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دکتــر قنــادزاده بــا حضــور در شــرکت 
راه آهــن جمهــوری اســامی از نزدیــک 
ــیج راه  ــز بس ــای مرک ــت ه ــا فعالی ب

آهــن آشــنا شــد.
ــیج  ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
مهندســین عمــران و معماری،اولیــن نظــارت 
ســتادی ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
ــنبه 13  و معمــاری کشــور در تاریــخ یکش
شــهریور 1401 از مرکــز بســیج راه آهــن 

ــت. ــام گرف ــران انج ــامی ای ــوری اس جمه
ــروی  ــای خس ــی آق ــه میزبان ــد ب ــن بازدی ای
ــای  ــن و اعض ــیج راه آه ــز بس ــئول مرک مس
ــه  ــت. جلس ــام گرف ــز انج ــن مرک ــورای ای ش
بــا تــاوت کام اهلل مجیــد ومعرفــی اعضــای 
ــاز  ــز آغ ــئول مرک ــط مس ــورای مرکزتوس ش
ــاکله  ــاختار و ش ــورد س ــد. خســروی در م ش
موجــود ســازمان بســیج راه آهــن و همچنیــن 
شــرایطی کــه در بــدو شــروع کار بــا آن 
ــزارش  ــتاد گ ــای س ــه اعض ــد ب ــه بودن مواج
ــای  ــی از فعالیت ه ــه گزارش ــت. وی در ادام ــتان ها اس ــر اس ــران و دیگ ــه در ته ــر مجموع ــگاه زی ــوزه و 76 پای ــیج ادارات دارای  2 ح ــز بس داد.مرک
انجــام گرفتــه توســط ایــن مرکــز ارائــه داد و خاطــر نشــان کــرد: نقــش راه آهــن در پشــتیباتی از دفــاع مقــدس و اقدامــات موثــر کارکنانشبســیار 
ــا  پــر اهمیــت و قابــل ســتایش اســت وی همچنیــن بــه نقــش  پررنــگ راه آهــن در جابــه جایــی مســافر و بــار و ســوخت اشــاره کــرد و افــزود: ب
اشــاره بــه فعالیت هــای مناســبتی ایــن مرکــز مخصــوص در مراســم ارتحــال حضــرت امــام )ره( در مرقــد مطهــر کــه عوامــل راه آهــن نقــش پررنگــی 
درپشــتیبانی ایــن مراســم دارنــد، بیــان نمــود. برنامه هــای فرهنگــی بــرای خانــواده در نظــر گرفتــه شــده بــرای کارکنــان و خانواده هــای انــان بــه 
تولیــد و پخــش نماهنــگ در ایســتگاه های مختلــف راه آهــن کشــوری در مناســبت های مختلــف مذهبــی و ملــی  از دیگــر فعالیت هــای ایــن مرکــز 

اســت.
ــات  ــی، خدم ــی و زیربنای ــی، فن ــاوگان ریل ــی ن ــروه تخصص ــه ورز و 5 کارگ ــت اندیش ــک هیئ ــن دارای ی ــیج راه آه ــز بس ــی مرک ــوزه تخصص در ح
ــه شــده  ــاه برگــزار می شــود و راه کارهــای ارائ ــن جلســات هــر م ــع انســانی اســت کــه بطــور مســتمر ای مســافری، ایمنــی و ســیر حرکــت و مناب
توســط ایــن کارگروه هــا بــه مدیــران عالــی راه آهــن و کشــوری ارائــه دادنــد..در ادامــه برخــی از اعضــای محتــرم شــورای مرکــز ســخنان خــود را 

ــه مشــکات و مســائل فنــی و تخصصــی حــوزه حمــل و نقــل ریلــی کشــور داشــتند. ــد.و هــر یــک اشــاراتی ب ایــراد نمودن
درپایــان جلســه دکتــر قنــادزاده رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری کشــور ضمــن عــرض خداقــوت و تشــکر اززحمــات و تاش های 
بــرادر خســروی و اعضــای محتــرم شــورای مرکــز بســیج راه آهــن، در خصــوص برنامه هــای طــرح اعتــای قشــر توضیحاتــی فرمودنــد. اشــاره بــه 
طــرح عمــران روســتا و حضــور گروه هــای جهــادی مهندســین در مناطــق محــروم وشناســایی مشــکات زیربنایــی روســتاها از تاکیــدات ایشــان بــود. 
ایشــان بیــان نمودنــد: در همیــن راســتا طــرح تکمیلــی  عمــران روســتا بــا موضــوع الگــو نمــودن 32 روســتا بــه تعــداد ســپاه های اســتانی در حــال 
تدویــن مــی باشــد کــه قــرار اســت بــه پیشــنهادهیئت رئیســه ســازمان بســیج بــه یــک روســتا بــه ازای هــر شهرســتان بازنویســی شود.ایشــان اشــاره 
نمودند:اصــل کار مرکــز خدمــات تخصصــی اســت و بایــد مســیر حرکــت آینــده مرکــز در ایــن راســتا باشــد. بســیج یــک تشــکیات مردمــی اســت و 

بایــد بــا تمــام قــوا پــای کار نظــام باشــد.
در بخــش دیگــر ازصحبت هــای دکتــر قنــادزاده، اهمیــت ســاختار و حــوزه وظایــف بخش هــای مختلــف مرکــز راه آهــن بــود کــه وی تاکیــد داشــت 
حتمــا تناســب ســازی و ارتبــاط موضوعــی بیــن مرکــز و ســتاد ســازمان انجــام گیــرد. تشــکیل انجمــن مهندســین خبــر از دیگرمطالبــات رئیــس 
ســازمان از مرکــز بــود. ایــن انجمــن در برخــی از اســتان ها بــه ثبــت رســیده و بقیــه اســتان ها هــم بــه ثبــت خواهنــد رساند.پیشــنهاد میشــود در 

ایــن مرکزهــم در صــورت وجــود ظرفیــت الزم ایــن انجمــن تشــکیل شــود.
دکتــر قنــادزاده افــزود: موضوعــی گــه خیلــی مــورد تاکیــد مســئولین کشــور هســت در حــوزه عمــران ســاخت 4 میلیــون مســکن کار ســخت و 
بزرگــی اســت کــه بایــد در ایــن خصــوص همــه بــه دولــت کمــک کننــد. مــا 45هــزار بســیجی در کشــور داریم.کــه میتــوان ایــن ظرفیــت را پــای 
کار آورد.درادامــه اشــاره نمودنــد ارتبــاط شــاهراه اصلــی توســعه کشــور اســت و شــبکه ریلــی و نــاوگان ریلــی یــک مســئله خیلــی مهــم بــرای کشــور 

اســت و مــا بایــد کمــک کنیــم تــا مشــکات و ســوءمدیریت ها در حــوزه حمــل و نقــل ریلــی مرتفــع شــود.
در خصــوص موضوعــات فرهنگــی نیــز مناســبت های هفتــه دفــاع مقــدس، هفتــه بســیج رزمایــش تخصصــی اســفندماه قشــر و همچنیــن معرفــی 

شــهدای مهنــدس بــرای کنگــره 1403 شــهید مهندســین از دیگــر اشــارات وی بــود.
در پایــان جلســه ، نشســتی هــم بــا اعضــای شــورای علمــی مرکــز برگــزار شــد کــه در ایــن جلســه جنــاب دکتــر نــوری رئیــس شــورا و دیگــر اعضــا 

در مــورد مشــکات تخصصــی راه آهــن کشــور صحبــت نمــود.

بازدید ستادی دکتر قنادزاده از مرکز بسیج شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
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کار بســیج خدمــت بــه قشــر محــروم کشــور اســت و بایــد خــدوم ایــن 
مــردم باشــیم

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس
ــوردی  ــازمان هوان ــیج س ــز بس ــاری از مرک معم

ــل آورد. ــه عم ــد ب ــور بازدی کش
ــین  ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــهریور 1401 از  ــنبه 2 ش ــاری، روز چهارش ــران و معم عم
ــیج  ــتاد بس ــط س ــوردی توس ــت هوان ــیج صنع ــز بس مرک
ــل  ــه عم ــد ب ــور بازدی ــاری کش ــران و معم ــین عم مهندس
ــان مســئول  ــای قدیری ــی آق ــه میزبان ــد ب ــن بازدی ــد. ای آم
ــن  ــرم شــورای ای ــوردی و اعضــای محت مرکــز بســیج هوان

ــت. ــام گرف ــز انج مرک
شــروع جلســه بــا ذکــر آیاتــی از کام اهلل مجیــد و معرفــی 
اعضــای شــورای مرکــز توســط بــرادر قدیریــان آغــاز شــد. 
ــوردی و  ــاره تاریخچــه تشــکیل مرکــز بســیج هوان وی درب
وضعیــت و شــرایطی کــه در بــدو شــروع مســئولیت ایشــان 
بــا آن مواجــه بودنــد، صحبــت نمــود و در ادامــه ســاختار و 
شــاکله موجــود مرکــز را بــه اعضــای ســتاد شــرح داد. مرکز 
بســیج هوانــوردی دارای 4 حــوزه و 27 پایــگاه زیرمجموعــه 
در ســازمان هــا و شــرکت هــای هواپیمایــی اســت. قدیریــان در ادامــه بــه فعالیت هــای انجــام گرفتــه توســط بســیجیان ایــن مرکــز توضیحاتــی دادنــد. 
ــه کرمانشــاه و خوزســتان حضــور داشــتند و  ــه محرومیــن، گروه هــای جهــادی ایــن مرکــز در زلزل در حــوزه فعالیت هــای جهــادی و کمــک رســانی ب
ســاخت چنــد واحــد مســکونی را انجــام دادنــد. در ســیل لرســتان و سیســتان و بلوچســتان نیــز کمــک رســانی نمودنــد. جمــع آوری کمک هــای مومنانــه 
و همچنیــن بکارگیــری ظرفیــت هواپیمایــی کشــور بــرای انتقــال ایــن کمک هــا بــه مناطــق آســیب دیــده از دیگــر کارهــای خداپســندانه ایــن مرکــز 
اســت. باتوجــه بــه نزدیکــی ایــام اربعیــن تــدارک چنــد موکــب در پایانــه  هــای فرودگاهــی و همچنیــن در مــرز مهــران و در مســیر نجــف بــه کربــا 

در دســتور کار ایــن مرکــز اســت.
در حــوزه فرهنگــی هــم فعالیت هــای خوبــی از ســوی مرکــز انجــام گرفتــه کــه برگــزاری نشســت های بصیرتــی و روشــنگری بطــور مســتمر در پایــگاه

هــای ایــن مرکــز از ایــن دســت فعالیت هــا اســت. در حــوزه فضــای مجــازی هــم مرکــز دارای چنــد کانــال و گــروه اســت کــه محتواهــای تخصصــی و 
فرهنگــی از ایــن طریــق ارائــه میشــود. قرائــت متن هــای مناســبتی از طریــق اعــان در فرودگاه هــای کشــور و نامگــذاری خیابان هــای داخــل فــرودگاه 

امــام خمینــی )ره( بــه نــام شــهدا از دیگــر فعالیت هــای ایــن مرکــز اســت.
در ادامــه اعضــای شــورای مرکــز بــه نوبــت ســخنان خــود را ایــراد نمودنــد و هریــک اشــاراتی بــه مشــکات و مســائل فنــی و تخصصــی حــوزه حمــل 

و نقــل هوایــی کشــور داشــتند.
در پایــان جلســه قنــادزاده رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کشــور ضمــن عــرض خداقــوت و تشــکر از زحمــات و تاش ــهای آقــای 
قدیریــان و اعضــای محتــرم شــورای مرکــز بســیج هوانــوردی درخصــوص برنامــه  هــای طــرح اعتــای قشــر توضیحاتــی بیــان کــرد. اشــاره بــه طــرح 
عمــران روســتا و حضــور گروه هــای جهــادی مهندســین در مناطــق محــروم و شناســایی مشــکات زیربنایــی روســتاها از تاکیــدات وی بــود. مســئول 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری بیــان داشــت:»اصل موضــوع مرکــز خدمــات تخصصــی اســت و بایــد مســیر حرکــت آینــده مرکــز در ایــن 

راســتا باشــد. کار بســیج خدمــت اســت و بایــد خــادم قشــر محــروم باشــیم و بــه مــردم خدمــت کنیــم.«
در بخــش دیگــر از صبحت هــای دکتــر قنــادزاده، اهمیــت ســاختار و حــوزه وظایــف بخش ــهای مختلــف مرکــز هوانــوردی بــود کــه وی تاکیــد داشــت 
حتمــا تناســب  ســازی و ارتبــاط موضوعــی بیــن مرکــز و ســتاد ســازمان انجــام گیــرد. تشــکیل انجمــن مهندســین خیــر از دیگــر مطالبــات رئیــس 

ســازمان از مرکــز بــود.
در خصــوص موضوعــات فرهنگــی نیــز مناســبت  هــای هفتــه دفــاع مقــدس، هفتــه بســیج، رزمایــش تخصصــی اســفندماه قشــر و همچنیــن معرفــی 

شــهدای مهنــدس بــرای برگــزاری کنگــره 1403 بســیج مهندســین از دیگــر اشــارات ایشــان بــود.
ــارغ  التحصیــان طــراز انقــاب اســامی در مقطــع  ــه ظرفیــت دانشــگاه جامــع انقــاب اســامی در تربیــت ف مســئول ســازمان، در حــوزه علمــی، ب
ــوردی  ــز هوان ــاز مرک ــات تخصصــی موردنی ــرای موضوع ــن دانشــگاه ب ــت ای ــوان از ظرفی ــرد: می ت ــر نشــان ک ــود و خاط ــاره نم کارشناســی ارشــد اش
ــع نیازهــای مرکــز  ــان در رف ــش بنی ــت از شــرکت های دان ــت علمــی ســازمان بســیج مســتضعفین در حمای اســتفاده نمــود. همچنیــن ظرفیــت معاون

ــود. راهگشــا خواهــد ب
بعــد از ایــن جلســه، نشســتی هــم بــا اعضــای شــورای علمــی راهبــردی مرکــز برگــزار شــد کــه در ایــن جلســه دکتــر خیــری رئیــس شــورا و دیگــر 
اعضــا در مــورد مشــکات تخصصــی هواپیمایــی کشــور صحبــت نمودنــد. ســرمایه بــری بــاالی حمــل و نقــل هوایــی و دیر بــازده بــودن ایــن صنعــت، 
نبــود شــرکت کارگــو در کشــور، نبــود هــاب بــاری منطقــه  ای و عمــر بــاالی نــاوگان هوایــی کشــور و همچنیــن ضعــف جــدی مدیریتــی در ایــن صنعــت 

از مشــکات عمــده  ای بــود کــه در ایــن نشســت مطــرح شــد.

دکتر قنادزاده در بازدید از مرکز بسیج هوانوردی
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ــیج  ــتاد بس ــط س ــازی توس ــیج وزارت راه و شهرس ــز بس ــتادی، از مرک ــارت س ــن نظ ــهریور 1401 در اولی ــنبه 13 ش روز یکش
مهندســین عمــران و معمــاری کشــور بازدیــد بــه عمــل آمــد. ایــن بازدیــد بــه میزبانــی آقــای افشــاری مســئول مرکــز بســیج 

ــت.  ــام گرف ــز انج ــن مرک ــورای ای ــرم ش ــای محت ــازی و اعض وزارت راه و شهرس
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری، شــروع جلســه بــا ذکــر آیاتــی از کام اهلل مجیــد و معرفــی اعضــای شــورای 
مرکــز توســط مســئول مرکــز آغــاز شــد. مهنــدس افشــاری دربــاره تاریخچــه تشــکیل مرکــز بســیج راه آهــن و ســاختار و شــاکله موجــود مرکــز 
توضیحاتــی دادنــد. ایــن مرکــز دارای 3 حــوزه و 20 پایــگاه زیرمجموعــه در تهــران و دیگــر ادارات کل اســتانی اســت. افشــاری در ادامــه بــه فعالیــت 
هــای انجــام گرفتــه توســط ایــن مرکــز اشــاره کردنــد و مدیــران مربوطــه در شــورای مرکــز گزارشــی از عملکــرد مجموعــه مربــوط بــه خــود را ارائــه 

ند.  نمود
در حــوزه تخصصــی بــه مرکــز دارای یــک هیــات اندیشــه ورز و 3 کارگــروه تخصصــی امــور شــهری، امــور حمــل و نقــل و امــور مســکن اســت کــه 
بطــور مســتمر ایــن جلســات هرمــاه برگــزار میشــود و راه کارهــای احصــا شــده در ایــن کارگــروه هــا بــه مدیــران عالــی وزارتخانــه ارائــه میشــود. در 
ادامــه برخــی از اعضــای محتــرم شــورای مرکــز ســخنان خــود را ایــراد نمودنــد و هریــک اشــاراتی بــه مشــکات و مســائل فنــی و تخصصــی حــوزه 

راه و مســکن و بنــادر کشــور داشــتند. 
در پایــان جلســه قنــادزاده رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کشــور ضمــن عــرض خداقــوت و تشــکر از زحمــات و تاشــهای 
بــرادر افشــار و اعضــای محتــرم شــورای مرکــز بســیج راه و شهرســازی، درخصــوص برنامه¬هــای طــرح اعتــای قشــر توضیحاتــی فرمودنــد. اشــاره 
ــدات  ــی روســتاها از تاکی ــادی مهندســین در مناطــق محــروم و شناســایی مشــکات زیربنای ــای جه ــران روســتا و حضــور گروه¬ه ــه طــرح عم ب
ایشــان بــود. وی بیــان نمــود: در همیــن راســتا طــرح رضــوان بــا موضــوع الگــو نمــودن 32 روســتا بــه تعــداد ســپاه هــای اســتانی در حــال تدویــن 
دســتورالعمل توســط ســتاد مرکــزی اســت کــه قــرار اســت بــه پیشــنهاد هیــات رئیســه ســازمان بســیج بــه یــک روســتا بــه ازای هــر شهرســتان 
بازنویســی شــود. ایشــان اشــاره نمودنــد: »اصــل موضــوع مرکــز خدمــات تخصصــی اســت و بایــد مســیر حرکــت آینــده مرکــز در ایــن راســتا باشــد. 

بســیج یــک تشــکیات مردمــی اســت و بایــد بــا تمــام ظرفیــت و قــوا پــای کار نظــام باشــد.« 
در بخــش دیگــر از صبحت¬هــای دکتــر قنــادزاده، اهمیــت ســاختار و حــوزه وظایــف بخش¬هــای مختلــف مرکــز بــود کــه ایشــان تاکیــد داشــتند 
حتمــا تناسب¬ســازی و ارتبــاط موضوعــی بیــن مرکــز و ســتاد ســازمان انجــام گیــرد. تشــکیل انجمــن مهندســین خیــر از دیگــر مطالبــات رئیــس 
ســازمان از مرکــز بــود. ایــن انجمــن در برخــی اســتان هــا بــه ثبــت رســیده و بقیــه اســتان هــا هــم بــه ثبــت خواهنــد رســانید. پیشــنهاد میشــود 

در ایــن مرکــز هــم درصــورت وجــود ظرفیــت الزم ایــن انجمــن تشــکیل شــود. 
وی در ادامــه بیــان داشــت: موضوعــی کــه خیلــی مــورد تاکیــد مســئولین کشــور اســت در حــوزه عمــران، ســاخت مســکن اســت. ســاخت 4 میلیــون 
مســکن کار ســخت و بزرگــی اســت کــه بایــد در ایــن خصــوص همــه بــه دولــت کمــک کننــد. مــا 45 هــزار بســیجی مهنــدس در کشــور داریــم 

کــه میتــوان ایــن ظرفیــت را پــای کار آورد. 
در خصــوص موضوعــات فرهنگــی نیــز مناســبت¬های هفتــه دفــاع مقــدس، هفتــه بســیج، رزمایــش تخصصــی اســفندماه قشــر و همچنیــن معرفــی 

شــهدای مهنــدس بــرای برگــزاری کنگــره 1403 بســیج مهندســین از دیگــر اشــارات ایشــان بــود.
بعــد از ایــن جلســه، نشســتی هــم بــا اعضــای شــورای علمــی مرکــز داشــتند کــه در ایــن جلســه مهنــدس خواجــه ونــد رئیــس شــورا و دیگــر اعضــا 

در مــورد مشــکات تخصصــی حــوزه راه و شهرســازی کشــور صحبــت نمودنــد. 

بازدید ستادی دکتر قنادزاده از مرکز بسیج وزارت راه وشهرسازی

ــا  ــتان ب ــه ورز اس ــات اندیش ــه هی ــزاری جلس ــکاری از برگ ــدس ش مهن
ــر داد. ــینی خب ــن حس ــم اربعی ــوع مراس موض

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام، 
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــه ورز بس ــات اندیش ــت هی ــزاری نشس برگ
ــن حســینی  ــرا رســیدن  اربعی ــتانه ف ــا در آس ــن کرب ــا موضــوع حضــور زائری ــام ب ای

ــه زوار اربعیــن تشــکیل جلســه داد. جهــت تســهیل  ب
 در ایــن جلســه  راهکارهــای تســهیل  مشــارکت مهندســین بســیجی در مراســم پیــاده 
ــورد  ــن حســینی، ع، م ــه زوار اربعی ــت رســانی ب ــن نحــوه خدم ــن و همچنی روی اربعی
ــز  ــه  مرک ــده ب ــع آوری ش ــذورات جم ــا و ن ــد کمکه ــرر ش ــت و مق ــرار گرف بررســی ق
نیکــوکاری شــهید حــاج قاســم ســلیمانی جهــت پخــت غــذا و تهیــه آب خنــک تحویــل 
گــردد و بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز تعــدادی از تونلهــا و پلهــای مســیر مهــران تکمیــل 
ــا  نشــده انــد مقــرر گردیــد بدیــن منظــور جلســه ای بــا حضــور مهندســان بســیجی ب

معــاون امــور عمرانــی اســتانداری ایــام برگــزار گــردد.

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــه ورز س ــات اندیش ــه هی ــزاری جلس برگ
ــالم ــتان ای ــاری اس معم
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ــت  ــور در محکومی ــیجی کش ــان بس ــی از مهندس ــه جمع بیانی
ــور ــر کش ــات اخی اغتشاش

جمعــی از مهندســان بســیجی کشــور 
ــر  ــای اخی ــوادث روزه ــه ح ــه ای ب در بیانی

ــد. ــان دادن ــش نش ــور واکن کش
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری، جمعــی از مهندســان بســیجی 
ــر  ــای اخی ــه حــوادث  روزه ــه ای ب کشــور در بیانی

کشــور واکنــش نشــان دادنــد.
متن بیانیه بدین شرح است:

باسمه تعالی
ــمُّ  ُ ُمِت ــْم َواهللَّ ِ بَِأْفَواِهِه ــوَر اهللَّ ــوا نُ ــُدوَن لُِیْطِفُئ »یُِری

ــُروَن « ــِرَه الَْکافِ ــْو َک َ ــوِرِه َول نُ
آنــان تصمیــم دارنــد کــه نــور خــدا را بــا دهان های 
)و ســخنان و افتراهــای( خــود خامــوش کننــد، در 
ــش  ــور خوی ــده ن ــل کنن ــد کام ــه خداون ــی ک حال
اســت، هرچنــد کافــران ناخشــنود باشــند. )ســوره  

مبــارک صــف آیــه 8 (
نظــام اســامی ثمــره خــون هــزاران شــهید گلگون 
ــه  ــا گرفت ــتی ها  و رجایی ه ــهید بهش ــن از ش کف
ــاب محمــدی و تحــت زعامــت و  تــا شــهید حججی هــا و ســلیمانی ها اســت کــه توســط امتــی مجاهــد و مقــاوم زیــر ســایه پرچــم اســام ن
رهبــری امــام راحــل)ره ( شــکل گرفــت  و توانســت بــا  الگــوی جدیــد حکمرانــی در دنیــا مبــدل بــه اســوه جــذاب بــرای ملــت هــای آزاده 
گــردد. ایــن امــر ســبب شــد تــا تمامــی شــیاطین عالــم ، در راس آن نظــام ســلطه، صهیونیســت هــای کــودک کــش و مرتجعیــن عــرب منطقــه  

علــم مخالفــت و دشــمنی را بــر افراشــته و در ایــن مســیر از هــر گونــه رذالــت و اقــدام ســبوعانه ای دریــغ نورزنــد.
ایــن انقــاب در سراســر عمــر بــا برکــت خــود منشــا خدمــات بــی شــمار و گســترده بــه آحــاد ملــت در عرصه هــای مختلــف اســت کــه یکــی 
از مظاهــر آن خدمــت بــه زن و رعایــت حقــوق آن اســت. بــر خــاف دوران منحــط  رژیــم پهلــوی کــه زن ایرانــی را همچــون زن غربــی، جلــوه 
و مظهــر هیجانــات جنســی قــرار داده بــود، تــاش شــده تــا حــد امــکان از اســتعداد فکــری و توانمنــدی عظیــم زن بــرای تعالــی او و جامعــه 
اســتفاده شــود و زن مســلمان ایرانــی جایــگاه اصلــی خــود را نخســت در نهــاد خانــواده و ســپس در عرصــه اجتمــاع بازیافــت. نگاهــی گــذرا بــه 
انتشــارات و کتاب هــای متعــدد در کشــور اعــم از علمــی، پژوهشــی، تاریخــی، ادبــی، سیاســی و هنــری کــه بــا نــام زنــان در کشــورمان نشــر 

می یابــد، حکایــت از جایــگاه واالی علمــی و مــدارج عالــی زنــان دارد.
امــا دشــمن کــه  امــروز در تمامــی عرصــه هــا رو بــه افــول و شکســت اســت بــا طراحــی توطئــه ای پیچیــده، پــس از فــوت خانــم مهســا امینــی 
بــا عملیــات رســانه ای گســترده و هجمــه بــی ســابقه، ضمــن ایجــاد فتنــه ای پیچیــده، اقــدام بــه تحریــک برخــی جوانــان بــرای اغتشــاش و 
بــر هــم زدن نظــم عمومــی و امنیــت نمــود. از ســویی دیگــر گروهــک هــای تروریســتی و خائــن بــه ایــن آب و خــاک نیــز، گــوی ســبقت را در 
وحشــیگری از هــم ربــوده و بــا کشــته ســازی و ایجــاد رعــب و وحشــت ســعی در دامــن زدن بــه آن داشــته  تــا بــه خیــال خــام خــود ایــران 

عزیزمــان را تجزیــه کنــد.
قــرآن کریــم بــه عنــوان هــادی بشــریّت همــواره خطــر بــروز فتنه هــا را در جوامــع گوشــزد نمــوده اســت و ضــرورت مقابلــة همگانــی بــا آن را 
ــهً  َواْعلَُمــواْ أَنَّ اهلّلَ َشــِدیُد الِْعَقــاِب  و بترســید )و  َِّذیــَن َظلَُمــواْ ِمنُکــْم َخآصَّ بیــان فرمــوده اســت، چنان کــه می فرمایــد: َواتَُّقــواْ فِْتَنــًه الَّ تُِصیَبــنَّ ال
حفــظ کنیــد خــود را( از فتنــه ای کــه تنهــا دامــن گیــر ســتمگران شــما نمی شــود، )بلکــه همــه را فــرا خواهــد گرفــت، چــرا کــه دیگــران نیــز 
در مقابــل ســتمگران ســکوت کردنــد( و بدانیــد کــه خداونــد ســخت کیفــر اســت. )ســوره مبــارک انفــال آیــه25(. فتنه انگیــزی و اغتشاشــات 

اخیــر نشــان داد همانطــور کــه رهبــر  عزیــز و فرزانــه فرمــود جهــاد تبییــن یــک فریضــه واجــب و قطعــی اســت.
مهندســان  بســیجی ضمــن اعــام حمایــت از مدافعــان امنیــت و پلیــس خدمتگــزار در مقابلــه بــا اغتشاشــگران و همچنیــن محکومیــت اهانــت 
بــه قــرآن کریــم، هتاکــی علیــه پیامبــر عظیم الشــأن اســام، آتــش زدن پرچــم مقــدس جمهــوری اســامی و مســاجد و امامــزادگان، هتــک 
حرمــت چــادر و حجــاب بانــوان، خســارت بــه امــوال عمومــی کشــور و ... از دســتگاه قضــا درخواســت برخــورد قانونــِی قاطــع و عبــرت آفریــن 
بــا تمامــی عوامــل دخیــل در دمیــدن در تنــور ایــن فتنــه، نظیــر برخــی از سیاســیون بــی بصیــرت، ســلبیریتی هــای خائــن و فاســد کــه بــرای 
خوشــایند ســفارتخانه های غربــی یــا اربابــان سعودی شــان مســبب ایــن حجــم خســارت بــه بیــت المــال  و شــهادت فرزنــدان برومنــد ایــن 

مــرز و بــوم شــده انــد را داریــم.
جمعی از مهندسان بسیجی کشور
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ــتا  ــران روس ــول عم ــند تح ــس س ــش نوی ــم پی ــس از تنظی پ
توســط ســازمان، بــرای آغــاز رونــد اجرایــی کار برنامــه ریــزی 
ــی  ــرح در یک ــن ط ــد ای ــه ش ــم گرفت ــت و تصمی ــورت پذیرف ص
ــد کار و  ــا رون ــون هــای تابعــه بصــورت آزمایشــی اجــرا ت از کان

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــص احتمال نواق
ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و  ب
ــون بســیج  معمــاری اســتان خوزســتان،  مهنــدس ممبینــی مســئول کان
ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــتان رامهرم ــاری شهرس ــران و معم ــین عم مهندس
ــتان  ــران در ســطح اس ــین عم ــای بســیج مهندس ــون ه ــن کان ــال تری فع
در طــرح عمــران روســتا شــناخته مــی شــود اعــام آمادگــي خــود جهــت 

ــوان کــرد . اجــرای آزمایشــی ســند تحــول طــرح عمــران روســتا را عن
از همیــن رو کارشناســان ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــی  ــد اجرای ــرور رون ــرح و م ــی ط ــه توجیه ــزاری جلس ــا برگ ــتان ب خوزس
ــزی  ــه ری ــاز و برنام ــورد نی ــه م ــات اولی ــتن اطاع ــار گذاش آن و در اختی
ــتا  ــران روس ــرح عم ــول در ط ــند تح ــی س ــرای آزمایش ــت اج الزم جه
ــز ،  ــین رامهرم ــون بســیج مهندس ــال در کان ــان بســیجی فع ــا کارشناس ب

ــد . ــام دادن ــات الزم را انج ــور اقدام ــرح مذک ــراي ط ــه اج ــبت ب نس
ایــن طــرح کــه بــه صــورت آزمایشــی در ســطح کانــون شهرســتان رامهرمــز بــه عنــوان کانــون پایلــوت در حــال اجــرا مــي باشــد ، بــا برداشــت 
مختصــات مکانــی نقــاط )UTM( هــر روســتا بــه همــراه اطاعــات اولیــه جمعیتــی ، پــس از پایــان برداشــت و پاالیــش اولیــه منجــر بــه تشــکیل 

اتــاق وضعیــت و نمــاي محرومیــت شهرســتان خواهــد شــد .
از مزایــای اجــرای ایــن طــرح مــی تــوان بــه تحولــی شــگرف در حــوزه شناســایي محرومیــت روســتاها و نیــز اشــراف ســرزمینی مدیــران کانــون 

هــای بســیج مهندســین عمــران در محــدوده شهرســتان هــدف خــود جهــت بهــره بــرداری در مأموریــت هــای آتــی خــود اشــاره نمــود.

ــورت  ــه ص ــتا ب ــران روس ــع عم ــرح جام ــول در ط ــند تح ــدن س ــی ش عملیات
ــز  ــتان رامهرم ــاری شهرس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــی در کان آزمایش

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــش س ــی و پژوه ــد علم  واح
ــدی  ــت بن ــتان و اولوی ــین اس ــه مهندس ــنجی از جامع ــا نیازس ــتان ب خوزس
نیازهــای آموزشــی آنــان، اقــدام بــه برنامــه ریــزی و برگــزاری نخســتین دوره 
 ARC ــزار ــرم اف ــا سیســتم اطاعــات جغرافیایــی در ن ــردی کار ب آمــوزش کارب

ــرد. GIS ک

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  
خوزســتان، مهنــدس عباســی در خصــوص برگــزاری دوره هــای ارتقــای مهارتی مهندســین 
ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــی بس ــی پژوهش ــئول علم ــه داد. مس ــی ارائ توضیحات
خوزســتان گفــت: ازنیــاز هــای قطعــی در هــر قشــر تخصصــی آمــوزش و ارتقــای مهارتــی 
مــی باشــد. واحــد علمــی و پژوهشــی ایــن ســازمان بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع و لــزوم 
توجــه بیشــتربه آن در مقاطــع مختلــف تحصیلــی و شــغلی در حــال نیازســنجی از جامعــه 

مهندســین اســتان خوزســتان مــی باشــد.
عباســی ادامــه داد: در تاشــیم ناظربــه نیــاز هــر کــدام از کارگــروه هــای تخصصــی ســازمان 
ــه  ــری وبرنام ــت را پیگی ــای دارای اولوی ــاری، دوره ه ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس
ــای  ــش ه ــوزش در بخ ــای آم ــن دوره ه ــرداری از ای ــره ب ــورد به ــم.وی در م ــزی کنی ری
مختلــف اســتان افــزود وجــود مهندســین آمــوزش دیــده و ماهردرهــر بخشــی مــی تواننــد 
ــازمان  ــی س ــی پژوهش ــئول علم ــد. مس ــاد باش ــره وری آن نه ــول در به ــاز تح ــه س زمین
یکــی از اهــداف برگــزاری دوره GIS را تســلط بخشــی از مهندســین بــه سیســتم اطاعــات 
ــه  ــد کــردن خدمــت رســانی ب ــه ســازی جهــت تحــول و هدفمن ــرای زمین ــی، ب جغرافیای

ــد در طــرح عمــران روســتا دانســت. مناطــق محــروم وهمچنیــن رویکــرد جدی

ــا نــرم افــزار  برگــزاری دوره آمــوزش سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ب
ARC GIS  توســط بســیج مهندســین عمــران و معماری اســتان خوزســتان



ــمالی و  ــان ش ــین خراس ــیج مهندس ــازمان بس ــه س ــم نام ــای تفاه امض
ــتان ــای اس ــرکت آبف ش

مهنــدس قائنــی از امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بیــن ســازمان 
ــر  متبــوع خــود و شــرکت آبفــای اســتان خراســان شــمالی خب

داد.
ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  ــه گــزارش پای ب
ــکاران  ــل و هم ــا مدیرعام ــترک ب ــه مش ــمالی، جلس ــان ش ــتان خراس اس
ــتان  ــین اس ــیج مهندس ــس بس ــمالی و رئی ــان ش ــای خراس ــرکت آبف ش
ــه  ــم نام ــودن تفاه ــی نم ــی و اجرای ــوع عملیات ــا موض ــمالی ب ــان ش خراس

ــد. ــزار ش ــی  برگ ــورت تخصص ــن بص ــکاری فیمابی هم
ــم  ــت  اه ــان داش ــیج بی ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب ــی در گفتگ ــدس قائن  مهن
مــوارد مطــرح شــده در تفاهمنامــه را مــواردی از قببیــل : تشــکیل کارگــروه 
تخصصــی بمنظــور پیگیــری و اجرایــی نمــودن مفــاد تفاهــم نامــه کشــوری 
ــع اجــرای  آبفــا در چهــار چــوب مشــخص شــده و بررســی الزامــات و موان
ــان  کار، شناســایی، ســاماندهی و شناســنامه دار کــردن مهندســان و مجری
آب و فاضــاب و ارائــه آمــوزش هــای الزم ایــن حــوزه بــه آن هــا،  نظــارت 
بــر اجــرای شــبکه هــای داخلــی منــازل اعــم از آب و فاضــاب، منطبــق بــر 
ــر توســط  ــا وضعیــت شــبکه اصلــی معاب اســتاندار هــای الزم و هــم ســو ب
کارشناســان آمــوزش دیــده نظــام مهندســی ســاختمان، نظــارت بــر نصــب 
ــر  ــن نظــارت ب ــم از آب و فاضــاب و همچنی ــازل اع ــی من انشــعابات داخل
نحــوه اجــرای انشــعاب فاضــاب )آب هــای خاکســتری( جهــت اســتفاده 
ــطح  ــاب در س ــاران از فاض ــازی آب ب ــع آوری و جداس ــدد آب و جم مج

شــهر را عنــوان کــرد.
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ــیج  ــازمان بس ــازی س ــاری و شهرس ــکن، معم ــروه مس ــزاری کارگ برگ
ــدران ــاری مازن ــران و معم ــین عم مهندس

جلســه کارگــروه مســکن بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــه میزبان ــدران ب ــتان مازن اس

ــد. ــزار ش ــدران برگ ــتان مازن ــاختمان اس س
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــروه مســکن ســازمان بســیج مهندســین  ــدران جلســه کارگ اســتان مازن
عمــران ومعمــاری اســتان بــا  حضــور مهنــدس ســفیدگر ریاســت محتــرم 
ــتانداری در  ــتان و اس ــی اس ــتگاههای اجرای ــدگان دس ــازمان و نماین س
خصــوص ارائــه پیــش نویــس طــرح حــذف فرآینــد دونقشــه ای در پــروژه 
ــازمان نظــام مهندســی اســتان  ــالن جلســات س ــای ســاختمانی در س ه

مازنــدران برگــزار شــد.
مهنــدس حســین زاده در ایــن بــاره بــه خبرگــزاری بســیج گفــت: بــا توجه 
ــورد توجــه ســردار مســلمی فرماندهــی  ــا م ــروه ه ــن کارگ ــه اینکــه ای ب
محتــرم ســپاه کربــا مازنــدران و دکتــر علیخانــی معــاون محتــرم عمرانــی 
اســتانداری مــی باشــد لــذا یــک وحــدت رویــه خوبــی در ایــن کارگــروه 
هــا شــکل گرفتــه و بــزودی شــاهد یــک طــرح عملیاتــی کامــا مناســب 
بــا توجــه بــه سیاســتهای ســند اعتــای 10ســاله بســیج و ســند پیشــرفت 

پنــج ســاله مازنــدران خواهیــم بــود.
ــوده  ــق ب ــز موف ــزرگ و تبری ــران ب ــن طــرح در دو شــهر ته ــن ای همچنی
لــذا یــک تیمــی از ایــن کارگــروه در ایــن شــهرها جهــت بررســی دقیــق 

و دریافــت طــرح حضــور خواهنــد یافــت.
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بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
شهرســتان کازرون انجــام شــد

ــه  ــرم ب ــذای گ ــده غ ــع ۲۰۰ وع توزی
ــه)س( ــرت رقی ــهادت حض ــبت ش مناس

ــتان  ــاری شهرس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س  هم
کازرون 200 پــرس غــذای گــرم در مناطــق کــم برخــوردار ایــن 

ــد. ــع ش ــتان توزی شهرس
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان فــارس،  مهنــدس محمدجعفــر شــفیعی مدیــر بســیج 
ــرا  ــلیت ف ــن تس ــپاه کازرون ضم ــاری س ــران و معم ــین عم مهندس
رســیدن ســالروز شــهادت حضــرت رقیــه)س( اظهــار داشــت: بــا کمــک 
ــرم در  ــذای گ ــرس غ ــداد  200 پ ــن تع ــیجی و خیری ــین بس مهندس
رزمایــش مواســات و همدلــی بیــن نیازمنــدان و خانــواده هــای نیازمنــد 

ــع شــد. ــری شهرســتان توزی و قشــر کارگ
وی افــزود: بعــد از توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــدان بس ــه نیازمن ــک ب ــرای کم ب
ســپاه کازرون فعالیــت خــود را در عرصــه هــای مختلــف آغــاز کــرده و 
تاکنــون چندیــن رزمایــش مواســات، همدلــی و کمــک مومنانــه را اجــرا 

نمــوده اســت.
ــر  ــپاه کازرون خاط ــاری س ــران و معم ــین عم مســئول بســیج مهندس
نشــان کــرد: اعضای بســیج مهندســین عمــران و معماری ســپاه کازرون 
و خیریــن بــه خوبــی بــه نــدای رهبــر معظــم انقــاب لبیــک گفتنــد و 

در ایــن مســیر گام هــای ارزشــمندی برداشــتند.
مهنــدس شــفیعی مواســات و همدلــی را تجلــی نــوع دوســتی و مهربانی 
ملــت ایــران دانســت و یــادآور شــد: از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا 
ــت  ــا فعالی ــران کازرون ب ــین عم ــیج مهندس ــاش بس ــران پرت جهادگ
هــای مختلــف جهــادی تــا بــه امــروز بیــش از 1000 بســته معیشــتی 
و غــذای گــرم بیــن نیازمنــدان و جامعــه هــدف توزیــع نمــوده اســت.

مهندس یحیایی از برگزاری جلسه کارگروه تخصصی معماری و 
شهرسازی سازمان متبوع خود خبر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان کرمــان، جلســه کارگــروه تخصصــی معمــاری و 
شهرســازی مربــوط بــه ســازمان بســیج مهندســین عمــران  و معمــاری 
ــاختمان  ــات س ــالن جلس ــل س ــان در مح ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث س
اقشــار بســیج  برگــزار گردیــد کــه در ایــن جلســه اعضــاء در خصــوص 
موضوعاتــی از قبیــل مناطــق حاشــیه نشــین، ســیما و منظــر شــهری و 
توجــه بــه حقــوق شــهروندی و همچنیــن مشــکات مدیریــت شــهری 
بحــث نمودنــد مقــرر گردیــد جلســات بــه صــورت منظــم برگــزار و بــر 
اســاس اولویــت هــای مســائل و مشــکات حــوزه معمــاری و شهرســازی 

ــدام شــود. پیگیــری و اق

برگــزاری جلســه کارگــروه تخصصــی معماری 
ــتان کرمان ــازی در اس و شهرس

مهنــدس یحیایــی از پرپایــی میــز خدمت در شهرســتان 
نــی ریز اســتان کرمــان خبــر داد.

ــران  ــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عم ــزارش پای ــه گ ب
و معمــاری اســتان کرمــان، مهنــدس یحیایــی در گفتگوبــا 
ــاز  ــای نم ــت در مص ــز خدم ــی می ــیج از برپای ــزاری بس خبرگ
جمعــه شهرســتان نــی ریــز خبــر داد و خاطــر نشــان کــرد: تیــم 
ــا  ــز ب ــتان نی ری ــاری شهرس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس
ــه  ــتان،اقدام ب ــادی سیاســی شهرس ــه عب ــاز جمع حضــور در نم
ــا از ادارات مربوطــه  ــع آنه ــتاییان و رف ــری مشــکات روس پیگی
ــت در  ــز خدم ــورت می ــه ص ــت ب ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــه ب ک
ــان  ــه بی ــود. وی در ادام ــدام نم ــد اق ــته ان ــور داش ــل  حض مح
داشــت :ایــن اقدامــات بــه صــورت مختصــر شــامل حضــور  اداره 
بنیــاد مســکن جهــت پیگیــری خســارات وارد شــده بــه منــازل 
ــت  ــرق جه ــرکت ب ــر، ش ــیل اخی ــتاییان از س ــکونی روس مس
فراهــم ســاختن زیــر ســاختهای مــورد نیــاز بــرای شــهرک هــای 
جدیــد و شــرکت آب منطقــه ای اســتان فــارس جهــت احیــای 

ــوده اســت. ــتان ب ــتاهای شهرس ــود در روس ــوات موج قن

ــتان  ــت در شهرس ــز خدم ــی می برپای
ــز  ــی ری ن

ــین  ــی از مهندس ــات جمع ــکاری از خدم ــدس ش مهن
ــه زائریــن اربعیــن  بســیجی ســازمان متبــوع خــود ب

ــر داد. ــینی خب حس
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری اســتان ایام،مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبــر 
ــه  اعــزام گــروه جهــادی شــهید  ــا اشــاره ب گــزاری بســیج  ب
ــه  ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ناحی کرمــی کان
آبدانــان بــه پایانــه مــرزی مهــران جهــت خدمــت رســانی بــه 
زوار اربعیــن حســینی، ع، بیــان داشــت: در ایــن برنامــه تعــداد 
ــبانه روز در  ــدت 4 ش ــه م ــیجی ب ــین بس ــر از مهندس 12 نف
ــه  ــی و اســکان ب ــه پذیرای ــران در زمین ــی مه ــن الملل ــرز بی م

ــد. زوار اربعیــن حســینی، ع، خدمــت نمودن

خدمــت رســانی بســیج مهندســین عمــران 
ــه زائرین  ــان ب و معمــاری شهرســتان آبدان

اربعیــن حســینی
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مهندس شوهانی از برگزاری کارگروه تخصصی آب با حضورمسئولین استانی خبر داد.
ــا خبرگــزاری  ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه مهنــدس شــوهانی در گفتگــو ب ب
بســیج بــا اشــاره بــه طــرح  مســائل و مشــکات آب شــرب شهرســتانهای پــاوه، گیانغــرب، جوانرود،کنــگاور و کرمانشــاه در کارگــروه تخصصــی  خاطــر 
نشــان کــرد: .در ایــن جلســه کــه مســئولین آبفــا نیــز حضــور داشــتند بــر ضــرورت آگاه ســازی و فرهنــگ ســازی عمومــی بــرای اصــاح الگــوی مصرف 
تاکیــد شــد. وی در ادامــه گفــت: اســتفاده نادرســت از آب بویــژه در حــوزه کشــاورزی از مباحــث اساســی اســت کــه پیشــنهاد گردیــد تــا از طریــق 

نصــب کنتــور هوشــمند ،مصــرف آب کشــاورزی کنتــرل و مدیریــت شــود.
شــوهانی در ادامــه بیــان داشــت : کــم آبــی و مشــکات آب شــرب منطقــه سرمســت از توابــع بخــس گــواور نیــز بررســی گردیــد ودر ادامــه جلســه 

بــر لــزوم تامیــن اعتبــار جهــت احــداث و تکمیــل ســد نوئــل در روســتای ســاروخان شهرســتان جوانــرود اشــاره شــد.
همچنیــن اســتفاده از چاههــای در اختیــار شــهرداری کنــگاور بــه منظــور رفــع مشــکل کــم آبــی و کاهــش ســاعات قطعــی آب نیــز از مــواردی بــود 

کــه پیشــنهاد گردیــد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه در ادامــه ســخنان خــود افــزود:  مهنــدس خزایــی از کانــون کرمانشــاه نیــز 

پیشــنهاد تشــکیل )همیــاران آب(را مطــرح و بــر ضــرورت ممنــوع کــردن کشــت برخــی از محصــوالت پرمصــرف کشــاورزی  تاکیــد نمــود. 
اثــرات ســوء خشکســالی بــر حیــات وحــش شهرســتان پــاوه نیــز توســط نماینــده محیــط زیســت شهرســتان مطــرح شــد و بــر ضــرورت اســتفاده از 

ظرفیــت خیریــن و انجمــن هــای مــردم نهــاد بــرای ســاخت و توســعه آبشــخورها و زیســتگاههای حیــات وحــش اشــاره نمــود
مســئولین اســتانی  در پایــان  مشــکات مدیریــت پســماند و اشــباع شــدن محــل دفــن زبالــه هــا در پــاوه را مطــرح واز زحمــات کانــون مهندســین 

عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه  بــرای حضــور موثردرکارگــروه مدیریــت پســماند شهرســتان قدردانــی نمودنــد.

کارگروه تخصصی آب و محیط زیست استان کرمانشاه برگزار شد

دومیــن جلســه  کارگــروه آب و محیــط زیســت ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری بــا حضــور دکتــر قنــادزاده برگــزار 

شــد.
ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری،  ب
دومیــن جلســه کارگــروه تخصصــی آب و محیــط زیســت بســیج مهندســین 
ــا تاوتــی آیاتــی از قــرآن  ــا حضــور اعضــاء کارگــروه ب عمــران ومعمــاری ب
ــئول  ــاد زاده مس ــر قن ــه دکت ــن جلس ــدای ای ــد، در ابت ــاز گردی ــم آغ کری
ســازمان در زمینــه مســایل و مشــکاتی کــه در بحــث آب در کشــور 
وجــود دارد مطالبــی را عنــوان و همچنیــن در زمینــه کمــک هــای بســیج 
ــد  ــی توان ــه م ــری ک ــه گ ــه مطالب ــاری از جمل ــران و معم ــین عم مهندس
ــد و ســپس مســئول کارگــروه تخصصــی آب  انجــام دهــد مطالبــی فرمودن
ــی انجــام  ــای مل ــروژه ه ــروه آب و پ ــه در کارگ ــی ک ــزرگ اقدامات ــران ب ته
داده انــد را مطــرح و دیگــر اعضــاء کارگــروه نیــز در زمینــه رونــد موضوعــات 
ــد و در  ــان کردن ــان را بی ــه آب نظراتش ــی در زمین ــئله یاب ــه ومس مطروح
پایــان مقــرر گردیــد کــه در زمینــه جهــاد آبــر ســانی در جهــت کمــک بــه 
دولــت و بســیج ســازندگی چــک لیســتی بــا توجــه بــه ضوابــط  اجرایــی بــه 
منظــور کنتــرل پــروژه هــا از دیــدگاه مهندســی آمــاده شــود و در جلســه 

ــه بحــث و تبــادل نظــر گذاشــته شــود. بعــدی کارگــروه ب

دومیــن جلســه  کارگــروه آب و محیــط زیســت ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری

به همت کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان نقده، طرح رفع الودگی آب شرب این شهرستان در حال اجرا میباشد.
 به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان غربی طرح رفع آلودگی آب شرب و بازسازی مخزن آب  با کمک و 

یاری رسانی گروههای جهادی و با نظارت تیم نظارتی کانون بسیج مهندسین عمران در راستای تامین آب شرب مناطق شهری  در شهرستان نقده 
 و روستای شیرین باغ در حال انجام است .

یاد آور می شود فرمانده سپاه شهرستان و مسئول کانون بسیج مهندسین عمران  از این طرح بازدید و  از نزدیک در روند پیشرفت اجرای طرح قرار 
گرفتند.

طرح رفع آلودگی آب شرب و بازسازی مخزن آب شهرستان نقده
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مهنــدس شــوهانی از اجــرای رزمایــش عمــران روســتا 
در شهرســتان صحنــه خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان کرمانشــاه، بــا پیگیــری و همــت کانــون بســیج 
مهندســین شهرســتان صحنــه، ســاخت یــک واحــد مســکونی 
بــرای محرومیــن در روســتای ســر دهلــق در حــال اجــرا مــی 

باشــد.
ــتان  ــین اس ــز بســیج مهندس ــوهانی مســئول مرک ــدس ش مهن
کرمانشــاه در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج  رفــع محرومیــت و 
حــل مشــکات عمرانــی و زیــر بنایــی مناطــق کــم برخــوردار 
ــداری  ــت تولیــد و اشــتغال و پای ــه تقوی ــگاه ب ــا ن و روســتایی ب
ــه روســتا  را از اهــداف  زندگــی در روســتا و حتــی بازگشــت ب
طــرح عمــران روســتا خبــر داد و بیــان داشــت: بــه همــت کانون 
ــران  ــرح عم ــورتی ط ــورای مش ــه وش ــتان صحن ــیج شهرس بس
روســتا، مشــکات روســتای فــوق الذکــر شناســایی  و سلســله 
ــت  ــانی و محرومی ــات رس ــای  خدم ــت ه ــا و فعالی ــه ه برنام

زدایــی بــه ایــن منطقــه تــداوم خواهــد داشــت.    
ــاش مــی شــود  ــه گفــت: در ســال جــاری ت شــوهانی در ادام
طــرح عمــران روســتا در ســطح کلیــه کانونهــا و شهرســتانهای 
تابعــه برنامــه ریــزی و اجــرا گــرددودر ایــن راســتا از ظرفیــت 
ــزی و  ــه ری ــورای برنام ــن ،  ش ــادی ، خیری ــای جه ــروه ه گ
ســایر ظرفیــت هــای اســتانی و شهرســتانی بــرای تــداوم طــرح 

اســتفاده خواهــد شــد.

ســاخت یــک واحــد مســکونی در 
ــه ــتان صحن ــروم شهرس ــتای مح روس

مهنــدس شــفیعی از نقــش مهــم و اجرایــی کانــون بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان کازرون در پــروژه 

ملــی  مســکن ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری اســتان فــارس، جلســه قــرارگاه جهــادی مســکن شهرســتان 
کازرون بــا محوریــت اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن  بــا حضــور 
فرمانــدار کازرون و اعضــای شــورا مســکن شهرســتان کازرون در 

ــداری برگــزار شــد. محــل ســالن اجتماعــات فرمان
ــیج  ــر بس ــفیعی مدی ــر ش ــدس محمدجعف ــه مهن ــدای جلس در ابت
مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کازرون ضمــن تبریــک هفتــه 
دولــت تشــکیل شــورای راهبــردی را حلقــه مفقوده کاهش مشــکات 
بخــش مســکن و شهرســازی شهرســتان انقابــی کازرون ذکــر کــرد و 
اظهــار داشــت: بایــد در ایــن شــورا مســایل و تنگناهــای ایــن بخــش 
بــا حضــور صاحــب نظــران و اســاتید دانشــگاه بــه صــورت ریشــه ای 

مــورد بررســی قــرار بگیــرد.
از  بعــد  شهرســازی  و  مســکن  راهبــردی  شــورای  افــزود:  وی 
تشــکیل، بایســتی مهمتریــن مســایل و تنگناهــای ایــن بخــش 
ماننــد تنگناهــای تامیــن مســکن، ســایر مســایل شهرســازی نظیــر 
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و کمربنــدی شهرســتان را بــا حضــور 
صاحبنظــران و اســاتید دانشــگاه و مراکــز آمــوزش عالــی شهرســتان 
در رشــته هــای شهرســازی و معمــاری مــورد بحــث و بررســی قــرار 
دهــد و راهکارهــای مقتضــی بــرای برطــرف کــردن آنهــا اتخــاذ کنــد.

قــرارگاه جهــادی مســکن شهرســتان 
برگــزار شــد  کازرون 

مهنــدس پــور بهرامــی گفــت: جهــت بررســی آخریــن اقدامــات انجــام گرفتــه در شــورای اســامی شــهر اهــواز جمعــی 
از کارشناســان کارگــروه تخصصــی مدیریــت شــهری ســازمان، در جلســه ای گــرد هــم آمدنــد و در خصــوص راهکارهــای 

عملــی موجــود بحــث و تبــادل نظــر کردنــد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان،  در جلســه ای کــه مهنــدس پــور بهرامــی، 
مهنــدس صفــی خانــی، مهنــدس عبیــداوی و مهنــدس زنگنــه حضــور داشــتند آخریــن تحــوالت و برنامــه هــای پیــاده شــده در شــورای شــهر 
اهــواز مــورد بررســی قــرار گرفــت. مهنــدس پــور بهرامــی گفــت: در ادامــه برنامــه ریــزی بــرای هدایــت ظرفیــت هــای تخصصــی موجــود در 
ســازمان بســیج مهندســین و بــه منظــور بررســی مســائل و ارائــه راهکارهــا در جلســه مذکــور مقــرر گردیــد گــروه مدیریــت شــهری ســازمان 

در همــکاری بــا مجموعــه شــورای اســامی شــهر اهــواز نظــام مســائل شــهری را تهیــه و ســازماندهی کننــد. 
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران معمــاری خوزســتان ادامــه داد: از ماموریــت هــای مهــم ایــن ســازمان پیگیــری و مطالبــه مســائل 
مــردم بــه ویــژه در خصــوص مشــکات عمرانــی و شــهری اســت بــه همیــن خاطــر کارشناســان ایــن ســازمان تــاش دارنــد تــا بــا هــم افزایــی 
بــا دســتگاههای مرتبــط نقــش هدایــت گــری خــود را بــرای حــل چالــش هــای مــردم بــه وســیله ظرفیــت و اســتعداد هــای موجــود در افــراد 
ــا دغدغــه و انقابــی را ایفــا کننــد. مهنــدس پوربهرامــی در ادامــه در خصــوص یکــی از چالــش هــای عمرانــی شــهر، یعنــی تقاطــع غیــر  ب
ــی کــه در محــل میــدان دانشــگاه شــهید چمــران در حــال احــداث اســت عنــوان کــرد: در بخشــی از جلســه مقــرر  همســطح شــهید قربان
شــد بــا هماهنگــی شــهرداری و قــرارگاه خاتــم االنبیــا برنامــه ای بــرای بازدیــد کارشناســان ســازمان بــرای پیگیــری آخریــن وضعیــت پــروژه 

ترتیــب داده شــود.
وی در انتهــا تصریــح کــرد: رســیدگی و کمــک بــه حــل مســائل نیــاز ویــژه ای بــه تعامــل و همــکاری مــردم دارد بدیــن ترتیــب کــه گروه هــای 
کارشناســی مــی تواننــد بــا حضــور در مناطــق هــدف و بــا اولویــت بنــدی مســائل و چالــش هــای هــر منطقــه گامــی کلیــدی در حــل معضــات 

بردارند.

تهیــه نظــام مســائل شــهری در دســتور کار کارگــروه تخصصــی مدیریــت شــهری 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان
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مهنــدس قدیریــان از خدمــات مرکــز بســیج ســازمان 
متبــوع خــود در ایــام اربعیــن حســینی خبــر داد.

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــگاه بس ــزارش پای ــه گ ب
مهنــدس قدیریــان مســئول پایــگاه بســیج ســازمان هوانــوردی 
ــه فــرا رســیدن ایــام اربعیــن حســینی )ع( خاطــر  ــا اشــاره ب ب
نشــان کــرد: در کنارعملیــات جابجایــی هوایــی زائــران 3 موکب 
در فــرودگاه حضــرت امــام خمینــی )ره (،  بــر پــا نمــوده و بــه 
صــورت مســتمر بــه زائــران عزیــز خدمــت رســانی شــده اســت.

وی بیــان داشــت : موکــب روح اهلل شــهر فرودگاهــی حضــرت 
ــمان و  ــی آس ــرکت هواپیمای ــهدای ش ــب ش ــام )ره (، موک ام
ــش از ده روز  ــدت بی ــم در م ــی قش ــرکت هواپیمای ــب ش موک
اقــدام بــه توزیــع پــک هایــی پذیرایــی و محصــوالت فرهنگــی 

ــد. نمودن
همچنیــن وزیر راه و شهرســازی و ریاســت ســازمان هواپپیمایی 
ــام )ره ( از  ــرودگاه ام ــام ف ــال س ــد از ترمین ــور در بازدی کش
موکــب هــای برپاشــده بازدیــد و از  دســت انــدرکان تشــکر و 

قدرانــی  داشــتند.

بازدیــد وزیــر راه و شهرســازی از موکــب ســازمان بســیج هوانودری 
ــالم ــور در ترمینال س کش

مهنــدس پــور بهرامــی در از فعالیــت هــای ســازمان متبــوع خــود 
در ایــام اربعیــن حســینی در اســتان خوزســتان و پایانــه هــای مــزی 

خبــر داد.
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــیج  ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب ــی در گفتگ ــتان،  پوربهرام ــتان خوزس ــاری اس معم
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــرد: س ــان ک ــر نش خاط
ــب  ــه موک ــدازی س ــا راه ان ــود ب ــی خ ــز نواح ــکاری مراک ــا هم ــتان ب خوزس
ــام  ــن حضــرت ام ــی از زائری ــه پذیرای ــدام ب ــه و شــلمچه اق ــای چذاب در مرزه

ــود. ــام نم ــه الس ــین علی حس
ــتان  ــتان خوزس ــاری اس ــران ومعم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس
ــرم و  ــذای گ ــرس غ ــزار پ ــش از ده ه ــینی بی ــن حس ــام اربعی ــت: در ای گف

ــد. ــع ش ــن توزی ــن زائری ــی در بی ــری آب معدن ــزار بط ــن 15 ه همچنی
ــه  ــر بهســازی آســفالت جــاده مــرزی بیــن دو پایان وی بیــان کــرد: نظــارت ب
ــه بصــره و  ــرداری از جــاده مــرز ب مــرزی ایــران و عــراق ، طراحــی و نقشــه ب
طراحــی نقشــه و بــرآورد مصالــح ســاختمانی موکــب در مــرز چذابــه از جملــه  

ــوده اســت. ــام اربعیــن حســینی ب دیگــر اقدامــات ایــن ســازمان در ای

توزیــع بیــش از ده هــزار وعــده غــذای گــرم بیــن 
ــازمان  ــط س ــن توس ــام اربعی ــینی در ای ــن حس زائری
بســیج مهندســین عمــران ومعماری اســتان خوزســتان

برپایــی موکــب در اســتان کرمانشــاه 
و شــهر نجــف اشــرف توســط ســازمان 
ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس

اســتان کرمانشــاه
از برپایــی موکــب هــای  مهنــدس شــوهانی 
ــتان  ــینی در اس ــن حس ــام اربعی ــزاداری در ای ع

ــر داد. ــرف خب ــف اش ــاه و نج ــای کرمانش ه
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه،  مهندس 
شــوهانی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج  بــا اشــاره بــه 
ــام اربعیــن حســینی خاطــر نشــان کــرد:  ــرا رســیدن ای ف
ــرای اســتقبال از  ــزی مفصلــی ب از مدتهــا قبــل برنامــه ری
زائریــن اربعیــن حســینی توســط ســازمان بســیج عمــران 
ومعمــاری اســتان  صــورت گرفتــه بود.کــه بــر اســاس آن 
ــتان و  ــل اس ــی در داخ ــای پذیرای ــب ه ــدازی موک راه ان
شــهر نجــف، ســاخت 4 بــاب حمــام  بــرای زوار اربعیــن در 
مســجد اهــل بیــت نبــوت توســط گــروه جهــادی کانــون 
اســام آبــاد غــرب بــا هزینــه شــخصی مهندســین کانــون، 
ــهر  ــن در ورودی ش ــای  زوار اربعی ــب راهنم ــداث موک اح
ــکونی و  ــزل مس ــازی 3 من ــاده س ــرب، آم ــاد غ ــام آب اس
اســکان زائریــن توســط کانــون کرمانشــاه، برگــزاری 
ــل و  ــل و نق ــک و حم ــی ترافی ــای تخصص ــروه ه 3کارگ
ــه زوار  ــانی ب ــات رس ــوع خدم ــا موض ــهری ب ــت ش مدیری
اربعیــن و ده هــا اقــدام خداپســندانه دیگــر از جملــه 
ــن  ــام اربعی ــز در ای ــن مرک ــیجیان ای ــای بس ــت ه فعالی

ــود. حســینی ب
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مهندس افشــاری ازاقدامات جهادی  مرکز بســیج وزارت خانه راه و شهرسازی در ایام اربعین حسینی  خبر داد.
ــا خبرگــزاری بســیج ضمــن عــرض تســلیت  ــگاه بســیج مهندســین عمــران و معمــاری، مهنــدس افشــاری در گفتگــو ب ــه گــزارش پای ب
بــه بــه مناســبت فــرا رســیدن ایــام عــزاداری ســوگواری حضــرت اباعبــداهلل الحســین علیــه الســام بــه خبرگــزاری بســیج گفت:حــوزه 
ــه  ــدام ب ــب اق ــی موک ــا پریای ــن حســینی  ب ــدگان اربعی ــاده روی جامان ــم پی ــاب اســامی در مراس ــاد مســکن انق ــت بســیج بنی مقاوم
پذیرایــی  از عــزاداران حســینی نمــود کــه در ایــن  موکــب دو هــزار پــرس صبحانــه )خــوراک لوبیــا(، 700 پــرس  صبحانــه تخــم مــرغ، 
دوهــزار عــدد ســاندویچ  ، 500 کیلــو ســیب زمینــی ســرخ کــرده ، هــزار کاســه آش، هــزار کلیــو هندوانــه و صــد هــا کیلــو ســیب  در 

بیــن عــزاداران حســینی توزیــع گردیــد.
ــه شــبهات دینــی و مداحــی  ــه کــودک و نوجــوان ، پاســخ ب ــه برپایــی غرف ــدام ب وی در ادامــه بیــان داشــت ایــن موکــب همچنیــن اق
ــات  فرهنگــی نمــود. مســئول مرکــز بســیج وزارت راه و شهرســازی در ادامــه ســخنان خــود خاطــر نشــان کــرد: مرکــز  و دیگــر اقدام
بســیج وزارت راه بــه جهــت نظــارت دقیــق و حضــور موثــر اســتانها براســاس بازدیدهــاي میدانــي بــه عمــل آمــده از پایانــه هــاي مــرزي 
ــاش،  ــه پ ــر م ــرداري 3000 مت ــره ب ــه ، نصــب و به ــوان ب ــه میت ــع نمــود ک ــع موان ــه رف ــدام ب و احصــاء برخــي مشــکات موجــود ، اق
تکمیــل ســرویس هــاي بهداشــتي )ایــن پــروژه در قالــب طــرح تشــریفات بــه شــرکت مانــا گســتر نگیــن واگــذار و در حــال اجــرا مــي 
باشــد(، تخلیــه منظــم سیســتم دفــع فاضــاب کــه نیــاز بــه تخلیــه منظــم دارد )ایــن پــروژه بــر اســاس مصوبــه ســتاد اربعیــن اســتان 
ایــام بــه شــرکت آبفــاي اســتان واگــذار و خــط انتقــال فاضــاب پایانــه مهــران بــه شــبکه فاضــاب در حــال اجــرا مــي باشــد(، تأمیــن 
اعتبــار توســط دفتــر ماشــین آالت جهــت تجهیــز و حضــور کامیــون آتــش نشــاني کــه بصــورت شــبانه روزي در پایانــه مــرزي مهــران،  
ــدان  ــان در محــدوده می ــان( توســط ســتاد برکــت جهــت احــداث ســایه ب ــارد توم ــن اعتبار)حــدوداً بیســت میلی ــري جهــت تأمی پیگی
ــه  ــرداري از دوربیــن هــاي مداربســته تشــخیص چهــره، تحویــل 10 روزه ســایبان پایان ــا نقطــه صفــر مــرزي، نصــب و بهــره ب ورودي ت
هــاي برکــت و شــهید ســلیماني بــا وســعت 20 هــزار متــر مربــع و ده هــا مــورد دیگــر از اقدامــات انجــام توســط ایــن مرکــز در  مــرز 

مهــران بــوده اســت .
مهنــدس افشــاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه مــرز تمرچیــن اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن مــرز نیــز خدمــات شــبانه روزی 
ــا مراقبــت و ایمنــي الزم، تعییــن  ــاد ب ــوان از تأمیــن پارکینــگ ســواري در حجــم زی ــه شــد کــه میت ــن اربعیــن حســینی ارائ ــه زائری ب
مســیر جایگزیــن پیرانشــهر بــه تمرچیــن در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل ترافیکــي، احــداث ســایبان در مســیر هــاي منتهــي بــه گیــت 

هــاي ورودي و خروجــي ، تأمیــن نیــروي انســاني جهــت ســاماندهي و پاســخگویي مناســب بــه زائریــن و غیــره نــام بــرد .
وی همچنیــن اقدامــات مرکــز بســیج وزارت راه وشهرســازی را در مــرز خســروی درخــور تحســین عنــوان کــرد وافــزود: در مــدت بســیار 
ــی شــد.همچنین  40 چشــمه ســرویس بهداشــتي  ــر ســایبان و نصــب 12 دســتگاه آبســرد کــن عملیات ــاه بیــش از چهــار هــزار مت کوت

در پایانــه مــرزي عــراق توســط اداره کل راهــداري اســتان تعمیــر و بازســازی گردیــد.
ــه خدمــات مرکــز بســیج وزارت راه وشــهر ســازی در مرزهــای باشــماق و ریمــدان اشــاره کــرد و بیــان داشــت:در  مهنــدس افشــاری ب
ایــن دو مــرز نیــز اقداماتــی همچــون  نصــب مــه پــاش هــا ،   نصــب ســایه بــان بــا زائریــن ، احــداث چنیــدن چشــمه ســرویس بهداشــتی 
ــام اربعیــن حســینی  ــن  مرکــز در ای ــات ای ــره از دیگــر اقدام ــرز و غی ــه م ــردد و جــاده هــای منتهــی ب و ایجــاد روشــنایی در مســیر ت

بــوده اســت.
ــه  فعالیــت هــای جهــادی مرکــز بســیج وزارت راه وشهرســازی در حــوزه حمــل و نقــل  اشــاره کــرد و  وی در ادامــه ســخنان خــود ب
ــه برکــت و محیــط  ــوي اتوبوســها( در پایان ــاوگان اتوبوســي )ســکوها و دپ ــف ن ــر ســازي و محوطــه ســازي محــل توق ــان داشــت: زی بی
اطــراف و مســیر هــاي دسترســي بــه پایانــه مذکــور  و پیگیــری تصویــب و تخصیــص بودجــه بــه پایانــه هــای مــرزی اربعیــن )مهــران 
ـ شــلمچه ـ جزابــه ـ ریمــدان و میرجــاوه( از جملــه فعالیــت هــای جهــادی ایــن مرکــز در ایــام اربعیــن بــوده اســت. همچنیــن  ایجــاد 
ــاوگان  ــات ن ــت و ارســال اطاع ــراي دریاف ــت ب ــژه برک ــرزی بوی ــای م ــه ه ــت در پایان ــر و اینترن ــه کامپیوت ــز ب ــگ مجه ــاق مونیتورین ات
ورودي و خروجــي بــه منطقــه ، ایجــاد محدودیــت ســقف ســرویس دهــی بــرون مــرزی بــه مقاصــد کشــور عــراق در ایــام اجــرای طــرح 
ــه منظــور اعــام  ــدازی ســرویس پیامکــی ویــژه زائریــن ب ــودن راه ان ــه تعــداد 150 ســرویس در طــول دوره طــرح در دســت اقــدام ب ب
ــورد اســتفاده در  ــاوگان م ــوع ن ــن و ن ــرز ورود زائری ــرز و اعــام م ــه م ــان تقریبــی رســیدن ب ــراق، زم ــان حرکــت از درون کشــور ع زم
ــران  ــرای مســیرهای پرتقاضــا در داخــل کشــور )ته ــی ب ــی شــبکه ریل ــت جابجای ــش ظرفی ــی و شــخصی(، افزای داخــل کشــور )عموم

ــرای  ــاده ب ــوق الع ــاوگان ف ــه منظــور کاهــش ظرفیــت حمــل و نقــل عمومــی جــاده ای در داخــل کشــور و اختصــاص ن مشــهد و ...( ب
ــاوگان جهــت  جابجایــی زائریــن، تجهیــز پایانــه هــای مــرزی بویــژه برکــت بــه سیســتم هــای مکانیــزه جهــت نوبــت دهــی زائریــن و ن
افزایــش ســطح خدمــات دهــی انجــام ســازماندهی هــای الزم جهــت اســتفاده بهینــه از نــاوگان مینــی بــوس و ســواری کرایــه بــر اســاس 
حــوزه نفــوذ و فعالیــت اعــزام تیــم هــاي امــدادي خــودروي ســنگین و اســتقرار در پایانــه برکــت بــه منظــور ارائــه خدمــات احتمالــي 
ــا تمامــی دســتگاه مربوطــه اعــم دولتــی و نظامــی و  بخــش  ــات اداری فشــرده ب ــزام شــده و همچنیــن مکاتب ــاوگان اتوبوســي اع ــه ن ب

خصوصــی از جملــه فعالیــت ایــن مرکــز در حــوزه حمــل و نقــل بــوده اســت.

ــه  مرکــز بســیج وزارت راه و شهرســازی  پیــش قــراول خدمــت رســانی ب
زائریــن حســینی در مرزهــا بــود

مهندس افشاری در گفتگو اختصاصی با خبرگزاری بسیج مطرح کرد:
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ــب   ــط مواک ــینی توس ــن حس ــر از زائری ــزار نف ــد ه ــش از ص ــی بی پذیرای
ــالمی  ــوری اس ــن جمه ــیج راه آه ــز بس مرک

ــش از 150  ــی بی ــروی از پذیرای ــدس خس مهن
هــزار زائــر اربعیــن حســینی در ایســتگاه هــای 

ــر داد. ــور خب ــر کش ــن سراس راه آه
ــیج  ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
مهندســین عمــران و معمــاری، مســئول بســیج شــرکت 
راه آهــن جمهــوری اســامی  در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
بســیج خاطــر نشــان کــرد: در ایــام اربعیــن حســینی در 
ــه  ــه پایان ــه عنــوان مبــدا ســفر ب ایســتگاه هایــی کــه ب
هــای مــرزی بــود بــا راه انــدازی موکــب هــا و فعالیــت 

ــی شــد. فرهنگــی از همــه مســافران پذیرای
ــی  ــا برپای ــران ب ــزود: در ته ــاره اف ــن ب ــروی درای خس
ــی از  ــا پذیرای ــی در ایســتگاه راه آهــن ب ایســتگاه صلوات
ــی از  ــا پذیرای ــر و ایســتگاه شــهر ری ب حــدود 3000نف
حــدود 2000نفــر از مســافرانی کــه عــازم برنامــه مراســم 
ــمت  ــه س ــران ب ــینی  ته ــدگان حس ــی جامان راهپیمای
حــرم عبــد العظیم حســنی )ع ( بودنــد پذیرایــی گردید.

همچنیــن موکب صلواتــی در خیابان 17 شــهریور تقاطع 
ــده  ــران جامان ــی از زائ ــت پذیرای ــوش جه ــان ش خیاب

ــع شــد. ــی توری ــل و 5000عــدد شــربت وبیــش از 3000عــدد آب معدن اربعیــن حســینی تهــران حــدود 6000عــدد ســاندویچ فاف
مســئول مرکــز بســیج راه آهــن جمهــوری اســامی در ادامــه بیــان داشــت:  2موکــب در ایســتگاه اندیمشــک و 1 موکــب در ایســتگاه دو کوهــه از حــدود 
100هــزار نفــر بــا غــذای گــرم ،چــای ، شــربت ،آب و کلوچــه پذیرایــی شــد همچنیــن اســکان زوار در مســاجد و فراهــم نمــودن مجتمــع رفاهــی و خدماتــی 

و چندیــن چشــمه ســرویس بهداشــتی و حمــام جهــت رفــاه حــال زائریــن فراهــم گردیــد.
وی در پایــان ســخنان افــزود در ایســتگاه راه آهــن خرمشــهر  بیــش از 90 هــزار بطــری آب معدنــی ؛ 70 هــزار کیــک و کلوچــه، 300قالــب یــخ ، 5هــزار 

کنســرو ماهــی و لوبیــا و صدهــا کیلــو میــوه بــرای پذیرایــی از زائریــن اربعیــن حســینی تهیــه و توزیــع شــد.

فاطمــه  حضــرت  موکــب  برپایــی 
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــرا)س( س الزه

ــزرگ ــران ب ــاری ته ــران و معم عم

ــط  ــی توس ــای پذیرای ــب ه ــی موک برپای
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س

ــالم ــتان ای ــاری اس معم

ــران  ــاری ته ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س
ــدگان  ــران از جامان ــب در ته ــی موک ــا برپای ــزرگ ب ب

ــود. ــی نم ــینی پذیرای ــن حس اربعی
ــیج  ــازمان بس ــازی س ــای مج ــی و فض ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهندســین عمــران و معمــاری تهــران بــزرگ، مهنــدس توکلــی در 
گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج از برپایــی موکــب ســازمان متبــوع 
در ایــام اربعیــن حســینی خبــر دادو خاطــر نشــان کــرد: موکــب 
حضــرت فاطمــه الزهــرا )س( در مســیر جامانــدگان حســینی در 
تهــران  خیابــان 17 شــهریور بــا  توزیــع 2 تــن هندوانــه و 1000 
ــک  ــرای خن ــاش آب ب ــه پ ــتفاده از م ــای و اس ــه آش ، چ کاس

کــردن از راهپیمــا یــان حســینی، پذیرایــی نمــود.

مهنــدس شــکاری ازبرپایــی  موکــب در ســطح اســتان ایــام 
بــرای پذیرایــی و اســتقبال از زائریــن اربعیــن حســینی خبــر 

داد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی و فضــای مجازی ســازمان بســیج مهندســین 
ــا  ــو ب ــکاری  در گفتگ ــدس ش ــام، مهن ــتان ای ــاری اس ــران و معم عم
ــن  ــام اربعی ــوع در ای ــی موکــب ســازمان متب ــزاری بســیج از برپای خبرگ
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــا س ــب هی ــزود: موک ــر داد و اف ــینی خب حس
عمــران ومعمــاری اســتان در ســه شــهر ایــام، مهــران و ایــوان دایــر شــد 
کــه مجموعــا بیــش از ســه هــزار وعــده غذایــی و 3500بطــری آب معدنی 

در بیــن زائیریــن توزیــع شــد.
ــه  ــان ب ــون آبدان ــی کان ــادی  شــهید محمــد کرم ــروه  جه ــن گ همچنی
پایانــه مــرزی  مهــران جهــت پذیرایــی و خدمــات رســانی بــه زوار اربعیــن 
حســینی )ع( اعــزام شــد کــه بــه مــدت 42 نفــر روز مشــغول بــه خدمــت 

رســانی بودنــد.
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مهندس دژم از اقدامات فنی مهندسی سازمان متبوع خود در ایام اربعین حسینی خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معماری اســتان آذربایجــان غربــی، مهنــدس دژم در گفتگــو با خبرگزاری بســیج 
بــا اشــاره بــه فعالیــت مــرز تمرچیــن بــرای اولیــن بــار در ایام اربعین حســینی  خاطرنشــان کــرد: باز گشــایی مــرز تمرچین و تــردد رایــگان زائریــن  برای 
اولیــن بــار از ایــن اســتان اتفــاق مبــارک و فرخنــده ای بــود کــه در ایــن خصــوص  جلســاتی متعــددی  بــا معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 

آذربایجــان غربــی صــورت گرفت.
وی ادامــه داد: جهــت هماهنگــی در بخــش عمرانــی و همــکاری مشــترک جهــت تســهیل تــردد زائریــن  مهیــا شــد تــا آمــاده ســازی تمــام زیــر ســاخت 
هــای الزم از جملــه اســکان ، تغذیــه ، مســیر تــردد ، راههــای حمــل ونقــل ، ســرویس هــای بهداشــتی ، روشــنایی و موکــب های فراهم شــده بــا همکاری 
ادارات ، ارگانهــا و دســتگاههای اجرایــی و همچنیــن مــردم عزیــز منطقــه کــه بــا هــم افزایــی و پیگیــری هــای صــورت گرفتــه از ســوی  ســازمان بســیج 

مهندســین عمــران و معمــاری مرکــز  اســتان بــه نحــو احســن صــورت گرفت.
مهنــدس دژم بــا اشــاره بــه مســیر مواصاتــی بــه مــرز تمرچیــن بیــان داشــت: باپیگیــری و هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه،  10 کیلومترازمحــور جــاده 
هــای مواصاتــی شهرســتانهای نقــده و پیرانشــهر آســفالت گردیــد کــه بــه دنبــال آن مابقــی آســفالت مســیر و خــط کشــی آنهــا انجــام خواهــد شــد که 

از مســیر هــای اصلــی  تــردد زائریــن امــام حســین )ع( در اســتان مــی باشــد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و  معمــاری اســتان آذربایجــان غربــی گفــت: برگــزاری جلســات مشــترک بــا مدیــر کل اداره حمــل و نقــل و 
راهــداری اســتانداری و پیگیــری مرکــز بســیج مهندســین عمــران اســتان بــا تاکید بــر تعریــض جــاده ای در محور شهرســتان پیرانشــهر تا مــرز تمرچین 
بــه لحــاظ باریــک بــودن مســیر مــرزی و دســتور مدیــر کل اداره حمــل و نقــل و راهــداری اســتان بعــد از جلســه مذکــور و قبــل از شــروع پیــاده روی 
اربعیــن حســینی قــرار گرفــت کــه کارهــای تعریــض خاکبــرداری و الشــه بــرداری و هموار نمودن مســیر خاکــی با اســتفاده از 15 دســتگاه ماشــین آالت 

ســنگین صــورت گرفتــه کــه بــه مــدد الهــی  کارهــای تکمیلــی تعریــض محــور مذکــور نیــز تکمیــل خواهد شــد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجــان غربــی افــزود: پیگیــری در جهــت تامیــن و نصــب روشــنایی جــاده ای  محــور مــرزی 
شهرســتان پیرانشــهر تــا مــرز تمرچیــن از طریــق مدیــر کل اداره حمــل و نقــل و راهــداری اســتانداری کــه رونــد پــی گــذاری و تامیــن تیــر هــای فلــزی 

انجــام و جهــت اجــرا بــه پیمانــکار واگــذار شــده اســت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: درخصــوص تــردد زائــران در آن ســوی مــرز بــه جهــت تســهیل در تــردد وعــدم بوجــود آمــدن مشــکل بــرای زائریــن 
محتــرم در آن ســوی مــرز ،از ســوی اســتانداری و اداره حمــل و نقــل جــاده ای در خصــوص تامیــن خــودرو از ســوی اقلیــم کردســتان و کشــور عــراق در 

مــرز تمرچیــن تــا حســینیه بغــداد در کشــور عــراق هماهنگــی الزم بــرای تــردد روزانــه 5000 زائــر بــه صــورت دو طرفــه در روز صــورت گرفــت.

ــالش   ــری و ت ــا پیگی ــن ب ــرز تمرچی ــی م ــالت  عمران ــکالت و معض ــع مش رف
ــی  ــان غرب ــاری آذربایج ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س
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 مهنــدس زارع از اهمیــت احیــای ضــرورت چشــمه هــای آب در ســطح 
اســتان البــرز خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــه  ــه ب ــا توج ــیج ب ــزاری بس ــا خبرگ ــو ب ــدس زارع در گفتگ ــرز، مهن ــتان الب اس
اهمیــت تشــکیل کارگــروه تخصصــی آب در اســتان البــرز و وقــوع ســیل اخیــر در 
ــاوجباغ  ــتان س ــای شهرس ــتا ه ــی از روس ــان و برخ ــتان طالق ــتاهای شهرس روس
خاطــر نشــان کــرد:  بررســی فنــی توســط گــروه هــای تخصصــی ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران البــرز صــورت گرفتــه و ارائــه طــرح مقابلــه بــا ســیاب توســط 
ــه  ــط ارائ ــئولین ذی رب ــه مس ــرز ب ــتان الب ــص در اس ــیجی متخص ــین بس مهندس

خواهــد شــد.
ــرز کــه  ــای چشــمه هــای موجــود در اســتان الب ــان داشــت: احی ــه بی وی در ادام
ــه کاری  ــا در حــال از بیــن رفتــن هســتن در برنام ــت فرامــوش شــدن آنه ــه عل ب

ــن ســازمان میباشــد. ای

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــط س ــان توس ــتان طالق ــای آب شهرس ــمه ه ــای چش احی
ــرز ــتان الب ــاری اس ــران ومعم عم

ســازمان بســیج مهندســین اســتان البــرز بــا توجــه بــه 
ــری  ــین مج ــرای مهندس ــده ب ــود آم ــه وج ــکات ب مش
ــن  ــردم و مالکی ــهروندی م ــوق ش ــدن حق ــت ش و رعای
طــرح تقســیم بنــدی منطقــه ای را بــه نظــام مهندســی 

اســتان البــرز ارائــه داد.
بســیج  ســازمان  رســانی   اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــروز  ــدس فی ــتان البرز،مهن ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
زارع مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان البــرز  
گفــت: جهــت نارضایتــی مهندســین طــراح در اســتان البــرز بــا 
توجــه بــه خــرد جمعــی در هیئــت هــای اندیشــه ورزی بســیج 
طــرح فیشــی کــردن و پرداخــت هزینــه هــای طراحــی توســط 
مالکیــن بــه نظــام مهندســی را ارائــه داد و ظرفیــت بســیج را در 
ــا و  ــه تمــام دســتگاه ه ــور علمــی و جهــادی ب ــه ام جهــت کلی

ــدارد. ــام می ــرز اع ادارات الب

ــین  ــکالت مهندس ــع مش ــری و رف پیگی
ــام  ــی نظ ــروه تخصص ــرز درکارگ الب

ــی مهندس

ــای  ــماند ه ــه پس ــه خان ــاخت تصفی ــدس زارع از س مهن
صنعتــی بــرای مصــارف کشــاورزی در اســتان البــرز خبــر 

داد.
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
عمــران و معمــاری اســتان البرز،مهنــدس فیــرزو زارع در گفتگــو 
بــا خبرگــزاری بســیج خاطــر نشــان کــرد: ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری  اســتان البــرز بــا توجــه بــه جلســات 
مکــرر بــا مدیــران شــرکت شــهرک هــای اســتان البــرز و مســئولین 
ــات دســتگاه هــای دولتــی در  ذی ربــط جهــت بســیج کــردن امکان
ــه نتایــج خوبــی رســیده  ــه صنعتــی ب راســتای ســاخت تصفیــه خان

اســت.
ــه  در پاییــن شــهرک  وی در ادامــه بیــان داشــت: ایــن تصفیــه خان
ــات در  ــل از کارخانج ــاب حاص ــاخته و پس ــاد س ــر آب ــی نظ صنعت
ــاد یــا  اســتفاده در مصــارف کشــاورزی زمیــن هــای مجــاور نظــر آب
ــی  ــه متول ــود کارخان ــرف خ ــا در مص ــن آب ه ــدد ای ــتفاده مج اس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس م

 اقــدام بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری اســتان البــرز  در جهــت ســاخت 
تصفیــه خانــه بــرای برگشــت پســاب هــای 

ــاورزی ــارف کش ــه مص ــی ب صنعت
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در رونــد اجــرای طــرح مســکن یــار، محــور تعامــل اعضــای شــورای ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان بــا 
رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی غــرب اهــواز دیــدار کردنــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران معمــاری اســتان خوزســتان،  روز چهارشــنبه 9 شــهریورماه جمعــی از کارشناســان 
ســازمان بــرای پیگیــری و تســریع در رونــد ثبــت تعاونــی و ادامــه مراحــل اجرایــی طــرح مســکن یــار در محــل اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی غــرب اهواز 

بــا مهنــدس غفــاری مســئول ایــن اداره دیــدار کردنــد.
مهنــدس پــور بهرامــی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان، در ابتــدای ایــن دیــدار ضمن معرفــی ظرفیت تخصصــی موجود 
در ســازمان بــرای ایفــای نقــش تخصصــی در حــوزه هــای مختلــف کشــور، در خصوص کارگــروه تخصصی مســکن توضیحاتــی را بــرای مســئول اداره تعاون 
غــرب اهــواز ارائــه دادنــد. در ادامــه ایشــان بــا تاکیــد بــر مطالبــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در خصوص مســکن و لــزوم مشــارکت و همــکاری مردمی 
بــا دولــت بــرای تحقــق اهــداف تعییــن شــده بــرای تولیــد مســکن، تعاونــی مســکن را از ایــده هایــی دانســتند که مــی تواند مشــارکت مردمــی را بــه همراه 

داشــته باشــد. وی در ادامــه جزئیــات بیشــتری در خصــوص اهــداف، ضــرورت، راهکارهــا و نتایــج پیــش بینی شــده طــرح را در جلســه عنــوان کردند.
مهنــدس پوربهرامــی افــزود ایــن طــرح در گام اول ضمــن مشــاوره بــه مــردم بــرای هدایت ســرمایه و تشــکیل گروههــای خرد تعاونی برای ســاخت مســکن، 
بــه عاقــه منــدان آمــوزش هــای الزم را ارایــه مــی دهــد و در گام بعــدی خدمــات مهندســی الزم از قبیــل خدمــات فنــی و نظارتــی، طراحــی و اجــرا بــرای 
گــروه هــای شــکل گرفتــه مردمــی ارائــه میشــود کــه مــی تواندکمــک بزرگــی بــرای مــردم و صاحبــان ســرمایه هــای خــرد بــرای ســاخت مســکن باشــد. 
در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس هاکویــی نیــز بــا بیــان نکاتــی در خصــوص تجربــه دیگــر کشــورها در خصــوص مشــارکت در ســاخت مســکن، ایــده هــای 
از قبیــل مشــارکت متــری یــا مشــارکت موقــت را از مشــوق هــای ســاخت مســکن و افزایــش تولیــد آن عنــوان کردنــد و افزودنــد ایــن ســازمان بــا مطالعه و 

بهــره گیــری از تجــارب موجــود در کشــورهای مختلــف اقــدام بــه تدویــن ایــن طــرح نموده اســت.
درادامــه مهنــدس غفــاری مســئول اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی غــرب اهــواز بــا اســتقبال از ایــن طــرح بــه عنــوان یــک طــرح نویــن و حســاب شــده، 
لــزوم جــذب مشــارکت مردمــی در حکمرانــی و ضــرورت ســاماندهی و هدایــت نقدینگــی مــردم را از نــکات قابــل توجهــی دانســت کــه ایــن طــرح می تواند 

بــه آن کمــک کنــد. وی ســپس معــاون تعــاون خــود ، مهنــدس داوود زاده را بــرای کمــک بــه تســریع ثبــت تعاونــی و پیگیــری امــور معرفــی کــرد. 
درنهایــت مهنــدس پوربهرامــی ضمــن اشــاره بــه قراردادهــای مشــارکت در ســاخت و نواقــص آن، عنوان کرد در طرح پیشــنهادی بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری خوزســتان ضمــن تــاش بــرای رفــع نواقــص مربوطــه، بــه موضــوع تعــاون بــه عنــوان امری مهــم در ســاماندهی بــه برنامه هــای کشــور، اهمیت 
داده شــده اســت. در پایــان ایــن دیــدار مهنــدس پوربهرامــی بــر لــزوم تعامــل دســتگاه های مختلــف و همــکاری بیشــتر بــرای کمــک بــه تحقــق اهــداف 

اقتصــادی کشــور تاکیــد کردند.

دیــدار اعضــای ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان خوزســتان بــا 
رئیــس ادراه کار و رفــاه اجتماعــی اســتان

جمعــی از کارشناســان و مســئولین کارگــروه هــای تخصصــی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری بــرای بررســی آخریــن 
اقدامــات انجــام گرفتــه در ســازمان بهســازی و نوســازی شــهرداری و همچنیــن بررســی زمینــه هــای مختلف همــکاری فی مابیــن، در 

جلســه ای بــا مهنــدس کهــوازی رئیــس جدیــد ســازمان بهســازی و نوســازی شــهرداری اهــواز دیــدار کردنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی  بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان چنــد تــن از نماینــدگان کارگــروه هــای تخصصــی ســازمان از 
قبیــل کارگــروه هــای مســکن، معمــاری و شهرســازی اســامی و تعــدادی دیگــر از کارشناســان ســازمان در جلســه ای کــه در محــل ســازمان نوســازی و 
بهســازی شــهرداری اهــواز برگــزار شــد. ضمــن شــناخت جایــگاه ســازمان نوســازی در حــل معضــات شــهری و وظایــف آن، از آخریــن برنامه هــا و اقدامــات 
آن اطــاع یافتنــد. در ابتــدای ایــن جلســه مهنــدس پوربهرامــی ضمــن تبریــک بــه مهنــدس کهــوازی بــرای فراهــم آمــدن فرصــت خدمــت  بــه مــردم در 
زمینــه مســائل شــهری، توضیحاتــی را در خصــوص بســیج مهندســین و نقــش هدایت گــری آن ارائــه دادنــد. مســئول ســازمان در مــورد ســاختار ســازمان 
و کارگــروه هــای تخصصــی و ظرفیــت هــای ویــژه موجــود در بســیج بــرای کمــک بــه دســتگاه هــای مختلــف بــه منظــور حــل مســائل و معضــات مــردم 
مســائلی را بیــان کــرد. در ادامــه جلســه مهنــدس کهــوازی بــا ابــراز خرســندی از حضــور اعضــای کارشــناس ســازمان و تشــکر از اقدامــات و تــاش هــای 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری بــه معرفــی شــهرداری اهــواز، معاونــت هــا و ســازمان های زیرمجموعــه و جایگاه ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری پرداخــت و مهمتریــن وظیفــه آن را رســیدگی بــه بافــت فرســوده و مســائل مربوطــه حاشــیه شــهر خوانــد . وی اذعــان داشــت مهمترین مشــکل 
ســازمان نوســازی نبــود کار مطالعاتــی منظــم در خصــوص معضــات محلــه هــای مختلــف اســت کــه از همــان ابتــدای تصــدی مســئولیت، اهتمام ویــژه ای 
بــه ایــن مســئله از ســوی تیــم مســتقر انجــام گرفــت. کهــوازی ادامــه داد طبــق تعریــف اساســنامه مــا بــا 5 نــوع محلــه مختلــف ســر و کار داریــم که شــامل 
محــات حاشــیه شــهر، ســکونت هــای غیررســمی، بافــت فرســوده، بافــت تاریخــی و روســتاهای متصــل بــه شــهر اســت کــه در عمــل در شهرســتان اهــواز 
مــا بــا تمــام تیــپ هــای پنجگانــه مواجهیــم. وی بــه تــاش دفاتــر تســهیلگری بــه عنــوان بــازوان ایــن ســازمان در محــات اشــاره کــرد و اظهــار داشــت این 
دفاتــر در محــات مختلــف شــهر در تاشــند هــم در بخش هــای عمرانــی و هــم در بخش هــای فرهنگــی چالــش هــای مختلــف را شناســایی و بــرای حــل 
معضــات راهــکار ارائــه دهنــد. مهنــدس کهــوازی تصریــح کــرد بــا اســتعداد و ظرفیــت موجــود در مهندســین بســیجی بتــوان اقدامــات ماندگاری در ســطح 
شــهر بــرای رضایــت مــردم انجــام داد. وی ادامــه داد یکــی از نیازهــای اصلــی نیــاز بــه تولیــد مســکن در بافــت فرســوده اســت و افــزود بــا تســهیات و بســته 
هــای تشــویقی در نظــر گرفتــه شــده میتــوان هــم بــه بازســازی مناطــق فرســوده و هــم تحقــق شــعار دولــت در تولیــد مســکن کمک کــرد و اینجاســت که 

بســیج مهندســین می توانــد بــا حمایــت، نظــارت و مشــورت مــا را در ایــن زمینــه یــاری رســاند.

ــی  ــور بررس ــه منظ ــواز ب ــهرداری اه ــازی ش ــازی و نوس ــازمان بهس ــا س ــترک ب ــه مش جلس
ــردم  ــه م ــانی ب ــت رس ــکاری در خدم ــای هم زمینه ه
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مهنــدس پوربهرامــی از راه انــدازی دفــرت فنــی 
مهندســی ایــن ســازمان بــرای خدمــت رســانی 
تخصصــی بــه مــردم و بهــره گیــری از توان مهندســین 
بســیجی در جهــت حــل مشــکات مــردم، خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و فضــای مجــازی ســازمان بســیج 
ــی از  ــتان یک ــتان خوزس ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
ــی  ــانی تخصص ــت رس ــازمان، خدم ــن س ــای ای ــت ه ماموری
بــه مــردم مــی باشــد کــه توســط کارشناســان ایــن مجموعــه 
ــم  ــدس پش ــم مهن ــه  خان ــت. در ادام ــری اس ــال پیگی در ح
ــه همــراه  ــی را برعهــده دارد ب ــر فن ــت دفت ــروش کــه مدیری ف
ــازمان  ــران س ــد خواه ــئول واح ــا مس ــدس پارس ــم مهن خان
ــه گــزارش آخریــن وضعیــت عملکــرد دفتــر فنــی و  ــرای ارائ ب
صحبــت پیرامــون مســائل و چالــش هــای موجــود بــا مهنــدس 

ــد. ــو کردن ــدار و گفتگ ــازمان دی ــر س ــی مدی پوربهرام
 مهنــدس پارســا در خصــوص جزئیــات ایــن جلســه افــزود: در 
ــراد  ــا اف ــر ب ــل دفت ــرر شــد در خصــوص تعام ــن جلســه مق ای
ــز  ــف ، و نی ــز مختل ــا مراک ــه ای  ب ــم نام ــه، تفاه دارای پروان

ــرد.. ــورت پذی ــط دفترص ــازی محی ــاده س ــات و آم تبلیغ

راه انــدازی دفتــر فنــی مهندســی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان خوزستان 

 بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در مــاه اخیــر و در راســتای ماموریت 
ــد بازدیــد و  ــون همچنــان رون ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ماهشــهر، کارشناســان ایــن کان ــه مدیــر کان ــه ب محول

رســیدگی بــه ســاختمان های ناایمــن شــهر را ادامــه مــی دهنــد.
مهنــدس امیــن در گفتگــو بــا نشــریه ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان: در راســتای ماموریــت داده شــده بــه کانــون بــرای  
شناســایی ســاختمان هــای ناایمــن شــهر، ظرفیــت کارشناســی مهندســین بســیجی کانــون ماهشــهر بــرای خدمــت رســانی تخصصــی مــردم بــه کار 
گرفتــه شــد. در همیــن راســتا کارشناســان ایــن کانــون، رونــد بازدیدهــای خــود را از ســاختمان هــای در حــال ســاخت در بنــدر ماهشــهر آغــاز کــرده و 
فاکتورهــای مهــم در زمینــه اســتحکامات و ایمنــی ســاختمان را در ایــن ســازه هــا مــورد بررســی قــرار دادنــد. الزم بــه ذکراســت گزارشــات ایــن بازدیــد 
هــا و مشــخصات کامــل ســاختمان هــای مذکــور، پــس از بررســی نهایــی در اختیــار ارگانهــای ذیربــط بــرای تصمیــم گیــری قــرار می گیرد.مســئول 
کانــون ماهشــهر اظهــار داشــت: بســیجیان بــا دغدغــه و انقابــی بایــد ضمــن شــناخت وظیفــه و جایــگاه خــود، نقــش موثــر خــود را در زمینــه صیانــت 
از حقــوق مــردم در بخشــهای مختلــف کشــور ایفــا نماینــد. وی افــزود در زمینــه عمرانــی ایــن مســئله اهمیــت خاصــی پیــدا مــی کنــد و امیــد اســت با 

تــاش کارشناســان و همــکاری مســئولین از بــه وجــود آمــدن اتفاقاتــی نظیــر حادثــه تلــخ متروپــل جلوگیــری شــود.
در انتهــای ایــن گفت وگــو مهنــدس امیــن بــه توضیــح دیگــر فعالیــت ایــن کانــون در خصــوص راههــای مواصاتــی پرداخــت و در ایــن زمینــه گفــت: 
مهنــدس معشــوری جانشــین کانــون بســیج مهندســین عمــران معمــاری ماهشــهر در ایــن خصــوص ضمــن بازدیــد میدانــی از پــروژه هــای در حــال 
اجــرا، جلســاتی بــا مشــاور رمــپ و رئیــس پلیــس راه ســربندر برگــزار و در خــال ایــن جلســات رونــد فعالیــت هــا و زمینــه هــای مختلف همــکاری بین 

بســیج مهندســین و دســتگاه های مســئول مــورد بررســی قــرار داد.

ادامــه رونــد شناســایی ســاختمان هــای ناایمــن و پرخطــر در شهرســتان ماهشــهر 
توســط کارشناســان کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ماهشــهر
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