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ــران  ــتاين بســيج مهندســن عم ــران اس ــش مدي هامي

ومعــامري بــا فرماندهــان مراکــز پايــگاه بســيج 

وزارت راه وشهرســازي در ســالن شــهيد ســپهبد حاج 

قاســم ســليامين  ســازمان بســیج  اقشــار  برگزار شــد. 

ــن  ــيج مهندس ــاين بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پاي ــه گ ب

ــارم  ــخ چه ــم در تاري ــن مراس ــاري، ای ــران و مع عم

و پنجــم مــرداد 1401  از ســاعت 8 صبــح بــا تــاوت 

آيــايت از کام اللــه مجيــد آغــاز و آقــای حســيني بــه 

عنــوان مجــري برنامــه ضمــن خــوش آمــد گويــي بــه 

مهانــان مراســم ، ســن برنامــه دو روزه را اعــام و از 

رياســت ســازمان بســيج مهندســن عمــران و معــاري 

دعــوت منــود بــراي افتتــاح رســمي هايــش بــه ايــراد 

ســخرناين بپــردازد.

ــداي ســخنان ضمــن  ــادزاده در  ابت دکــر محســن قن

خــر مقــدم بــه همــه مديــران اســتان هــا و نيــز عرض 

ــام ســوگواري  ــرا رســيدن  اي ــه مناســبت ف تســليت ب

ــه  ــن علي ــه الحس ــرت اباعبدالل ــهيدان ح ــاالر ش س

ــوع خــود در  ــه تبيــن سياســت هــاي متب الســام،  ب

ســازمان اشــاره کــرد و از مديــران مراکــز اســتان هــا بــه عنــوان بــازوان اصــي و هدايتگــران ايــن عرصــه تقاضــا کــرد  بــا عزمــي راســخر از گذشــته در ايــن ماموريــت مهــم کمــک 

منــوده تــا بــا يــک کار تيمــي و تخصــي بتــوان بخــي از مشــکات مــردم را رفــع کــرد. 

وي در ادامــه ضمــن آشــنايي بــا مديــران اســتان هــا، از آنــان درخواســت منــود، نــکات و نظــرات خــود را دربــاره چگونگــي سياســت هــاي ســازمان و مشــکات موجــود بيــان 

منــوده تــا بــا يــک کار کارشــنايس ضمــن رفــع کاســتي هــا، نقــاط قــوت را تقويــت منــود.

سخرنانی یکی از مسئولین معاونت طرح برنامه ریزی و راهربدی سازمان بسیج مستضعفین در هامیش 

در ســاعت 10:30  دقیقــه جلســه دوم هایــش،  بــا ســخرنانی آقــای رســولی از مســئولین معاونــت طــرح برنامــه ریــزی و راهــردی ســازمان بســیج مســتضعفین  بــا محوریــت 

بررســی و رفــع ابهامــات و مشــکات اســتانها در موضوعــات مرتبــط بــا معاونــت راهــردی آغــاز شــد.وی در ســخنان خــود بــه ترشیــح اهــداف ســامانه هــای راه انــدازی در 

شــبکه داخلــی ســازمان و همیچنیــن ارتقــا ســطح رده هــا و کمــک هزینــه هــای کانــون هــای درجــه 1 الــی 3 بــه تبییــن و پاســخ ســواالت مدیــران پرداخــت.

بخش بعدی این هایش سخرنانی رسدار نرص معاونت محرم برنامه و بودجه سازمان بسیج مستضعفین بود.

وی  در ســخنانی بــه تبییــن سیاســت هــای برنامــه ای و اولویــت هــا در برنامــه ریــزی 1401پرداخــت و بــا ترشیــح سیاســت هــای مالــی در ســازمان بســیج بــه ســواالت تعــدادی 

از مدیــران اســتانی ســازمان پاســخ دادنــد.

سخرنانی مسئول دبیرخانه ارشاف فرماندهی سازمان بسیج

در آخریــن برنامــه روز اول هایــش، رسهنــگ فرمانــی،  مســئول دبیرخانــه ارشاف فرماندهــی ســازمان بســیج بــا حضــور در جمــع مدیــران ســازمان بســج مهندســین عمــران 

و معــاری بــه  ترشیــح  طــرح ارشاف  کــه مــورد ســوال اکــر مدیــران حــارض در جلســه  بــود پرداخــت. در ایــن جلســه نحــوه  منــره دهــی ارشاف و راســتی  آزمایــی و ارائــه 

اطاعــات توســط ســپاه اســتان هــا مــورد بحــث قــرار گرفــت.

روز دوم 

 دومیــن روز هایــش از ســاعت 8 صبــح روز چهارشــنبه 5 مــرداد 1401 بــا ســخرانی مدیــران شــش اســتان موفــق بــا موضــوع ارائــه برنامــه هــای خــود و چگونگــی اجــرا و 

انتقــال تجربیــات بــه ســایر اســتان هــا برگــزار شــد.

همچنین مهندس عنقایی دبیرکارگروه آب، به ترشیح اهداف و برنامه های  اباغی در حوزه تخصصی خود پرداخت.

سخرنانی رسدار زهرایی 

در بخــش دوم آخریــن روز از هایــش، رسدار زهرایــی رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی در جمــع مدیــران اســتانی حضــور یافــت و در ســخنانی بــه ترشیــح اهــداف و اقدامــات 

انجــام شــده در بخــش محرومیــت زدایــی کشــور اشــاره و از  نقــش ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری را در کمــک بــه ســاخت پــروژه هــای مســکن محرومیــن و 

کمیتــه امــداد کــه مســئولیت آن بــه ســازمان بســیج محــول شــده اســت را مهــم ارزیابــی کردنــد.

وی در ادامه سخنان خود خواهان ایفای نقش پررنگ تر مهندسین سازمان در انجام این پروژه ها شدند.

حضور خانواده شهید مدافع حرم در هامیش 

در بخــش دیگــری از هایــش نشســت تخصصــی  مدیــران مراکــز  اســتانی  ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعــاری، از  خانــواده شــهید مدافــع حــرم مهنــدس عبدالهــی  

تجلیــل بــه عمــل آمــد.

 پــدر بزگــوار ایــن شــهید واال مقــام در ســخنانی بیــان خاطــرات و ســبک زندگــی شــهید مرتضــی عبدالهــی اشــاره کــرد کــه مــرشوح زندگــی نامــه ایــن شــهید گرانقــدر در صفحــات 

11 و 12  بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت.

برگــزاری نشســت تخصصــی مدیــران مراکز اســتانی ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معماری
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سردار سلیمانی در نشست تخصصی مدیران سازمان بسیج مهندسن عمران ومعماری:

ــاری در  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــده بس ــش ارزن نق
ــت ــتایش اس ــل س ــادی قای ــات جه خدم

ــع  ــازمان در رف ــن س ــم ای ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش ــامری ب ــران و مع ــین  عم ــیج مهندس ــازمان بس ــران س ــی مدی ــت تخصص ــلیامنی در نشس ــا س رسدار غالمرض

ــه بایســتی از  ــد ک ــاد  خدمــت دارن ــان داشــت:  مهندســین عمــران و معــامری نقــش بســیار مهمــی در عرصــه جه ــی کشــور بی معضــالت و مشــکالت عمران

ــرد. ــه نحــو احســن اســتفاده ک ــت و پتانســل آن ب همــه ظرفی

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهدســین عمــران و معــاری، رسدار رستیــپ پاســدار غامرضــا ســلیانی  ریاســت محــرم ســازمان بســیج  مســتضعفین 

در جمــع مدیــران اســتانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری حــارض شــد. 

ــا  ــه و ب ــی از اقدامــات ســازمان ارائ ــه رسدار ســلیانی گــزارش اجال ــر مقــدم ب ــه اعضــای ســازمان ضمــن خی ــه منایندگــی از کلی ــاد زاده ب ــدا  دکــر قن در ابت

ــراد منــود. ــی، ســخنانی را ای ــگاه تحول ــر ن ــد ب تاکی

ــه کنگــره شــهدای مهندســی اشــاره کــرد و افــزود: در دوران هشــت ســال  مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری در ادامــه  ســخنان خــود ب

ــل ســازی نقــش  ــع دفاعــی و مهندســی راه ســازی و پ ــژه صنای ــه وی ــف ب ــا در حــوزه هــای مختل ــا، مهندســان م ــن تحریمه ــی و در ســخت تری ــگ تحمیل جن

برجســته ای ایفــا کردنــد و حداقــل کاری کــه میتوانیــم در ایــن عرصــه داشــته باشــیم ایــن اســت کــه یــاد و نــام شــهدا گرامــی داشــته و آنــان را  الگــوی خــود 

و نســل جــوان نخبــه بخصــوص قــرش مهندســی جامعــه معروفــی مناییــم.  وی در پایــان ســخنان خــود، بهبــود عملکــرد کارگروههــا و تعامــل بادســتگاه هــای 

دولتــی در راســتای سیاســت هــای اباغــی را از اقدامــات مهــم ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری در دوره مدیرتــی جدیــد برشــمرد.

ــق  ــکن مناط ــاخت مس ــین در س ــم مهندس ــیار مه ــش بس ــان نق ــه بی ــه، ب ــن جلس ــور در ای ــندی از حض ــراز خرس ــن اب ــلانی ضم ــپ س ــه رسدار رستی در ادام

ــن  ــور ضم ــران رسارس کش ــین عم ــر مهندس ــه بیش ــذاری هرچ ــر اثرگ ــاری ب ــران و مع ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــت و از ریاس ــاره داش ــروم اش مح

ــاد علمــی و تخصصــی در حــل  ــن نه ــا در رفــع مشــکات و معضــات مســکن کشــور، خواســتار اســتفاده بیشــر از پتانســیل ای ــده آنه ســتایش از  نقــش ارزن

ــد. معضــات کشــور ش

در ایــن دیــدار صمیمــی، تعــدای از مدیــران ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعــاری بــه ارائــه نظــرات و برخــی معضــات در اســتان هــای متبــوع خــود 

اشــاره کردنــد.

در پایــان ایــن مراســم، از شــش اســتان مازنــدران ، خوزســتان، اصفهــان، کرمانشــاه، ایــام و قــم بــه دلیــل عملکــرد مناســبت در طــرح ارشاف و عمــران روســتا 

از رسدار ســلیانی لــوح تقدیــر دریافــت منودنــد. 

ــل  ــن ســاله حضورشــان در مســند ریاســت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری تجلی ــاس زحــات چندی ــه پ ــدس ایلخــان ب ــن از زحــات مهن همچنی

شــد.
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در دیدار رییس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد

 توسعه همکاری های دو جانبه در دستور کار قرار می گیرد
و  مدیــره  هیــأت  رییــس  فرهــادی  عیســی 

بــا  انزلــی  آزاد  مدیرعامــل ســازمان منطقــه 

دکــر محســن قنــادزاده رییــس ســازمان بســیج 

ــدار و  مهندســین عمــران و معــامری کشــور دی

ــرد. ــو ک ــت و گ گف

بســیج  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 

مهندســین عمــران ومعاری،دکــر قنــاد زاده  

رییــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

معــاری کشــور بــا دکــر  فرهــادی رییــس 

هیــأت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه 

آزاد انزلــی دیــدار و گفــت و گــو کــرد.

ــزون  ــدی مح ــدس عاب ــه مهن ــدار ک ــن دی در ای

مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

معــاری  گیــان  حضــور داشــتند دو طــرف در 

ــه در  ــای دو جانب ــکاری ه ــش هم ــه افزای زمین

زمینــه گســرش زیرســاخت هــای نــرم افــزاری و 

ســخت افــزاری بــه منظــور توســعه  منطقــه آزاد 

ــد. ــادل نظــر کردن ــی تب انزل

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی بــا بیــان فراینــد افزایــش و کاهــش محــدوده ایــن منطقــه ظــرف ســالهای اخیــر و مشــکات پیــش آمــده بــرای جــذب رسمایــه گــذار بــه 

دلیــل محدودیــت اراضــی، ظرفیــت هــا و توامننــدی هــای منطقــه متبــوع خــود در حــوزه هــای مختلــف بنــدری، تزانزیــت کاال، تولیــد و فــرآوری محصــوالت مختلــف صنعتــی 

و کشــاورزی را بــرای اقتصــاد ملــی حائــز اهمیــت ارزیابــی منــود و گفــت: یکــی از بزرگریــن مزیــت هــای منطقــه آزاد انزلــی نزدیکــی بــه نقــاط پرتراکــم جمعیتــی کشــور در 

منطقــه شــال و شــال غــرب ایــران اســامی و پایتخــت کشــور بــه عنــوان ظرفیــت هــای جــذب گردشــگر، تأمیــن مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی و افزایــش توامننــدی هــای 

صادراتــی برشــمرد.

وی بــا ارائــه تحلیلــی از جایــگاه و نقــش منطقــه آزاد انزلــی در توســعه مــراودات کشــورمان بــا کشــورهای حــوزه دریــای خــزر و اوراســیا بــه دلیــل نزدیکــی و دارا بــودن ارتباطــات 

کاری، اضافــه کــرد: عــاوه بــر وجــود دو بنــدر کاســپین و انزلــی در محــدوده ایــن منطقــه در منطقــه آزاد انزلــی در حــدود ۲۰ هــزار نفــر مشــغول بــه کار بــوده و از ۱۶۰ واحــد 

تولیدی-صنعتــی ایــن منطقــه ۹۸ درصــد مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند؛ در نتیجــه بــه عنــوان یکــی از مهمریــن کانــون هــای کســب و کار و ظرفیــت هــای توســعه همــه 

جانبــه اســتان گیــان، طــرح توســعه محــدوده ایــن منطقــه در دســتور کار اســتان قــرار دارد تــا بــا الحــاق شــهرک هــای صنعتــی، و رونــق فضــای کســب و کار از طریــق بهــره 

منــدی از مزایــا و معافیــت هــای منطقــه آزاد انزلــی، ۳۰ هــزار نفــر بــر ظرفیــت اشــتغالزایی موجــود آنهــا افــزوده شــود.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی بــا بیــان گســره و تنــوع ســاخت و ســازهای ایجــاد شــده و در حــال ســاخت در ایــن منطقــه خواســتار همــکاری بــا بســیج مهندســین 

کشــور در حــوزه هــای نظارتــی و مشــاوره ای شــد.

در ادامــه رییــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری کشــور بــا ارائــه گزارشــی از ســاختار، روندهــای کاری و توامننــدی هــای ســازمان متبــوع خــود، و عضویــت حــدود 

۶۰ هــزار نفــر بســیجی در ایــن نهــاد؛ اظهــار داشــت: مهمریــن کارکردهــای مــا مطالبــه گــری و تســهیل گــری پروژههــای دولتــی و کمــک بــه رفــع مشــکات بخــش اجرایــی اســت 

و در همیــن راســتا حضــور فعالــی در طــرح هــای ســاخت مســکن، مباحــث عمرانــی، زیــر ســاخت مســکن روســتایی و جهــاد آبرســانی داشــته و مشــارکت در طــرح نهضــت ملــی 

مســکن نیــز در حــال نهایــی شــدن اســت.

وی بــا اســتقبال از کمــک و خدمــت رســانی در منطقــه آزاد انزلــی گفــت: از ســوی دیگــر بــه دنبــال اجــرای طــرح ایجــاد روســتاهای الگــو در مناطــق مختلــف کشــور بــه منظــور 

رفــع مســائل زیرســاخت هــای عمرانــی، اقتصــادی، اشــتغال روســتایی و فرهنگــی؛ معکــوس کــردن مهاجــرت در روســتاهای کشــور هســتیم، چراکــه بخــش قابــل توجهــی از اقتصاد 

کشــور در روســتاها شــکل گرفتــه و از ظرفیــت هــای خوبــی برخــوردار مــی باشــند، در نتیجــه حضــور روســتائیان در مناطــق روســتایی مســتلزم وجــود زیرســاخت هــای الزم و 

اتصــال اقتصــاد روســتا بــا مناطــق شــهری و اقتصــاد کشــور بــوده تــا نــه تنهــا مهاجرتــی صــورت نگرفتــه بلکــه شــاهد اســتقبال و حضــور نیروهــای کار در ایــن مناطــق باشــیم.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی بــا ارائــه تحلیلــی از اهمیــت تکمیــل راه آهــن رشــت- بنــدر کاســپین ترصیــح کــرد: بــا اتصــال منطقــه آزاد انزلــی بــه شــبکه ریلــی کشــور 

نــه تنهــا بنــادر جنوبــی کشــورمان از طریــق خطــوط ریلــی بــه ایــن منطقــه و دریــای خــزر متصــل مــی شــوند بلکــه زمینــه فعــال ســازی عملــی کریــدور شــال-جنوب، توســعه 

ترانزیــت بیــن کشــورهای حــوزه اوراســیا و جنــوب خلیــج فــارس و اقیانــوس هنــد نیــز فرآهــم مــی شــود و ایــن در حالــی اســت کــه علــی رغــم ظرفیــت تخلیــه و بارگیــری حــدود 

۱۵ میلیــون تنــی بنــدر کاســپین، بــه دلیــل تکمیــل نبــودن زیرســاخت هــای ریلــی و بنــدری، از دو میلیــون تــن آن اســتفاده مــی شــود.

در ادامــه دکــر قنــاد زاده بــا اشــاره بــه مزیــت هــای رقابتــی منطقــه آزاد انزلــی در زمینــه توســعه روابــط اقتصــادی کشــورمان بــا کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر و اوراســیا و 

بــا توجــه بــه وضعیــت نامطلــوب جاده هــای کشــور و همچنیــن هزینــه بــاالی حمــل و نقــل جــاده ای، در صــورت توســعه حمــل و نقــل ریلــی، می تــوان شــاهد فعالیــت نویــن 

لجســتیکی در گلوگاه هــای اقتصــادی بــود بــه نوعــی کــه در صــورت اتصــال بنــدر کاســپین بــه راه آهــن رسارسی عــاوه بــر ایجــاد ارزش افــزوده بــرای اقتصــاد منطقــه ایــن بنــدر 

می توانــد بــه عنــوان یــک بنــدر نســل ســوم در کریــدور شــال-جنوب نقــش آفرینــی کنــد

گفتنــی اســت در پایــان رییــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری کشــور بــا همراهــی معاونیــن بنــدری و عمرانــی ســازمان از زیرســاخت هــا و امکانــات موجــود و 

در حــال احــداث مجتمــع بنــدری کاســپین بازدیــد بــه عمــل آورد.



دکتر قنادزاده در  نشست هم افزایی گروه های جهادی عمران و معماری

کنگره شهدای مهندس بایستی به بهترین شکل برگزار شود
جلســه هــم افزایــی رزمایــش گــروه هــای جهــادی تخصصــی عمــران و معــامری و 

ــی  ــع حــرت ول ــدس در مجتم ــره بزگداشــت شــهدای مهن ــای کنگ ــی ه هامهنگ

عرص)عــج( ســازمان بســیج مســتضعفین برگــزار شــد. 

ــن  ــاری،در اولی ــران و مع ــین عم ــانی بســیج مهندس ــگاه اطــاع رس ــزارش پای ــه گ ب

جلســه هم افزایــی رزمایــش گروه هــای جهــادی تخصصــی عمــران و معــاری و 

هاهنگی هــای کنگــره بزرگداشــت شــهدای مهنــدس در محل ســازمان بســیج  اقشــار 

برگــزار شــد.

ایــن جلســه پــس از تــاوت آیاتی از کام الله مجید با ســخنان محســن قنــاد زاده رئیس 

ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری ســازمان بســیج بــا توضیــح مأموریت ها 

و تکالیــف ایــن ســازمان در دو زمینــه رزمایــش گروه هــای جهــادی در اســفندماه ســال 

جــاری و کنگــره شــهدای مهنــدس آغاز شــد.

ســپس حجت االســام نصیــری دبیــر کنگــره توضیحاتــی را در رابطــه  بــا برگــزاری ایــن 

کنگــره ارائــه منــود و افزود: مشــورت، مســتندنگاری، تولیــد محتوا بــا موضوعاتی نظیر 

بــازی بــرای گســرش و فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه بایــد در صــدر فعالیت هــای ایــن 

کنگــره قرار داشــته باشــد.

پــس از دبیــر کنگــره، یونــس پاینــده  ثبت نظرات فعــاالن این حــوزه را قدمــی کاربردی 

در راه برگــزاری ایــن رزمایــش و کنگــره دانســت و از خــروی مســئول مرکــز بســیج 

راه آهــن کشــور خواســت تــا نقطه نظــرات خــود را در ایــن زمینــه بیــان منایــد.

ــد ایــن کنگــره می توانــد در  خــروی اظهــار کــرد: گفتان ســازی، پیــش از آغــاز رون

بهبــود کیفــی و کمــی ایــن برنامــه کمــک شــایانی را منایــد و دراین رابطه بایــد ارتباط با 

بنیــاد شــهید و دریافــت بانــک اطاعــات ایــن شــهدا را از ایــن کانال مدنظر قــرار دهیم 

تــا بتوانیــم پــس از کنگــره ایــن اطاعــات را در قالــب کتــاب در دســرس عمــوم مــردم 

قــرار دهیــم و در کنــار ایــن اقدامــات مهــم اســت کــه بــه تولیــد تاریخــی شــفاهی در 

کنــار مستندســازی آثــار ایــن شــهدا را هــم در دســتور کار کنگــره قــرار دهیــم.

شــوهانی مدیــر مرکــز بســیج مهندســین اســتان کرمانشــاه در ایــن زمینــه گفــت: اثرگــذاری روی مخاطــب در چنیــن برنامه هایــی بســیار مهم اســت و باید توجه داشــته باشــیم تــا روند 

کنگــره شــهدای مهنــدس بــرای مخاطبیــن تکــراری و کســل کننده نشــود و در کنــار اطاع رســانی از طریــق صداوســیا شــبکه های اجتاعــی و فضــای مجــازی را هــم برای اطاع رســانی 

فعــال کنیم.

قدیریــان مســئول بســیج هوانــوردی کشــور نیــز در ایــن زمینــه گفــت: تبلیــغ پیــش از موعــد دررابطه بــا ایــن برنامــه بســیار اهمیــت دارد و باتوجه بــه تشــابه بیــن نحــوه برگــزاری 

یادواره هــا و کنگره هــا نیــاز اســت کــه در برگــزاری ایــن برنامــه نــوآوری و خاقیــت تبدیــل بــه رونــدی شــود کــه بــر جذابیــت ایــن کنگــره بیفزایــد.

قنــاد زاده نیــز در تأکیــد گفته هــای حارضیــن گفــت: نظــرات دوســتان بایــد جمع بنــدی شــود تــا پــس از اجــاع بــه یک نتیجــه کلــی بــرای پیش بینی هــای الزم در راســتای برگــزاری این 

کنگــره دســت پیــدا کنیــم و چــون کار متعلــق بــه شهداســت حتــاً خــود ایــن عزیــزان هم مــا را در برگــزاری بهــر این کنگــره کمک خواهنــد کرد.

محمــد باجــاالن مناینــده فضــای مجــازی نیــز دراین رابطــه گفــت: در کنــار اطاع رســانی های رســانه ای بهــر اســت کنگــره شــهدای مهنــدس، آی تــی محــور باشــد و مثل ســنوات گذشــته 

جمــع آوری اطاعــات شــهدا زمــان بــر نشــود و بــا اســتفاده از ظرفیــت موجــود در بســیجان در حوزه هــای مختلــف از جملــه بســیج دانشــجویی و اســاتید و کارگــری و ســایر حوزه هــا 

هــر فــرد بــه نیابــت از یــک شــهید نســبت بــه جمــع آوری آثــار شــهیدی خــاص از شــهدای مهنــدس اقــدام کند.

وی ادامــه داد: فضــای مجــازی هــم ایــن تــوان را دارد کــه در بســر آی تــی امکاناتــی از جملــه ســایت و یــا اپلیکیشــنی مرتبــط را در اختیــار ایــن عزیــزان گــذارد تــا بــر بســر نــت همــه 

ایــن عزیــزان بتواننــد مــن، فیلــم و عکــس و صوت هــای جمع آوری شــده را از طریــق نــت یــا اپلیکیشــن بارگــذاری کننــد تــا به رسعــت ایــن بانــک اطاعــات شــهدای مهنــدس تکمیــل و 

در کنگــره مورداســتفاده قــرار بگیرد.

وی توضیــح داد: ایــن امــکان وجــود دارد تــا ایــن بانــک اطاعــات را از طریــق کــد کیــو آر در اختیــار عمــوم قــرارداد و یــا بــر مــزار ایــن عزیــزان قــرارداد تــا بــا اســکن ایــن کــد همــه آثــار 

و خاطــرات ایــن شــهدا در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد. باجــاالن گفــت: معاونــت فضــای مجــازی ایــن آمادگــی را دارد تــا بــا نــرش و جریان ســازی تأثیــر ایــن کنگــره در فضــای مجــازی را 

تشــدید کنــد تــا فرهنــگ شــهدای مهنــدس در جامعــه و از طریــق فضــای مجــازی بهــر دیده شــود.

پــس از باجــاالن، قنــاد زاده مثال هایــی در مــورد شــهید چمــران زد و الگوســازی از شــهدایی مثــل ایشــان را به عنــوان شــهدای شــاخص مهــم دانســت و نجفی مســئول بســیج مهندســی 

اســتان قــم تأکیــد کــرد براین اســاس بایــد بــر وصیت نامــه ایــن شــهدا تکیــه کــرد و اقداماتــی را نیــز از طریــق پویــش طراحــی یادمــان ایــن شــهدا دنبــال منــود و از ظرفیــت باغ مــوزه 

شــهدا و یــا پیگیــری ایــن طرح هــا به صــورت مســابقه نیــز اســتفاده کــرد.

در انتهــای ایــن جلســه حســین زاده و پــور بهرامی مســئولین بســیج مهندســین در اســتان مازنــدران و خوزســتان نقطه نظرات خــود را بیان کردنــد و مهندس افشــار مناینــده وزارت راه و 

شهرســازی از تجربیــات موفــق قبلــی در ایــن زمینــه ســخن گفــت و جلســه بــا جمع بنــدی دکــر محســن قنــاد زاده از کنگــره شــهدای مهنــدس و رزمایــش گروه هــای جهــادی بــه پایان 

رســید و مقــرر شــد نتایــج ایــن جلســه به صــورت کتبــی بــا ســایر زیرمجموعه هــا بــه اشــراک گذاشــته شــود و دســتورالعملی تهیــه و بــه همه مجموعه هــای این ســازمان ارســال گــردد.
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دکتر قنادزاده در بازدید ستادی خود از استان تهران

ــتان  ــر اس ــین خی ــن مهندس انجم
ــود ــدازی ش ــریعا راه ان ــران س ته

دکــر قنــادزاده در جمــع مســئولین و مدیــران نواحــی کانــون بســیج مهندســین عمــران و 

معــامری اســتان تهــران خواســتار راه انــدازی هرچــه رسیعــر کارگــروه هــای هفتگانــه و 

انجمــن مهندســین خیــر شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان تهــران، در 

تاریــح 19 مــرداد 1401 دکــر قنــادزاده و هیئــت همــراه بــا حضــور در شهرســتان پاکدشــت 

و باقــر شــهر از نزدیــک بــا خدمــات انجــام شــده  توســط مهندســین بســیجی ایــن ســازمان، 

آشــنا شــد. در ایــن بازدیــد  مدیــران کانــون نواحــی  ضمــن ارائــه گــزارش از اقدامــات انجــام 

شــده بــه بیــان کاســتی هــا و معضــات موجــود اشــاره کردنــد. پــس از ایــن  دکــر قنــادزاده 

در ســخنانی ضمــن تشــکراز زحــات انجــام شــده در ایــن مناطــق خواســتار تشــکیل و راه انــدازی و اجــرای کامــل کارگــروه هــای هفتگانــه در ســطح اســتان شــد.

وی  همچنیــن راه انــدازی انجمــن مهندســین خیــر اســتان تهــران را از اولویــت هــای ســازمان برشــمرد و از مســئولین نواحــی کانــون  خواســتار فعالیــت هرچــه رسیعــر ایــن 

انجمــن شد.مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری درادامــه ســخنان خــود  پیگیــری و اجــرای طــرح عمــران روســتا و همچنیــن راه انــدازی هیــات اندیشــه ورز 

اســتان را از دیگــر اقدامــات الزم برشــمرد. در پایــان ایــن بازدیــد یــک روزه جلســه ای بــا حضــور معــاون هاهنــگ کننــده ســپاه سیدالشــهدا )ع( و دکــر قنــادزاده در راســتای 

همــکاری هــای هرچــه بهــر  برگــزار شــد.

بازدید دکتر قنادزاده از مناطق سیل زده استان کرمان
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معامری با حضور در شهرستان های رفسنجان و شهربابک از مناطق سیل زده این دو شهرستان بازدید منود.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان کرمــان، دکــر قنــادزاده بــه اتفــاق مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری ســپاه 

ثاراللــه اســتان کرمــان از مناطــق ســیل زده شهرســتان هــای رفســنجان و شــهربابک بازدیــد منودنــد در ابتــدا، جلســه بــا حضــور فرمانــدار و فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج 

شهرســتان رفســنجان و مســئولین ادارات آبفــا، بنیــاد مســکن، راهــداری و شــهرداری رفســنجان در محــل ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان جلســه ای برگــزار و مســئولین 

شهرســتان در خصــوص میــزان خســارات واقدامــات انجــام گرفتــه در موضوعــات تخصصــی آب، راه و مســکن در ســطح شــهر و روســتا گزارشــی ارایــه منودنــد بعــد از ایــن 

توضیحــات،  دکــر قنــادزاده در خصــوص اســتفاده حداکــری از همــه ظرفیــت هــا جهــت کــم منــودن مشــکات مــردم مطالبــی را بیــان منــود و از مناطــق خســارت دیــده شــهر 

رفســنجان و روســتای »کوثــر ری« و منطقــه ســیل زده شــهر »دهــج« و روســتای »خــر« شهرســتان شــهربابک بــه صــورت میدانــی بازدیــد بــه عمــل آورد.

حضور اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعامری کرمان در سیالب این شهرستان 

پــس بــارش هــای شــدید اخیــر وبــروز ســیل در اســتان کرمــان، اعضــای ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری بــا حضــور میدانــی در مناطــق ســیل زده اقــدام بــه ارائــه 

خدمــات جهــادی کردنــد. بــا پیگیــری  دکــر ســلطانی نــژاد رییــس کارگــروه تخصصــی آب ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری ســپاه ثاراللــه اســتان کرمــان و حضــور 

میدانــی اعضــای ســازمان بســیج مهندســین عمــران و مدیریــت جهــادی مهنــدس عبدیــان مدیــر کل رشکــت مهندســی آب و فاضــاب اســتان، اکــر خســارات ناشــی از ســیل 

اخیــر برطــرف و آب بیشــر مناطــق شهرســتان هــای در گیــر ســیل  وصــل شــد.

دکر قناد زاده در ادامه حضور خود  در شهرستان جهرم  با فعالیت های تخصصی کانون بسیج مهندسین عمران و معامری این شهرستان آشنا شد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان فــارس،  دکرقنــاد زاده بــه همــراه مهنــدس نیــازارع، مســئول ســازمان بســیج عمــران ومعــاری  اســتان 

فارس،مهنــدس  پاینــده مســئول فرهنگــی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری عمــران کشــور ضمن حضــور در هیــات نخبــگان واندیشــه ورز کانون عمــران ومعــاری جهرم که 

باحضــور فرمانــده ناحیــه جهــرم ،رسهنــگ احمــدی برگــزار شــد، در جریــان اجــرای طــرح هــای تخصصــی ونقطــه نظــرات مجمــع نخبــگان عمــران شهرســتان قــرار گرفتنــد.

درایــن نشســت  مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری کشــور عنــوان کــرد : تــاش خواهد شــد با انعقــاد تفاهم نامه ای  فی ما بین ســازمان وســازمانهای بســیج ســازندگی 

ومهندســی ســپاه ، همچنیــن ســازمان های متناظــر ماموریــت در دولــت ، ظرفیــت هایــی را بــرای تاثیــر توامنندی هــای عمرانــی بســیجیان مهنــدس و رشکــت هــای مهندســین بســیجی در 

حــوزه هــای جــاری عمرانــی ایجــاد منایند.

وی همچنیــن بیــان داشــت یکــی از ماموریــت هــای اصلــی ســازمان ،طــرح بســیج عمــران روســتا مــی باشــد کــه بنــا داریــم ۳۰ روســتا بــه عنــوان الگــو در۳۰ اســتان جهــت ایجــاد ظرفیت 

هــای الزم ،رشــد و ایجــاد اشــتغال پایــدار باهمــکاری حــدود ۱۷ نهــاد وســازمان درنظــر بگیریــم کــه کانون هــای بســیج عمــران ومعــاری شهرســتان بایــد بــه عنــوان رکــن مطالبــه گــر، 

هاهنــگ کننــده وناظــر اجرایــی درایــن طــرح ایفــای نقــش کنند،ایشــان باهیــات همــراه از روســتای بهجــان بخش ســیمکان جهرم بــه عنوان یکــی از روســتاهای هــدف این طــرح بازدید 

کردند.دکــر قنــاد زاده ضمــن ایــن ســفر یــک روزه از رشکــت تخصصــی مرصوص،وکارگــروه مســکن کانــون بســیج عمــران شهرســتان نیــز بازدیــد کــرد  و ضمــن تاکیــد بــر گســرش چنیــن 

توامنندی هــای تاکیــد داشــت از چنیــن رشکــت هایــی بــرای واگــذاری پــروژه هــای عمرانــی دفــاع خواهنــد کــرد.

بازدیــد ریاســت ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری کشــور از رونــد فعالیــت 
طــرح هــای تخصصــی وعمرانــی کانــون بســیج عمــران ومعمــاری شهرســتان جهــرم
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دکتر قنادزاده در جمع مدیران استان فارس:

یــادواره شــهدای مهنــدس اســتان هــا،  مقدمــه کنگــره ملــی 
اســت 

 رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــامری گفــت: یــادواره شــهدای مهنــدس در اســتان ها در راســتای برگــزاری کنگــره ملــی شــهدای مهنــدس در ســال ۱۴۰۳ 

مــورد توجــه باشــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان فــارس، محســن قنــادزاده در جلســه هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران 

و معــاری اســتان فــارس بــر چابــک بــودن هیئــت اندیشــه ورز تاکیــد کــرد و اظهارداشــت: ترکیــب ایــن هیئــت بایــد از بدنــه دانشــگاهی، علمــی و اجرایــی اســتان در 

کنــار مدیــران دســتگاه های متولــی باشــد و وجــود افــراد متخصــص در حــوزه اجتاعــی و فرهنگــی در کنــار متخصصیــن حــوزه عمــران و معــاری از رضوریــات هیئــت 

اندیشــه ورز اســت.

وی ادامــه داد: ترکیــب برخــی کارگروه هــا و اضافــه شــدن کارگــروه محیــط زیســت بــه کارگــروه آب در اولویــت تصمیــات کشــوری هیئــت اندیشــه ورز اســت کــه در 

اولیــن فرصــت بــه اســتان ها نیــز ابــاغ خواهــد شــد؛ مطالبــات کارگروه هــا بایــد اولویت بنــدی شــده و از دســتگاه های اجرایــی اســتان مطالبــه و منتــج بــه نتیجــه شــود.

قنــادزاده اضافــه کــرد: کارگروه هــای اســتانی می تواننــد از ظرفیــت کارگروه هــای تخصصــی ملــی هــم بــرای پیگیــری مســائل و مطالبــات اســتان فــارس بــا دســته بندی 

مطالعــات احصــاء شــده اســتفاده کننــد.

وی بــا تأکیــد بــر نــگاه تحولــی در مدیریــت جدیــد ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اظهــار داشــت: ایــن نــگاه تحولــی بــا توجــه بــه تدویــن اســراتژی ســازمان 

بــه بررســی وضــع موجــود و تدویــن برنامه هایــی جهــت رســیدن بــه وضــع مطلــوب امکان پذیــر اســت.

اولویت بنــدی مشــکات روســتاها در طــرح عمــران روســتا از دیگــر مــواردی اســت کــه مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری کشــور بــه آن اشــاره کــرد 

و افــزود: تــاش بــرای اینکــه در هــر اســتان، روســتایی بــه نــام روســتای الگــو و منونــه  ایرانــی اســامی در نظــر گرفتــه شــده و حــل متــام مشــکات روســتا در عرصه هــای 

مختلــف زیرســاختی، فرهنگــی و اجتاعــی، آموزشــی و تربیتــی، بهداشــت و ســامت و اشــتغال و معیشــتی را در دســتور کار قــرار دهــد از اولویت هــای اصلــی جهــت 

برنامه ریــزی ســازمان بســیج عمــران و معــاری اســت.

وی گفــت: اســتفاده از رسمایــه علمــی و دانــش بنیانــی هــر اســتان کــه در دانشــگاه ها و مراکــز مرتبــط بــا عمــران و معــاری وجــود دارد بــرای ارتقــای ســطح دانــش و 

اســتفاده از ظرفیــت و رسمایه هــای دانشــی فــارس، در برنامه ریزی هــای اســتان بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

ــه نحــو احســن  ــرای برنامه هــای راهــردی اســتان ب ــان ب ــت دانشــجویان و فارغ التحصی ــرد و از ظرفی ــت ک ــه علمــی مهندســین را تقوی ــد بنی ــه داد: بای ــادزاده ادام قن

اســتفاده شــود.

مســئول ســازمان بســیج عمــران و معــاری کشــور، برنامه ریــزی بــرای برگــزاری یــادواره شــهدای مهنــدس اســتان در راســتای برگــزاری کنگــره ملــی شــهدای مهنــدس در 

ســال 1403 از دیگــر مطالبــات قنــادزاده در ایــن نشســت بــود.

ــاء  ــی احص ــای تخصص ــن کارگروه ه ــه در ای ــکاتی ک ــائل و مش ــه مس ــه ب ــا توج ــتگاه ها ب ــن دس ــری از ای ــی و مطالبه گ ــتگاه های اجرای ــکاری دس ــرد: هم ــد ک وی تاکی

ــن  ــده ای ــه ش ــای مطالع ــر اولویت ه ــد از دیگ ــا، بای ــی آنه ــتگاه های اجرای ــری از دس ــتان ها و مطالبه گ ــی شهرس ــای تخصص ــه کارگروه ه ــه ب ــژه توج ــه وی ــود، ب می ش

ســازمان در اســتان باشــد.
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به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران انجام شد

ــتای  ــهدای روس ــانی ش ــرح آبرس ــاح ط ــن افتت آیی
ــهر ــور نوش ــش کج ــل بخ نیت

آییــن افتتــاح طــرح آبرســانی شــهدای روســتای نیتــل بخــش کجــور بــه همــت 

ــا حضــور  ــدران و ب ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــامری اســتان مازن

رسدار مســلمی فرمانــده ســپاه کربــال برگــزار شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان 

ــل بخــش کجــور  ــاح طــرح آبرســانی شــهدای روســتای نیت ــن افتت ــدران، آیی مازن

شهرســتان نوشــهر، بــا حضــور رسدار مســلمی فرمانــده ســپاه کربــای مازنــدران 

و هیــات همــراه ، قائــم مقــام آبفــا اســتان ، فرمانــده ســپاه شهرســتان نوشــهر 

ــئوالن  ــر مس ــازندگی و دیگ ــیج س ــه بس ــوول و  مجموع ــراه ،مس ــات هم و هی

اســتانی و شهرســتانی ، خانــواده معظــم شــهدا و  اهالــی خونگــرم روســتای نیتــل 

برگــزار شــد .

ــاری  ــامی و دهی ــورای اس ــادی ش ــای جه ــاش ه ــت و ت ــه هم ــروژه ب ــن پ ای

وگــروه هــای جهــادی، پایــگاه مقاومــت بســیج و خیریــن روســتای نیتــل، بســیج 

ســازندگی ســپاه کربــا، بســیج مهندســین عمــران و معــاری ســپاه کربــا، 

ــن  ــدران و شهرســتان نوشــهر، مجمــع خیری رشکــت آب و فاضــاب اســتان مازن

ــه مقاومــت  آبرســان کشــور، موسســه مســکن عمــران اجتاعــی بســیج و ناحی

بســیج ســپاه شهرســتان نوشــهر محقــق شــد .

ــراه  ــه هم ــی ب ــامری آذربایجان غرب ــران و مع ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس

ــانی  ــروژه آبرس ــرح پ ــی  از ط ــت آبادان ــرارگاه پیرشف ــین و ق ــون مهندس ــئول کان مس

ــد. ــد کردن ــتایی بازدی روس

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری 

آذربایجان غربــی، مهنــدس علــی دژم مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

ــون مهندســین و قــرارگاه پیرشفــت  ــه همــراه مســئول کان ــی  ب معــاری آذربایجان غرب

آبادانــی شهرســتان ماکــو از طــرح پــروژه آبرســانی روســتاهای ترکمــه، آداغــان ، هاســون 

بــزرگ و کوچــک بــه طــول ۱۵ کیلومــر جهــت همــکاری و پیگیــری طــرح بــرای اجــرا بــه 

ــد کــرد. ــد بازدی منظــور آبرســانی در مناطــق محــروم کــه مشــکل آب رشب دارن

پیگیری اجرای طرح نهضت آبرسانی در شهرستان نقده

مهنــدس دژم در دیــدار بــا رئیــس اداره آب و فاضبــاب شهرســتان نقــده از بررســی هــای 

ــن  ــروم ای ــق مح ــل آب رشب مناط ــل معض ــرای ح ــود ب ــوع خ ــازمان  متب ــی س تخضص

شهرســتان خــر داد.

 ایــن دیــدار در جهــت برنامــه ریــزی بــرای شناســایی مناطــق شــهری و  روســتایی کــه بــا 

مشــکل آب رشب مواجــه بــوده و برنامــه ریــزی بــرای تعامــات بیشــر در جهــت رفــع 

موانــع اداری  و تامیــن اعتبــار انجــام شــده اســت.

ــاه آب رشب  ــت چ ــی جه ــول بتن ــل ک ــد و تحوی ــی از خری ــدس قائن مهن

ــران  ــرح عم ــتای ط ــه و ســملقان در راس ــتان مان ــتای جــوزک شهرس روس

روســتا  خــرب داد.

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب

ــل  ــد و تحوی ــی از خری ــدس قائن ــالی، مهن ــان ش ــتان خراس ــاری اس مع

گلــو بتنــی جهــت چــاه آب رشب روســتای جــوزک شهرســتان مانــه و 

ــر داد. ــتا  خ ــران روس ــرح عم ــتای ط ــملقان در راس س

 الزم بــه ذکــر اســت چــاه آب رشب روســتای جــوزک بــه همــت دهیــاری 

۲۰ مــر حفــر گردیــده بــود. و شــورا و کمــک اهالــی روســتا بــه میــزان 

کار  دســتور  در  انتقــال  خــط  اجــرای  گــذاری  کــول  اجــرای  از  بعــد 

بــود. خواهــد 

ــرح  ــرای ط ــری اج پیگی
ــتان  ــانی در اس نهضت آبرس

ــی ــان غرب آذربایج

حــل معضــل چــاه 
آب شــیرین روســتای 
شهرســتان  جــوزک 

و ســملقان مانــه 
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ــق  ــور در مناط ــا حض ــان ب ــتان آبدان ــامری شهرس ــران و مع ــین عم ــیج مهندس ــون بس کان

ــرد. ــادی ک ــای جه ــت ه ــه فعالی ــدام ب ــتان اق ــن شهرس ــروم ای مح

ــام، گــروه  ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهدســین عمــران و معــاری اســتان ای ــه گــزارش پای ب

جهــادی کانــون بســیج مهندســین عمــران و معــاری شهرســتان آبدانــان بــا حضــور در  

ــد. ــتا منودن ــن روس ــازل ای ــداث من ــر و اح ــه تعمیی ــدام ب ــاده رساب باغ،اق ــتای دوره افت روس

تقویت طرح عمران روستا با حضور مسئولین شهرستان آبدانان 

ــتان  ــاری شهرس ــران و مع ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــادی کان ــروه جه ــه گ ــن جلس همچنی

آبدانــان بــا فرمانــده ســپاه ناحیــه جهــت  هاهنگــی و هــم افزایــی در زمینــه اجــرای طــرح 

عمــران روســتا و اســتفاده از تجربیــات و نظــرات کارشناســی مهندســان بســیجی بــرای رفــع 

ــزار شــد . ــان برگ ــت از روســتاهای شهرســتان آبدان فقــر و محرومی

 در ایــن جلســه فرمانــده ســپاه ناحیــه از اقدامــات مهندســان بســیجی تجلیــل و بــر اســتفاده 

از ظرفیــت مهندســان گــروه جهــادی  بســیج مهندســین عمــران جهــت نظــارت بــر پروژهــای 

قــرارگاه پیرشفــت و آبادانــی تاکیــد منــود.

ــتان  ــاری شهرس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــادی کان ــروه جه ــت گ فعالی
ــام  ــتان ای ــان اس آبدان

ــر روســتای  ــذاری و معاب ــر، جــدول گ ــون بســیج مهندســین شهرســتان روان ــری و همــت کان ــا پیگی ب

ــال اجراســت.   ــبزبالغ در ح س

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی مرکــز بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان کرمانشــاه ، شــوهانی 

مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان کرمانشــاه در گفتگــو بــا خرگــزاری بســیج 

بیــان داشــت:  رفــع محرومیــت و حــل مشــکات عمرانــی و زیــر بنایــی مناطــق کــم برخــوردار و روســتایی 

بــا نــگاه بــه تقویــت تولیــد و اشــتغال و پایــداری زندگــی در روســتا و حتــی بازگشــت بــه روســتا  را از 

اهــداف طــرح عمــران روســتا اســت. 

وی در ادامــه بیــان داشــت : بــه همــت کانــون بســیج شهرســتان روانــر و شــورای مشــورتی طــرح عمــران 

روســتا مشــکات روســتای فــوق الذکــر شناســایی  و سلســله برنامــه هــا و فعالیــت هــای  خدمــات رســانی 

و محرومیــت زدایــی  بــه ایــن منطقــه تــداوم خواهــد داشــت.            

ــا و  ــه کانونه ــطح کلی ــتا در س ــران روس ــرح عم ــود ط ــی ش ــاش م ــاری ت ــال ج ــزود در س ــوهانی اف ش

ــود.          ــرا  ش ــزی واج ــه ری ــه برنام ــتانهای تابع شهرس

مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعــاری خاطــر نشــان کــرد: از ظرفیــت گــروه هــای جهــادی ، 

خیریــن ،  شــورای برنامــه ریــزی و ســایر ظرفیــت هــای اســتانی و شهرســتانی بــرای تــداوم طــرح اســتفاده 

خواهــد شــد.

ــتا  ــرح عمران روس ــب ط در قال
ــورت گرفت ص

ــذاری در  ــدول گ ج
روســتای ســبزباغ 

ــاه ــتان کرمانش اس

توزیــع گوشــت قربانــی در بیــن تعــدادی از  نیازمنــدان 

ــامری  ــران و مع ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــط کان توس

ــد.  ــام ش ــان انج ــتان زنج ــده در اس ــتان خدابن شهرس

بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 

عمــران و معــاری اســتان زنجــان، 300بســته گوشــت گرم 

ــیج  ــون بس ــط کان ــدان توس ــدادی از  نیازمن ــن تع در بی

ــده در  ــتان خدابن ــاری شهرس ــران و مع ــین عم مهندس

اســتان زنجــان توزیــع  شــد.   تامیــن هزینه و تهیــه قربانی 

و توزیــع آن همزمــان بــا  عاشــورای حســینی توســط 

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــر س ــین خی مهندس

معــاری  شهرســتان خدابنــده صــورت گرفــت.

کمــک  رزمایــش  اجــرای  از  زارع  مهنــدس 

داد. خــرب  جهــرم  شهرســتان  در  مومنانــه 

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج 

ــه  ــارس، ب مهندســین عمــران و معــاری اســتان ف

ــرم  ــین جه ــیج مهندس ــر بس ــین خی ــت مهندس هم

گــرم در روز جمعــه  غــذای  پــرس  ،تعــداد۶۰۰ 

چهاردهــم محــرم، آمــاده وجهــت توزیــع بیــن 

امــداد  کمیتــه  اختیــار  در  ومحرومیــن  ایتــام 

ــت. ــرار گرف ــارس  ق ــتان ف ــی)ره( اس ــام خمین ام

بــا توجــه بــه فرارســیدن تاســوعا و عاشــورای حســینی 14 

راس گوســفند توســط کانون بســیج مهندســین عمــران و 

معــامری شهرســتان ماکــو ذبــح شــد.

 به گزارش پایگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 

مناســبت   بــه  آذربایجان غربــی،  معــاری  و  عمــران 

فرارســیدن تاســوعا و عاشورای حســینی،  ۱۴ راس گوسفند 

بــه نیــت چهــارده معصــوم  علیهــم الســام هدیه بــه روح 

پــاک و مطهــر ســقای دشــت کربــا حــرت قمــر منیــر 

بنــی هاشــم علیــه الســام ذبــح و در شــب تاســوعا بیــن 

نیازمنــدان توســط هیئت گــروه جهادی و مرکــز نیکوکاری 

خادمیــن اهــل بیــت علیهــم الســام توزیــع شــد.

300 بســته گوشــت گــرم 
ــتان  ــدان شهرس ــن نیازمن بی

ــد ــع ش ــده توزی خدابن

توزیــع 600پــرس غــذای گرم 
ــتان  ــدان شهرس ــن نیازمن بی

ــرم جه

و  گوســفند  راس   14 ذبــح 
ــای  ــن  خانواره ــع آن بی توزی
کــم برخــودار شهرســتان ماکو
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مهنــدس زارع از برگــزاری جلســه هــم اندیشــه در بــا موضــوع طــرح نهضــت ملــی مســکن خــرب 

داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان فــارس، ایــن 

ــروه مســکن بســیج  ــی کارگ ــه میزبان ــراش ب ــا حضــور جمعــی از مهندســین شهرســتان گ جلســه ب

مهندســین عمــران و معــاری  بــا همــکاری دفــر منایندگــی نظــام مهندســی گــراش برگــزار گردیــد.

در ایــن جلســه بــه موضوعاتــی از قبیــل بررســی ایــن طــرح در مرحلــه کنونــی در گــراش ، مــروری 

بــر گذشــته و  رونــد پیرشفــت طــرح ، اهمیــت مســکن بــر معیشــت  و حــل مشــکات مــردم، ســهم 

ــاری  ــن هــای ۱۳۰ و ۷۷ و ۶۰ هکت ــر زمی ــی ب ــوار، تحلیل حــدود ۵۰ درصــدی مســکن در ســبد خان

جهــت شــهرک ســازی بــرای ایــن طــرح، تحلیلــی بــر طــرح نهضــت ملــی در دو مقیــاس کشــوری 

ــه راه و شهرســازی  در  ــه رئیســی در وزارت خان ــر اســاس آخریــن جلســه آیــت الل و شهرســتانی ب

مقیــاس شهرســتانی بــر اســاس آخریــن مصوبــات شــورای مســکن در فرمانــداری مــورد بررســی قــرار 

گرفــت.

زارع در ادامــه خاطــر نشــان کــرد:   بررســی موانــع و مشــکات طــرح، تحلیلــی بــر مولفــه هــای ســاخت در پــروژه، اهمیــت اســتفاده از ظرفیــت هــای بومــی، اهمیــت 

انتخــاب رئیــس جدیــد بــا کفایــت بــرای بنیــاد مســکن بــه عنــوان متولــی اجــرای طــرح، ظرفیــت هــا و راه حــل جهــت تریــع در رونــد کار و اســتفاده از فنــاوری هــا و 

ســازه هــای نویــن در ســاخت و در نهایــت موضــوع تراکــم بــرای ایــن مجموعــه مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفــت. 

به همت کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان گراش  صورت گرفت

جلســه هــم اندیشــی در خصــوص طــرح 
نهضــت ملــی مســکن  در اســتان فــارس 

ــه  ــن الل ــدار عی ــگ پاس ــور رسهن ــا حض ــاملی  ب ــان ش ــتاندار خراس ــی اس ــاون عمران ــاملی و مع ــان ش ــین خراس ــیج مهندس ــازمان بس ــن س ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه

ــد. ــد ش ــتانداری منعق ــل اس ــاملی در مح ــاملی ش ــان ش ــتانداری خراس ــی اس ــاون عمران ــیدی مع ــتان و رش ــپاه اس ــده س ــین فرمان ــی جانش حامت

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان خراســان شــالی، قائنــی مســئول بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان  

در گفتگــو بــا خرگــزاری بســیج،  هــدف از انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه را گســرش همــکاری جهــت نظــارت بــر پــروژه هــای عمرانــی و اســتفاده متقابــل از ظرفیــت هــا، 

و امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری یکدیگــر عنــوان کــرد.

ــد ایــن موضــوع را معاونــت  ــه ایجــاد دولــت اســامی مــی باشــد و کلی ــه منظــور کمــک ب همچنیــن قائنــی افــزود ایــن تفاهــم نامــه در راســتای گام دوم انقــاب ب

عمرانــی اســتانداری زده اســت و بســیج هــم بــا شــعار »بســیج پــاره تــن مــردم« در تــاش بــرای خدمــت رســانی بــه مــردم و دولــت مــی باشــد.

وی در ادامــه اخاطــر نشــان کــرد در ادامــه گام دوم انقــاب در صــدد پیــاده ســازی الگــوی جهــادی بــرای اجــرای پــروژه هــا بــا همــکاری دســتگاه هــای اجرایــی 

ــتیم. هس

انعقــاد تفاهــم نامــه همکاری اســتانداری خراســان شــمالی و ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معماری اســتان 
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پنجمیــن جلســه هیــات اندیشــه ورز ســازمان در دفــر  معــاون هامهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 

اصفهــان و بــا موضــوع کمــک بــه تحقــق دولــت اســالمی برگــزار شــد.

ــان،  ــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری اســتان اصفه ــزارش پای ــه گ ب

ــات  ــکات و معض ــا، مش ــدگاه ه ــان دی ــه بی ــه ورز ب ــات اندیش ــای هی ــدا اعض ــه ابت ــن جلس در ای

ــن  ــات، قوانی ــری از فســاد و تخلف ــی شــهر، جلوگی و پیشــنهادات خــود در خصــوص مســائل عمران

ــزاری  ــگری، برگ ــق گردش ــاختان، رون ــرژی در س ــرصف ان ــازی م ــه س ــاختان، بهین ــه س ــوط ب مرب

ــد. ــتایی و ..  پرداختن ــهری و روس ــت ش ــنواره مدیری جش

همچنیــن، اســتقبال از نظــرات نخبــگان و دلســوزان، گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه 

موضوعــات عمرانــی اســتان، مســئله از جملــه محورهــای بیانــات دکــر زینلیــان در ایــن جلســه هــم 

اندیشــی بــود.

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد

جلســه هیــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان اصفهان 

جلســه  هیــات اندیشــه ورزی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

ــا حضــور اعضــاء هیئــت اندیشــه ورز در محــل  معــامری اســتان  ب

ســالن جلســات ســاختامن نظــام مهندســی اســتان برگــزار گردیــد. 

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 

معــاری اســتان همــدان، در ابتــدای جنــاب مهنــدس عاطــف مســئول 

ــد  ــوش آم ــن خ ــتان ضم ــاری  اس ــران و مع ــین عم ــیج مهندس بس

ــی  ــراد حــارض موضــوع اصل ــی اف ــی و تشــکر از اعضــاء و معرف گوی

جلســه را بیــان منــود و عنــوان منــود کــه کنگــره 8000 شــهید اســتان 

همــدان در ســال 1402 برگــزار خواهــد شــد ونیــز بــا توجــه بــه ابــاغ 

ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــاری مبنــی بــر اینکــه هــر 

قــرش تخصصــی مــی بایســت یــادواره شــهدای قــرش خــود اجــرا منایــد، 

یــادواره شــهدای قــرش مهندســین  کــه تاریــخ آن مصــادف بــا هفتــه 

اول اســفند و روز مهنــدس خواهــد بــود هــم برگــزار خواهــد شــد.

ــه ورز  ــت اندیش ــس هیئ ــب رئی ــی نائ ــدس نگین ــن ، مهن ــس از ای پ

زنــده نگــه داشــن یــاد و نــام شــهداء را وظیفــه ای دانســت کــه بــر 

ــادواره  ــه برگــزاری ی ــه تشــکیل ســه کمیت عهــده همــه اســت. وی  ب

ــخصیت  ــد.2-کمیته علمی:ش ــد ش ــرش خواه ــاپ و منت ــی چ ــه در کتاب ــهدا و...( ک ــار ش ــه، آث ــی نام ــتندات، زندگ ــار تخصصی،مس ــق) آم ــن مصادی ــه تعیی ــود:1 -کمیت ــاره من اش

شــهداء،نقش شــهداء در انقــاب و گام دوم انقــاب 3-کمیتــه اجرایــی: اجــرای یــادواره کــه برعهــده 3 عضــو اصلــی ایــن مراســم )بســیج مهندســین،نظام مهندســی و دانشــگاه 

ــود. ــی همــدان( خواهــد ب صنعت

ــادواره شــهدای مهنــدس از ســال 1400 توســط برخــی از دانشــجویان  ــان داشــت :  برگــزاری ی ســپس دکــر رضایــی واال مســئول امــور فرهنگــی دانشــگاه صنعتــی همــدان  بی

دانشــگاه صنعتــی مطــرح گردیــد . هــدف از برگــزاری ایــن یــادواره الگوســازی بــرای دانشــجویان نســل جدیــد اســت . برخــی از مقدمــات اجــرای یــادواره )برگــزاری منایشــگاه، 

آمــاده ســازی لوگــوی یــادواره ، راه انــدازی ســایت یــادواره و... (انجــام شــده اســت. دانشــگاه صنعتــی همــدان آمادگــی دارد تــا بــه عنــوان دبیرخانــه یــادواره شــهدای مهنــدس 

انجــام وظیفــه منایــد. دیــدار بــا خانــواده شــهداءمهندس و جمــع آوری مســتندات از اصلــی تریــن امــور مربــوط بــه مقدمــات قبــل از یــادواره اســت. انتشــار کتــاب ، انتشــار کتــاب 

صوتــی ، بازدیــد از مراکــز صنعتــی مرتبــط بــا جنــگ و شــهداء ماننــد قــرارگاه خاتــم از پیشــنهادات دانشــگاه صنعتــی مــی باشــد.

آقــای کرمــی مســئول حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس  ســپاه اســتان بــا اشــاره بــه برگــزاری کنگــره  8000  شــهید اســتان در ســال 1402 عنــوان داشــت هــر یــادواره ای کــه 

تعــداد شــهدای آن بیــش از 1000 شــهید باشــد عنــوان کنگــره را خواهــد داشــت در غیــر ایــن صــورت مراســم کمــر از آن یــادواره تلقــی مــی شــود. از مقدمــات اجــرای یــاد واره 

مــی تــوان بــه نامگــذاری اماکــن بــه نــام شــهداء ،ســاخت املانهــا ، تبدیــل گنجبنــه و مــوزه از آثــار شــهداء، تولیدکتــاب و فیلــم از مســتندات و آثــار شــهداء ، راه انــدازی ســایت ، 

دیــدار و رسکشــی از خانــواده شــهداء ، اهــداء هدایــای مشــرک بــه خانــواده هــای شــهداء و... اشــاره منــود. وی پیشــنهاد منــود ذیــل ایــن یــادواره هــا خدمــات تخصصــی هــر قــرش 

بــه مــردم نیازمنــد و برگــزاری اردو هــای جهــادی بــرای رفــع نیازمنــدان بــا نــام شــهداء انجــام پذیــرد.

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــه ورزی س ــات اندیش ــه هی جلس
ــد ــزار ش ــدس  برگ ــهدای مهن ــره ش ــت کنگ ــا محوری ــدان ب ــتان هم اس
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بــرای اینکــه بتوانــد بــه دفــاع از حــرم عمه ســادات بــرود، 

دوره هــای مختلف غواصــی، پاراگالیدر و راپــل را گذرانده 

بــود، امــا هیــچ کــدام از ایــن تخصص هــا نتوانســته بــود 

راه او را بــرای دفــاع از حــرم بــاز کنــد. بــه پــدرش متوســل 

شــد. پــدری کــه خــود یکــی از فرماندهــان دوران دفــاع 

ــن  ــا ای ــود. ب ــه ب ــی جبه ــردان تخریب چ ــدس و از گ مق

وجــود، پــدرش تنهــا کمــک کوچکــی بــه او می کنــد کــه 

ــا راه  ــدرش تنه ــت، پ ــود. در نهای ــاز منی ش ــم کارس آن ه

ــا  ــد کــه آق موفقیــت پــرش را مســأله ای مطــرح می کن

مرتضــی را بــه فکــر فــرو می بــرد.

ــروی  ــب نی ــده تخری ــی، فرمان ــی عبدالله رسدار مصطف

ــهید  ــدر ش ــدس و پ ــاع مق ــان دف ــپاه در زم ــی س دریای

مدافــع حــرم، مرتضــی عبداللهــی در ســخنانی اینچنین از 

پــرش روایــت می کنــد:

ــان  ــون زم ــد. چ ــا آم ــه دنی ــفند ۶۶ ب ــی ۹ اس ــا مرتض آق

تولــدش مصــادف بــا شــهادت امــام جــواد )ع( شــد،  

اســم شناســنامه اش را »محمــد« گذاشــتیم. البتــه از قبــل 

ــن  ــرای همی ــم. ب ــش بزنی ــی صدای ــه مرتض ــود ک ــرار ب ق

ــر از  ــه غی ــم. ب ــدش او را مرتضــی صــدا کردی بعــد از تول

ــال ۶۰  ــم دارم. از س ــر ه ــک دخ ــر و ی ــی دو پ مرتض

ــه  ــم و بعدهــا ب ــاد ســاکن بودی ــه نظام آب ــا ۷۰ در محل ت

خیابــان شــهید عباســپور یــا توانیــر رفتیــم. آقــا مرتضــی 

از ســال آخــر دبیرســتان وارد مجموعــه »مســجد صفــا« و 

دبیرســتان صفــا شــد. بعــد در رشــته مهندســی عمــران در 

دانشــگاه شــاهرود قبــول شــد و رسانجــام بــا پیگیری هــای 

زیــادش توانســت در ســال ۹۴ بــه اســتخدام ســپاه درآیــد. 

وقتــی خــرب نبــش قــرب حجــر بــن عــدی در ســوریه توســط 

ــد و  ــفته ش ــیار برآش ــنید، بس ــش را ش ــای داع تکفیری ه

آرام و قــرار نداشــت. بــا ایــن وجــود زمانــی کــه مطمــن 

شــد رهــرب انقــالب از حضــور مدافعــان حــرم در میــدان 

نــربد راضــی اســت، عزمــش را بیــش از پیــش جــزم کــرد 

کــه از طریــق ســپاه قــدس بــه ســوریه و عــراق بــرود. بــه 

مــن ارصار می کــرد پــا در میانــی کنــم. وقتــی از طریــق 

واســطه پیگیــر شــدم، حــاج قاســم گفــت: »مــا نیــرو زیاد 

داریــم.« امــا آقــا مرتضــی می دیــد کــه نیروهــا از جاهــای 

ــد. ــف می رون مختل

ادامه در صفحه 11

زندگی انهم
لهی  شهید مرتضی عبدا

ت پدر
به روای
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بــاز پیــش مــن آمــد و بــه او گفتــم: بــرو چیــزی بســاز 

کــه در کشــورهای مقصــد بــدون اینکــه نیــاز بــه ایــران 

داشــته باشــند، بتواننــد از آن بهــره بربنــد. البتــه یــک 

ــه  ــی ک ــه بچه های ــردم و ب ــش ک ــم راهنامیی ــی ه کم

مرتبــط بــا ایــن موضــوع بودنــد، آشــنایش کــردم.

ــت:  ــت و گف ــاس گرف ــن مت ــا م ــک روز ب ــه ی ــا اینک ت

ــد.  ــه محــل کار شــام می آی ــا امــروز حــاج قاســم ب باب

ــو از  ــم: ت ســفارش مــن را بکــن! تعجــب کــردم و گفت

کجــا می دانــی، در حالــی کــه مــن خــرب نــدارم. گفــت: 

ــم: پــرم  ــه او گفت ــی حــاج قاســم آمــد، ب ــد! وقت مبان

می خواهــد بــه ســوریه بــرود. ایــن هــم نــوآوری اش کــه 

ــات کــرد. حــاج قاســم،   ــا آن می شــود در آنجــا عملی ب

ــه ای نوشــت و تأکیــد  ــنیدن ســخنانم نام بعــد از ش

ــه  ــه آقامرتضــی جــذب شــود، چــون ب ــرد ک ــادی ک زی

ــذب و  ــه ج ــه، زمین ــن نام ــد از ای ــم. بع ــاز داری او نی

ــب  ــن ترتی ــه ای اســتخدام آقامرتضــی فراهــم شــد و ب

مدافــع حــرم شــد.

شــهید محمــد عبداللهــی در شــامگاه سه شــنبه ۲۳ 

آبــان مــاه در دیرالــزور ســوریه در ســن ۳۰ ســالگی بــه 

شــهادت رســید. او قبــالً در وصیتــی مــزارش را مشــخص 

ــود و منی خواســت ســنگ مــزار داشــته باشــد  کــرده ب

و می گفــت: بــه دلیــل بازگشــت پیکــرم رشمنــده امــام 

حســین )ع( هســتم، دیگــر منی خواهــم رشمنــده 

ــن شــهید پاســدار  حــرت زهــرا )س( باشــم. مــزار ای

دفــاع حــرم در قطعــه ۲۶، ردیف ۷۹ میعادگاه عاشــقان 

ایثــار و شــهادت اســت.
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عضــو هیــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معــامری اســتان 

بوشــهر بــه عنــوان عضــو اصلــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختامن انتخــاب شــد. 

ــران و معــاری  ــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عم ــزارش پای ــه گ ب

ــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج  اســتان بوشــهر، مهنــدس شــیرازی از اعضــای هی

ــن دوره شــورای  ــات نهمی مهندســین عمــران و معــاری اســتان بوشــهر در انتخاب

مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی کشــور بــه عنــوان اصلــی ایــن نهــاد مهــم منصــوب 

شــد.

و  عمــران  مهندســین  بســیج  مدیریــت شــهری  تخصصــی  کارگــروه 

ــری و  ــر جعف ــروه دک ــس کارگ ــور رئی ــا حض ــان ب ــتان زنج ــامری اس مع

اعضــای کارگــروه تشــکیل جلســه داد. 

ــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و  ــزارش پای ــه گ ب

معــاری اســتان زنجــان، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور رئیــس ودبیــر و  

ــره  ــم دکــر رحیــا عضــو هیئــت مدی ــن خان اعضــای کارگــروه و همچنی

ســازمان نظــام مهندســی اســتان تشــکیل شــد در خصــوص مســائل مهــم  

ــات  ــه امکان ــع عادالن ــهری ، توزی ــد ش ــت واح ــه مدیری ــهری از جمل ش

شــهری ، تحلیــل هزینــه ســود پروژه هــا و ... اندیشــه ورزی  و اولویــت  

ــرار  ــی ق ــث بررس ــورد بح ــدی  م ــای بع ــری ه ــت  پیگی ــا جه ــدی ه بن

گرفــت.

تخصصــی  کارگــروه  برگــزاری 
ــان ــتان زنج ــهری اس ــت ش مدیری

ــوان  ــه عن ــیرازی ب ــدس ش ــاب  مهن انتص
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــو اصل عض

ــاختمان  س

بعضی میگویند امام حسین )علیه  الّسالم( 

حرکت کرد که قدرت را بگیرد -از مردمان 

مؤمن هم این حرف را میزنند- اشتباه 

میکنند؛ بعضی ]هم[ میگویند حرکت کرد 

تا شهید بشود. من میگویم حرکت کرد تا 

وظیفه  را انجام بدهد؛ منتها در راه انجام 

وظیفه، یک احتامل این است که آدم به 

قدرت برسد، چه عیب دارد؟ یک احتامل این 

است که انسان شهید بشود، چه عیب دارد؟ 

مقصود این است که ما بتوانیم این عمل را 

انجام بدهیم، این وظیفه را انجام بدهیم؛ 

مسئله این است.۲۱/۰۷/۱۳۹۸
بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان 

و  عمــران  مهندســین  بســیج  الکرونیکــی  ماهنامــه 

معــامری 

شامره سی و ششم
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