندســین  دکتــر قنــادزاده ب
ــا اســتفاده از یــک تیــم متخصــص  ــا ب عمــران و معمــاری اســتفاده هرچــه بهتــر از ظرفیــت هیئــات اندیشــه ورز در سراســر کشوراســت ت
ــا ســایر  ــت و ی ــه دول ــع آن شناســایی نمــوده  ب ــع، بهریتــن راه حــل را جهــت رف ــر احصــا مشــکالت و موان و آکادمیــک بتوانیــم عــالوه ب

بخــش هــای عمومــی و خصوصــی کمــک نماییــم.
حضور در شهرستان گرمی استان ادربیل

در ادامــه ایــن بازدیــد ســتادی، دکتــر قنــادزاده بــه همــراه مســئولین اســتانی بــا حضــور در شهرســتان محــروم گرمــی، در جلســه ای  بــا 
ــا حضــور در روســتای مــرزی »داشــدیبی«  ــده ناحیــه بســیج ایــن شهرســتان برگــزار شــد از پــروژه هــای طــرح عمــران بازدیــد و ب فرمان
ضمــن  دیــدار بــا یــک خانــواده شــهید دوران مقــدس و تجلیــل از مقــام شــامخ ایــن شــهید واال مقــام ، از خــط انتقــال آب شــرب از ایــن 
ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان گرمــی  ــه همــت کان ــه 11 روســتای پاییــن دســت بخــش »مــوران« کــه ب روســتا ب
صــورت گرفتــه اســت  بــه عمــل آمــد .همچنیــن بازدیــد از ســاخت مســکن یــک خانــواده معلــول در روســتای »اظمــاره« و منــزل   یــک 
ــین  ــیج مهندس ــون بس ــط کان ــه توس ــرا« ک ــتای »کالنس ــجد در روس ــاخت مس ــر« و س ــتای »پرمه ــدس در روس ــر دوران مق ــاز معس جانب

عمــران و معمــاری ایــن  شهرســتان، احــداث شــده بــود از دیگــر برنامــه هــای دکتــر قنــادزاده در ایــن ســفر بــود.
حضور در شهرســتان خلخال و پیگیری و بازدید میدانی از فعالیت های  جهادی ســازمان درمناطق محروم 

ــات  ــد و سرکشــی از اقدام ــل، حضــور در شهرســتان خلخــال و بازدی ــه اســتان اردبی ــراه ب ــت هم ــاد زاده و هیئ ــر قن ــه ســفر  دکت در ادام
ــن  ــه ای ــاری ب ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــای ریاس ــه ه ــر برنام ــدف از دیگ ــتاهای ه ــازمان در روس ــن س ــادی ای جه
شهرســتان بــود. همچنیــن ایشــان بــا حضــور در روســتای »آل هاشــم علیــا« شهرســتان خلخــال و از نحــوه مراحــل اجــرای منبــع آب ایــن 
ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان  ــان ایــن ســفر ، جلســه هیــات اندیشــه ورز کان ــه عمــل آورد.در پای ــد ب روســتا بازدی
خلخــال بــا حضــور ریاســت ســازمان و هیــات همــراه برگــزار و ایشــان ضمــن شــنیدن نکتــه نظــرات اعضــا، بــه بیــان راه کارهــای عملــی 

جهــت حــل مشــکالت، و مطالبــه گــری در کارگــروه هــای تخصصــی را خواســتار شــد.
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مهنــدس حســین زاده از افتتــاح چنــد طــرح آبرســانی در اســتان 
مازنــدارن خبــر داد.

ــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و  ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری  اســتان مازنــدران، مهنــدس حســین زاده در گفتگــو بــا خبرگــزای 
بســیج از افتتــاح طــرح آبرســانی روســتای ماســال چالــوس در قالــب طــرح 
عمــران روســتای ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کربال 
بــا خــط انتقــال ۴۲۰۰ متــر و مخــزن 1۰۵ مترمکعبــی بــا حضــور ســردار 
مســلمی فرماندهــی محتــرم ســپاه اســتان و دیگــر مســئولین شهرســتانی 

و اســتانی خبــر داد.
ــای  ــت اعض ــه هم ــرد: ب ــان ک ــر نش ــه خاط ــین زاده در ادام ــدس حس مهن
ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان، بهســازی چشــمه ۴۰ 
ــا مخــزن روســتاهای محــروم »واش  ــری ت ــال ۲ کیلومت ســاله و خــط انتق
ــل در حــال اجــرا مــی  ســرا«  و »هشــتری« از منطقــه بندپــی شــرقی باب

باشــد.

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندارن صورت گرفت

ــتان  ــروم اس ــتای مح ــانی روس ــری آبرس ــرح 4200 مت ــاح ط افتت
ــتان ــپاه اس ــده س ــور فرمان ــا حض ــدارن ب مازن

ــران  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس
ــروژه  ــرای پ ــدان از اج ــتان هم ــاری اس و معم
اســتخر قنــات روســتای »ده دلیــان« بــا حضــور 

ــر داد. ــتانی خب ــئولین اس مس
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان بســیج مهندســین 
ــف  ــدس عاط ــدان، مهن ــتان هم ــاری اس ــران و معم عم
ــروژه اســتخر  ــا خبرگــزاری بســیج گفــت: پ در گفتگــو ب
قنــات روســتای »ده دلیــان« کــه از طــرح هــای عمــران 
روســتای ســال 1۴۰1 ایــن ســازمان مــی باشــد بــا 
شــروع عملیــات لجــن بــرداری محــل ســاختگاه اســتخر 
ــا مهنــدس دهبانــی بخشــدار بخــش مرکــزی همــدان،  ب
آقــای حضرتــی مســئول امــور روســتاهای، و دکتــر 
ــن در  ــدان و فامنی ــریف  هم ــردم ش ــده م ــی نماین فالح
مجلــس شــورای اســالمی و اعضــای شــورای روســتا 

ــد. ــاز ش ــود را آغ ــی خ ــات اجرای عملی
ــه مســاحت  ــتخر ب ــن اس ــان داشــت: ای ــه بی وی در ادام
ــواره  ــا دی ــی و ب ــه دفن ــورت نیم ــع و بص ــر مرب 6۰۰ مت
ــار  ــا اعتب ــی و ب ــف بتن ــی ســنگی و ک ــای الشــه چین ه

38۰ میلیــون تومــان ظــرف مــدت ۴۵ روز کاری اجــرا شــد و در تاریــخ 1۴۰1/۴/1۰ افتتــاح گردیــد. مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری اســتان همــدان در پایــان خاطــر نشــان کــرد: اعتبــار هزینــه شــده از محــل خودیــاری روســتا و همــکاری ادارات و خیریــن و از محــل 
اعتبــارات قــرارگاه محرومیــت زدایــی بســیج ســازندگی تامیــن و هزینــه گردیــد و ســاخت اســتخر توســط گــروه جهــادی شــهید همدانــی ســازمان 

بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان همــدان اجــرا شــد.«

بازدیــد نماینــده مجلــس شــورای اســالمی شهرســتان همــدان 
از اجــرای طــرح عمــران روســتا در مناطــق محــروم
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پیــرو پیگیــری هــای کانــون هــای بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری شهرســتان هــای بجنــورد و مانــه و ســملقان در روســتا 
هــای هــدف طــرح عمــران روســتا اجــرای طــرح هــادی در حــال 

ــد. ــرا می باش اج
ــان  ــاری خراس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــزاری بس ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــمالی، طــرح عمــران روســتا در روســتا هــای »پاکتــل« و »جــوزک« ادامه 

دارد و در حــال پیگیــری مــی باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت در روســتای »پاکتــل« بجنــورد میــزان 1۰۵۰ متــر مربع 
بــا اعتبــار 3 میلیــارد ریــال و در روســتای »جــوزک« مانــه و ســملقان 1۵۰ 
متــر مربــع بــا اعتبــار بالــغ بــر ۴۵۰ میلیــون ریــال در حــال اجــرا و رو بــه 

اتمــام مــی باشــد.
همچنیــن آب شــرب روســتا هــای مذکــور نیــز در حــال پیگیــری بــوده و 
بــه محــض تامیــن مخــزن در پاکتــل و لولــه خــط انتقــال در جــوزک روســتا 

هــای مذکــور آبرســانی هــم خواهــد شــد.

ــتان  ــروم اس ــق مح ــتا در مناط ــران روس ــرح عم ــرای ط اج
ــمالی  ــان ش خراس

مهنــدس ناصــری از اجــرای عملیــات آســفالت نمــودن 
روســتای »بابــا ســرخه« و »زرکمــر« شهرســتان بیجــار خبــر 

داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری  اســتان کردســتان، مهنــدس ناصــری در گفتگــو بــا خبرگزاری 
بســیج از  آســفالت جــاده دسترســی روســتای« بابــا ســرخه« و 
ــرم  ــدار محت ــری فرمان ــا پیگی ــار ب ــتان بیج ــع شهرس ــر« از تواب »زرکم

ــر داد. ــار خب ــتان بیج شهرس
ــا  ــت و ت ــام اس ــال انج ــاده در ح ــازی ج ــر س ــات زی ــزود: عملی وی اف
چنــد روز دیگــر عملیــات آســفالت جــاده دسترســی ایــن روســتا آغــاز 

خواهــد شــد.

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــه هم ب
ــد ــی ش ــتان عملیات ــتان کردس ــاری اس معم

ــتا ی  ــاده روس ــردن ج ــفالت ک آس
ــار ــتان بیج ــروم شهرس مح

ــاب واحــد  مهنــدس دژم از مرمــت و بازســازی یــک ب
ــتان  ــروم شهرس ــتاهای مح ــی از روس ــکونی در یک مس

ــر داد. ــلماس خب س
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان آذربایجان غربــی، مهنــدس دژم   
ــت  ــازی و مرم ــت:  بازس ــزاری بســیج گف ــا خبرگ ــو ب در گفتگ
ــتایی  ــروم روس ــق مح ــکونی در مناط ــزل مس ــاب من ــک ب ی
در شهرســتان ســلماس  توســط کانــون بســیج مهندســین 
ــر انجــام شــد. ــه همــت مهندســین خّی ــاری  ب ــران و معم عم

در ایــن بازســازی تمامــی هزینــه هــا توســط  مهندســین 
ــی انجــام شــد. ــان کوتاه ــدت زم ــروژه در م ــن و پ ــر تامی خی

هــر  معیشــتی  کمــک  بســته   3۵ توزیــع  از  وی همچنیــن 
کــدام بــه ارزش ریالــی هشــت میلیــون ریــال خبــر داد.

ــران  ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــت کان ــه هم ب
ومعمــاری شهرســتان ســلماس صــورت گرفــت

منــزل  بــاب  یــک  بازســازی 
مســکونی در روســتای محــروم 

ســلماس شهرســتان 
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مهندس حسین زاده توزیع بسته های کمک معیشتی در 
مناطق محروم استان مازندارن خبر داد.

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
عمــران و معمــاری  اســتان مازنــدران، مهنــدس حســین زاده 
ــد  ــبت عی ــه مناس ــاره ب ــا اش ــیج  ب ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب در گفتگ
ســعیدقربان و غدیــر خــم خاطــر نشــان کــرد: بــا همــکاری ســازمان 
ــیج  ــازمان بس ــدران و س ــتان مازن ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ
ــال، ده هــا بســته کمــک  مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کرب
ــون  ــه ارزش ۲۲۷ میلی ــا ب ــدان اســتان جمع ــن نیازمن معیشــتی بی
ریــال توزیــع شــد. همچنیــن در شهرســتان محمــود آباد  ۲۴ بســته 
ــال   ــون ری ــه ارزش 8۰ میلی ــدان ب ــن نیازمن ــتی بی ــک معیش کم
ــاد  ــاری محمودآب ــون بســیج مهندســین عمــران و معم توســط کان

ــد. اهــدا گردی
ــان،  ــعید قرب ــد س ــبت عی ــه مناس ــت: ب ــان داش ــه بی وی در ادام
ــون  ــه ارزش 6۰ میلی ــدان ب ــن نیازمن ــی بی 3۰بســته گوشــت قربان
ریــال توســط کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــع  ــتان توزی ــن شهرس ــودار ای ــم برخ ــوار ک ــه 3۰خان ــاد ب محمودآب

ــد. ش

ــه  ــک مومنان ــش کم ــزاری رزمای برگ
ــدران ــتان مازن در اس

ــرس  ــزار پ ــش از دو ه ــع بی ــی از توزی ــدس قائن مهن
غــذای گــرم در بیــن نیارمنــدان ایــن اســتان خبــر داد.

ــازمان بســیج مهندســین  ــانی س ــگاه اطــالع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــی  ــدس قائن ــمالی، مهن ــان ش ــتان خراس ــاری اس ــران و معم عم
در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج بــا اشــاره بــه  رزمایــش 
ــر  ــد ســعید غدی ــه مناســبت عی ــان داشــت: ب ــه بی کمــک مومنان
ــام  ــینان ش ــه نش ــینیه خراب ــکاری حس ــن و هم ــک خیری ــا کم ب
ــای  ــروه ه ــاری و گ ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس و کان
ــمالی ۲۴۰۰  ــان ش ــتان خراس ــالت اس ــاجد و مح ــادی مس جه
پــرس غــذای گــرم  طبــخ و در مناطــق محــروم اســتان توزیــع 

ــد. گردی
گــرم  غــذای  پــرس   1۵۰ همچنیــن  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ــر  ــی ه ــه ارزش ریال ــتی ب ــک معیش ــته  کم ــداد 8۰ بس و  تع
شــهید  جهــادی  گــروه  توســط  ریــال   چهارمیلیــون  بســته 
ــم  ــای ک ــن خانواره ــیروان در بی ــتان ش ــی شهرس ــد کاظم احم

ــد. ــع ش ــوردار توزی برخ

توزیــع بیــش از دو هــزار پــرس غــذای گــرم در بیــن نیازمنــدان 
اســتان خراســان شــمالی 

مهنــدس دالونــد از توزیــع بیــش از دو هــزار غــذای گــرم 
بیــن نیازمنــدان شهرســتان خــرم آبــاد خبــر داد.

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
عمــران و معمــاری اســتان لرســتان، بــه مناســبت عیــد غدیــر در 
ــا  ــده( ب ــاب کوبی ــو کب ــذا )چل ــرس غ ــداد ۲۲۰۰ پ ــد تع شــب عی
کمــک مهندســین خیــر و ســازمان هــای بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری  ســپاه اســتان و نظــام مهندســی ســاختمان اســتان و 
ــتان  ــدان شهرس ــن نیازمن ــه و بی ــتان تهی ــکاران اس ــن پیمان انجم

ــاد پخــش شــد. خــرم آب

ــرم  ــذای گ ــرس غ ــع 2200 پ توزی
ــتان  ــت شهرس ــی بضاع ــراد ب ــن اف بی

ــاد ــرم آب خ

بــه مناســبات فــرا رســیدن عیــد ســعید غدیــر خــم هــزار 
ــین  ــیج مهندس ــون بس ــط کان ــرم توس ــذای گ ــرس غ پ
عمــران و معمــاری اســام  آبــاد غــرب طبــخ و توزیــع شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری اســتان کرمانشــاه، بــه مناســبت گرامیداشــت عیــد ســعید 
غدیــر خــم وبــه همــت خیریــن و گــروه جهــادی فاطمــه الزهــرا)س( 
کانــون شهرســتان اســالم آبــاد غــرب تعــداد 1۰۰۰پــرس غــذا پخــت 

ودر بیــن نیازمنــدان و محــالت کــم برخــوردار توزیــع گردیــد.
ــدام  ــی هرک ــه ارزش ریال ــتی ب ــک معیش ــته کم ــن 1۲۰ بس همچنی
پنــج میلیــون ریــال بیــن کارگــران ســاختمانی شهرســتان کرمانشــاه 

توزیــع شــد.

ــه در  ــک مومنان ــش کم ــرای رزمای اج
ــرب ــاد غ ــالم آب ــتان  اس شهرس
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 بــه مناســبت هفتــه عفــاف و حجــاب،  کارگاه مهــارت هــای 
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــه هم ــی ب زندگ

ــد. ــزار ش ــام برگ ــتان ای ــاری اس معم
بــه گــزاش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان ایــالم،  مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگــزاری  بســیج بــا 
شــاره بــه هفتــه عفــاف و حجــاب بیــان داشــت: بــه همیــن مناســبت 
ــا  ــالم  ب ــتان ای ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج  مهندس ــازمان بس س
ــاور  ــم مش ــور رحی ــر پ ــتاد دانشــگاه و دکت ــی اس ــر بلوچ حضــور دکت
روانشناســی، در رابطــه بــا ســواد رســانه ای و تهدیــدات فضــای مجــازی 
ــتحکام  ــت اس ــی جه ــای زندگ ــن مهارته ــدان و همچنی ــرای  فرزن ب
خانــواده بــرای خواهــران بســیجی کارگاه آموزشــی برگــزار نمــود و در 
پایــان از تعــداد 1۰ نفــر از خواهــران فعــال در عرصــه حجــاب و عفــاف  
شــاغل در ادارات راه و شهرســازی، راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، 
نظــام مهندســی ســاختمان، محیــط زیســت و آب و فاضــالب اســتان، 
بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایــای نقــدی تجلیــل بــه عمــل آمــد آورد.

ــاف و مراســم  ــه حجــاب و عف ــه مناســبت هفت ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
ــات اداره کل راه و  ــالن اجتماع ــل س ــر در مح ــد غدی ــت عی بزرگداش
ــپاه  ــده س ــگ کنن ــاون هماهن ــد مع ــزار گردی ــتان برگ ــازی اس شهرس

ــتند. ــور داش ــتان حض ــولین اس ــدادی از مس ــتان و تع اس

ــال در  ــوان فع ــل از بان ــی و تجلی ــزاری کارگاه آموزش برگ
ــالم ــاف در ای ــاب و عف ــه حج عرص

مســئول ســازمان بســیج مهندســین بــه مناســبت هفتــه عفــاف و حجــاب از بانــوان عضــو بســیج مهندســین تجلیــل 
کــرد.

ــک  ــی دژم ضمــن تبری ــی، مهنــدس عل ــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غرب ــه گــزارش پای ب
ــاف و حجــاب  و ضمــن  ــا روز عف ــاه مصــادف ب ــر م ــه ۲1 تی ــاف حجــاب ب ــه عف ــام زن و هفت ــر خــم و گرامیداشــت مق ــد ســعید غدی عی
ــاد و خاطــره شــهدای فاجعــه مســجد گوهرشــاد و همــه شــهدای مســیر عفــاف و پاکدامنــی اظهــار داشــت: ایــن هفتــه  گرامی داشــت ی

ــواده اســت. ــرای ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب و تحکیــم بنیــان خان فرصــت مناســبی ب
وی در ایــن جلســه از اعضــای حاضــر در جلســه در خواســت کــرد در جهــت ارتقــا اهــداف بســیج مهندســین و بــه خصــوص حــوزه بانــوان 

حضــور فعــال داشــته و نکتــه نظــرات خــود را در خصــوص پیشــبرد اهــداف بــه ســازمان ارائــه دهنــد .
 در ایــن جلســه مســوول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی بــا بانــوان بســیجی دیــدار و شــنوای نکتــه نظــرات و مســایل 

و مشــکالت اعضــا بودنــد.
ــوان  عضــو ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  ــه از بان ــر و هدی ــوح تقدی ــا اهــدای ل ــی دژم ب ــان جلســه مهنــدس عل  در پای

ــد. ــل کردن ــی تجلی آذربایجان غرب

عفــاف و حجــاب نمــاد دینــی ارزشــی و ملــی فرهنــگ ایرانــی و یــک 
ــت ــری اس ــاد انقالبی گ نم

 مهندس دژم:

مهنــدس یحیایــی از برگــزاری کارگــروه هــای تخصصــی ســازمان متبــوع خــود در دو شهرســتان 
رفســنجان وشــهر بابــک خبــر داد.

بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  اســتان  کرمان، مهنــدس یحیایی  
در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات کارگــروه هــای تخصصــی خاطرنشــان کــرد: ایــن 
جلســات بــا حضــور فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان رفســنجان و جانشــین فرمانــده ناحیه شهرســتان 
شــهربابک بــا موضــوع تنــش هــای آبــی مناطــق شــهری و روســتایی ایــن دو شهرســتان و همچنیــن اقدامــات 
صــورت گرفتــه در اجرایــی نمــودن قانــون جهــش تولیــد مســکن در ســاخت و ســاز مســکن برگــزار شــد و مقــرر 
گردیــد تــا نــکات الزم بــه مســئولین اســتانی و شهرســتان نیــز اطــالع داده شــود تــا هرچه ســریعتر شــاهد کاهش 

معضــل تنــش آبــی در ســطح اســتان باشــیم.

جلســه  برگــزاری 
مشــترک کارگــروه هــای 
ــکن  ــی آب و مس تخصص
کانــون هــای بســیج 
و  عمــران  مهندســین 
ــتان های  ــاری شهرس معم
رفســنجان و شــهربابک 
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 مهنــدس شــکاری از بررســی مشــکات زیســت محیطــی تصفیــه خانــه شــهرک صنعتــی ایــام در کارگــروه تخصصــی 
ســازمان متبــوع خــود خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  اســتان ایــالم، مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
بســیج بــا اشــاره بــه آالیندگــی بــاالی تصفیــه خانــه فاضــالب شــهرک صنعتــی ایــالم و وجــود فلــزات ســنگین در فاضــالب کارخانــه کارتــن 
ســازی بیــان داشــت:  جلســه کارگــروه تخصصــی محیــط زیســت بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ایــالم بــا حضــور مدیــر کل محیــط 
زیســت  اســتان و نمایندگانــی از ادارات صمــت و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و  مدیــر شــهرک صنعتــی ایــالم برگــزار شــد 
کــه در ایــن جلســه رییــس کارگــروه محیــط زیســت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری بــه تعامــل و همــکاری دســتگاهها جهــت 
ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصــادی تاکیــد نمــود و ســالمت  مــردم و محیــط زیســت را مقــدم تــر دانســت و بــه مشــکالت حــوزه آبریــز ســد 
ــن مشــکل از  ــع  ای ــالم اشــاره کــرد و خواهــان رف ــه فاضــالب شــهرک صنعتــی ای گالل و آلودگــی زیســت محیطــی ناشــی از تصفیــه خان

طریــق دســتگاههای متولــی شــد.
ــتفاده از  ــه و اس ــه خان ــاء تصفی ــه ارتق ــی ب ــای صنعت ــهرک ه ــره ش ــات مدی ــو هی ــو زاده عض ــدس عم ــت : مهن ــان داش ــه بی وی در ادام
سیســتمهای نویــن اشــاره  کــرد و بــه خاطــر جلوگیــری از تعطیلــی صنایــع و بیــکار شــدن کارگــران خواســتار   تمدیــد مهلــت جهــت بهــره 
بــرداری از تصفیــه خانــه شــد در ایــن جلســه مقــرر شــد هیاتــی متشــکل از محیــط زیســت و معاونــت بهداشــتی و مهندســان بســیجی از 

شــهرک صنعتــی بازدیــد نماینــد.

ــالم در  ــی ای ــهرک صنعت ــالب ش ــه  فاض ــه خان ــکالت تصفی ــی مش بررس
ــت ــط زیس ــی محی ــروه تخصص کارگ

جلســه کارگــروه مســکن بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
زنجــان برگــزار شــد

جلسه کارگروه مسکن بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان  با حضور رئیس و اعضای کارگروه و معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان و حضور رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران  در محل این اداره کل 

برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان، در ابتــدای ایــن جلســه مهنــدس برزگر، مســئول 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ضمــن تبریــک دهــه کرامــت بــه اهمیــت تولیــد مســکن و سیاســت های دولــت 
درایــن زمینــه و تالش هــای انجــام شــده در ســطح اســتان در راســتای نهضــت ملــی مســکن و نقــش آفرینــی مهندســین در طــرح محلــه 

اســالمی و درصــورت نیــاز  ارتبــاط داشــتن بــا  بازآفرینــی محــالت در بافت هــای فرســوده اشــاره نمــود.
در ادامــه، مهنــدس شــاهین فــر، معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان زنجــان ضمــن خیــر عــرض مقــدم بــه 
اعضــا جلســه در رابطــه بــا ســهمیه هفتــاد و دو هــزار واحــدی ایــن اســتان در طــرح نهضــت ملــی مســکن کــه از ایــن تعــداد بیســت 
هــزار واحــد روســتایی و پنجــاه و دو هــزار واحــد شــهری خواهــد بــود، بــه تفکیــک مطالــب مربــوط بــه هرکــدام، در خصــوص  اقدامــات 
انجــام شــده در نهضــت ملــی مســکن در ســطح اســتان و شهرســتانها و درصــد پیشــرفت فیزیکــی ایــن پروژههــا و کارهــای انجــام شــده و 
نقــش آفرینــی شــرکت های مشــاورین حقوقــی در ایــن طــرح هــا  و کاهــش هزینــه تمــام شــده در ایــن پروژههــا و ســایر نــکات مربوطــه  

پرداختنــد و گــزارش مبســوط و جامعــی  را بــه اعضــای حاضــر در جلســه ارائــه نمودنــد. 
و همچنیــن ایشــان در ادامــه بــه موضــوع  مســکن در بافت هــای فرســوده و طرح هــای بازآفرینــی محــالت پرداختــه و از وجــود برنامــه 
هــای اجرایــی الزم در ایــن زمینــه خبــر دادنــد کــه نیازمنــد همــکاری و  تعامــل اهالــی ســاکن در ایــن مناطــق  خواهــد بــود .در پایــان 

بــرای همــکاری بــا بســیج مهندســین عمــران اســتان در ایــن زمینــه اســتقبال و  اعــالم آمادگــی  کردنــد.
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