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این شامره تقدیم میشود به روح مطهر شهید حاج ابراهیم همت 
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ــازمان  ــت مالی س  حمای
مهندســی  نظــام 
اســتان  ســاختمان 
طــرح از   مازنــدران 

روســتا عمــران 

ــازی و  ــروژه بهس اجرای پ
الیروبــی قنــات روســتای 
خلجســتان«  »نویــس 

ــم  ــتان ق اس

ــن ۱۳۳۴ در شــهرضا چشــم  ــخ ۱۲ فروردی ــم همــت« در تاری رسدار شــهید »حــاج محمــد ابراهی

بــه گشــود. 

منت وصیت نامه ای را که از این شهید واالمقام به یادگار مانده است، در ادامه می خوانید:

»بــه تاریــخ 19 دی 1359 ســاعت ۱۰:۱۰ شــب چنــد ســطری وصیت نامــه می نویســم: هــر شــب 

ــان  ــادر ج ــت، م ــتاره اس ــرق س ــم زده غ ــان غ ــن آس ــاز ای ــند و ب ــن می کش ــه زمی ــتاره ای را ب س

ــی کــه فرزنــدت چقــدر عاشــق شــهادت و عشــق  ــو را بســیار دوســت دارم و می دان ــی ت می دان

بــه شــهیدان داشــت...

مــن زندگــی را دوســت دارم، ولــی نــه آنقــدر کــه آلــوده اش شــوم و خویشــنت را گــم و فرامــوش 

کنــم. علــی وار زیســنت و علــی وار شــهید شــدن، حســین وار زیســنت و حســین وار شــهید شــدن 

را دوســت مــی دارم.«
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ــای  ــب ه ــی موک برپای
بــه  عــزاداری  
ایــام  مناســبت 
فاطمیــه و دومیــن 
شــهادت  ســالگرد 
قاســم  حــاج 
ــهدای  ــلیمانی و ش س

مــت و مقا

ــیج  ــای بس ــون ه ــط  کان توس
مهندســین عمــران و معمــاری 

ــد ــام ش ــور انج ــر کش سراس
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 اولویــت اول بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتفاده از 
ــیجی  ــین بس ــای مهندس ــن و توانمنده ــن آوری نوی ــش و ف دان

اســت

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان غربی:

مهنــدس دژم در در دیــدار شــهردار ارومیــه بــا نخبــگان بســیجی اســتان اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن را یکــی از 
اولویــت هــای مهــم ســازمان متبــوع خــود برشــمرد. 

ــگان  ــدار نخب ــی دژم در جلســه دی ــی ســرهنگ عل ــاری آذربایجان غرب ــران و معم ــی بســیج مهندســین عم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی بــا دکتــر مهدیــزاده شــهردار ارومیــه کــه بــه مناســبت هفتــه بســیج 
ــی  ــاری آذربایجان غرب ــران ومعم ــالت بســیج مهندســین عم ــدف و رس ــار داشــت: »ه ــه بســیج اظه ــک هفت ــن تبری ــزار شــد ضم برگ
اســتفاده از دانــش  و فــن آوری نویــن بــا اســتفاده از توانمندی  هــای مهندســین بســیجی در راســتای تحقــق نیازمندی هــای موجــود در 
زمینــه عمــران و معمــاری و بــا نــگاه تاثیــر گــذار  و نقــش آفریــن در تحقــق سیاســت های انقالبــی و اقتصــاد مقاومتــی در مقــام مشــورت 

دهنــده و مطالبه گــری در راســتای تحقــق تمــدن  نویــن جمهــوری اســالمی و ســبک زندگــی اســالمی اســت.«
مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری آذربایجان غربــی یــادآور شــد: »ســازمان بســیج عمــران و معمــاری 
آذربایجان غربــی متشــکل از بســیجیان فرهیختــه و صاحــب فکــر و اندیشــه و از مدیــران و اســاتید و هئیــت علمــی دانشــگاه بــوده و در 
ســه حــوزه هئیــت اندیشــه ورز و 7 کارگــروه در خصــوص مدیریــت شــهری، مســکن، شهرســازی، محیــط زیســت، حمــل و نقــل، آب، 

ــد.« ــت می کنن ــه صــورت تخصصــی فعالی ــی ب ــام صنف نظ
وی ادامــه داد: »بخــش دیگــری از فعالیــت انجــام شــده در بخــش عمــران و توســعه روســتا بــوده کــه کانون هــای  واقــع در شهرســتان 

هــا در جهــت رفــع مشــکالت روســتاها ارائــه خدمــت می کننــد.« 
ســرهنگ دژم اضافــه کــرد: »بســیاری از مشــکالت شــهری بــا توجــه بــه توانایــی و ظرفیــت موجــود در اســتان می توانــد در اســتان رفــع 

و مرتفــع شــود و نیــازی بــه ارجــاع آن بــه پایتخــت و طوالنــی شــدن رونــد رفــع معضــالت وجــود نــدارد.«
ــا اشــاره بــه رفــع مشــکالت معیشــتی مهندســین یــادآور شــد: »انتظــار مــی رود برخــی کارهــای تخصصــی مهندســی کــه بــه  وی ب

ــه مهندســین ســپرده شــود.« ــی توســط ادارات انجــام می شــود ب صــورت پیمان
ــات گســتره  ــی اطــالع رســانی در خصــوص خدم ــاری آذربایجان غرب ــران ومعم ــف ســازمان بســیج مهندســی عم ــت: »از وظای وی گف
بســیج اســت، اعتبــارات و ظرفیت هــای الزم بــرای انجــام فعالیت هــا وجــود دارد و انتظــار مــی رود از ایــن ظرفیــت بــه نحــو احســنت 

اســتفاده شــود.«
ــه  ــع ارائ ــت ب ــم داش ــدون چش ــی ب ــاری آذربایجان غرب ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــرد: »س ــان ک ــرهنگ دژم خاطرنش س

ــا اســت.« ــا شــهرداری و ســایر دســتگاه ه ــل و همــکاری ب ــزاری همــکاری تعام ــاده برگ ــه و  آم ــت پرداخت خدم
ــین  ــه مهندس ــکالت جامع ــه مش ــی ب ــتان آذربایجان غرب ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــس نظ ــراد زاده رئی ــدس م ــه مهن ــن جلس در ای

ــر و بیشــتر شــود. ــا شــهرداری و نظــام مهندســی بایســتی بهت ــل ب پرداخــت و اظهارداشــت: تعام
وی ادامــه داد: »در حــوزه شهرســازی مشــکالت عدیــده ای در اســتان و بــه خصــوص در شــهر ارومیــه وجــود دارد کــه بزرگتریــن آن 

ــد.« ــه ســاختمان کاهــش یاب طــرح تفصیلــی اســت کــه باعــث شــده اســت نقشــه های ورودی ب
وی یــادآور شــده: »طــی ســنوات گذشــته تفاهــم نامــه ای بیــن ســاختمان نظــام مهندســی و شــهرداری در خصــوص خدمــات جامــع 
نظــام الکترونیــک منعقــد شــد کــه طــی 5 مــاه گذشــته ســامانه راه انــدازی شــده اســت امــا از ســوی شــهرداری همــکاری مناســب و 

الزم انجــام نمــی شــود.«
ــات  ــه خدم ــره ســاختمان شــفاف ســازی ســالمت و ســرعت در ارائ ــت مدی ــه اهــداف هیئ ــرد: »ازجمل ــوان ک ــراد زاده عن ــدس م مهن
مهندســی اســت کــه امیدواریــم بنــا بــه دســتور شــهرداری کارگروهــی از طــرف ســازمان نظــام مهندســی و بســیج مهندســی در جهــت 

تســریع خدمــات مهندســی تشــکیل و در جهــت بهبــود اوضــاع گامــی موثــر برداشــته شــود.«
وی اذعــان کــرد: »ســاخت و ســاز غیــر مجــاز در جامعــه رو بــه افزایــش اســت کــه امیــد اســت نظــارت جــدی در ایــن خصــوص انجــام 

» شود.
اســتفاده از کارشناســان مجــرب نظــام مهندســی ســاختمان در پروژه هــای شهرســازی از جملــه درخواســت دیگــر مهنــدس مــراد زاده 

بــود.

شــهردار ارومیه از صدور پروانه های الکترونیکی خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــدار  ــه دی ــه در جلس ــهردار ارومی ــزاده ش ــر مهدی ــی،  دکت آذربایجان غرب
نخبــگان بســیج مهندســین و در پاســخ بــه بیانــات اعضــای حاضــر اظهــار 
ــد در نظــر  ــل قبــول اســت بای داشــت: »نقدهــا و انتقــادات وارد شــده قاب
ــائل و  ــل مس ــرای ح ــوده و ب ــش کالن ب ــرادات در بخ ــی ای ــت برخ داش

ــت .« ــب اس ــاخت های مناس ــر س ــد زی ــود نیازمن ــکالت موج مش
وی در این جلســه به مشــکالت طرح تفصیلی و رفع معضالت آن پرداخت.

ــه ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری و ســاختمان نظــام  ــا مجموع ــر ب ــاق فک ــه پیشــنهاد داد ات ــن جلســه شــهردار ارومی در ای
ــد  ــرای اســتفاده از تجربیــات جامعــه مهندســین در نظــر گرفتــه شــود چــرا کــه مدیریــت شــهری نمی توان مهندســی تشــکیل و جلســاتی ب

جــدا از جامعــه مهندســین باشــد.
شــهردار ارومیــه خاطرنشــان کــرد: »در جهــت بهبــود و تســریع در امــورات شــهری و ســاخت و ســاز ســعی شــده اســت از دیــدار چهــره بــه 

چهــره کــم و بــا راه انــدازی سیســتم جامــع الکترونیکــی مشــکالت موجــود در ســاخت و ســاز و امــورات شــهری کاســته شــود.
شــهردار ارومیــه بــا توجــه بــه دغدغه هــای جامعــه مهندســین از ســازماندهی مهندســین خبــر داد و گفــت: ســعی خواهیــم کــرد از جامعــه 

مهندســین نخبــه در سیســتم بــه نحــو احســنت اســتفاده شــود.«
وی یادآور شــد: »صدور پروانه به صورت الکترونیک از اهداف اصلی شــهرداری ارومیه است.«

وی خاطرنشــان کرد: »توزیع عادالنه نقشــه در دستور کار قرار خواهد گرفت.«
ــر اســاس نیازهــا و خواســته های مــردم باشــد  شــهردار ارومیــه در خصــوص حــذف نقشــه های دو نقشــه ای گفــت: اگــر طرح هــای توســعه ب
بــه طــور قطــع بــه یقیــن تخلفــات بــه وجــود نخواهــد آمــد چــرا کــه شــاخص و ابــزار مطمئــن بــرای کنتــرل وجــود نــدارد و رویــه غلــط رواج 

پیــدا کــرده کــه تابــع ضوابــط شــهری نیســت کــه نیــاز بــه کاری اساســی در ایــن زمینــه دارد .
وی ادامه داد: »بایســتی سیاســت های شــهرداری هم ســو با نظام مهندسی بوده و مباحث فنی در ضوابط شهرداری گنجانده شود .«

دکتر مهدیزاده عنوان کرد: »بایســتی از ظرفیت نظام مهندســی در کنترل ســاخت و ساز استفاده شود «
وی تاکیــد کــرد: » بایســتی اتــاق فکــر و کارگروهــی در خصــوص طــرح جامــع  بــا ســازمان بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری آذربایجــان 

غربــی و نظــام مهندســی اســتان تشــکیل شــود کــه بــه عنــوان داده و خواســته بــه راه و شهرســازی و مشــاور ارجــاع داده شــود.«

ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــای س ــا اعض ــدار ب ــه در دی ــهردار ارومی ش
ــی: ــان غرب آذربایج

ــورت  ــه ص ــه ب ــدور پروان ص
ــی  ــداف اصل ــک از اه الکترونی

ــت ــه اس ــهرداری ارومی ش

ــدران از  ــتان مازن ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــت مال ــد و حمای تعه
طــرح عمــران روســتا ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 

در دیــدار مهنــدس حســین زاده بــا مســئول ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان مازنــدران مقــرر گردیــد این ســازمان 
ردیــف بودجــه مناســبی را بــرای اجــرای طــرح عمــران روســتا در نظــر بگیرد. 

ــا فرماندهــی   ــدران، در راســتای جلســه اخیــر ب ــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  مازن ب
ســپاه کربــال و پیــرو مصوبــات آن، ســازمان نظــام مهندســی متعهــد میگــردد در مجمــع عمومــی ســاالنه خــود، طــرح عمــران روســتا را در ردیــف 
بودجــه خــود قــرار دهــد. همچنیــن بــه زودی جلســه ای بــا مســئول علمــی و پژوهشــی ســپاه کربــال برگــزار تــا از طــرح هــای علمــی کــه قابلیــت 

اجرایــی و کاربــردی در صنعــت تخصصــی را دارنــد حمایــت مالــی  صــورت گیــرد.
بــه گفتــه مهنــدس حســین زاده،  در کارگروههــای تخصصــی مســکن، معمــاری و شهرســازی، صنفــی، حمــل ونقــل و ترافیــک و مدیریــت شــهری 
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری ســپاه کربال،ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان مازنــدران همــکاری ویــژه ای بــا مســئولین 

کارگــروه هــای تخصصــی آنــان داشــته و نفــرات متخصــص خــود را معرفــی نمایــد.
همینطــور مقــرر شــد بــا  حضــور مهنــدس ســفیدگر ریاســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان مازنــدران در دوره توانمندســازی مدیــران 
کانــون نواحــی در مــاه آینــده  از ظرفیــت و تجربــه وی  و دیگــر  مســئولین نظــام مهندســی ســاختمان شهرســتان هــا در راســتای ماموریــت هــا 

و تعامــالت ســازمانی بهــره وری بهتــری بــرای مهندســین ســطح اســتان داشــته باشــیم.
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ــاری  ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــان و س ــتام اصفه ــی اس ــام مهندس ــازمان نظ ــن س ــی مابی ــترک ف ــه  مش جلس
اســتان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اصفهــان در ایــن جلســه  رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان بــه همــراه 
تعــدادی از اعضــا هیــات مدیــره بــا دعــوت هیــات اندیشــه ورز ســازمان  بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان اصفهــان در جلســه ای مشــترک 

بــه بررســی چگونگــی تحقــق بخشــی بــه جهــش تولیــد مســکن پرداختند.
در ایــن جلســه کــه درمجموعــه بســیج مهندســین عمــران و معمــاری برگــزار شــد مســائلی همچــون چالــش هــا و فرصــت هــای موجــود و نقــش 

نظــام مهندســی ســاختمان در رفــع موانــع مطــرح و در خصــوص آن بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.

تحقــق بخشــی بــه جهــش مســکن، دغدغــه ســازمان نظــام مهندســی و 
هیــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری

 استان اصفهان

نماینــده مــردم شــریف تبریــز بــا حضــور در کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان تبریــز از نزدیــک بــا 
فعالیــت هــای ایــن کانــون آشــنا شــد.

بــه گــزارش ایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان شــرقی، حجــت االســالم و المســلمین میرتــاج 
الدینــی نماینــده مــردم شــریف تبریــز، آذرشــهر و اســکو بــا حضــور در ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری از نزدیــک بــا فعالیــت هــای 

جهــادی ایــن ســازمان آشــنا شــد.
همچنین در این دیدار رئیس و نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی حضور داشتند.

میرتــاج الدینــی بــا اشــاره بــه خدمــات ارزنــده ســازمان بســیج مهندســین  عمــران و معمــاری اســتان آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان کــرد: »بــه 
جــرات میتــوان گفــت کــه ســازمان  بســیج ، تنهــا نهــاد خدمتگــزاری اســت کــه بــدون هیــچ منــت و هزینــه ای  و در ســریعترین  زمــان ممکــن 

در حــال خدمــت رســانی بــه مــردم کشــور اســت و ایــن مســئله   در جهــان بینظیــر اســت.
وی در ادامــه گفــت: »خدمــات جهــادی ســازمان بســیج مهندســین عمــران در مناطــق محــروم کشــور قابــل ســتایش اســت و امیــدار هســتیم 

کــه بــا حمایــت نهادهــای مســئول، بتوانیــم حمایــت هــای  خوبــی را  از ایــن فعالیــت هــای داشــته باشــیم.«

ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــای س ــدار اعض دی
ــامی ــورای اس ــس ش ــده مجل ــا نماین ــرقی ب ــان ش آذربایج

مهنــدس امیــدی از تعامــل ســازنده ســازمان متبــوع خــود 
بــا دســتگاه هــای اجرایــی اســتان یــزد خبــر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران 
ومعمــاری اســتان یــزد، در ایــن جلســه ابتــدا مهنــدس امیــدی ضمــن 
ــی  ــاون عمران ــوان مع ــه عن ــک انتخــاب مهنــدس ابوالحســینی ب تبری
اســتاندار  گزارشــی از فعالیــت و اقدامــات بســیج مهندســین عمــران 
و معمــاری  اســتان ارائــه نمــود و ســپس اعضــاء شــورای مرکــزی در 
مــورد مســائل حــوزه عمــران ، معمــاری و مســائل حــوزه زیــر بنایــی 

ــد. ــب خــود را بیــان کردن اســتان مطال
ــی  ــرات تخصص ــه نظ ــتار ارائ ــینی خواس ــدس ابوالحس ــن مهن همچنی
ــوع آب،  ــا موض ــات ب ــزاری جلس ــان و برگ ــه ایش ــین ب ــیج مهندس بس
ــدارس  ــاخت م ــی و س ــکن مل ــالمی و مس ــازی اس ــاری و شهرس معم

خیرخواهانــه شد.

جلســه شــورای مرکزی ســازمان بســیج 
ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــا مع ــزد ب ی
ــد ــزار ش ــزد برگ ــتاندار ی ــی اس عمران

اعضــای شــورای بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
زنجــان بــا معــاون اســتاندار دیــدار کردنــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری 
اســتان زنجــان،  در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور مدیــر ســازمان و رئیس و 
اعضــای هیئــت اندیشــه ورز و مســئولین کارگروه هــای تخصصــی بســیج 
ــزار شــد ، ضمــن گرامیداشــت  مهندســین عمــران اســتان زنجــان برگ
ــتانداری  ــی  اس ــور عمران ــاون ام ــاب مع ــک انتص ــرت و تبری ــه بصی ده
ــنهادات و  ــرات و پیش ــه نظ ــر در جلس ــای حاض ــان  اعض ــتان زنج اس
گــزارش خــود را در خصــوص مســائل عمرانــی اســتان مطــرح نمودنــد.
در ادامــه دکتــر شــعاعی ضمــن تشــکر از فعالیت هــای بســیج مهندســین 
عمــران بــا اشــاره بــه شــرائط خــاص امــروز و جنــگ اقتصــادی فرمودنــد 
کــه مــا بایــد بــه دنبــال کار جهــادی و بســیجی و اســتفاده از خالقیت هــا 

و ابتــکارات بــرای حرکــت و توســعه در کشــور و اســتان  باشــیم .
وی در ادامــه بــه جملــه ســردار شــهید ســلیمانی اشــاره کــرد کــه مدیــر 
نبایــد صرفــا منتظــر پــول و اعتبــار باشــد کــه مدیریــت کنــد  بلکــه در 
ــز  ــادی را نی ــه جه ــت و روحی ــکار و خالقی ــد ابت ــن مســئله بای ــار ای کن

ســرلوحه کار خــود قــرار دهیــم.

ورز  اندیشــه  هیــات  دیــدار 
ســازمان بســیج مهندســین عمران 
ــا  ــان ب ــتان زنج ــاری اس و معم
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار 

ــان ــتان  زنج اس
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ــه  ــک مدرس ــازی ی ــر و بازس ــر از تعمی ــدس برزگ مهن
ــر داد. ــان خب ــتان زنج ــتایی در شهرس روس

ــران  ــین عم ــیج مهندس ــانی بس ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ومعمــاری اســتان زنجــان،  مهنــدس برزگــر در گفتگــو بــا 
ــین  ــیج مهندس ــات بس ــه خدم ــاره ب ــا اش ــیج ب ــزاری بس خبرگ
عمــران و معمــاری اســتان بــه مناطــق کــم برخــوردار شهرســتان 
زنجــان خاطــر نشــان کــرد: »یکــی از اهــداف مــا ایــن هســت کــه 
بتوانیــم  مشــکالت و کاســتی مناطــق محــروم را بــر طــرف نماییم 
ــر روی  و در حــد بضاعــت و تــوان ســعی کــرده ایــم   مرهمــی ب
آالم مــردم شــریف ایــن مناطــق باشــیم لــذا  بــا هماهنگــی هــای 
انجــام شــده  توســط  گــروه جهــادی شــهید رســتمخانی بســیج 
ــج  ــتای گن ــه روس ــتان مدرس ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس

ــرار گرفــت.« ــاد بصــورت اساســی مــورد بازســازی ق آب

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــت س ــط زیس ــروه محی کارگ
ــی  ــت محیط ــکالت زیس ــوع مش ــا موض ــالم  ب ــتان ای ــاری اس معم

ــد.  ــزار ش ــالم برگ ــهر ای ــزی ش ــگاه مرک ندامت
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان  ایــالم، در ایــن جلســه کــه مدیــر کل محیــط زیســت اســتان، مدیــر دفتــر 
ــتان و  ــی از اداره آب و فاضــالب اس ــتان و نمایندگان ــای اس ــدان ه ــی اداره زن فن
مدیریــت بحــران اســتانداری ایــالم حضــور داشــتند مشــکالت زیســت محیطــی 
ندامتــگاه مرکــزی شــهر ایــالم کــه بــه شــبکه فاضــالب شــهری متصــل نیســت 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد تــا تامیــن اعتبــار الزم جهــت 
اجــرای کامــل شــبکه فاضــالب موقتــا جهــت فاضــالب ســیاه از ســپتیک و جهــت 
فاضــالب خاکســتری از چــاه جذبــی اســتفاده شــود و مقــرر شــد ادارات ذیربــط 
نســبت بــه راهنمایــی هــای فنــی الزم بــه اداره زنــدان هــای در ایــن زمینــه کمک 
نماینــد. ضمنــا در ایــن جلســه مصوبــات قبلــی کارگــروه نیــز مــورد بررســی قــرار 
گرفــت 50 مصوبــات بــه طــور کامــل اجــراء شــده بــود و جهــت مابقــی مصوبــات 

نیــز راهکارهــای الزم توســط اعضــاء پیشــنهاد گردیــد.

محیطــی  زیســت  مشــکات  بررســی 
ندامتــگاه مرکــزی شهرســتان ایــام

بــه همــت کارگــروه محیــط زیســت بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قــم ، 
ــته  ــاد کاش ــی آب ــتای عل ــال در روس ــدادی نه تع

ــد. ش
بســیج  ســازمان  رســانی  اطــالع  ایــگاه  گــزارش  بــه 
ــال کاری  ــم، نه ــتان ق ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
ــه  ــلفچگان ب ــزار بخــش س ــاد نی ــی آب ــتای عل ــع روس مرات
ــا  ــتان ب ــای رویشــگاه های اس ــه احی ــن مرحل ــوان دومی عن
همراهــی انجمــن نــذر طبیعــت و اداره کل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری اســتان و بــه همــت  کارگــروه محیط زیســت 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قــم برگــزار 

شــد.

ــروه  ــط کارگ ــال توس ــت نه کاش
ــیج  ــازمان بس ــت س ــط زیس محی
ــاری  ــران و معم ــین عم مهندس

ــم ــتان ق اس

ــیج  ــادی بس ــروه جه ــط گ ــروم توس ــتای مح ــه در روس ــک مدرس ــر ی تعمی
ــان ــتان زنج ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس

مهنــدس نیکــو کالم از اجــرای طــرح الیروبــی در یکــی از روســتاهای 
کــم برخــودار شهرســتان قــم خبــر داد.

بــه گــزارش ایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
اســتان قــم، مهنــدس نیکــو کالم در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج ضمــن اشــاره 
بــه اجــراری طــرح عمــران روســتا در ســطح ایــن ســتان خاطــر نشــان کــرد: »یــا 
توجــه بــه برنامــه هــا و اهــداف بلندمکدت ســازمان بســیج مهندســین مهندســین 
عمــران و معمــاری و طــرح جامــع عمــران روســتا طرحبهســهزی و الیروبــی قنات 

روتســای نویــس خلجســتان بــا مســاعدت جهــاد کشــاورزی اجــرا گردیــد.«
ــا رایزنی هــای انجــام شــده  ایــن پــروژه در تابســتان ســال جــاری شناســایی و ب
بــا جهــاد کشــاورزی و اهالــی روســتا و بنیــاد تعــاون بــا مشــارکت ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قــم در آذر مــاه ســال جــاری در روســتای 
نویــس آغــاز و هــم اکنــون ادامــه دارد.همچنیــن بازســازی و تعمیــر مســکن پــدر 
شــهیدی در روســتای انجیلــه و چنــد خانــوار محــروم دیگــر در روســتای محــروم   
توســط قــرارگاه شــهید مختاربنــد و همــکاری ســازمان بســیج مهندســین عمران 
و معمــاری اســتان از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در طــرح عمــران روســتا اســت.

ــط  ــن توس ــکن محرومی ــرای مس ــیرآالت ب ــت ش ــت 30 دس ــر اس ــه ذک الزم ب
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قــم تهیــه و بــه مالکیــن 

ایــن منــازل اهــدا شــد.

اجرای پروژه بهسازی و الیروبی قنات روستای
 »نویس خلجستان« استان قم 

ــان  ــاری خراس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــئول س مس
ــا  ــک ب ــودار از نزدی ــتاهای کمبرخ ــی از روس ــور در یک ــا حض ــمالی ب ش

ــد. ــنا ش ــان آش ــکالت آن مش
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری 
ــتای  ــور در روس ــا حض ــی ب ــا قائن ــدس محمدرض ــمالی، مهن ــان ش ــتان خراس اس

ــه عمــل آورد. ــد  ب »گمهــای اســحاق« بازدی
در ایــن بازدیــد  ضمــن گفتگــو بــا ریــش ســفیدان روســتا بــه بررســی مشــکالت 
زیرســاختی روســتا،  و همچنیــن  نداشــتن دهیــار بــا توجــه بــه داشــتن 35 خانــوار 
جهــت رســیدگی بــه روســتا صحبــت شــد .در ادامــه ایــن بازدیــد مشــکالت دیگری 
ــی  ــادی، مشــکالت اشــتغال و راه ارتباطــی ، مشــکالت اینترنت همچــون طــرح ه

بــرای تحصیــل دانــش آمــوزان و دانشــجویان روســتا احصــاء گردیــد.
ــازی  ــق بهس ــرب از طری ــانی ش ــروژه آبرس ــرای پ ــری اج ــه پیگی ــن جلس همچنی
چشــمه روســتای جــوزک )طــرح عمــران روســتای مانــه و ســملقان ( بــا حضــور 
ــه  ــپاه حضــرت جواداالئمه)علی ــاری س ــران و معم مســئول بســیج مهندســین عم
الســالم ( خراســان شــمالی بــا حضــور مســئولین اجرایــی شهرســتان برگــزار گردید.

ــق محــروم روســتاهای شهرســتان اســفراین توســط  ــی از مناط ــد میدان بازدی
ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان خراســان شــمالی 

مهندس توکلی از اهدا یک دستگاه ماشین لباسشویی به یک خانواده  کم برخوردار خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری تهــران بــزرگ، مهنــدس توکلــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج از اهــدا یــک 

دســتگاه گیرنــده دیجیتــال شــبکه هــای تلویزیــون و ماشــین لباسشــویی جهــت خانــواده نیازمنــد  کــه دارای 5 فرزنــد مــی باشــند خبــر داد.
همچنیــن وی از برگــزاری مراســم گرامیداشــت یــاد و خاطــره یکــی از شــهدای گمنــام تــازه تفحــص شــده دفــاع مقــدس در ســاختمان نظــام مهندســی 

ســاختمان اســتان تهــران  کــه بــه همــت ســازمان بســیج مهندســین تهــران بــزرگ  صــورت گرفــت، خبــر داد.

اهــدا یــک دســتگاه ماشــین لباسشــویی بــه خاتــواده نیازمنــد توســط بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری  تهــران بــزرگ
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بــه همــت کانــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان ابهــر بــه مناســب دومیــن ســالگرد قاســم ســلیمانی چهــار 
هــزار پــرس غــذای گــرم توزیــع شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان زنجــان،  موکــب پذیرایــی و پخــش غــذای گــرم بــه تعــداد چهــار 
هــزار پــرس غــذا )چلوماهــی ، آش ، فالفــل ( همــراه بــا ایســتگاه توزیــع چــای بــه یــاد ســردار دلهــا برگــزار شــد.

 در کنــار برپایــی ایــن موکــب  برنامــه هــای فرهنگــی نیــز  بــا دل نوشــته هــای فاطمــی واهــدای جوایــز بــه برگزیــدگان مســابقات فرهنگــی 
درمناطــق محــروم برگــزار شــد .

ایــن برنامــه بــه همــت کانــون بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری شهرســتان ابهــر، قــرارگاه جهــادی حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا ،ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام رحمــت اهلل و کانــون بســیج اســاتید دانشــگاه پیــام نــور و ســازندگی ســپاه ناحیــه ابهــر بــه صــورت خودجــوش  بــا عنــوان 

حرکــت جهــادی فرزنــدان زهــرا اجــرا گردیــد .

توزیع چهار هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ابهر

مهندس شوهانی از برپایی موکب های هاب پذیرایی در شهرستان های استان کرمانشاه خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه، مهنــدس شــوهانی در گفتگــو بــا خبرگــزاری بســیج 
از برپایــی موکــب هــای پذیرایــی در ســطح اســتان بــرخ داد و بیــان کــرد: » بــه یــاری خــدا و همــکاری خیریــن و اعضــای محتــرم کانــون بســیج 
مهندســین عمــران و معمــاری اســالم آبــاد غــرب مراســم »اطعــام فاطمــی« و پخــت غــذای گــرم بــرای خانــواده هــای نیازمنــد بــه مناســبت 
ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه ی زهــرا)س( و دومیــن ســالگرد ســردار دلهــا انجــام شــد کــه    تعــداد  ۴50 پــرس  غــذای گــرم بیــن نیازمنــدان 

شهرســتان  توزیــع گردیــد.
همچنیــن چنــد  ایســتگاه صلواتــی بــه همــت کانــون بســیج شهرســتان ســر پــل ذهــاب هرســین و اســالم آبــاد غــرب دایــر و از عــزادان فاطمــی 

پذیرایــی شــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه برپایــی میــز خدمــت اشــاره کــرد و بیــان داشــت:» بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه بصیــرت و ایــام 
فاطمیــه و شــهادت ســردار دلهــا میــز خدمــت جهــادی در راســتای حــل مســایل و مشــکالت روســتای بنــدره از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان 

پــاوه برگــزار و بــه حــل مشــکالت مــردم پرداختــه شــد.«

برپایــی موکــب هــای پذیرایــی بــه مناســبت ایــام فاطمیــه وشــهادت حــاج 
ــلیمانی در ســطح اســتان کرمانشــاه قاســم س

ــام  ــم و ای ــاج قاس ــهادت ح ــالگرد ش ــن س ــیدن دومی ــرا رس ــا ف ب
فاطمیــه موکــب پذیرایــی از عــزاداران فاطمــی توســط کانــون بســیج 

ــا شــد.  ــورد برپ مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان بجن
ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــکاری  ــا هم ــی ب ــتگاه صلوات ــی ایس ــمالی، برپای ــان ش ــتان خراس ــاری اس معم
ــورد  ــون بســیج مهندســین بجن ــورد  و کان ــه بجن ــاد احســان، بســیج ناحی بنی
ــع  ــه، توزی ــرس قیم ــزار پ ــله زرد، ه ــرس ش ــرس آش،500 پ ــزار پ ــر و ه دای
نســکافه و دو هــزار پــرس عدســی صــورت گرفــت. همچنیــن چایخانــه حضــرت 
ــلیمانی و  ــا حــاج قاســم س ــادی ســردار دله ــروه جه ــه همــت گ ــرا )س( ب زه
ــه مــدت  گــروه جهــادی شــهید احمــد کاظمــی بســیج مهندســین شــیروان ب
ــام فاطمیــه و دومیــن ســالگرد شــهادت حــاج قاســم  ــه مناســبت ای 7 شــب ب

ــر شــد. ســلیمانی دای

ــن  ــرم بی ــذای گ ــرس غ ــع 4500 پ توزی
ــورد ــتان بجن ــی شهرس ــزاداران فاطم ع

ــران و  ــین عم ــیج مهندس ــون بس ــت کان ــه هم ب
ــذای  ــرس غ ــار، 500 پ ــتان بیج ــاری شهرس معم

ــد. ــع ش ــرم توزی گ
بــه گــزارش ایگاه اطالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین 
عمــران و معمــاری اســتان کردســتان، بــا مســاعدت 
ــیج  ــون بس ــت کان ــه و هم ــپاه ناحی ــرم س ــده محت فرمان
مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان بیجــار همزمــان 
ــا شــب شــهادت حضــرت زهــرا )س(  ودومیــن ســالگرد  ب
شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی، بیــش از 500پــرس غــذای 
نــذری پخــت و در بیــن نیازمنــدان منطقــه طــرح کرامــت 

توزیــع شــد.
برپایی میز خدمت در شهرستان بیجار 

ــادی  ــز خدمــت جه ــون می ــن کان ــه همــت ای ــن ب همچنی
بــا حضــور ریاســت ادارات آب و فاضــالب شــهری، شــورای 
اســالمی، ریاســت اداره فنــی حرفــه ای و تامیــن اجتماعــی 

در مناطــق طــرح کرامــت برگــزار شــد.

ــرم  ــذای گ ــری غ ــع 500 پ توزی
توســط کانونبســیج مهندســین 
ــتان  ــاری شهرس ــران و معم عم

ــار بیج

بــه همــت ســازمان بیســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان تبریــز 
یــک راس گوســاله ذبــح و گوشــت آن بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد.

ــه گــزارش ایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان  ب
آذربایجــان شــرقی، بــه مناســبت شــهادت بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه زهــرا )س( ذبــح 
گوســاله و توزیــع ۱00 بســته گوشــت گــرم هــر بســته ۱.5 کیلــو جهــت توزیــع بیــن افــراد 

نیازمنــد حاشــیه تبریــز بــا رعایــت و حفــظ شــان و کرامــت ایشــان توزیــع شــد.
ــن ســالگرد شــهادت حــاج  ــرا )س( و دومی ــه مناســبت شــهادت حضــرت زه ــن ب همچنی
ــون بســیج مهندســین عمــران و  ــه  همــت کان قاســم ســلیمانی، یــک ایســتگاه صلواتــی ب

ــا شــد. ــاد ایــن شهرســتان برپ ــه قب معمــاری شهرســتان ســراب در منطقــه محــروم الل

ــه همــت  جمعــی از مهندســنی بســیجی   ب
تعــداد 15 بســته کمــک معیشــتی در 
و  مانــه  شهرســتان  محــروم  مناطــق 

ــد. ــع ش ــملقان توزی س
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج 
ــان  ــتان خراس ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
شــمالی، بــه همــت  جمعی از مهندســین بســیجی 
ــق  ــتی در مناط ــک معیش ــته کم ــداد ۱5 بس ، تع
محــروم شهرســتان مانــه و ســملقان توزیــع شــد.

کمــک مومنانه،مواســات و همدلــی بمناســبت دهه 
بصیــرت و دهــه فاطمیــه  توســط گــروه جهــادی 
بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شــهید 
پاکــروح شهرســتان مانــه و ســملقان  بــا همــکاری 
بنیــاد احســان و فرمانــده محتــرم حــوزه مقاومــت  
بســیج امــام رضــا  )ع(، دهیــار و شــورای روســتای 
ــته  ــتا(تعداد ۱5 بس ــران روس ــرح عم ــوزک )ط ج
ــن  ــال  بی ــون ری ــه میلی ــه ارزش س ــتی ب معیش

ــد. ــع گردی ــوزک توزی ــتای ج ــدان روس نیازمن

ــدان  ــه نیازمن ــرم ب ــت گ ــته گوش ــع 100 بس توزی
ــز ــتان تبری ــیه شهرس حاش

کمــک  بســته   15 توزیــع 
معیشــتی توســط ســازمان بســیج 
ــاری  ــران و معم ــین عم مهندس

ــمالی ــان ش خراس

مهنــدس یحیایــی از توزیــع 2500 پــرس غــذای گــرم در ســطح اســتان کرمــان 
خبــر داد.

ــتان  ــاری اس ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــرس  ــع2500 پ ــزاری بســیج از  پخــت و توزی ــا خبرگ ــو ب ــی در گفتگ ــدس یحیای کرمان،مهن
ــن ســالگرد شــهادت ســپهبد پاســدار حــاج قاســم  ــه و دومی ــام فاطمی ــه مناســبت ای ــذا ب غ
ســلیمانی در مناطــق حاشــیه شــهر کرمــان ) شــهرک شیشــه گــر ، شــهرک اهلل آبــاد ، شــهرک 
صنعتــی و محلــه قمــر بنــی هاشــم )ع(( و مناطــق هــدف طــرح عمــران روســتا )روســتاهای 
منطقــه چهــار طــاق بردســیر( توســط بســیجیان خیــر مهنــدس مرکــز اســتان خبــر داد. وی 

همچنیــن بــه 
برپایــی موکــب مهندســین عمــران خیــر و جهــادی بســیجی در روزهــای چهارشــنبه ۱5دی 
ــان ســپهبد شــهید حــاج قاســم  ــن و میهمان ــاه در مســیر زائری ــج شــنبه ۱6 دی م ــاه و پن م

ســلیمانی  اشــاره کــرد. 
الزم بــه ذکــر اســت ایســتگاه صلواتــی توســط کانــون هــای بســیج مهندســین عمــران ومعماری 
ــد و ســیرجان و دفتــر بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری شهرســتان  شهرســتان هــای زرن

هــای جیرفــت و بافــت و شــهربابک، توســط نواحــی کانــون هــا دایــر شــد.

هــزار بســته کمــک معیشــتی در طــرح رزمیــش کمــک مومانــه توســط ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان 
قــم بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان قــم، تهیــه و توزیــع  ۱000 بســته معیشــتی طــی چنــد 
ــه توســط گروههــای جهــادی ســازمان بســیج مهندســین  ــواده هــای کــم برخــوردار در ســطح اســتان  در قالــب کمــک مؤمنان ــه خان ــه ب مرحل

عمــران و معمــاری اســتان قــم انجــام شــد. ارزش ریالــی هــر بســته کمــک معیشــتی بیــش از چهارمیلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت.
همچنین به همت این سازمان یک دستگاه ماشین لباسشویی به یک خانواده نیازمند اهدا شد.

توزیع هزار بسته کمک معیشتی به نیازمندان استان قم 

توزیع 2500 پرس غذای گرم در بین نیازمندان شهرستان کرمان
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مراسم شب شعر مقاومت به همت کانون بسیج مهندسین شهرستان کنگاور برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری اســتان کرمانشــاه ،  مراســم شــب شــعر مقاومــت و خاطــره گویــی در 

سرســرای فرهنگــی بســیج  برگزارشــد.
در ایــن محفــل ادبــی کــه بــا همــکاری  شــهرداری کنــگاور برگــزار شــد، شــعرای شهرســتان اقــدام بــه شــعر خوانــی در خصوص جبهــه مقاومت اســالمی 

نمــوده  و  حــاج عنایــت اهلل گودینــی)از مجاهــدان مدافــع حــرم(  بــه بیــان خاطــرات خــود بــا ســردار ســلیمانی پرداخت.
یادواره شهدا کانون بسیج مهندسین شهرستان کرمانشاه برگزار گردید

همچنیــن بــه همــت کانــون بســیج شهرســتان کرمانشــاه وبــه مناســبت گرامیداشــت دومیــن ســالگرد شــهیدحاج قاســم ســلیمانی،  یــادواره شــهدا بــا 
حضــور مهندســین بســیجی، مدیــران آمــوزش و پــرورش ، مدیــران ادارات و ارگانهــا، خانــواده معظــم شــهدای مدافــع و حــرم  شــهدای مهندســی برگــزار 
گردیــد. ســردار مدافــع حــرم حــاج صــادق اشــک تلــخ بعنــوان ســخنران ایــن مراســم بــه بیــان رشــادت هــا ، مجاهــدت ، خصوصیــات اخالقــی و والیــت 

مــداری  شــهید ســلیمانی و نقــش ایشــان در عرصــه  جبهــه مقاومــت  پرداختنــد.
در ایــن مراســم گــروه ســرود ناحیه3آمــوزش و پــرورش ســرود ســردار دلهــا را اجــرا و مداحــان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت در رثــای حضرت زهــرا )س( 

بــه مداحــی پرداختنــد. در پایــان مراســم از ۴خانــواده شــهید  وهمچنیــن  خانــواده شــهید مهنــدس محمدرضا کرمــی تجلیل بعمــل آمد.

برگزاری شب شعر به  مناسبت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

ــری و  ــادی، جوادپی ــواد عب ــهیدان ج ــواده ش ــل از خان ــدار و تجلی دی
ــد. ــزار ش ــان برگ ــی در زنج ــواد گنج ج

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان یــزد، 
مهنــدس برزگــر بــا حضــور در خانــواده شــهدا، از مقــام شــامخ شــهدا تجلیــل کــرد.

ــاری اســتان  ــران و معم ــزی ســازمان بســیج مهندســین عم جلســه شــورای مرک
زنجــان، در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان مهنــدس 
ــپاه  ــاری س ــران و معم ــین عم ــیج مهندس ــازمان بس ــر س ــژاد و مدی ــلیمانی ن س
ــاق و   ــد میث ــن تجدی ــد ، ضم ــزار ش ــراه برگ ــت هم ــج( و هیئ ــدی )ع انصارالمه
ــادر  ــدر و م ــدگان ، از پ ــای رزمن ــهداء و ایثارگریه ــره ش ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
ــادی و جــواد  ــادران گرامــی شــهیدان جــواد عب معــزز شــهید جــواد گنجــی و  م
پیــری بــا اهــدای لــوح تندیــس منقــش بــه تصویــر شــهدا تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ــران  ــین عم ــیح مهندس ــای بس ــی از اعض جمع
ــدار  ــه دی ــاوجبالغ ب ــتان س ــاری شهرس و معم

ــد. ــهدا رفتن ــادران ش م
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بســیج 
ــان  ــرز، همزم ــتان الب ــاری اس ــران و معم ــین عم مهندس
ــادر شــهید   ــن)س( از م ــات حضــرت ام البنی ــا شــب وف ب
ــپ  ــرم تی ــع ح ــهدای مداف ــادر ش ــتا و م ــی نوروس قربانعل
ــادر  ــین  زاده، م ــار حس ــهید  مخت ــادر ش ــون،  م فاطمی
شــهید  ســلطانپور و مــادر شــهید میرزایــی توســط 
ــون بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان  کان

ــد. ــل ش ــر و تجلی ــاوجبالغ تقدی س

ــه  ــهدا ب ــادران ش ــل از م تجلی
مناســبت ســالروز وفــات حضــرت 

ــن)س( ام البنی

بــه مناســبت فــرا رســیدن ایــام فاطمیــه اولیــن اولیــن یــادواره شــهدای بســیج مهندســین شهرســتان میبــد به همــت کانون شــهید 
ــد. ــرزاده برگزار ش اکب

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بســیج مهندســین عمــران ومعمــاری اســتان یــزد، اولیــن یــادواره شــهدای بســیج مهندســین شهرســتان میبــد در شــب 
شــهادت حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا و ســالگرد شــهادت ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در مصلــی حضــرت ایــت اهلل اعرافــی ایــن شهرســتان بــا 
همــکاری ســپاه ناحیــه میبد، شــهرداری، شــورای اســالمی شــهر، دفتر نظام مهندســی و بســیج مهندســین عمــران و معمــاری شهرســتان میبد برگزار شــد.

ســخنران ایــن مراســم حجــه االســالم والمســلمین ملــک زاده از مدرســین حــوزه علمیــه قــم همــراه بــا برنامــه هــای فرهنگــی )مداحــی و اجــرای ســرود و 
پخــش کلیــپ ( وچندیــن ایســتگاه صلواتــی در ســطح شــهر همــراه بــود و در پایــان ایــن مراســم بــه تمامــی شــرکت کننــدگان شــام و هدایــای فرهنگــی 
اهــدا گردیــد و همچنیــن از پنــج خانــواده شــهید بســیج مهندســین توســط ســرهنگ امیدی مســئول ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معماری اســتان  
وســرهنگ بهشــتی فرمانــده ناحیــه میبــد و شــهردار و رئیــس شــورای شــهر و مســئول نظــام مهندســی بــا هدایــای فرهنگــی تقدیــر و تشــکر بعمــل آمــد.

اولین یادواره شهدای بسیج مهندسین شهرستان میبد  برگزار شد

ــازمان  ــط س ــهدا توس ــم ش ــواده معظ ــد از خان بازدی
ــان ــتان زنج ــاری اس ــران ومعم ــین عم ــیج مهندس بس


