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عمران و معماری 

در این شماره میخوانید:

تقدیر از استاندار یزد برای استفاده از 
ظرفیت نخبگان بسیجی 

ارائــه خدمــات جهــادی توســط ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری 

ــوی ــه خ ــرقی در زلزل ــان ش آذربایج

آب  تخصصــی  کارگــروه  برگــزاری 
ــر  ــور دکت ــا حض ــت ب ــط زیس و  محی

نیــرو وزارت  در  قنــادزاده  

برگــزاری جلســه شــورای مرکــزی بســیج 
ــتان  ــاری خوزس ــران و معم ــین عم مهندس

بــا محوریــت اغتشاشــات اخیــر

برپایــی میــز خدمــت در شهرســتان پــاوه 
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــه هم ب

ــاه ــتان کرمانش ــاری اس ــران ومعم عم
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ــین  ــیج مهندس ــئول بس مس
یــزد  اســتاندار  از  اســتان 
بدلیــل  فاطمــی  دکتــر 
اعضــاء  تــوان  از  اســتفاده 
بســیج  مرکــزی  شــورای 
در  اســتان  مهندســین 
دســتگاههای  مدیریــت 
تشــکر  و  تقدیــر  اســتان 

کــرد.
اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
مهندســین  بســیج  رســانی 
ــزد،   ــتان ی ــاری اس ــران و معم عم
نشســت اعضــای شــورای مرکــزی 
مهندســین  بســیج  ســازمان 
ــزد  ــتان ی ــاری اس ــران و معم عم
اعضــای  و  رییــس  حضــور   بــا 
نهــاد  ایــن  مرکــزی  شــورای 
ــه میزبانــی  ــی، ب تخصصــی و انقاب

شــد. برگــزار  مــاه  ۲۰مهــر  مــورخ  چهارشــنبه  روز  مــدارس  نوســازی  اداره 
در ابتــدا امیــدی مســئول بســیج مهندســین اســتان یــزد، ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت هفتــه وحــدت و والدت رســول اکــرم)ص( و 
ــا  ــم، کــه از م ــزد بیــش از هــزار نفــر عضــو فعــال داری ــا در بســیج مهندســین اســتان ی ــام جعفــر صــادق)ع( اظهــار داشــت: م حضــرت ام
ــوزه  ــکات ح ــائل و مش ــار آن مس ــم و در کن ــازمان دهی کنی ــه س ــت گان ــی هف ــای تخصص ــا را در گروه ه ــه اعض ــت ک ــده اس ــته ش خواس

ــم. ــل کنی ــی ح ــای تخصص ــاری را در کارگروه ه ــران و معم عم
وی بیــان کــرد: گروه هــای تخصصــی هفت گانــه شــامل کارگــروه شهرســازی و معمــاری اســامی، کارگــروه مســکن، کارگــروه آب و محیــط 

زیســت، کارگــروه حمــل و نقــل، کارگــروه مدیریــت شــهری، کارگــروه نظــام مهندســی و کارگــروه مدیریــت بحــران اســت.
امیــدی اظهــار داشــت:در حــوزه شهرســازی و معمــاری اســامی مقدمــات کار شــروع نشــده و در ایــن زمینــه عقــب هســتیم و حتــی مــی 

تــوان گفــت شهرســازی بــه ایــن روش نداریــم.
ــام  ــا، نظ ــاره به ــن و اج ــت زمی ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــت و افزود:ب ــور دانس ــکات کش ــن مش ــی از بزرگتری ــکن را یک ــوزه مس وی  ح
ــا جدیــت شــروع کــرده اســت  ــدام مســکن را ب ــد بحــث اق ــت جدی ــرو شــده کــه الحمــداهلل دول ــا مشــکل بزرگــی روب جمهــوری اســامی ب
ــی  ــای خوب ــان  کاره ــی الخصــوص جوان ــرای قشــر مســتضعفین عل ــم ب ــن در بحــث مســکن ســازی بتوانی ــردن خیری ــا وارد ک ــد ب ــا بای و م

ــم. ــام بدهی انج
امیــدی افزود:امــروز چالــش عمــده یــزد کاهــش منابــع آب شــرب اســت در ایــن شــرایط »آب« بایــد مهمتریــن دغدغــه مــردم و مســئوالن 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــه حیــات دانســت  و ب ــزد را در گــرو حــل مســاله آب، ایــن مای ــد بقــای اســتان کویــری ی ــار باشــد.وی تردی ایــن دی
ایــن وضعیــت موجــود خواســتار کمــک بســیجیان، دانشــگاهیان، نخبــگان، مخترعان،ونــوآوران شــد تایــک تغییروتحولــی اساســی در جهــت 

حــل مشــکل آب یــزد ایجــاد شــود.
وی دربــاره کارگــروه حمــل و نقــل اظهــار داشــت: ایــن حــوزه یکــی از مســائل بســیار مهــم در حــوزه عمرانــی اســت کــه باعــث پیشــرفت 

کشــور مــی شــود و میتــوان آینــده حمــل و نقــل شــهر یــزد را ترســیم کــرد.
ــه بســیج مهندســین داده شــده اســت گفــت:  ــان اینکــه طــرح عمــران روســتاهای محــروم ب ــا بی ــزد ب مســئول بســیج مهندســین اســتان ی
ــا  ــک ت ــاالنه مشــکات ی ــد س ــا بای ــد، م ــه مشــکات حــل نشــده دارن ــتاهای محــروم در شهرستان ها اســت ک ــه روس ــوط ب ــرح مرب ــن ط ای

ــن روســتاها را احصــا کنیــم. دو مــورد از ای
ــر  ــن کار ب ــا مشــکات حــل شــود ای ــم ت ــری و جــذب بودجــه نمایی ــد مشــکات را منعکــس نمــوده و پیگی ــذا بای ــرد: ل ــح ک ــدی تصری امی

ــیم. ــوب برس ــه مطل ــه نتیج ــا ب ــت ت ــتان ها اس ــا در شهرس ــران کانون ه ــده مدی عه
وی افزود:قبــل از کرونــا بازدیدهــای علمــی و کاس هــای علمــی خوبــی در بســیج مهندســین برقــرار بــود امــا کرونــا ســبب تعطیلــی آن هــا 
ــه دیگــر اعضــا  ــوزش ب ــد جهــت آم ــی کــه اعضــا دارن ــا و تجــارب علمــی و اجرای ــم از ظرفیت ه ــد می توانی ــزی جدی ــک برنامه ری ــا ی شــد، ب

اســتفاده کنیــم.
در پایــان مهنــدس امیــدی از اســتاندار یــزد دکتــر فاطمــی بدلیــل اســتفاده از تــوان اعضــاء شــورای مرکــزی بســیج مهندســین اســتان در 

ــد. مدیریــت دســتگاههای اســتان تقدیــر و تشــکر کردن
در ایــن نشســت دکتــر جواهــری اســتاد دانشــگاه بیــان کــرد: از اســتان یــزد در هیئــت دولــت و در ســطح معاونیــن وزراء افــراد موثــر کــه 

پیگیــر مســائل اســتان باشــند را نداریــم کــه در ایــن زمینــه نماینــدگان مجلــس اســتان بایــد مطالبــه گــر باشــند.

تقدیــر و تشــکر مهنــدس امیــدی از اســتاندار یــزد  بخاطــر اســتفاده از تــوان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری در مدیریــت ادارات اســتان

معمــاری  و  عمــران  مهندســین  بســیج  ســازمان  مســئول 
ــی در  ــی و مهندس ــاوره ای فن ــات مش ــه خدم ــی  از ارائ آذربایجان غرب
ــر داد. ــازمان خب ــران س ــط جهادگ ــوی توس ــه زده خ ــق زلزل مناط

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
اســتان آذربایجــان غربــی، مهنــدس علــی دژم در گفت وگــو بــا خبرنــگار  
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــاری آذربایجان غرب ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس س
زلزلــه ۵.۴ ریشــتری خــوی و  ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی از ســوی ســازمان 
ــاری اســتان  ــران و معم ــازمان بســیج مهندســین عم ــا همــت س اظهارداشــت: ب
آذربایجــان غربــی و کانــون مهندســین شهرســتان خــوی خدمــات مشــاوره ای و 
خدمــات مهندســی همــراه بــا برگــزاری میــز خدمــت در مناطــق مختلــف زلزلــه 

زده خــوی انجــام شــده اســت .
وی ادامــه داد: مســئولین و ســرگروه هــای جهــادی شهرســتان خــوی بــا حضــور 
کارشناســان رشــته های مختلــف مهندســی از جملــه اســاتید رشــته های زلزلــه و 
عمــران در مناطــق زلزلــه حضــور  و از نزدیــک مســاکن زلزلــه زده را مــورد بررســی 

قــرار دادنــد.
ــد:  ــادآور ش ــی ی ــاری آذربایجان غرب ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــوول بس مس
ــازل و مناطــق  ــک من ــک ت ــی و حضــور در ت ــد میدان ــن بازدی کارشناســان در ای
ــکان  ــی ، ام ــوص  ایمن ــی در خص ــاوره تخصص ــه مش ــه ارائ ــبت ب ــه زده نس زلزل
اســکان یــا عــدم اســکان، نحــوه بازســازی ، اســتحکام و نحــوه دریافــت تســهیات 

ــد. ــه دادن الزم ارای
ــازل مســکونی مســکن مهــر،  ــد من ــن بازدی ــح کــرد: طــی ای مهنــدس دژم تصری
و روســتاهای عــذب ، دیــزج دیــز و خــاک مــردان مــورد بازدیــد و ارزیابــی قــرار 

گرفتــه اســت.

ــوی  ــه زده خ ــق زلزل ــی در مناط ــی و مهندس ــاوره ای فن ــات مش ــه خدم ارائ
ــی ــاری آذربایجان غرب ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــط بس توس

ــه و  ــتان مان ــاد شهرس ــیر آب ــتای ش ــاختمان در روس ــی س ــی و فن ــکات اجرای ــوزش ن ــزاری  دوره آم ــی  از برگ ــدس قائن مهن
ــر داد. ــملقان خب س

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خراســان شــمالی مهنــدس قائنــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری  
بســیج  افــزود: ایــن دوره بــه همــت بنیــاد مســکن شهرســتان مانــه و ســملقان و کارگــروه مســکن بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان 

مانــه و ســملقان برگــزار گردیــد.
قائنی گفت: در این دوره تعداد ۳۵ نفر از مهندسان شهرستان حضور داشتند.

وی در پایــان وی افــزود: بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  در راســتای رســالت خــود، در کارگــروه هــای تخصصــی خــود عــاوه بــر برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی و بازدیــد هــای علمــی ، اقــدام بــه شناســایی مشــکات و مســائل فنــی شهرســتان نســبت بــه بررســی و ارائــه پیشــنهاد جهــت 

حــل مســئله مــی نمایــد.
 تهیه و توزیع ۱۲0 پرس غذای گرم  و 90 بسته لوازم تحریر در شب میالد نبی اکرم )ص( و امام صادق )ع(

ــه همــت مرکــز نیکــوکاری حضــرت جــواد االئمــه  مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خراســان شــمالی در ادامــه  ب
علیه الســام و همــکاری پایــگاه روســتای پاکتــل اشــاره کــرد و گفــت: تعــداد ۱۲۰ پــرس غــذای گــرم بیــن خانــواده هــای کــم برخــورداردر شــب 
عیــد مســاد حضــرت رســول اکــرم )ص( و امــام جعفــر صــادق )ع( توزیــع گردیــد. همچنیــن در کنــار برنامــه فــوق  تعــداد 9۰ کیــف و لــوازم 

التحریــر جهــت دانــش آمــوزان روســتای هــای محــروم  اهــدا گردیــد.
دیدار با مدیر اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مانه و سملقان

قائنــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر نشــان کــرد: در راســتای طــرح عمــران روســتا بــا مدیــر اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
شهرســتان مانــه و ســملقان دیــدار  و در ر خصــوص ایجــاد اشــتغال در غالــب راه انــدازی بــوم گــردی و بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی اســتان در 

روســتای طــرح عمــران روســتا بســیج مهندســین شهرســتان مانــه و ســملقان بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ــد ، همچنیــن رســتوران  ــد طــرح گردی ــات بوم گــردی و اســکان دارن ــه خدم ــی کــه قابلیــت ارائ ــات ســاماندهی منازل در جلســه مذکــور موضوع
هــای تعطیــل شــده حاشــیه جــاده روســتای جــوزک را جهــت تغییــر کاربــری بــه بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی مــورد بررســی و حمایــت جهــت 

ارائــه ی تســهیات بانکــی قــرار گیــرد.

ــیج  ــون بس ــط کان ــاختمان توس ــی س ــی و اجرای ــکات فن ــی ن ــزاری دوره آموزش برگ
ــمالی ــان ش ــتان خراس ــاری اس ــران ومعم ــین عم مهندس
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جلســه کارگــروه تخصصــی آب و محیــط زیســت بــه میزبانــی 
وزارت نیــرودر تاریــخ۱۱ مهرمــاه۱40۱ برگــزار گردیــد.

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
معمــاری، جلســه کارگــروه تخصصــی آب و محیــط زیســت ســازمان 
ــدس  ــور مهن ــا حض ــزی ب ــاری مرک ــران و معم ــین عم ــیج مهندس بس
ــرو و  ــرزی وزارت نی ــای م ــر کل آبه ــر و مدی ــاور وزی ــدا مش ــن ف وط
ــاد  ــه جه ــت در زمین ــط زیس ــی آب و محی ــروه تخصص ــاء کارگ اعض
ــالن  ــی آب در س ــش هال ــه چال ــران در زمین ــت بح ــانی و مدیری آبرس

ــد. ــزار ش ــرو برگ ــات وزارت نی جلس
 دکتــر قنــاد زاده مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و 
ــت   ــا کیفی ــرای ب ــی و اج ــه بررس ــه در زمین ــن جلس ــاری در ای معم
ــران  ــین عم ــیج مهندس ــک بس ــانی و کم ــا دآبرس ــای جه ــروژه ه پ
ــی  ــات فن ــه خدم ــق ارائ ــا از طری ــرو ژه ه ــه پ ــه اینگون ــاری ب و معم
مهندســی و همچنیــن در زمینــه اهمیــت و ضــرورت مدیریــت بحــران 
ــه ســیل و  ــای آب از جمل ــش ه ــع چال ــل در مواق ــر عام ــد غی و پدافن
خشکســالی)بحران هــای آبــی در اســتانهای همــدان و چهــار محــال و 
بختیــاری( و... مطالبــی را بیــان کــردن و تمامــی اعضــاء هــم بــا توجــه 
بــه داشــتن ظرفیــت مهندســین متخصــص بســیجی، در گام اول، 
ــه  ــازی را در اینگون ــتاندارد س ــال آن اس ــه دنب ــاوره و ب ــارت و مش نظ

ــد. ــر نشــان کردن ــا را خاط ــرح ه ط

برگــزاری کارگــروه تخصصــی آب و  محیــط زیســت بــا حضــور دکتر قنــادزاده  
نیرو وزارت  در 

میــز خدمــت جهــادی بــه همــت کانون بســیج شهرســتان 
ــد. ــاوه برگزار ش پ

ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــوهانی در  ــدس ش ــاه ، مهعن ــتان کرمانش ــاری اس ــران و معم عم
ــام  ــرا رســیدن ای ــه ف ــاره ب ــا اش ــزاری بســیج  ب ــا خبرگ ــو ب گفتگ
ــی  ــش آفرین ــور نق ــه منظ ــدس و ب ــاع مق ــه دف ــت هفت گرامیداش
بســیج  کانــون  همــت  بــه  بســیجی   مهندســین  تخصصــی 
ــت در  ــز خدم ــاوه، می مهندســین عمــران ومعمــاری شهرســتان پ

ــد. ــا گردی ــتان برپ ــن شهرس ای
برگزاری  گارکاه جوشکاری  در شهرستان سرپل ذهاب 

شــوهاتی در ادامــه بیــان داشــت:   بــه منظــور ارائــه خدمــات فنــی 
و مهندســی در مناطــق کــم برخــوردار و آســیب دیــده ودر راســتای 
کمــک بــه اشــتغال آفرینــی ،کارگاه جوشــکاری بــه همــت کانــون 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  شهرســتان ســرپل ذهــاب 

برگــزار شــد.
توزیع 50بسته کمک معیشتی در شهرستان صحنه 

وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود  از توزیــع  ۵۰بســته کمــک 
معیشــتی  بــه همــت کانــون بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری 

شهرســتان صحنــه در بیــن اقشــار کــم برخــودار خبــر داد.  

برپایــی میــز خدمــت در شهرســتان پــاوه 
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــه هم ب

ــاه ــتان کرمانش ــاری اس ــران ومعم عم

مهنــدس برزگــر در دیــدار بــا خانــواده شــهید نجفــی گفــت: دیــدار 
بــا خانــواده شــهدا، ادای دیــن بــه مقــام واالی شــهید اســت.

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معماری 
اســتان زنجــان، مهنــدس برزگــر بــه همــراه مهنــدس موســوی  معــاون بنیــاد 
مســکن اســتان  بــا خانــواده محتــرم شــهید نجفــی در زنجــان ادیــدار کردنــد . 
در ایــن دیــدار ضمــن تجدیــد میثــاق و  گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهداء و 
ایثارگریهــای رزمنــدگان و شــنیدن صحبتهــا و خاطــره گویی  های مادر شــهید 
از خصوصیــات اخاقــی واالی شــهید ، از مــادر معــزز شــهید بــا اهــداء لــوح و 

کتابچــه شــهید واالمقــام تجلیــل بــه عمــل آمــد.

مهنــدس پوربهرامــی: دومیــن جلســه هیئــت اندیشــه ورز بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در ســال جــاری 
ــپاه  ــی س ــاون سیاس ــهریاری مع ــر ش ــور دکت ــمن،با حض ــناختی دش ــگ ش ــور و جن ــر در کش ــات اخی ــت اتفاق ــا محوری ب

حضــرت ولیعصــر )عــج( و دبیــر ســتاد امربــه معــروف اســتان برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان، روز ســه شــنبه ۲6 مهــر مــاه اعضــای 
شــورای مرکــزی ســازمان بــرای دومیــن بــار در ســال جــاری گــرد هــم آمدنــد تــا در خصــوص فعالیــت هــای ســازمان، اغتشاشــات اخیــر و 
نقــش و وظیفــه جامعــه مهندســین بســیجی در روشــنگری بــرای جامعــه گفتگــو کننــد. ایــن جلســه کــه بــه میزبانــی اداره کل ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات اســتان خوزســتان برگــزار شــد بــا قرائــت کام اهلل مجیــد آغازشــد. در ادامــه مهنــدس پــور بهرامــی گــزارش مختصــری 
در خصــوص فعالیــت هــای انجــام گرفتــه در ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در ســال جــاری بــه اعضــای حاضــر 
در جلســه ارائــه دادنــد. مســئول ســازمان از پیگیــری طــرح مســکن یــار بعنــوان یکــی از طــرح هــای کلیــدی بســیج مهندســین عمــران و 
معمــاری خوزســتان در جهــت کمــک بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن خبــر داد و بــا برشــمردن برخــی موانــع موجــود، مطالبــه مجدانــه ایــن 

موضــوع از مســئولین ذیربــط را از اولویــت هــای مهــم ایــن ســازمان عنــوان کــرد.
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر شــهریاری معــاون محتــرم سیاســی ســپاه حضــرت ولیعصر)عــج( و دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
اســتان در مــورد اتفاقــات اخیــر و برنامــه ریــزی دشــمن بــرای ایجــاد آشــوب و نابســامانی در کشــور گفــت و تاکیــد داشــت بنــا بــه برنامــه 
ریــزی جبهــه اســتکباری، ناامــن ســازی برخــی نقــاط هــدف در کشــور کلیــد خــورد. دکتــر شــهریاری بــا اشــاره بــه اینکــه خوزســتان هــم 
ــر و هوشــیاری و  ــاه هــای اخی ــان )عــج( در م ــام زم ــام ام ــی و ســربازان گمن ــروی هــای انقاب ــاش نی ــود ت ــن مناطــق هــدف ب یکــی از ای
بصیــرت مــردم اســتان را عامــل خنثــی ســازی توطئــه هــای دشــمن دانســت بطوریکــه خوزســتان یکــی از آرام تریــن مناطــق کشــور در 

حــوادث اخیــر شــناخته شــد.
در ایــن جلســه کــه بــا اســتقبال حضــار تــا بعــد از نمــاز مغــرب و عشــاء نیــز ادامــه یافــت فرصتــی فراهــم شــد تــا اضــای شــورای مرکــزی 
بســیج مهندســین دغدغــه هــای خــود را مطــرح کــرده و ســواالت خــود را در مــورد موضــوع مــورد بحــث، مطــرح کننــد. در انتهــای ایــن 
جلســه از مهنــدس آقاجــری شــهردار معنــوی چذابــه بدلیــل تــاش هــا در برگــزاری باشــکوه مراســم اربعیــن و همچنیــن مهنــدس صالــح 

نســاج مدیــر کل اداره ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســتان نیــز بواســطه میزبانــی جلســه تقدیــر بعمــل آمــد .

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــزی بس ــورای مرک ــه ش ــزاری جلس برگ
ــر ــات اخی ــت اغتشاش ــا محوری ــتان ب ــاری خوزس معم

ــن  ــهدا، ادای دی ــواده ش ــا خان ــدار ب دی
ــت ــهید اس ــام واالی ش ــه مق ب

ــترک  ــت مش ــزاری نشس ــی از برگ ــور بهرام ــدس پ مهن
ســازمان متوبــع خــود بــا ســازمان نظــارت بــر تاکســیرانی 

ــر داد. ــواز خب ــهرداری اه ش
 بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری خوزســتان جمعــی از کارشناســان گــروه هــای تخصصــی 
ــه منظــور اطــاع از  ــت شــهری ب ــل و ترافیــک و مدیری حمــل و نق
ــیرانی و همچنیــن  ــکات ســازمان تاکس ــت و مش آخریــن وضعی
بررســی زمینــه هــای مختلــف همــکاری بیــن دو ســازمان در محــل 

ایــن ســازمان بــه بحــث وتبــادل نظــر پرداختنــد.
 مهنــدس آشــنا در خصــوص جزئیــات ایــن جلســه در مصاحبــه بــا 
خبرگــزاری بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان گفــت: 
اعضــا و کارشناســان ایــن ســازمان ضمــن تبریــک بــه مهنــدس صفی 
خانــی بــرای تصــدی مســئولیت ســازمان تاکســیرانی آمادگی خــود را 
جهــت همــکاری در زمینــه هــای مختلــف اعــام کردنــد. همچنیــن 
ــوص  ــی در خص ــی اطاعات ــی خان ــدس صف ــه مهن ــدای جلس در ابت
وضعیــت شــهر اهــواز از نظــر زیرســاخت هــای موجــود ارائــه  دادنــد. 
ــع  ــود ووض ــع موج ــن وض ــاداری بی ــه معن ــت فاصل ــان داش وی اذع
مطلــوب وجــود دارد. صفــی خانــی اظهــار داشــت شــمار تاکســی های 
کانشــهر اهــواز در حــال حاضــر کمتــر از ۱۳۰۰عــدد میباشــد کــه 
طبــق بــرآورد شــکل گرفتــه ایــن بــرای کانشــهر اهــواز بایــد ۱۰۰۰ 

عــدد تاکســی فعــال داشــته باشــیم.
  مســئول ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اهــواز از تشــدید نظــارت 
ــهر از  ــطح ش ــی در س ــای تاکس ــتگاه ه ــا برایس ــی ه ــا و بازرس ه
ابتــدای شــروع مســئولیت در ایــن ســازمان گفــت واز اجــرای طــرح 
ــر داد.   ــک خب ــده نزدی ــی در آین ــای تاکس ــه ه ــازی کرای هوشمندس
صفــی خانــی در خصــوص جزئیــات ایــن طــرح گفــت: در ایــن طــرح 
بــا قــرار دادن بارکــد در تاکســی هــای تحــت پوشــش ایــن ســازمان 
رونــد  پرداخــت کرایــه هوشــمند و هرشــهروند مــی توانــد بــا تلفــن 
هوشــمند خــود نســبت بــه پرداخــت کرایــه ســفراقدام کنــد کــه  در 

نتیجــه راه تخلفــات احتمالــی نیــز مســدود خواهــد شــد.
ــت  ــی ضمــن آرزوی موفقی ــور بهرام ــدس پ ــدای جلســه مهن  در ابت
بــرای مجموعــه تاکســیرانی اهــواز ابــراز امیــدواری کــرد فعالیــت های 
انجــام گرفتــه در ایــن مجموعــه بتوانــد همســو با جهــاد امیــد آفرینی 
باشــد کــه همــواره مــورد  تاکید رهبرانقاب اســامی اســت.  مســئول 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان نیــز افــزود: یکــی از 
ــه امیدآفرینــی در جامعــه کمــک  ــد ب ــی کــه مــی توان فعالیــت های
کنــد انعــکاس اخبــار فعالیت هــا و تــاش  نیروهــای انقابــی در ســطح 
جامعــه اســت کــه ایــن موضــوع لــزوم توجــه بیــش از پیــش مــا را بــه 

رســانه  و فضــای مجــازی نشــان میدهــد.
 مهنــدس پوربهرامــی  در بخشــی از جلســه، کار جمعــی و همــکاری 
بیــن دســتگاه هــای مختلــف را از ضروریــات امــروز جامعــه دانســت و 
ناظــر بــه این نشســت همــکاری بیــن ســازمان تاکســیرانی و اداره کل 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات را در جهــت بــه نتیجــه رســاندن طرح 

هوشمندســازی کرایــه ها خواســتار شــدند.
 الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نشســت دکتــر امانــی، مهنــدس صالــح 
ــت  ــزی و هیئ ــورای مرک ــای ش ــی از اعض ــدس جمال ــاج و مهن نس

ــز حضــور داشــتند. اندیشــه ورز ســازمان نی

نشســت مشــترک بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری خوزســتان با ســازمان 
ــواز ــهرداری اه ــیرانی ش ــارت برتاکس نظ

جلســه مشــترک  پروژه هــای آبرســانی روســتایی 
ــران و  ــازمان بســیج مهندســین عم فــی مابیــن س

معمــاری ایــام  و بســیج ســازندگی
جلســه مشــترک  پــروژه های آبرســانی روســتایی فــی مابین ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معماری ایالم  و بســیج ســازندگی اســتان 

ــد. برگزار ش
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان ایــام، مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگزاری بســیج گفت: بــه منظور 
ایجــاد هماهنگــی و  اســتفاده از ظرفیــت  مهندســان بســیجی  و مشــارکت آنها در 
اجــرای مجتمــع هــای آبرســانی روســتایی  جلســه مشــترکی بــا حضــور معــاون 
بهــره بــرداری شــرکت آب و فاضاب اســتان و مســول دفتر فنی بســیج ســازندگی 
برگــزار گردیــد و در ایــن جلســه مقرر شــد از تــوان و ظرفیــت  مهندســان با تجربه 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری در اجــرای 8 مجتمــع  آبرســانی روســتایی 

ــتفاده شود. اس
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 مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  یــزد از نخبــگان و خیــران ایــن اســتان بــرای ســاخت مســکن نیازمندان 
ــوت کرد. دع

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان یــزد،  امیــن امیــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم 
در یــزد، اظهــار داشــت: بیــش از هــزار نفــر در ســطح اســتان و شهرســتان ها در راســتای حــل مســائل و مشــکات اســتان و شهرســتان ها فعالیــت 

ــه ســازمان دهی شــده و در حوزه هــای مختلــف فعــال هســتند. می کننــد، ایــن اعضــا در گروه هــای تخصصــی هفــت گان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعضــای کارگروه هــای بســیج مهندســین مشــکات حــوزه عمــران و معمــاری را در کارگروه هــای تخصصــی احصــا می کننــد و 
راهکارهــای ارائــه می دهــد گفــت: خروجــی جلســات کارگروه هــا ایــن اســت کــه راهکارهــای مطــرح شــده بــه صــورت پیشــنهاد علمــی بــه مســئولین 

شهرســتان، اســتان و مرکــز کشــور داده خواهد شــد.
مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان یــزد افــزود: یکــی از گروه هــای تخصصــی هفت گانــه کارگــروه معمــاری و شهرســازی اســامی 
اســت، شهرســازی یکــی از کارهایــی اســت در اســتان یــزد بــر زمیــن مانــده اســت و چــه بســا مقدمــات کار هــم در ایــن حــوزه شــروع نشــده و خیلــی 
ــذا کارهــای زیــادی را بایــد در حــوزه معمــاری و شهرســازی  ــه آن مفهــوم علمــی نداریــم ل عقــب هســتیم، در واقــع می تــوان گفــت شهرســازی ب

اســامی انجــام دهیــم.
امیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر از کارگروه هــای ایــن مجموعــه کارگــروه مســکن اســت بیــان کــرد: کشــور در حــوزه مســکن بــا مشــکل و 
معضــل بســیار بزرگــی روبــه رو اســت و مــا در طــی چهــار ســال گذشــته بــا افزایــش شــدید قیمــت مســکن، زمیــن و اجــاره بهــا مواجه بــوده ایــم  و در 
حــال حاضــر مســکن یکــی از بخش هایــی اســت کــه نظــام را بــه چالــش کشــیده اســت امــا خوشــبختانه دولــت جدیــد طــرح نهضــت ملــی مســکن 

را آغــاز کــرده و امیدواریــم در ایــن امــر موفــق شــوند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه راهکارهــای متعــددی در خصــوص مســکن بایــد ارائــه شــود تصریــح کــرد: کار دولــت مسکن ســازی نیســت و دولــت بایــد 
شــرایط و زمینه هــای الزم را فراهــم کنــد تــا بخــش خصوصــی وارد ســاخت مســکن شــده و مســکن را بــا قیمــت مناســب تهیــه کننــد، دولــت هــم 

تســهیات الزم را در اختیــار مــردم قــرار دهــد تــا مــردم بتواننــد مســکن دار شــوند.
مســئول بســیج مهندســین اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه یکــی از راهکارهــا در امــر مســکن وارد کــردن خیریــن بــه مبحــث مسکن ســازی اســت افــزود: 
خیرانــی کــه در حوزه هــای مختلــف فعــال هســتند اکنــون بــا توجــه شــرایط پیــش آمــده بــرای ســاخت مســکن محرومیــن و مســتضعفان وارد شــوند 

همچنیــن بــرای حمایــت از قشــر جــوان در چندیــن ســال ابتــدای زندگــی کاری کننــد کــه جوانــان از اجــاره مســکن رهایــی یابنــد.
امیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه کارگــروه آب و محیــط زیســت بــا حضــور مدیرعامــل ســابق آب منطقــه ای فعــال اســت و جلســات زیادی در ســطح اســتان 
داشــته اســت خاطرنشــان کــرد: اســتان یــزد یــک اســتان کــم آب اســت و بــرای تأمیــن آب شــرب مشــکات اساســی وجــود دارد، اگــر آب انتقالــی در 

مــدت چنــد روز قطــع شــود، مــا در اســتان بــا چالــش بزرگــی مواجــه خواهیــم شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: توســعه صنعتــی اســتان یــزد و احــداث کارخانه هــای آالینــده در مســیر بــاد غالــب ســبب شــده اســت کــه آالیندگــی و آلودگــی 

هــوا رو بــه شــهر یــزد باشــد و اگــر از مناطــق باالدســت بــه شــهر یــزد تماشــا کنیــد الیه هــای آالیندگــی بــه طــور کامــل قابــل مشــاهده اســت.
مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان یــزد گفــت: کارگــروه دیگــر حمــل و نقــل اســت کــه ایــن بخــش یکــی از مســائل بســیار مهــم 
در حــوزه عمــران، معمــاری و پیشــرفت کشــور محســوب می شــود، در ایــن زمینــه اعضــا در حــال کار و تــاش هســتند و بــه مشــکاتی کــه در ســطح 
شــهر یــزد اعــم از بــار ترافیکــی، ســاخت پل هــای زیرگــذر و روگــذر، آینــده حمــل و نقــل اســتان و شــهر یــزد و اینکــه آیــا امــکان احــداث متــرو وجــود 

دارد یــا خیــر می پردازنــد.
امیــدی بــا اشــاره بــه کارگــروه مدیریــت شــهری گفــت: پیشــنهاد شــد بــا توجه بــه اینکــه معاونت معمــاری شــهرداری بــه عنــوان مهمتریــن معاونت ها 

محســوب می شــود، یکــی از بهترین هــا وارد ایــن عرصــه شــود و ســخت، قــوی و انقابــی در ایــن حــوزه فعالیــت شــود.
وی کارگــروه نظــام مهندســی را ششــمین کارگــروه تخصصــی بســیج مهندســین اســتان یــزد دانســت و ادامــه داد: این کارگروه نیز مســائل و مشــکات 

نظــام مهندســی را در ســطح ملــی و اســتانی احصــا نمــوده تــا مشــکات موجــود حل شــود.
امیــدی آخریــن کارگــروه تخصصــی را مدیریــت بحــران ذکــر کــرد و افــزود: یکــی از کارگروه هــای مهمــی اســت کــه بعــد از ســیل های ســال 98 در 
لرســتان و خوزســتان ایجــاد شــد کارگــروه مدیریــت بحــران بــود و مــا بعــد از آن بــه ســیل های داخــل یــزد خوردیــم، هیــچ کــس فکــر نمی کــرد کــه 

یــزد ســیل داشــته باشــد، بــر اســاس کارگــروه مشــکات ســیل بندها آبــان مــاه ســال قبــل اطاع رســانی شــد.
وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر بایــد بــرای تقویــت ســیل بندها بــه ســمت یــک نــوع ســد خاکــی پیــش برویــم، چــرا کــه بــا توجــه بــه خــاک منطقــه 

یــک نــوع ســد خاکــی بــا هســته بایــد ایجــاد کرد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران یــزد ادامــه داد: ســال قبــل پیشــنهاد شــده بــود یــک مشــاور گرفتــه شــود تــا کار ســیل بندها اساســی 
حــل شــود و یــک کار مانــدگار بــرای شــهرداری و شــورا باشــد چــرا کــه ایــن شــورا بــا شــعار نیــروی انقابــی پــای کار آمــد، لــذا در ایــن امــر بایــد 

مطالبه گــری خوبــی را بــا شــوراها انجــام دهیــم و نقــاط ضعــف را برطــرف و نقــاط قــوت را تقویــت کنیــم.
امیــدی در پایــان بــا بیــان اینکــه طــرح عمــران روســتاها بــه بســیج مهندســین محــول شــده اســت ادامــه داد: در ایــن طــرح مــا بــه دنبــال مشــکات 
حــل نشــده در روســتاها هســتیم و ضمــن انعــکاس آن بــا مطالبــه از مســئوالن پیگیــر بودجــه الزم بــرای مســئله مــورد نظــر خواهیــم بــود تــا مشــکل 

موجــود را در روســتاهای محــروم برطــرف می کنیــم.
وی افــزود: خوشــبختانه اســتاندار انقابــی و جــوان یــزد همــواره  از نظــرات، ایده هــا، تــوان و ظرفیــت اعضــا در بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــه جهــت حمایت هایشــان  ــد کــه الزم اســت از ایشــان ب ــد و از آن هــا در مدیریــت دســتگاه های اســتان اســتفاده کردن ــزد اســتقبال نمودن اســتان ی

سپاســگزاری نمایــم.

 دعوت از خیرین و دلسوزان استان  یزد برای ساخت مسکن نیازمندان

در فراخوان سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد صورت گرفت

نشســت اعضــای شــورای مرکــزی ســازمان بســیج مهندســین 
ــا حضــور  رییــس و اعضــای  ــزد ب عمــران و معمــاری اســتان ی
شــورای مرکــزی ایــن نهــاد تخصصــی و انقالبــی، بــه میزبانــی 
اداره نوســازی مــدارس روز چهارشــنبه مــورخ ۲0مهــر مــاه برگزار 

شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران 
ــین  ــدی مســئول بســیج مهندس ــدا امی ــزد، در ابت ــتان ی ــاری اس و معم
اســتان یــزد، ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت هفتــه وحــدت و والدت 
رســول اکــرم)ص( و حضــرت امــام جعفــر صــادق)ع( اظهــار داشــت: مــا در 
بســیج مهندســین اســتان یــزد بیــش از هــزار نفر عضــو فعــال داریم، کــه از 
مــا خواســته شــده اســت کــه اعضــا را در گروه هــای تخصصــی هفــت گانــه 
ــران و  ــوزه عم ــار آن مســائل و مشــکات ح ــم و در کن ــازمان دهی کنی س

معمــاری را در کارگروه هــای تخصصــی حــل کنیــم.
وی بیــان کــرد: گروه هــای تخصصــی هفت گانــه شــامل کارگــروه 
شهرســازی و معمــاری اســامی، کارگــروه مســکن، کارگــروه آب و محیــط 
زیســت، کارگــروه حمــل و نقــل، کارگــروه مدیریــت شــهری، کارگــروه نظام 

مهندســی و کارگــروه مدیریــت بحــران اســت.
ــا  امیــدی اظهــار داشــت:در حــوزه شهرســازی و معمــاری اســامی تقریب
مقدمــات کار شــروع نشــده و در ایــن زمینــه عقــب هســتیم و حتــی مــی 

تــوان گفــت شهرســازی بــه ایــن روش نداریــم.
وی  حــوزه مســکن را یکــی از بزرگتریــن مشــکات کشــور دانســت و افزود:بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت زمیــن و اجــاره بهــا، نظــام جمهــوری اســامی بــا 
مشــکل بزرگــی روبــرو شــده کــه الحمــداهلل دولــت جدیــد بحــث اقــدام مســکن را بــا جدیــت شــروع کــرده اســت و مــا بایــد بــا وارد کــردن خیریــن در بحث 

مســکن ســازی بتوانیــم بــرای قشــر مســتضعفین علــی الخصــوص جوانــان  کارهــای خوبــی انجــام بدهیم.
امیــدی افزود:امــروز چالــش عمــده یــزد کاهــش منابــع آب شــرب اســت در ایــن شــرایط »آب« بایــد مهمتریــن دغدغــه مــردم و مســئوالن ایــن دیــار باشــد.

وی تردیــد بقــای اســتان کویــری یــزد را در گــرو حــل مســاله آب، ایــن مایــه حیــات دانســت  و بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت موجــود خواســتار کمک 
بســیجیان، دانشــگاهیان، نخبــگان، مخترعان،ونــوآوران شــد تایــک تغییروتحولــی اساســی در جهــت حــل مشــکل آب یزد ایجاد شــود.

وی دربــاره کارگــروه حمــل و نقــل اظهــار داشــت: ایــن حــوزه یکــی از مســائل بســیار مهــم در حــوزه عمرانــی اســت کــه باعــث پیشــرفت کشــور مــی شــود 
و میتــوان آینــده حمــل و نقــل شــهر یــزد را ترســیم کــرد.

مســئول بســیج مهندســین اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه طــرح عمــران روســتاهای محــروم بــه بســیج مهندســین داده شــده اســت گفت: ایــن طــرح مربوط 
بــه روســتاهای محــروم در شهرستان ها اســت کــه مشــکات حــل نشــده دارنــد، مــا بایــد ســاالنه مشــکات یک تــا دو مــورد از ایــن روســتاها را احصــا کنیم.

امیــدی تصریــح کــرد: لــذا بایــد مشــکات را منعکــس نمــوده و پیگیــری و جــذب بودجــه نماییــم تــا مشــکات حــل شــود ایــن کار بــر عهــده مدیــران 
ــوب برســیم. ــه نتیجــه مطل ــا ب کانون هــا در شهرســتان ها اســت ت

وی افزود:قبــل از کرونــا بازدیدهــای علمــی و کاس هــای علمــی خوبــی در بســیج مهندســین برقــرار بــود امــا کرونــا ســبب تعطیلــی آن هــا شــد، بــا یــک 
برنامه ریــزی جدیــد می توانیــم از ظرفیت هــا و تجــارب علمــی و اجرایــی کــه اعضــا دارنــد جهــت آمــوزش بــه دیگــر اعضــا اســتفاده کنیــم.

در پایــان مهنــدس امیــدی از اســتاندار یــزد دکتــر فاطمــی بدلیل اســتفاده از توان اعضاء شــورای مرکزی بســیج مهندســین اســتان در مدیریت دســتگاههای 
اســتان تقدیر و تشــکر کردند.

در ایــن نشســت دکتــر جواهــری اســتاد دانشــگاه بیــان کــرد: از اســتان یــزد در هیئــت دولت و در ســطح معاونیــن وزراء افــراد موثر که پیگیر مســائل اســتان 
باشــند را نداریــم کــه در ایــن زمینــه نماینــدگان مجلس اســتان بایــد مطالبه گر باشــند.

دکتر جواهری گفت: مدیران استان در عین پاکدستی باید ریسک پذیر هم باشند، چون اگر مدیر ریسک پذیر نباشد کارها پیش نمیرود.
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان یــزد، مهندس محســن کاظمــی اظهــار داشــت: اداره کل نوســازی مدارس اســتان یــزد آمادگــی دارد از مشــاوره تخصصی 

اعضــاء بســیج مهندســین در پــروژه هــای احــداث مــدارس اســتان اســتفاده کند.
در ادامــه ایــن نشســت صمیمــی احســان خواجــه رضایی،مدیــر کل راه و شهرســازی افــزود: اکنــون کــه مهمتریــن و بزرگتریــن رســالت و ماموریت ایــن اداره 
کل در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن، ســاخت و عرضــه مســکن بــرای زوج هــای جــوان و نیازمنــدان بــه مســکن اســت و ایــن انتظــار را داریــم تــا با نظر 

مشــورتی و تخصصــی نخبــگان  و متعهدیــن بــه نظــام در ایــن نهــاد انقابــی، در پیشــبرد طرحهــای ملی، مــا را حمایــت و همراهــی نمایند.
ســایر اعضــای حاضــر نیــز بــه ارایــه برخــی مشــکات و دغدغــه هــای خودمرتبط بــا وظایــف و ماموریت هــای خــود پرداختنــد و راهکارهــا و وپیشــنهادهای 

مختلفــی را در جهــت حــل مشــکات موجــود بیــان کردند.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مراســم ســردار فتوحــی فرمانــده اســبق ســپاه الغدیــر اســتان یــزد، مهنــدس کاظمــی مدیــرکل نوســازی مــدارس و مهنــدس 

خواجــه رضایــی مدیــر کل راه و شــهر ســازی و همچنیــن مدیــران کانون هــای شهرســتان ها حضــور داشــتند.
در پایــان ایــن نشســت ســردار فتوحــی، از فرماندهــان هشــت ســال دفــاع مقدس بــه بیــان خاطراتــی از دفاع مقــدس و انقــاب و رویکردهــا و اقدامــات انجام 

شــده در آن زمــان پرداختند.

برگزاری  شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد
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جلســه کارگــروه تخصصــی مدیریــت بحــران ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان زنجــان بــا موضــوع 
برنامــه ریــزی بــرای هفتــه پدافنــد غیــر عامــل برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن جلســه مدیــر ســازمان، مهنــدس برزگــر  بــه مصوبــات و مشــکات احصــا شــده در جلســات قبلــی کارگــروه پرداختنــد 
ــا  ــط ب ــازان مرتب ــهداء و جانب ــواده ش ــا خان ــدار ب ــه  دی ــود  از جمل ــر خ ــای مدنظ ــه ه ــورد از برنام ــد م ــروه چن ــای کارگ ــپس اعض س
ــه آب شــرب شــهر زنجــان، برگــزاری جلســه حلقــه صالحیــن  ــه خان ــد مهندســین از هوافضــای اســتان و تصفی ــد غیرعامــل، بازدی پدافن
ــرای اعضــا، اعطــای مــدرک دانــش آموختگــی  ــا موضــوع پدافنــد غیــر عامــل، برگــزاری دوره هــای آموزشــی مبحــث ۲۱ ســاختمان ب ب
ــرای  ــاش ب ــد ، بخصــوص ت ــزی اشــاره کردن ــات دورمی ــر و تمرین ــور ســاعت صف ــل در جلســات اســتانی، اجــرای مان ــر عام ــد غی پدافن
مردمــی و همگانــی شــدن بحــث پدافنــد غیــر عامــل بــود کــه مــی توانــد بــا برنامــه هایــی از قبیــل برگــزاری کاس و فرهنــگ ســازی 
در مــدارس بــرای دانــش آمــوزان و برگــزاری مســابقات بــا موضــوع مرتبــط بــرای آنهابیشــتر مــورد توجــه اعضــای جلســه قــرار گرفــت.
در پایــان جلســه لــزوم همگانــی کــردن پدافنــد غیــر عامــل از ســنین کودکــی توســط فرهنــگ ســازی در مــدارس و همچنیــن تاســیس 
ــری انجــام  ــد اعضــا جهــت پیگی ــد و تاکی ــورد تایی ــد م ــه من ــراد عاق ــرای اســتفاده اعضــا و اف ــل ب ــر عام ــد غی ــه مجــازی پدافن کتابخان

قــرار گرفــت.

نشست کارگروه مدیریت شهری بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه کازرون برگزار شد.
در ایــن نشســت مهنــدس محمدجعفــر شــفیعی مدیــر بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کازرون اظهــار داشــت: در راســتای زمینه ســازی 
بــرای تزریــق تفکــر مهندســین بســیجی بــه بخش هــای مــورد نیــاز بــه صــورت هدفمنــد، اولیــن جلســه کارگــروه تخصصــی مدیریــت شــهری بــر 
اســاس نیازهــای واقعــی شهرســتان و بــا هــدف اســتفاده از ظرفیــت مهندســین نخبــه در توســعه شــهری و سیاســت گذاری و مدیریــت شــهری 

کازرون برگــزار شــد.
وی افــزود: بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کازرون در راســتای جهت دهــی بــه تــوان نخبــگان بومــی، ایجــاد کارگــروه تخصصــی را 

امــری الزم و ضــروری می دانــد و بــه تشــکیل کارگروهایــی بــر اســاس ظرفیــت، مزیــت و پتانســیل های شهرســتان اقــدام نمــوده اســت.
ــه  ــا ب ــت دار و بن ــای اولوی ــه در حوزه ه ــگان مهندســین بســیجی اســت ک ــا متشــکل از نخب ــن کارگروه ه ــه ای ــان اینک ــا بی ــدس شــفیعی ب مهن
ــه وضعیــت جامعــه و مدیریــت  ــا توجــه ب ــد، خاطــر نشــان کــرد: امــروز ب درخواســت دســتگاه های اجرایــی درون  شهرســتانی تشــکیل شــده ان
شــهری در ســطح شهرســتان ضــرورت دارد کارگــروه تخصصــی مدیریــت شــهری بســیج مهندســین عمــران و معمــاری کازرون بــا بررســی زوایــای 
ــه  مختلــف، راهــکار اثربخشــی در جهــت توســعه شــهری و سیاســت گذاری و مدیریــت شــهری در راســتای بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم را ب

دســتگاه متولــی امــور شــهری ارائــه نمایــد.

*توزیع بسته های لوازم التحریر بین کودکان کارگران ساختمانی بمناسبت هفته وحدت*
مهنــدس محمدجعفــر شــفیعی مدیــر بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کازرون بــا تبریــک میــاد فرخنــده پیــام آور مهــر و رحمــت 
اظهــار داشــت: کمــک بــه افــراد کــم برخــوردار و توجــه بــه افــراد نیازمنــد و بــی بضاعــت قشــر کارگــران ســاختمانی جملــه برنامــه هــای بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کازرون اســت کــه بســته های حمایتــی ویــژه دانــش آمــوزان بــی بضاعــت و کــم برخــوردار در کانــون جهــت 

عمــل بــه همیــن مســئولیت های اجتماعــی تهیــه و توزیــع شــد. 
وی انجــام کمــک هــای مومنانــه را یــک حرکــت مثبــت بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه دانســت و افــزود: در تــداوم رزمایــش کمــک هــای مومنانــه 
در آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد و همزمــان بــا هفتــه وحــدت، ۵۰ بســته لــوازم التحریــر بــه دانــش آمــوزان کــم برخــوردار قشــر کارگــری بــه 

همــت بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کازرون اهــداء شــد.
مدیــر بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کازرون در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون در مــاه مبــارک 
رمضــان، در دهــه امامــت و والیــت و مــاه محــرم امســال بــا کمــک خیــران مهندســین بســیجی بســته هــای مختلــف کمــک معیشــتی در بیــن 

خانواده هــای جامعــه هــدف و افــراد کــم برخــوردار توزیــع شــد.
مهنــدس شــفیعی تصریــح کــرد: نهضــت کمــک مومنانــه همزمــان بــا شــیوع کرونــا بــا فرمــان مقــام معظــم رهبــری آغــاز شــده اســت و همچنــان 

ادامــه دارد و تــاش شــده اســت تــا دریایــی از رحمــت و مهربانــی بــه ســمت خانــواده هــای نیازمنــد ســرازیر شــود.

ــیج  ــون بس ــهری کان ــت ش ــروه مدیری ــه  کارگ ــزاری جلس برگ
ــارس ــتان ف ــتان کازرون اس ــاری شهرس ــران ومعم ــین عم مهندس

کارگــروه تخصصــی مدیریــت بحــران ســازمان بســیج مهندســین 
ــد ــزار ش ــان  برگ ــتان زنج ــاری اس ــران ومعم عم

ــی  ــاب زندگ ــی کت معرف
شــاخص  شــهید  نامــه 
ــین  ــیج مهندس ــازمان بس س

ــاری ــران و معم عم

»هواتو دارم«
مرتضــی عبداللهــی؛ جوانــی باهــوش و شــجاع کــه مزین بــه انواع 
و اقســام هنرهــای رزمــی بــود. عشــق بــه جبهــه و شــهدا هــم از 
ــوای  ــال و ه ــدرش از ح ــی پ ــود داشــت. وقت ــی در او وج کودک
دفــاع مقــدس برایــش تعریــف می کــرد، ســراپا گــوش مــی داد، 
امــا آخرســر بــا دســتش محکــم بــه پایــش مــی زد و می گفــت: 

ای کاش مــن آن موقــع بــودم.
ــرود،  ــادات ب ــه س ــرم عم ــاع از ح ــه دف ــد ب ــه بتوان ــرای اینک ب
دوره هــای مختلــف غواصــی، پاراگایــدر و راپــل را گذرانــده 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 مقــدس و از 
گــردان تخریب چــی جبهــه بــود. بــا ایــن وجــود، پــدرش تنهــا 
کمــک کوچکــی بــه او می کنــد کــه آن هــم کارســاز نمی شــود. 
در نهایــت، پــدرش تنهــا راه موفقیت پســرش را مســأله ای مطرح 

می کنــد کــه آقــا مرتضــی را بــه فکــر فــرو می بــرد.
بخشی از کتاب »هواتو دارم« درباره شهید مرتضی عبداللهی

بــه ورودی خانــه خودمــان کــه رســیدم نگاهــم بــه دمپایــی های 
ــود، ناخــودآگاه نشســتم و  مرتضــی افتــاد کــه همیشــه دم در ب
دمپایــی را دســت گرفتــم، اشــک امانــم نمــی داد، در دلــم درد 
بزرگــی داشــت جوانــه مــی زد، دردی بــه ســنگینی ایــن غــم که 
دیگــر صاحــب ایــن دمپایــی هــا بــه ایــن خانــه ســر نخواهــد زد.

کــف دمپایــی را بوســیدم و بــه صورتــم کشــیدم، دوســت داشــتم 
خــاک کــف پــای فدایــی حضــرت زینــب روی صورتــم شــهادت 
بدهــد کــه مــن اگــر اختیــار داشــتم هیــچ وقــت بــدون مرتضــی 
بــه ایــن خانــه برنمــی گشــتم.به زور کلیــد انداختــم و وارد خانــه 

شــدم، خانــه ای کــه همــه جایــش بــوی مرتضــی مــی داد…
ــدس  ــرم مهن ــع ح ــهید مداف ــی ش ــت زندگ ــو دارم« روای »هوات
ــم  ــه قل مرتضــی عبداللهــی در قطــع رقعــی و ۳۰۴ صفحــه و ب

ــاب تهــران منتشــر شــد. ــی کت ــی ســی و ســومین نمایشــگاه بیــن الملل ــا روزهــای پایان ــان ب محمدرســول ماحســنی همزم
عاقه منــدان جهــت تهیــه کتــاب می تواننــد از طریــق ســایت nashreshahidkazemi.ir و یــا از طریــق ارســال نــام کتــاب بــه ســامانه پیــام کوتــاه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ 

کتــاب را تهیــه کننــد.
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