
نوبت  دوم 

شـهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر نسبت 
بـه واگذارى موارد ذيل از طريق برگزارى مزايده عمومـى اقدام نمايد. بدين وسيله از 
اشـخاص حقيقى و حقوقى واجد شـرايط دعوت مى گردد جهت دريافت اسناد مزايده 
از طريـق سامانه تداركات الكترونيكى دولت بـه آدرس www.setadiran.ir اقدام و 

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 02156363090 تماس حاصل نمايند. 
1- مشخصات موضوع مزايده عمومى:

2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و پيشنهاداتى كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب 
اثر داده نخواهد شد. 

3- برنـدگان اول و دوم مزايـده عمومـى هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده آنان بـه ترتيب به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

4- بديهى است كليه فرآيند مزايده الكترونيكى و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد.
5- ساير شرايط در اسناد مزايده عمومى درج گرديده است. 

6- چاپ اول: 1401/8/18           7- چاپ دوم: 1401/8/25

مبلغ كارشناسى مدارك مورد نياز عنوان مزايدهرديف
(ريال)

 سپرده شركت
 در مزايده (ريال)

1

اجاره كانكس داخل مجموعه 
دارالقرآن واقع در اسالمشهر – 
بلوار بسيج – سرنورى – جنب 

پارك تقوى – ساختمان دارآلقران 
به منظور فروش محصوالت 
فرهنگى، آموزشى و قرآنى 

اشخاص حقوقى: تصوير اساسنامه، 
روزنامه رسمى – تصوير كارت 

شناسايى
اشخاص حقيقى: تصوير كارت 

شناسايى و كارت ملى – كارت پايان 
خدمت سربازى يا معافيت براى آقايان

15/000/00035/000/000

2

ارائه خدمات حمل متوفى 
توسط اشخاص حقوقى با تعداد 
6 آمبوالنس در آرامستان هاى 

شهردارى اسالمشهر 

اشخاص حقوقى: تصوير اساسنامه 
روزنامه رسمى – تصوير كارت 

شناسايى – مدارك 6 دستگاه خودرو 
(آمبوالنس)- ارائه اسناد و مدارك در 
خصوص توان مالى انجام موضوع مزايده

هزينه حمل و 
انتقال هر متوفى 

130/000 ريال
300/000/000

آگهى مزايده عمومى يك مرحله اى

محسن حميدى- شهردار اسالمشهر

 برگزاري ۳۰۰ برنامه 
ويژه هفته كتابخواني در سمنان

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان     سمنان
سمنان گفت: در هفته كتابخواني و 
كتاب و همچنين گرامي داش�ت مقام كتابدار، ۳۰۰ ويژه برنامه در 

سراسر استان برگزار مي شود. 
محمد طاهري��ان مديركل كتابخانه هاي عمومي اس��تان س��منان با 
بيان اينكه در هفته كتاب و كتابخواني و گرامي داش��ت مقام كتابدار، 
۳۰۰ عنوان برنامه شاخص در هشت شهرستان استان سمنان برگزار 
مي شود، گفت: اين برنامه هاي فرهنگي و هنري در سطح كتابخانه هاي 
شهري و روستايي استان با حضور عالقمندان به كتاب برگزار مي شود. 
وي با اشاره به اينكه در اين هفته شاهد برگزاري چندين برنامه رونمايي 
از كتاب خواهيم بود، ابراز كرد: برنامه هاي نقد و بررسي و معرفي كتاب از 

ديگر برنامه هاي شاخص هفته كتابخواني در استان سمنان است. 
مديركل كتابخانه هاي عمومي استان سمنان با بيان اينكه همچنين 
كارگاه هاي آموزش��ي كتابخوان��ي و قصه گويي نيز خواهيم داش��ت، 
ابراز كرد: نشس��ت هاي مطالعاتي، بازديد از كتابخانه هاي عمومي ها و 
نمايشگاه كتاب از ديگر برنامه هايي است كه در هفته كتاب و كتابخواني 

در استان برگزار خواهد شد. 
طاهريان با بيان اينكه در س��ال جاري برنامه جمع خواني كتاب را در 
سراسر استان سمنان خواهيم داشت، گفت: در اين هفته كتابدار برتر و 

مسئول كتابخانه برتر كشوري در استان سمنان تقدير مي شوند. 

ريل گ�ذاري      كرمانشاه
قطار ش�هري 
كرمانش�اه از هفت�ه آينده آغاز مي ش�ود. 
مهدي غالمرضايي مديرعامل س��ازمان قطار 
شهري كرمانش��اه با اش��اره به آغاز ريل گذاري 
اين پروژه، افزود: اين قرارداد با شركت »سابير 
بين الملل« كه يكي از شركت هاي به نام در حوزه 
عمران، راه و ريل گذاري است، منعقد شده است.  
وي با بيان اينكه كل مس��ير قاب��ل ريل گذاري 
در فاز اول پروژه قطار ش��هري كرمانش��اه 6/5 
كيلومتر اس��ت، ادامه داد: اين مسير از خيابان 

دوم كارمندان شروع شده و تا ميدان آزادي ادامه 
دارد.  اين مسئول با اش��اره به اينكه در مرحله 
نخست بخشي از اين مسير ريل گذاري مي شود، 
افزود: با توجه به اينكه شركت توليدكننده داخلي 
است و توليدات آن محدود است، بايد مرحله به 
مرحله سفارش داده شود.  وي با ابراز اميدواري 
نس��بت به اتمام ريل گذاري اين 6/5 كيلومتر 
تا پايان سال آينده، ادامه داد: در مجموع طبق 
دستور شهردار كرمانشاه در تالش هستيم كه 
فاز اول پروژه قطار شهري كرمانشاه را تا پايان 

سال 14۰۳ تكميل كنيم. 

هشت زيارتگاه     زنجان
آرام��گاه�ي 
اس�تان زنجان به زودي ثبت جهاني مي شود. 
محمدرضا محمدپور مع��اون ميراث فرهنگي 
زنجان از تش��كيل جلس��ه ش��وراي اس��تان 
براي انتخاب هش��ت زيارتگاه به منظور درج 
در پرون��ده زنجيره اي ثبت جهان��ي زيارتگاه 
ايراني دوره اس��المي خبر داد و افزود: جلسه 
شوراي ثبت اس��تان با موضوع تدوين پرونده 
زنجيره اي ثب��ت جهاني زيارت��گاه ايراني در 

دوره اسالمي تش��كيل ش��د و زيارتگاه هاي 
زنجان براي تدوين پرونده بررسي شدند.  وي 
افزود: 1۳ زيارتگاه آرامگاهي در اين جلس��ه 
بررسي شدند و در مرحله اول هشت زيارتگاه 
ش��امل امامزاده زيدالكبير، امامزاده يعقوب، 
امامزاده سيدابراهيم، بقعه قيدار نبي، امامزاده 
محمد ماهوري، امامزاده عبدالخير، امامزاده 
اسماعيل و امامزاده سيدعلي انتخاب شدند كه 
بررسي هاي بيشتر در مورد آنها توسط شوراي 
ثبت انجام مي شود.  اين مسئول تصريح كرد: 
ثبت جهان��ي زيارتگاه هاي ايران��ي مي تواند 
باعث معرفي بيش��تر اماك��ن مذهبي زنجان 
و رونق گردشگري مذهبي ش��ود.  در زنجان 
1۳۲امامزاده و بقاع متبركه وجود دارد كه از 
اين تعداد 1۲ امامزاده در زنجان، 6۲ امامزاده 
در خدابنده، ۲1 امامزاده درابهر، ۲1 امامزاده 
در طارم، ۲ امامزاده در ماهنشان، 8 امامزاده در 
سلطانيه و 6 امامزاده در ايجرود مدفون است. 

رونمايي از ۲۰ عنوان كتاب دفاع مقدس، در قم 
در نمايش�گاه      قم
كت�اب  مل�ي 
دفاع مقدس، انقالب اسالمي و مقاومت قم 

از 2۰ كتاب رونمايي شد. 
سرهنگ پاسدار امير جعفري معاون هماهنگ 
كننده سپاه اس��تان قم با اش��اره به رونمايي از 
۲۰ عنوان كتاب دفاع مقدس، افزود: نمايشگاه 
كتاب دفاع مقدس در راستاي برپايي كنگره ملي 
شهداي استان قم با مشاركت سازمان حفظ آثار و 

نشر ارزش هاي دفاع سپاه و بسيج و خانه كتاب و ادبيات ايران در مجتمع امام خميني)ره( گلزار شهداي قم 
برپا شده است.  وي با بيان اينكه در اين نمايشگاه كتاب ها با تخفيف مناسبي از سوي ناشران ارائه مي شود 
و بن هاي تخفيفي نيز به گروه هاي مختلف داده مي شود، ادامه داد: دانشجويان و طالب نيز مي توانند از 
بن هاي تخفيف الكترونيكي استفاده كنند.  اين مس��ئول گفت: برپايي نشست هاي تخصصي، اجراي 
برنامه هاي فرهنگي و هنري براي كودكان و نوجوانان از برنامه هاي جانبي اين نمايشگاه است.  جعفري 
افزود: ۹۰ ناشر در 115 غرفه آخرين توليدات كتاب در عرصه دفاع مقدس را در قالب هاي مختلفي همچون 

رمان، داستان، زندگينامه، شعر، تاريخ شفاهي و داستان كوتاه را در اين نمايشگاه عرضه مي كنند.

 برگزاري رويداد ملي 
توليد محتواي ديجيتال بسيج در بوشهر

 »مهرواره بانور« 
طرحي براي اشتغال بانوان اردبيلي

چهارمين مرحله     بوشهر 
اس�تاني رويداد 
ملي توليد محتواي ديجيتال بسيج بوشهر 

برگزار خواهد شد. 
مهراب كياني رئيس مركز فضاي مجازي بسيج 
استان بوشهر با بيان اينكه چهارمين رويداد ملي 
توليد محتواي ديجيتال بسيج در مرحله استاني 
از ۲5 تا ۲۷ آبان برگزار خواهد شد، افزود: جمعي 
از فعالين اين حوزه دور هم جمع مي شوند تا در 
حوزه هاي نرم اف��زار، بازي ها، پويانمايي، كليپ، 
نماهنگ و پوستر، براس��اس موضوعاتي كه روز 
برنامه به آنها اعالم مي شود، توليد محتوا كنند.  
وي با بيان اينكه بيشتر شركت كنندگان، كودكان 
و نوجوانان هستند و رنج سني بيش��تر از 1۲ تا 
۲8 سال اس��ت، ادامه داد: بهترين اساتيد داخل 
استاني و اساتيد ملي به صورت آنالين براي داوري 
اين رويداد اس��تفاده خواهد ش��د.  اين مسئول 
با بيان اينكه اين رويداد در حس��ينيه عاش��قان 
ثاراهلل بوشهر برگزار مي ش��ود، تصريح كرد: اين 
رويداد، بهانه اي اس��ت براي شناسايي و معرفي 
اس��تعدادها تا بتوانند در مراحل كشوري، مورد 
حمايت مجموعه هاي مختلف ق��رار گيرند تا از 
ظرفيت اين بچه ها در حوزه توليداتشان استفاده 
كنند.  كياني در خصوص موضوعات اين رويداد 

گفت: يك موضوع ملي براي نرم افزارهاي موبايلي 
و چند موضوع بومي براي موشن، انيميشن، كليپ 
و پوستر ارائه داده خواهد شد و توليدات در طول 
سال رونمايي مي ش��وند.  وي افزود: تأكيد ما در 
اين رويداد، توليدات بومي، از حوزه صنعت استان 
گرفته تا نيروگاه اتمي بوشهر، اداره كل آموزش و 
پرورش استان بوشهر، جهاد دانشگاهي، فني و 
حرفه اي، شركت توزيع برق و مؤسسه فرهنگي 
ش��هرداري اس��ت.  رئيس مركز فضاي مجازي 
بسيج بوشهر ادامه داد: مجموعه فني و حرفه اي 
استان نيز با توجه به كيفيت كار، مدرك تخصصي 
آن رش��ته را به نفرات تيم هاي برتر خواهد داد.  
كياني با اشاره به اينكه در رويداد امسال، بخش 
اعظم ش��ركت كنندگان را خواهران تش��كيل 
داده اند، گفت: تالش ما بر اين است كه از ظرفيت 
ايده پردازي خواهران در اين حوزه، استفاده كنيم.  
وي به پيگيري براي توليد يك سريال ۲۰ قسمتي 
اشاره كرد و افزود: مقدمات توليد اين سريال، با 
موضوع زنان لَرده در حال فراهم شدن است كه در 
مرحله فيلم نامه و تأمين اعتبار قرار دارد.  به گفته 
رئيس مركز فضاي مجازي بسيج استان بوشهر، 
عالوه بر اهداي هداياي ويژه به شركت كنندگان 
در اين رويداد، تيم ها را به مجموعه هاي صنعتي در 

حوزه هاي ديجيتال معرفي خواهيم كرد. 

دبير »مهرواره     اردبيل
بانور« اس�تان 
اردبيل از ايجاد اشتغال براي 15۰ نفر از بانوان 
توسط بانوي كارآفرين در خلخال خبر داد. 
حجت االسالم محمدصادق قاسمي دبير »مهرواره 
بانور« اس��تان اردبيل، به اج��راي اين طرح ملي 
همزمان با سراس��ر كشور اش��اره كرده و گفت: 
»مهرواره بانور« با همكاري شريكه االمامان، بانوان 
فعال محالت، كنشگران فرهنگي هر منطقه و امور 
فرهنگي بانوان تبليغات اسالمي در دو بخش حل 
مسئله و خاطره نويسي تبليغي با بررسي مسائل و 
مشكالت محالت و رصد نياز فرهنگي و اجتماعي 

مناطق مختلف برگزار مي شود. 
وي ب��ه فعالي��ت مؤثر بان��وي مس��جدي در 
شهرس��تان خلخ��ال در زمين��ه كارآفريني و 
اشتغال ويژه »مهرواره بانور« گريزي زده و ادامه 
داد: زينب محمدي يكي از بانوان شركت كننده 
در »مه��رواره بانور« در اقدام��ي خيرخواهانه، 
قدم در مس��ير اش��تغالزايي در اين شهرستان 
گذاشته و با ايجاد كارگاه خياطي براي 15۰نفر 
از بانوان سرپرست خانوار كارآفريني كرده و در 
حركت چرخه توليد و اقتصاد نقش مؤثري ايفا 

كرده است. 
دبي��ر »مهرواره بانور« اس��تان اردبي��ل افزود: 

در بازدي��دي ك��ه از كارگاه تولي��دي خياطي 
در شهرس��تان خلخال انجام ش��د، از نزديك 
در جري��ان فعاليت هاي بان��وي كارآفرين قرار 
گرفته و مسائل و مشكالت آنان را براي توسعه 
كارگاه احصا كرديم.  حجت االسالم قاسمي ابراز 
اميدواري كرد: برنامه ريزي الزم براي همكاري با 
بنياد علوي در راستاي حمايت از كارگاه توليدي 
براي توسعه فضاي اين كارگاه و افزايش ميزان 
اشتغال در بين بانوان سرپرست خانواده انجام 
شده و در اين راس��تا، طرح »مهرواره بانور« با 
گس��تردگي بيش��تري در مناطق مختلف اين 

شهرستان و ديگر شهرستان ها اجرا مي شود. 
دبير »مهرواره بانور« ب��ه نتايج اين مهرواره در 
جامعه اشاره كرد و افزود: بانوان نقش اصلي را 
در اسالمي كردن سبك زندگي خانواده ها دارند 
و مي توانند به صورت ويژه در جامعه تأثيرگذار 
باشند كه در اين راستا »مهرواره بانور« به نقش 

مهم بانوان پرداخت مي كند. 
وي در خصوص نحوه شركت در »مهرواره بانور« 
گفت: مرحله اول انتخاب مسئله است و افرادي 
كه مايل به شركت در مهرواره هستند، مي توانند 
تا 15 آذرماه با مراجعه به سايت »مهرواره بانور« 
يا ارسال عدد يك به سامانه پيامكي 5۰۰۰1۷5 

مسئله مورد نظر خود را انتخاب و ثبت كنند. 

   مركزي: احمد حس��ني رئيس سازمان س��يما، منظر و فضاي سبز 
شهري شهرداري اراك از نصب ۷۰ هزار پالك آبي امالك در سطح شهر 
اراك خبرداد و افزود: با توجه به اينكه داش��تن پالك براي امالك الزامي 
است لذا پروژه مميزي امالك و معابر، ساخت و نصب پالك هاي آبي در 
سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري در راستاي ايجاد رضايت مندي 

و ارائه خدمات بهينه به شهروندان در حال انجام است. 

   زنجان: ايرج خاني پور جانشين فرمانده انتظامي زنجان گفت: در راستاي 
پيشگيري از سرقت، دس��تگيري س��ارقان و مالخران، مبارزه هدفمند با 
سرقت هايي كه بيشترين فراواني جرائم را به خود اختصاص داده اند، مأموران 
پليس آگاهي و انتظامي در سطح استان طرح زاجرات را در نقاط آسيب زا 
و جرم خيز در چه��ار روز اجرا كردند.   وي اف��زود: در اجراي اين طرح 1۲5 
سارق دستگير و ۲۰8 فقره سرقت كشف و همچنين از 8۷ واحد صنفي و 

فروشندگان ضايعات بازديد و يك مالخر نيز در همين زمينه دستگير شد.

 قطار متروي مشهد 
روي ريل ملي حركت مي كند

ش�هرداري مش�هد با هدف حمايت از توليد مل�ي و صرفه جويي 
در هزينه ها براي تأمين ريل خط س�ه مترو مش�هد، اقدام به عقد 
تفاهمنامه با ش�ركت س�هامي ذوب آه�ن اصفهان كرده اس�ت. 
اين در حاليس�ت كه تاكنون تأمي�ن ريل خطوط مترو مش�هد از 
كش�ورهاي اس�پانيا، آلمان و برخي كش�ورهاي اروپاي�ي انجام 
مي شد و از اين پس قطارها مي توانند روي ريل ملي حركت كنند. 

    
از زماني كه تصميم به احداث متروي مش��هد گرفته ش��د، ريل هاي 
خطوط مختلف از كش��ورهاي اروپايي مثل اسپانيا و آلمان وارد ايران 
مي ش��د.  اما طي س��ال هاي اخير و با تحريم هاي ظالمانه، ورود ريل 
به كشور كم شد و حاال ش��هرداري مش��هد براي تأمين ريل خط سه 
مترو مشهد، تفاهمنامه اي با شركت سهامي ذوب آهن اصفهان منعقد 

كرده است. 
كاري كه با هدف حمايت از توليد ملي و صرفه جويي در هزينه ها صورت 

مي گيرد و در عين حال توانمندي هاي داخلي را به رخ مي كشد. 
بر همين اساس چند روز پيش تفاهمنامه تأمين »ريل ملي« خطوط 
قطار شهري مشهد بين شهرداري مشهد و شركت سهامي ذوب آهن با 
حضور مدير عامل ذوب آهن اصفهان، شهردار مشهد، اعضاي شوراي 

شهر مشهد، مديرعامل شركت قطار شهري اين شهر به امضا رسيد. 
در مراس��م انعقاد اين س��ند همكاري بود كه ش��هردار مشهد گفت: 
»وقتي ذوب آهن اصفهان مي تواند محصوالتي توليد كند كه به بيش 
از ۲۰كشور جهان صادر كند حتماً مي تواند چرخ مورد نياز مترو را هم 
توليد كند و در اين راستا شهرداري مش��هد آمادگي دارد با ذوب آهن 

اصفهان در توليد چرخ ملي حمايت و همكاري كند.«
سيدعبداهلل ارجائي با تأكيد بر اينكه يكي از نيازهاي ضروري خطوط 
مترو تأمين »ريل« است كه تاكنون از خارج خريداري مي شد و اين امر 
هزينه هاي زيادي را به دنبال داشت، ادامه داد: »با توجه به اين موضوع 
شركت ذوب آهن اصفهان حدود سه سال پيش مطالعات و تحقيقات 
براي توليد ريل در داخل كشور را براي خطوط مترو و قطار شهري آغاز 
كرد و خوش��بختانه سال گذش��ته اين مطالعات به نتيجه رسيد و اين 

شركت موفق به توليد ريل مورد نياز براي استفاده در مترو شد.«
به گفته اين مسئول، اكنون شهرداري مشهد با هدف حمايت از توليد 
ملي و صرفه جويي در هزينه ها اقدام به عق��د تفاهمنامه خريد ريل با 
شركت ذوب آهن اصفهان كرده است، طبق اين تفاهمنامه در گام اول 
ريل موردنياز براي فاز اول خط سه مترو مشهد توسط ذوب آهن اصفهان 

توليد خواهد شد.  
شهردار مشهد با تأكيد بر اهميت تكميل و بهره برداري از فاز يك خط 
سه قطار شهري مشهد اظهار داشت: »با مصوبه و بدون تخصيص اعتبار 
نمي توان مترو احداث كرد لذا با توجه به اينكه هدف از توسعه خطوط 
ريلي به ويژه فاز يك خط سه، تسهيل س��فر زائران و خدمت رساني به 
آنان است از دولت مي خواهيم تا به پايتخت معنوي ايران اسالمي توجه 

ويژه داشته باشند.«
   توانمندي براي توليد صددرصد ريل مترو كشور

»در ادامه اين مراسم مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان با بيان اينكه 
اين ش��ركت اس��تانداردهاي جهاني مورد نياز براي توليد ريل مترو را 
دريافت كرده است و بر همين اساس ريل »ملي« به زودي و براي اولين 
بار زير چرخ مترو مشهد قرار خواهد گرفت، گفت: »آمادگي الزم براي 
توليد صددرصد ريل مترو كشور با استانداردهاي جهاني را دارد. يكي از 
موضاعات در حوزه زير ساخت هاي كشور صنعت ريلي است بنابر اين از 
سال ۹5 پيگيري براي توليد ريل را آغاز و اكنون ريل با باالترين فناوري 
در كارخانه ذوب آهن اصفهان توليد مي شود و هيچ مشكلي در توليد 

ريل مورد نياز خطوط مترو كشور از جمله مشهد را نداريم.«
 ايرج رخصتي ادامه داد: »سوزن ريل نيز يكي ديگر از نيازهاي صنعت 
ريلي كشور اس��ت كه در اين حوزه نيز در فرآيند نهايي انعقاد قرارداد 

هستيم.«
 مديرعامل شركت قطار شهري مش��هد نيز ضمن تأكيد بر اينكه اگر 
دولت كمك نكند احداث مترو تعطيل مي ش��ود، گفت: »س��اخت هر 
كيلومتر مترو حدود 15۰۰ميليارد تومان هزينه دارد و رئيس جمهور 
در سفري كه به مشهد داش��تند مبلغ 6 هزار ميليارد تومان كه ۲ هزار 
ميليارد تومان آن نقد و 4 هزار ميليارد تومان ديگر اوراق مشاركت است 
براي مترو مشهد در نظر گرفتند اما بايد بگوييم تاكنون دولت به وعده 
خود عمل نكرده و ريالي تخصيص داده نشده است و اگر دولت كمك 

نكند نمي توانيم ادامه خطوط مترو را اجرا كنيم.«
كيانوش كيامرز تأكيد كرد: »طبق مصوبه قرار بود طي سه سال هر سال 
مبلغ هزارو 4۰۰ ميليارد تومان مجوز انتشار اوراق مشاركت به مشهد 
اختصاص داده شود اما براي امس��ال تنها 8۰۰ ميليارد تومان در نظر 

گرفته اند كه 6۰۰ ميليارد تومان كمتر است.«
 وي ادامه داد: »با توجه به اينكه كارگاه هاي احداث مترو در كرمانشاه 
و اهواز تعطيل و در اصفهان با 1۰درصد ظرفيت فعال هس��تند، مترو 
مشهد نيز با ۲۰درصد ظرفيت فعال است يعني در حوزه ساخت مترو 

در كشور پيشرو هستيم.«

 برگزاري همايش بزرگ علما در زنجان
 با هدف ايجاد وحدت و هم افزايي

همايش ب�زرگ علما، روحاني�ون و طالب با ه�دف ايجاد وحدت، 
ه�م افزايي، هماهنگ�ي و همدلي ب�ه همت دفت�ر نمايندگي ولي 
فقي�ه در س�پاه انصارالمهدي)عج( اس�تان زنجان برگزار ش�د. 

    
همايش بزرگ علما، روحانيون و طالب با حضور حجت االسالم علي سعيدي، 
رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي كل قوا و جمعي از مسئوالن استاني 
و طالب زنجان در سالن اجتماعات نور اين شهر برگزار شد.  در اين مراسم 
رئيس دفتر عقيدتي سياس��ي فرماندهي معظم كل قوا با بيان اينكه منشأ 
و طراحي اغتشاشات اخير از س��نتكام فرماندهي مركز نيروهاي امريكا در 
منطقه بود، اظهار داشت: گزارشات سنتكام نشان مي دهد آنها از ايران قوي 
مي ترسند و در تالش براي براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران هستند.  
حجت االسالم علي سعيدي با بيان اينكه هدف دشمن در مقابل دستاوردهاي 
نظام ايجاد جنگ تركيبي بود، بيان كرد: هدف آنها نفوذ در ادراك سياسيون و 
تصرف در ادراك فرهنگي مردم، ايجاد ترديد در صداقت، حقانيت، موفقيت، 
مشروعيت نظام، شكستن قداست رهبري، فشار براي تحميل اراده و تسليم 

ايران در برجام، اختالل در امنيت و در نهايت تجزيه كشور بود.  
وي با اشاره به اينكه استقامت، جهاد تبيين، گفتمان چهره به چهره، توجه 
به مقتضيات جنگ نرم و اهداف دش��من و تقويت دستگاه هاي اجرايي به 
خصوص آموزش و پرورش از جمله برنامه هايي اس��ت كه بايد به آن توجه 
ويژه اي داشت، ادامه داد: دشمن متوجه ش��ده است كه دسترسي به ايران 
در آينده غير ممكن خواهد بود. آنها از پيش��رفت هاي ايران از جمله قدرت 
و ظرفيت باالي دفاعي و تأثيرگذاري پهپاد ها و موشك ها در آينده، ارتقای 
ظرفيت غني سازي 6۰درصد، استقرار دولت انقالبي ، معتقد و پايبند به اصول، 
كه جنس اين دولت از جنس رهبري و امام بوده و ماهيت آن انقالبي است 
مي ترسد.  رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا با بيان اينكه 
در فتنه اخير جوانان و نوجوانان طعمه دشمنان بودند، افزود: حمله به نماد 
ديني، استفاده از سالح گرم و سرد، تالش براي كشته سازي، روايت سازي 
دروغين و تحريك اقوام و دانشجويان، تعطيلي بازار و شايعه پراكني از جمله 
ويژگي هاي اين فتنه بود.  اين مسئول در ادامه گفت: اين فتنه با هدايت مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي(، نقش فعال نيروهاي نظامي و انتظامي و حضور 

پرشور مردم در صحنه خنثي و هر نوع اخالل در امنيت از بين رفت.  
در ادامه مراسم مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه انصارالمهدي )عج( 
استان زنجان با بيان اينكه خوشبختانه در اين مدت 4۳ ساله پيروزي انقالب 
اسالمي نظام، حوزه هاي علميه، جامعه ديني و واليت مدار ما در مقابل تمامي 
فتنه ها ايستاده اند و توطئه هاي دشمنان را خنثي كرده اند، هدف از برگزاري اين 
همايش را ايجاد وحدت، هم افزايي، هماهنگي و همدلي عنوان كرده و گفت: 
امروز همه يك صدا از امامت، نظام و واليت دفاع خواهيم كرد.  حجت االسالم 
حسن بيگدلي با اشاره به ديگر اهداف برگزاري اين همايش، گفت: ارتباط با 
جامعه نخبگان، اعالن وفاداري با امامت، نظ��ام و واليت، حضور در صحنه و 
ميدان داري از جمله اهداف همايش مذكور مي باشد.  اين مسئول با بيان اينكه 
امروز ما از مجلس شوراي اسالمي در راستاي موضوع فضاي مجازي مطالبه 
داريم، خاطرنشان كرد: مديريت فضاي مجازي از مهم ترين مسائل روز جامعه 

است چرا كه در اتفاقات اخير شاهد گمراهي برخي جوانان بوديم. 

 افتتاح 51 نيروگاه خورشيدي 
در روستاي كم برخوردار گلستان

51 نيروگاه خورشيدي 5 كيلوواتي در روستاي كم برخوردار 
ق�راول تپ�ه گلس�تان افتت�اح و ب�ه بهره ب�رداري رس�يد.

سيداحمد موسوي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان گفت: 
با هدف تأمين برق، رفع نياز انرژي خانه هاي مددجويان و تأمين درآمد 
پايدار، 5۰۰ پنل خورشيدي ويژه مددجوايان كميته امداد استان به 
بهره برداري رسيد. وي افزود: تعداد مشتركين برق روستا قراول تپه 
براي اين نيروگاه هاي خورشيدي در دست اجرا، 1۳۲ مشترك بوده كه 
با ميزان سرمايه گذاري 6۰ ميليارد ريال با بازگشت سرمايه ۳ الي 4سال 
و با درآمد ساالنه روستا 1۰ الي 15 ميليارد ريال است.  اين مسئول 
ادامه داد: از نقاط قوت اين پروژه مي توان به كمك به پيك سايي، تنوع 
بخشي به سبد انرژي استان، بهبود كيفيت توان، كسب درآمد پايدار و 
مطمئن، كمك به حفظ محيط زيست، افزايش سطح پدافند غيرعامل 

و كمك به محروميت زدايي در مناطق كم برخوردار اشاره كرد.

 بازگشت 16۰واحد توليدي و صنعتي 
راكد خوزستان به توليد 

1۶۰ واحد تولي�دي و صنعتي راك�د و نيمه فعال در اس�تان 
خوزستان به چرخه توليد بازگشتند. 

حميدرضا فالح سرپرست اداره كل صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
با اشاره به تالش براي بازگشت واحدهاي راكد و نيمه فعال استان به 
چرخه توليد گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون 16۰واحد توليدي و 
صنعتي راكد و نيمه فعال در استان به چرخه توليد بازگردانده شده اند.  
وي افزود: در حال حاضر 46۰ واحد توليدي در خوزستان راكد و نيمه 
فعال هستند كه در اين زمينه در تالش هستيم واحدهايي كه امكان 
بازگشت به چرخه توليد را دارند و فعاليت آنها اقتصادي است بتوانند 
مجدداً فعال شوند و به توليد بپردازند.  اين مسئول ادامه داد: در اين 
زمينه يكي از مواردي كه مي تواند به واحدهاي توليدي براي بازگشت 
به چرخه توليد كمك كند قانون معافيت مالياتي است كه البته اين 

قانون به درستي اجرا نشده است.

صدور ۳۴۴ فقره سند براي اراضي 
كشاورزي آذربايجان غربي

تاكنون براي زمين هاي كشاورزي در استان آذربايجان غربي 
۳۴۴ فقره سند تك برگي صادر شده است. 

مجتبي قلنج��ي مدير ام��ور اراضي س��ازمان جهاد كش��اورزي 
آذربايجان غربي گفت: براساس آخرين آمار ارسالي از مجموع يك 
ميليون هكتار از اراضي كشاورزي استان، در سطح ۳56 هكتار از 
اراضي كشاورزي به تعداد ۳44 فقره سند تك برگي صادر شده است.  
وي افزود: صدور اين اسناد در سطح شش شهرستان استان شامل 
پلدشت، شوط، نقده، بوكان، چالدران و خوي انجام گرفته است كه 
بيشترين آمار مربوط به شهرس��تان چالدران با ارسال 145 فقره 
پرونده در سطح 1۰۲ هكتار به ادارات ثبت و اسناد براي صدور سند 
بوده است.  اين مسئول ادامه داد: صدور سند براي اراضي كشاورزي 
از جمله مهم ترين پيش نيازهاي اقتصادي شدن محسوب مي شود و 

بخش عمده اي از مشكالت مالي كشاورزان قابل حل است.

    آذربايجان غربي    خوزستان    گلستان

ساخت 1۰ نيروگاه برق جديد در مازندران و گلستان 
1۰ نيروگاه برق به     مازندران
ظرفيت 7 هزار 
مگاوات در مازندران و گلستان ساخته مي شود. 
ك��وروش موس��وي تاكام��ي مديرعامل برق 
منطقه اي مازندران و گلس��تان با بيان اينكه 
افزايش ۷ هزار مگاوات��ي ظرفيت نيروگاهي 
را جزو برنامه هاي داراي اولويت اين مجموعه 
اس��ت، افزود: براي تحقق اين هدف 1۰ نقطه 
براي س��اخت نيروگاه در مازندران و گلستان 
شناسايي شده است.  وي با اشاره به اينكه ظرفيت نيروگاهي در دو استان مازندران و گلستان 4 هزار 
مگاوات است، ادامه داد: اين ميزان با احداث نيروگه هاي جديد ۷ هزار مگاوات رشد خواهد يافت.  اين 
مسئول با بيان اينكه در ابتداي دولت هزار و 65۰ مگاوات نيروگاه حرارتي در استان فعال بوده است، 
گفت: همچنين در پي راه اندازي نيروگاه هاي خورشيدي و تجديدپذير در اين مناطق هستيم.  تاكامي 
با اشاره به روند روبه رشد مصرف برق در استان هاي شمالي افزود: حضور خوش نشينان در افزايش 
مصرف تأثير بسزايي دارد.  اين مسئول ادامه داد: براي گذر از پيك تابستاني نيز هزارو 5۰۰ مگاولت 

آمپر ترانسفورماتور در استان نصب شد و با اين طرح، نسبت به تأمين برق پايدار اقدام شده است. 
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آغاز »ريل گذاري« قطار شهري كرمانشاه از هفته آينده

8 زيارتگاه زنجان در آستانه ثبت جهاني


