
جهـــاد آبرسانی 
 شــهید »رســول حیــدری« بــا نــام مســتعار »مجیــد منتظــری« یکــی از چهــار شــهید ایرانــی در بوســنی اســت کــه در میانــه 

جنــگ بوســنی به عنــوان دیپلــات جمهــوری اســامی ایــران بــه شــهری در بوســنی مرکــزی رفــت و در نــرد بــا رصب هــا بــه 

شــهادت رســید.  پــس از درگیری هــای ســال ۱۹۹۱ در اســلوونی و کرواســی ســعی در ادغــام بوســنی و رصبســتان داشــتند. 

دشــمنی رصب هــا بــا مــردم بوســنی اگرچــه در ظاهــر بــه اختــاف نــژادی و قربانــی بــودن آنــان در مقابــل مــردم بوســنی 

ــن  ــی از بزرگرتی ــا یک ــه بعد ه ــی ک ــود، اتفاق ــلان ب ــنیایی های مس ــژاد بوس ــازی ن ــت پاکس ــا در واقعی ــت، ام بازمی گش

جنایــات جنگــی تبدیــل شــد

معرفی شهید

این شاره تقدیم میشود به روح مطهر اولین شهید ایرانی در بوسنی/ شهید »رسول حیدری«

ــتاهای  ــی از روس ــور برخ ــاری کش ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــه هم ب
ــدند ــوردار ش ــتی برخ ــرب بهداش ــت آب ش ــور از نعم کش
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65 منصــوب شــدن شــهردار یــزد و 

منطقــه ویــژه اقتصــادی مهــران از 

اعضــای ســازمان بســیج مهندســین 

ــاری ــران و مع عم

بازدیــد میدانــی از طــرح هــای در 

حــال ســاخت شهرســتان صحنــه  

ــاه ــتان کرمانش اس
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جانشــین ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان از اجــرای طــرح عمــران روســتا در شهرســتان شــوش خبــر 
داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خوزســتان،  در راســتای نظــارت میدانــی در قالــب طــرح »رصــد 
ــه منظــور بررســی طــرح آب رســانی روســتای احمــد مــوال و بررســی وضعیــت کانــون بســیج  میدانی«اعضــای ســازمان در دومیــن ســفر درون اســتانی ب

مهندســین شهرســتان شــوش وارد ایــن شهرســتان شــدند.
ــه  ــگاه اطــاع رســانی ســازمان ضمــن اشــاره ب ــا پای مهنــدس عبیــداوی جانشــین ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در گفتگــو ب
ســفرهای درون اســتانی پیگیــری برنامــه هــای اباغــی بویــژه طــرح هــای جامــع عمــران روســتاها را در کانــون هــای بســیج مهندســین از عمــده اهــداف 
ایــن ســفرها توصیــف نمــود.وی طــرح انتقــال اب روســتا بــه روســتای احمــد مــوال از روســتاهای کــم برخــوردار بخــش حاشــیه شهرســتان شــوش را، یکــی از 
طــرح هــای ضــروری بــرای تامیــن اب شــرب ایــن روســتا عنــوان نمــوده انــد کــه بــه همــت کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان شــوش 
مراحــل نهایــی ان در حــال تکمیــل اســت. وی در ایــن گفتگــو خاطــر نشــان نمودنــد کــه مراحــل اخــذ مجــوز قانونــی حفــر چــاه عمیــق بــه عمــق 60 متــر 
از اداره آب و فاضــاب شــوش انجــام و هــم اکنــون بــا همــکاری و هــم افزایــی بــا ایــن ســازمان مراحــل تامیــن و تخصیــص بودجــه آن در حــال انجــام اســت.

مهنــدس عبیــداوی همچنیــن در انتهــای ایــن گفتگــو عنــوان کــرد کــه بررســی وضعیــت کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شــوش در ایــن ســفر 
بــه صــورت مبســوط انجــام و مقــرر شــد ایــن کانــون مشــکات خــود را در حــوزه پشــتیبانی بــا ناحیــه مطــرح و پیگیــری هــای الزم نیــز توســط ســتاد بســیج 

مهندســین در اســتان انجــام شــود.
مهنــدس مجدیــان مدیــر کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شــوش نیــز در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان ضمــن بیــان ایــن موضــوع 
کــه دیــدار چهــره بــه چهــره و پیگیری هــای صــورت گرفتــه بــه تحقــق برنامــه اباغــی ســال کمــک خواهــد نمــود بــه تــاش و همــت مهندســین بســیجی 
ایــن کانــون در ایــن راســتا اشــاره و افــزود: کــه رفــع نواقــص ســخت افزاری و نرم افــزاری در ایــن کانــون یکــی از اهدافــی اســت کــه بــه صــورت جــدی در 
حــال پیگیــری اســت. ایشــان همچنیــن نهضــت روشــنگری ثامــن و طــرح عمــران روســتا را از جملــه طــرح هایــی عنــوان نمودنــد کــه تمرکــز فعالیت هــای 

ایــن کانــون را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
مهنــدس مجدیــان در انتهــای ایــن گفتگــو عنــوان نمــود کــه مهندســین بســیجی کانــون شــوش بــرای پیشــبرد اهــداف ســازمان بســیج و رشــد و تعالــی 
فــردی و اجتماعــی ایــن شــجره طیبــه تمــام تــوان و همــت خــود را بــه کار بســته و جذابیــت بــرای حضــور ســایر اقشــار در ایــن ســازمان مقــدس را در 

ــد داد. ــرار داده و خواه ــدت خــود ق ــای بلندم برنامه ه

پیگیری طرح آب رسانی به روستای »احمد موال« شهرستان شوش

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــکاری کان ــری و هم ــا پیگی ب
شهرســتان بابــل ، 10 روســتای ایــن شــهر از نعمــت آب شــرب بهداشــتی 

بهرمنــد خواهنــد شــد.
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــانی بســیج مهندســین عم ــگاه اطــاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــن، ازاران،  ــن، تیرک ــارون، ممرزک ــن طــرح ۱0 روســتای م ــا اجــرای ای ــدران، ب مازن
فــرام لــک، نمیــون، انجلیســی، کاچــو، هلــی کتــی و  پرچیــم کــش بخــش بابلکنــار 
ــق  ــق تواف ــد شــد. طب ــد خواه ــره من ــامیدنی به ــل از نعمــت آب آش شهرســتان باب
انجــام شــده نقشــه تاییــد شــده آن توســط اداره آبفــای اســتان و مهنــدس بســیجی 
دکتــر دیــان و دیگــر همکارانشــان انجــام شــد خــط انتقــال ایــن پــروژه ۱6 کیلومتــر 
ــی اجــرا  ــه هــای ۱۳۵، ۱۱0، ۹0 و ۷۵ میل ــا لول مــی باشــد کــه بخــش هــای آن ب
ــر حاجــی  ــا توســط خی ــه ه ــن لول ــای انجــام شــده کل ای ــری ه ــا پیگی میشــود. ب
ــاخته  ــتان س ــای اس ــط اداره آبف ــزن آن توس ــت. ۳ مخ ــده اس ــن ش ــی تامی ابراهیم
میشــود.  بخــش اجرایــی و تامیــن ماشــین آالت بخصــوص بیــل مکانیکــی توســط 
ــا و قــرارگاه پیشــرفت و  ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کرب

آبادانــی انجــام میگیــرد.
ــن بحــث  ــد. همچنی ــی باش ــاه م ــروژه ۲م ــن پ ــرای ای ــرای اج ــان الزم ب ــدت زم  م

ــی باشــد. ــه م ــردم منطق ــا م ــران ب ــه کارگ ــا، تغذی اســکان نیروه

بازدیــد میدانــی از طــرح بــزرگ و جامــع  آب رســانی  روســتاهای 
شهرســتان بابــل
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 مهنــدس شــکاری از اجــرای طــرح عمــران روســتا در  مناطــق محــروم شهرســتان 
دره شــهر خبــر داد.

ــکاری از  ــدس ش ــام  مهن ــتان  ای ــین اس ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــروژه هــای عمــران  ــام از پ ــد  گــروه جهــادی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ای بازدی
ــکاری  ــا هم ــتا و ب ــران روس ــرح عم ــب ط ــتا در قال ــه روس ــه س ــانی ب ــرح آبرس ــتا در ط روس
موسســه عمــران و مســکن اجتماعــی بســیج و بــا مشــارکت آب و فاضــاب اســتان خبــر داد.

وی در ادامــه بیــان داشــت: » در ایــن طــرح آب شــرب  روســتاهای »چــگا« و »حــاج بختیــار« 
ــوند و  ــی ش ــازی م ــان بهس ــتان آبدان ــی« در شهرس ــتای »چپ ــوار و روس ــتان  چ در شهرس
ایســتگاه پمپــاژ آب و موتورخانــه روســتای »قلعــه تســمه« در شهرســتان دره شــهر بازســازی 

و هوشــمند مــی شــود.«

هوشمند سازی سیستم آب رسانی روستای »قلعه تسمه« استان ایالم 

ــران  ــرح عم ــروم، ط ــق مح ــه مناط ــانی ب ــت رس ــام خدم ــد نظ ــه رون در ادام
ــرا  ــرب اج ــان غ ــتان گی ــانی  در شهرس ــروژه آب رس ــت پ ــا محوری ــتا ب روس

شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین اســتان کرمانشــاه، مهنــدس شــوهانی 
ــان  ــتان گی ــتا در شهرس ــران روس ــرح عم ــرای ط ــزاری بســیج از اج ــا خبرگ ــو ب در گفتگ
غــرب خبــر داد و گفــت: »بــه منظــور رفــع مشــکل آب آشــامیدنی ۴روســتای »چــم ســورک 
علیا«،«چــم ســورک ســفلی«، »مــورت ســبز« و »مــورت حاجــی« از توابــع دهســتان ویــژه 
ــروژه هــای مشــارکتی طــرح  ــان شهرســتان گیانغــرب تفاهــم نامــه همــکاری اجــرای پ ن
ــی بســیج و بســیج  ــران اجتماع ــا، موسســه مســکن و عم ــن آبف ــا بی ــتافی م ــران روس عم

مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه منعقــد گردیــد.
الزم به ذکر است پروژه آبرسانی برای این چهار روستا در حال اجرا می باشد.

اجرای طرح پروژه آب رسانی  در شهرستان گیالن غرب استان کرمانشاه

مهندس کیانی از برگزاری چهارمین جلسه کارگروه تخصصی آب  توسط سازمان متبوع خود خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین اســتان اصفهــان، مهنــدس کیانــی گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج باشــاره بــه بحــران 
آبــی کشــور و نقــش ســازنده  بســیج در مدیریــت آب خاطرنشــان کــرد: »ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان بــا جــذب 
اســاتید و نخبــگان علمــی اســتان در حــوزه منابــع آبــی ســعی دارد بــا رائــه راهکارهــای مناســب بــه مســئولین ذی ربــط ، بــه بحــران کــم 

آبــی اســتان کمــک کــرده باشــد.«
وی در ادامــه گفــت: »چهارمیــن جلســه کارگــروه تخصصــی آب  توســط ســازمان در تاریــخ ۲۵ شــهریور برگــزار شــد و موضوعاتــی همچــون  
محــل تامیــن منابــع آب کشــاورزی اســتان، آب هــای ســطحی وزیرزمینی،گــزارش کاملــی ازکانــال هــای ســمت چــپ وراســت بنــد هــای 
نکوآبــاد، آبشــار ورودشتین،گزارشــی کامــل از طومــار شــیخ بهایــی، گزارشــی از زمیــن هــای کشــاورزی شــرق وغــرب اصفهــان، انــواع روش 
هــای آبیــاری ، پــرت آب در کانــال هــای درجــه یــک ودو شــرکت آب منطقــه ای و .. توســط دکتــر مامــن پــوش ارائــه و راهکارهای مناســب 

بــا آن بیــان شــد.«

ــتان  ــاری اس ــران ومعم ــین عم ــیج مهندس ــی آب بس ــروه تخصص ــه کارگ جلس
ــد ــزار ش ــان برگ اصفه
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مهنــدس پوربهرامــی: ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان بــه منظــور نظــارت بــر رونــد اجــرای برنامــه 
هــای اباغــی و بررســی وضعیــت کانونهــای بســیج مهندســین در سراســر اســتان در قالــب طــرح رصــد میدانــی اقــدام بــه 

طــرح ریــزی ســفرهای اســتانی نمــوده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان طــرح رصــد میدانــی بــه منظــور نظــارت بــر رونــد 

اجــرای برنامــه هــای اباغــی و همچنیــن بررســی وضعیــت و فعالیتهــای کانــون بســیج مهندســین در ســطح اســتان آغــاز شــده اســت.
پــور بهرامــی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 
ضمــن اشــاره بــه ابــاغ برنامــه هــای ۱۴00 بــه نواحــی و کانــون هــای بســیج مهندســین شهرســتانها، از آغــاز ســفرهای درون اســتان بــه منظــور 

نظــارت بــر رونــد اجــرای برنامه هــا در قالــب طــرح رصــد میدانــی خبــر داد.
ــن و  ــنگری ثام ــت روش ــتا، نهض ــران روس ــع عم ــرح جام ــه ط ــال از جمل ــاخص س ــای ش ــه ه ــی از برنام ــریح برخ ــا تش ــو ب ــن گفتگ وی در ای
ســازماندهی گــروه هــای جهــادی تخصــص محــور، عنــوان نمــود: »ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خوزســتان بــه عنــوان یکــی 
از ۲۲ قشــر تخصصــی ســپاه حضــرت ولیعصر)عــج( برنامه ریــزی خــود را متمرکــز بــر پیشــبرد اهــداف و تحقــق حجم هــای پیشــنهادی برنامــه 

ســال نمــوده اســت.« 
 پیگیــری طــرح جامــع عمــران روســتا و دیــدار بــا فرمانــده ناحیــه و برگــزاری جلســات بــا ســازمان نظــام مهندســی از جملــه برنامه هایــی بودنــد 

کــه در اولیــن ســفر درون اســتانی  صــورت پذیرفــت.
وی بــا اشــاره بــه   جلســه ای کــه بــا بخشــدار شــهرک قــدس بنــدر ماهشــهر پیرامــون طــرح عمــران روســتا برگــزار شــد، عنــوان نمود:»هم افزایــی 
بــا بخش هــای مختلــف دولتــی و خصوصــی از اهــداف همیشــگی ســازمان بســیج در راســتای خدمــت رســانی بــه اقشــار مختلــف مــردم اســت.« 
پوربهرامــی  ضمــن مثبــت ارزیابــی کــردن هماهنگی هــای صــورت گرفتــه بــرای اتمــام پــروژه آبرســانی بــه شــهرک قــدس، از اتمــام ایــن پــروژه 

طــی ســال جــاری بــه حــول و قــوه الهــی خبــر داد.
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــار اســتان خوزســتان  در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان اعــام نمــود کــه طــی 
ــدس صالحــی  ــای مهن ــون بســیج مهندســین اندیمشــک، از فعالیته ــای کان ــت و فعالیت ه ــتانی ضمــن بررســی وضعی ــن ســفر درون اس دومی

مســئول ســابق ایــن کانــون بــا اهــدای لــوح تقدیــر و قــاب عکــس تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن ســفر ضمــن دیــدار بــا فرمانــده ناحیــه اندیمشــک ســرهنگ کریمپــور گزارشــی از اقدامــات و فعالیتهــای ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ارائــه گردیــد. همچنیــن از تاش هــای ایــن فرمانــده جهــادی در طــول ایــام ســیل ۹۸ تشــکر و قدردانــی 

بــه عمــل آمــد.
پیگیــری تشــکیل گروه هــای جهــادی تخصــص محــور و ســازماندهی مهندســین بســیجی کانــون اندیمشــک و معارفــه مهنــدس صمصامــی بــه 
عنــوان مدیــر جدیــد کانــون بســیج مهندســین اندیمشــک از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه پوربهرامــی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران 

و معمــاری خوزســتان در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی ایــن ســازمان بــه آنهــا اشــاره نمــود.

ــتان  ــاری شهرس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــت کان ــی وضعی بررس
ــتانی ــفرهای درون اس ــن دور س ــمک در اولی ــهر و اندیش ماهش
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ــروه مســکن   ــدس شــکاری از برگــزاری جلســه کارگ مهن
ــر داد. ــود خب ــوع خ ــازمان متب س

ــام،  ــتان  ای ــین اس ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
مهنــدس شــکاری در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج از برگــزاری جلســه 
کارگــروه مســکن بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان ایــام بــا 
موضــوع بررســی ایــرادات طــرح اقــدام ملــی مســکن در اســتان خبــر داد.

در ایــن جلســه ابتــدا مهنــدس رضــا جعفریــان مســول طــرح اقــدام ملــی 
ــی از  ــام گزارش ــتان ای ــکن اس ــاد مس ــاون بنی ــتان و مع ــکن در اس مس
اقدامــات انجــام شــده  ارائــه  نمــود و بیــان داشــت:« در پنــج شهرســتان 
احــداث منــازل شــروع شــده ولــی بــا مشــکات زیــادی از جملــه تعــداد 
ــا  ــن و احــدث بن ــاالی زمی ــن و قیمــت ب ــود زمی ــاد متقاضــی و کمب زی
ــت در  ــده اس ــا ش ــرفت پروژه ــدی پیش ــث کن ــه باع ــتند ک ــه هس مواج
ــا  ــادل نظــر  در رابطــه ب ــه بحــث و تب ــه جلســه اعضــاء کارگــروه ب ادام

مشــکات جانمایــی، تعــداد طبقــات، عــدم پیــش بینــی فضاهــای تفریحــی، تراکــم زیــاد ســاختمانها، آورده زیــاد متقاضیــان، کــم بــودن 
ــروژه هــا و مــوارد دیگــری در اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن در اســتان ایــام پرداختنــد.« میــزان تســهیات، کنــدی پیشــرفت پ

بررســی طــرح اقــدام ملــی مســکن در کارگــروه ســازمان بســیح مهندســین عمــران 
و معمــاری اســتان ایــالم

ــد  ــروژه هــای در حــال ســاخت بازدی ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان  صحنــه از پ مهندســین کان
میدانــی بــه عمــل آوردنــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین اســتان کرمانشــاه جمعــی از مهندســین کانــون  بســیج مهندســین عمــران و معمــاری  
شهرســتان صحنــه از پــروژه هــای عمرانــی ســاخته شــده و یــا در حــال ســاخت بازدیــد کردنــد.

مهنــدس شــوهانی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه در مصاحبــه بــا خبرگــزاری بســیج گفــت: » 
ــع  ــگان در رف ــوان و ظرفیــت نخب ــی اجــرا شــده و در حــال ســاخت و اســتفاده از ت ــا طــرح هــای عمران ــد آشــنایی ب ــن بازدی هــدف از ای

ــی اســتان اســت.« مشــکات حــوزه عمرانــی و آبادان
وی افــزود: » بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری از طریــق شــبکه ســازی و بکارگیــری مهندســین بســیجی در قالــب شــورای مشــورتی، 
گــروه هــای تخصصــی، گــروه هــای جهــادی و هیئــت هــای اندیشــه ورز از ظرفیــت بــاالی بــرای شناســایی و حــل مســائل و مشــکات در 
حــوزه هــای عمرانــی و زیــر بنایــی برخــوردار اســت  و آمادگــی دارد در تعامــل بــا ادارات و ارگانهــای ذیربــط  و بــه منظــور رفــع و کاهــش 

محرومیــت هــا همــکاری نمایــد.«

بازدید میدانی از طرح های در حال ساخت شهرستان صحنه

جلسه کارگروه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری با همکاری بنیاد مسکن استان زنجان برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین اســتان زنجــان  ایــن جلســه بــا حضــور کلیــه اعضــا بــا موضــوع مســکن روســتایی و تولیــد 
مســکن و گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس برزگــر مســئول ســازمان بســیج مهندســین اســتان ضمــن 
خیــر مقــدم بــه حاضریــن در جلســه  بــا گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و یــادآوری کنگــره شــهدای اســتان و همچنیــن گرامیداشــت اربعیــن 
حســینی بــه بیــان موضوعــات جلســه از قبیــل مســکن روســتایی و افتتاحیــه طــرح هــر شــهید یــک منــزل توســط بنیــاد مســکن اســتان بــه 

مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس پرداخــت.
 در ادامــه مهنــدس موســوی گزارشــی در مــورد اقدامــات صــورت گرفتــه توســط بنیــاد مســکن از قبیــل: »مقاوم ســازی، اقدامــات در مورد تســهیات، 
تســهیات باعــوض و قــرض الحســنه، تســهیات ســاخت حمــام و واحدهــای نیمــه تمــام، حســاب ۱00 امــام، مســکن ایتــام، جابجایــی روســتایی، 
مســکن معلولین،بیمــه مســکن روســتاییان و... ارائــه داد. ســپس اعضــای حاضــر در جلســه  بــه ارائــه پیشــنهادات و انتقــادات در ایــن حــوزه ماننــد 
تقویــت بحــث نظــارت، اســتفاده از تجــارب شهرســتان هــای موفــق ،کاهــش  آســیب پذیــری مســکن روســتایی،  ســهولت در دریافــت تســهیات 
توســط روســتاییان و محرومیــت زدایــی پرداختنــد و مقــرر گردیــد  برنامــه ریــزی بــرای بازدید از روســتاهای جابجا شــده ماننــد مرصع و دگاهــی ، هر 
شــهید یــک منــزل در هفتــه دفــاع مقــدس ، برگــزاری جلســات میدانــی در شهرســتان هــا توســط کارگــروه تخصصــی شهرســتان ، فعال شــدن گروه 
هــای جهــادی در زمینــه مســکن محرومیــن ، مقــاوم ســازی و کاهــش مخاطــرات و آســیب پذیــری مســکن روســتایی  جهت پیگیــری صــورت پذیرد.

جلسه کارگروه مسکن سازمان بسیج مهندسین استان زنجان برگزارشد
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آدرس ما در شبکه رسوش:

برگزاری جلسه هیات اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان همدان برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین اســتان همــدان، جلســه هیئــت اندیشــه ورزی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان  همــدان  در محــل شــهرداری شــهر بهــار و بــا حضــور دکتــر مجیــدی رئیــس هیئــت اندیشــه ورزی بســیج عمــران و شــهردار شهرســتان 
بهــار برگــزار شــد. مهنــدس عاطــف مســئول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان در ابتــدای ســخنان خــود ضمــن تســلیت ایــام مــاه 
ــه هــای فرهنگــی  ــه دســتور  جلســه ) برنام ــک گفــت و ب ــر مجیــدی تبری ــه  دکت ــار ب ــر، تصــدی مســئولیت شــهرداری شــهر به محــرم و صف

اجتماعــی در هفتــه دفــاع مقــدس و انتخابــات نظــام مهندســی (  اشــاره نمــود. 
وی در ادامــه بیــان داشــت بدلیــل اینکــه تزریــق واکســن کرونــا بــا ســرعت بیشــتری در حــال انجــام اســت و یــک ایمنــی نســبی و آرامــش روانــی 
ــا رعایــت  ــا جمعیــت بیشــتر و البتــه ب ــذا مــی بایســت طبــق روال گذشــته  برنامــه کارگــروه هــا و صالحیــن  ب در جامعــه حاکــم مــی شــود، ل

پروتــکل هــای بهداشــتی تشــکیل شــود و موضوعــات و مســائل کاری در حــوزه هــای اباغــی در دســتور کار قــرار گیــرد   .

 برگــزاری جلســه هیــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان همــدان

ــا و جــاده  ــر و کوچــه ه ــزی وآســفالت معاب ــروژه تســطیح شــن ری ــزاری جلســه جهــت اجــرای پ مهنــدس شــوهانی از برگ
ــر داد. ــه خب ــه گلین ــتای قلع ــجد روس ــی مس دسترس

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بســیج مهندســین اســتان  کرمانشــاه، ایــن جلســه بــا حضــور فرمانــده ناحیــه، بخشــدار قلعــه شــاهین، مدیــر 
کانــون و شــورای روســتا قلعــه گلینــه برگزارشــد و آخریــن هماهنگــی هــا بــرای اجــرای طــرح عمــران روســتا معمــول گردیــد.

ــن طــرح راشناســایی روســتاهای محــروم  ــه ســرپل ذهــاب، هــدف از اجــرای ای ــده ناحی ــی از تاشــهای فرمان مهنــدس شــوهانی ضمــن قدردان
ــد. ــان نمودن ــج نهضــت خدمــات رســانی بی ــع محرومیــت در روســتاها  تروی ــع جهــت رف ومدیریــت مناب

ــرای  وی در ادامــه گــزارش خــود شناســایی و احصاءمشــکات وارائــه راهکارهــا در حــوزه مســائل عمرانــی و زیربنائــی ، ایجــاد بســتر مناســب ب
مشــارکت حداکثــری و بهــره گیــری از همــه صاحــب نظــران و متخصصیــن بســیجی و اهالــی روســتا در جهــت حــل معضــات روســتایی ، حفــظ و 
انســجام ســازمانی مهندســین بســیجی ، تقویــت روحیــه ایثارگــری و ایجــاد یــک حرکــت جهــادی منســجم ، برنامــه ریــزی شــده و نتیجــه بخــش 

را از دیگــر اهــداف طــرح عمــران روســتا بیــان نمــود.

اجرای تسطیح و زیر سازی روستای قلعه گلینه کرمانشاه

درشــب تاســوعای حســینی 400پــرس غــذای گرم 
بیــن نیازمنــدان شهرســتان ســاری توزیع شــد.

بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری اســتان مازنــدران،  در راســتای اجــرای فرامیــن 
مقــام معظــم رهبــری و کمــک مومنانه، در شــب تاســوعای 
حســینی تعــداد ۴00 پــرس غــذای گــرم بیــن نیازمنــدان 
و کادر درمــان شهرســتان ســاری بــه ارزش۱00/000/000 
ــرارگاه جهــادی شــهید ســلیمانی بســیج  ــال توســط ق ری
مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان ســاری توزیــع 

گردید.

ــن  ــرم در بی ــذای گ ــرس غ ــع 400 پ توزی
نیازمنــدان شهرســتان ســاری

بــرادر بســیجی ابوالقاســم محــی الدینــی عضــو هیئــت اندیشــه ورز 
ســازمان بســیج مهندســین بــه ســمت شــهردار یــزد منصوب شــد.

ــرادر  ــزد ب ــتان  ی ــین اس ــیج مهندس ــانی بس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
بســیجی ابوالقاســم محــی الدینــی عضــو هیئــت اندیشــه ورز ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران اســتان یــزد از طــرف اعضاءشــورای شــهر یــزد بــه ســمت 

شــهردار یــزد منصــوب شــد.
همچنیــن ، مهنــدس کــوروش ســاغری چــی رئیس هیات اندیشــه ورز ســازمان 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه امیــر المومنیــن)ع( اســتان ایــام 
بــه مدیــر عاملــی ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان و رئیــس منطقــه 

ویــژه اقتصــادی مهــران منصــوب شــد.

منصــوب شــدن شــهردار یــزد و منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــازمان  ــیجی س ــین بس مهران از مهندس
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