
  الف- شرح مختصر خدمات
تهيه و تأمين 11 دستگاه تانكر مخصوص حمل آب آشاميدني 16000 
ليتري 10 چرخ مدل 1380 و به باال به صورت 24 ساعته با دو راننده 
مورد نياز لوله هاي مغزي سيار مديريت فني/ حفاري شـركت ملي مناطق نفتخيـز جنوب از طريق 

عمليات ترابري سنگين مديريت عمليات ترابري و پشتيباني توليد.
  ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

محل اجراى خدمات در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مديريت عمليات ترابري و پشتيباني توليد 
و مدت انجام آن 12مـاه مى باشد.

  ج- برآورد كارفرما
برآورد كارفرما جهت انجام خدمات -/123,156,110,000 ريال مي باشد.

  د-شرايط مناقصه گران متقاضى
- داشـتن ظرفيت آزاد (تعدادي و ريالي) در رشـته مربوطه- داراي گواهينامـه تعيين صالحيت در 

رشته اياب و ذهاب كد1
- داراي گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي - ارائه مدركي بر دارا 

HSE - بودن خط مشي ايمني
سقف واگذارى كار به پيمانكاران تأمين خودرو به صورت همزمان 2 فقره پيمان مى باشد.سقف واگذارى 
كار به هر شركت/پيمانكارى صرف نظر از گروه هاى امور آشـپزخانه و غذايى، تأمين خودرو، نيروى 
انسانى و ساير پيمان هاى حجمى به صورت همزمان 3 فقره پيمان مى باشد.- در تعيين برنده مناقصه 

و در شرايط برابر، اولويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.
- توانايي ارائه تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ -/6,157,805,500 ريال كه بايستى به 

يكى از دو صورت زير ارائه گردد:
الف: ارائـه رسيـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري كارفـرما مبني بـر واريـز مبلـغ فـوق الـذكر 
به شماره حساب IR940100004001111604022067 نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران شعبه 

مركزي جمهوري اسالمي ايران - اهواز كد 0 حساب - به نام شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت (90روز) معتبر 

بوده وپس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت (90 روز) ديگر قابل تمديد باشد.
- توانايي 10٪ مبلغ پيمـان (در صورت برنده شـدن ) به عنـوان تضمين انجام تعهـدات - ارائه يك 
نسخه تأييدشـده از صورت هاى مالى حسابرسى شـده توسط سازمان حسابرسى يا اعضاى جامعه 
حسابداران رسمى الزامى است. (مبناى پذيرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسى صورت هاى 

 مالى، بارگذارى گزارش مذكور از طريق سايت جامع حسابداران رسمى ايران (قابل استعالم در وبگاه
 www.iacpa.ir) با قابليت مشاهده در سامانه پرديس مى باشد). مناقصه گر جهت تحويل تضمين 
شـركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است به صورت 
حضورى به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروى 

بلوك دو، ساختمان طرح هاى راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايد.
  هـ-محل و مهلت دريافت مدارك مناقصه گران

از كليه متقاضـيان واجد شـرايط دعـوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقـرر در اين فراخوان جهت 
دريافت اسناد و اعالم آمادگى از طريق سامانه ستاد و به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند 
تا ارزيابي هاي الزم وفق آيين نامه اجرايي بند ج مـاده 12 قانون برگزاري مناقصات (ارزيابي ساده)بر 

روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
1- مهلت اعالم آمادگى: به صـورت الكترونيكى (غيرحضورى و) از ساعـت 8:00 تاريخ 1401/09/02 

لغايت ساعت 19:00 تاريخ 1401/09/14
2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ 1,428,000 ريال از طريق درگاه موجود در سامانه 

www.setadiran.ir به نشانى
  محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 

متقاضيان مكلفند پيشـنهادات خود را حداكثر تا ساعت 15:00روز يك شنبه مورخ 1401/09/27 به 
صورت الكترونيكي و از طريـق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمنًا پيشـنهادات در ساعت 08:00 روز 
چهارشنبه مورخ 1401/09/30 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه 

و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.
همچنين مناقصه گران مى بايست ضمن بارگذارى الكترونيكى تصوير تضمين شركت در فرايند ارجاع 
كار در سامانه تا ساعت 15:00 روز يك شنبه مورخ 1401/09/27 اصل تضمين مذكور را به صورت فيزيكى 
به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- كوى فدائيان اسالم مجتمع 

تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان سابق طرح هاى راه و ساختمان تسليم نمايند.
   همزمان ارائه معرفى نامه و كارت ملى براى متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركت ها 

در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
  تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شركت ها، آگهي تأسيس، آخرين تغييرات 

ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
WWW.NISOC.IR                                                                  http://iets.mporg.ir

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب شناسه آگهى:1412159

 شركت ملي  نفت ايران 
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب

 نوبت اولفراخوان مناقصه عمومى
توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفاً به صورت الكترونيكي(توكن) و از طريق سامانه ستاد به نشاني  www.setadiran.ir مي باشد.

مناقصه عمومى يك مرحـله اى شماره م م/00/0281/ت1 مربوط به تهيه و تأمين 11 دستگاه تانكر مخصوص حمل آب آشاميدني 16000 ليتري 10 چرخ مدل 1380 و به باال به صورت 24 ساعته 
با دو راننده مورد نياز لوله هاي مغزي سيار مديريت فني/ حفاري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از طريق عمليات ترابري سنگين مديريت عمليات ترابري و پشتيباني توليد. 

سجاد مرسلي

به مناسبت هفته      آذربايجان غربي
بسيج ۴۱۰برنامه 
فرهنگي اجتماعي در مناطق شهري و روستايي 

شهرستان خوي برگزار مي شود. 
س��رهنگ موس��ي جعف��رزاده ش��عار، معاون 
هماهنگ كننده سپاه خوي در جمع خبرنگاران 
گفت: ۴۱۰ برنامه فرهنگي، اجتماعي مذهبي 
و ورزشي و پزشكي در هفته بسيج با ۴۳عنوان 
برنامه در مناطق شهري و روستايي در خوي اجرا 
مي ش��ود.  وي افزود: برگزاري يادواره ش�هداي 
محله و آبروي محل��ه در نقاط مختلف ش��هر، 
برگزاري مس��ابقات ورزش��ي، اع��زام تيم هاي 

پزش��كي تحت عن��وان طرح ش��هيد رهنمون 
توسط دانشكده پزش��كي، هالل احمر و بسيج 
جامعه پزشكي به مناطق محروم و ويزيت رايگان 
بيماران، اع��زام تيم هاي دامپزش��كي و ويزيت 
رايگان دام هاي بخش صفاييه و قوروق و توزيع 
داروهاي دامپزش��كي مورد نياز بي��ن دامداران 
از جمله برنامه هاي هفته بس��يج مي باشد.  اين 
مسئول ادامه داد: برگزاري كالس هاي پيشگيري 
از آسيب هاي اجتماعي، ديدار با خانواده شهداي 
بسيج و روحانيون اهل سنت و شيعه، برگزاري 
تئاتر خياباني در راستاي حمايت از توليد داخلي، 

از ديگر برنامه هاي اين هفته است. 

هفته بسيج در      گلستان
استان گلستان 

با ۳۴ برنامه شاخص آغاز شد. 
س��ردار علي ملك ش��اهكويي، فرمانده س��پاه 
نينوای گلستان از برگزاري 2 هزار و ۸۸۹ برنامه 
به مناسبت هفته بسيج در سطح استان خبر داد 
و گفت: به همين مناس��بت ۳۴برنامه شاخص 
برگزار مي شود.  وي با بيان اينكه برنامه هاي هفته 
بسيج، بخش هاي مختلف اعم از تربيتي، بصيرتي، 
بسيج سازندگي، اقتصاد مقاومتي، اشتغالزايي، 
عملياتي دفاعي، ورزش��ي، عمراني، بهداش��ت 
و درمان و محروميت زدايي را ش��امل مي شود، 
 افزود: جشنواره اس��تاني مالك اشتر و جشنواره 

اسوه بسيج محالت، رزمايش طاليه داران اقتصاد 
مقاومتي و تشرف تعدادی از نخبگان گلستاني 
براي ديدار با رهبر معظم انقالب در حسينيه امام 

خميني)ره( تهران از جمله برنامه هاست.  
اين مسئول ادامه داد: افتتاح پروژه هاي آبرساني، 
كلنگ زني درمانگاه بسيج در آق قال، كلنگ زني 
س��اختمان اقش��اري در گ��رگان از جمل��ه اين 
برنامه هاست.  ملك شاهكويي همچنين از برگزاري 
تور رسانه اي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي خبر داد 
و افزود: برپايي دهمين بيمارستان صحرايي در 
گنبدكاووس،  ديدار با هزار و 2۰۰ خانواده شهدا، 
عطرافشاني گلزار شهدا آزادس��ازي ۳۰ زنداني 

غيرعمد از ديگر برنامه هاست.

 گراميداشت هفته بسيج در ايالم 
با ۷2۰۰ ويژه برنامه

 آغاز اجرای پروژه هاي عمراني عشايري 
مصوبات سفر رئيس جمهور به قزوين

به مناسبت هفته     ايالم
بس�يج 7هزار و 
2۰۰ برنامه در قالب ۱۵سرفصل و۱۴۱ عنوان 
مي ش�ود.  برگ�زار  اي�ام  اس�تان  در 
س��ردار جم��ال ش��اكرمي، فرمان��ده س��پاه 
اميرالمؤمنين)ع( اس��تان ايالم گف��ت: يكي از 
مشكالت امروز بي آبی اس��ت كه بسيج با تمام 
توان به آن ورود پيدا كرد.  وي افزود: سه كارخانه 
لوله سازي در اس��تان كه يكي از آنها در مهران 
بود، احيا و لول��ه ۸۰۰ كيلومتر خ��ط انتقال و 
دهها مخزن آب با ظرفي��ت هزار تا ۱۰ هزار متر 
مكعب تأمين ش��د.  اين مس��ئول با بيان اينكه 
با ت��الش بس��يجيان آب ۴۰ روزه به روس��تاي 
»مهر« شهرستان ملكش��اهي رسيد كه ركورد 
و الگويي ماندگار در كشور است، ادامه داد: تمام 
پروژه ها به صورت آنالين رص��د و تمام پروژه ها 
با رعاي��ت كيفيت انجام مي ش��ود و در مجموع 
اين پروژه ها داراي ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكي 
است كه در كشور جايگاه بس��يار خوبي در اين 
زمينه داريم.  س��ردار ش��اكرمي گفت: كميته 
امداد هر تعداد خانواده اي كه معرفي كند و زمين 
داشته باشد، مي توانيم برايشان خانه بسازيم كه 
امسال ۱۰۰ خانوار معرفي شده است.  وي با بيان 
اينكه به مناس��بت هفته بس��يج  7 هزار و 2۰۰ 
برنامه در قالب ۱۵سرفصل و۱۴۱ عنوان برگزار 

مي ش��ود، تصريح كرد: راهپيماي��ي خانوادگي 
مردم ايالم در ۳ آذر، جشنواره جهادگران، اعزام 
۱۰۰ گروه به مناطق مختلف، افتتاح طرح هاي 
محروميت زدايي، رونمايي از اختراعات بسيجيان، 
همايش طاليه داران عصر ظهور، برپايي درمانگاه 
سيار در مناطق محروم، اعزام پزشكان به مناطق 
دورافتاده، ديدار منتخبان بس��يجي اس��تان با 
مقام معظم رهبري و برپاي��ي ميزهاي خدمت 
از جمله برنامه هاي مهم در هفته بس��يج است.  
فرمانده سپاه اميرالمؤمنين)ع( از اجتماع هزار 
نفر از دانشجويان بسيجي اس��تان در دانشگاه 
ايالم خبر داد و افزود: برگزاري اردوهاي پيشرفت 
و آبادان��ي از ديگر برنامه هاي اين هفته اس��ت.  
سردار شاكرمي با اش��اره به نامگذاري روزهاي 
مختلف هفته بسيج تصريح كرد: امروز 2۹ آبان 
با عنوان »بسيج سازندگي و پيشرفت«، دوشنبه 
۳۰ آبان با عنوان »بس��يج، مس��جد محوري و 
جامعه اس��المي«، سه ش��نبه اول آذر با عنوان 
»بسيج نوآوري و جهاد علمي«، چهارشنبه دوم 
آذر با عنوان »بسيج مردم ساالري، ايران قوي و 
مستقل«، پنج شنبه س��وم آذر با عنوان »بسيج 
مظهر جهاد و ش��هادت«، جمعه چه��ارم آذر با 
عنوان »بسيج، ايمان و تربيت اسالمي« و شنبه 
پنجم آذر با عنوان »بسيج، مقاومت و اقتدار ملي« 

عناوين هفته بسيج است. 

با اختص���اص     قزوين
رد  ۵2 ميلي��ا
تومان اعتبار سفر اخير رئيس جمهور براي 
خدمات رساني به عشاير قزوين پروژه هاي 
آبرس�اني و راه س�ازي آنه�ا آغ�از ش�د. 
س��عيد ابيت، مدي��ر اداره امور عش��اير قزوين با 
بيان اينكه در س��فر رئيس جمهور به استان، ۵2 
ميليارد تومان اعتبار براي خدمات رساني به عشاير 
اختصاص  يافته است، افزود: در همين راستا پروژه 
آبرساني و راه سازي براي اين اقشار آغاز شده است.  
وي با اشاره به اينكه قزوين بالغ  بر 2 هزار و ۴۰۰ نفر 
قشر عشاير دارد كه نقش مهمي در تأمين امنيت 
غذايي اس��تان دارند، ادامه داد: در س��ال جاري 
نيز ارائه خدمات به اين اقش��ار به  صورت ويژه در 
نظر گرفته  شده است.  اين مسئول با بيان اينكه 
تخصيص بخشي از اين اعتبار محقق شده است، 
افزود: پروژه هاي آبياري و جاده سازي براي عشاير 
در استان قزوين آغاز شده است.  ابيت ادامه داد: 
از مجموع اعتبار دريافتي بال��غ  بر ۱7۰ميليون 
تومان در آبرساني شامل ساخت مخزن نگهداري 
و همچنين انتقال آب از لوله هزينه ش��ده است.  
وي گفت: در كنار تأمين آب ش��رب بهداشتي و 
سالم و پايدار، بهس��ازي راه ها، ارائه تسهيالت در 
حوزه دام پروري و آموزش در زمينه صنايع دستي 
و ايجاد مناطق گردشگري عشايري در دستور كار 

قرار گرفته اس��ت.  مدير اداره امور عشاير استان 
قزوين افزود: بيش از 2۰۰۰ كيلومتر راه روستايي 
و گذرگاه عشايري در سطح استان وجود دارد كه 
۸ كيلومتر راه مورد استفاده آنان طي نيمه نخست 
سال جاري با اعتباري بالغ  بر 7۵۰ميليون تومان 
مورد بهس��ازي قرار گرفت.  به گفت��ه ابيت، اين 
بهسازي ش��امل ايل راه و گذرگاه هاي عشايري 
در نقاط مختلف شهرستان قزوين همچون طارم 
سفلي، الموت غربي و شرقي و كوهين مي شود.  
وي با اشاره به اينكه در يك سال گذشته ۱۱۵پنل 
خورشيدي به عش��اير اس��تان قزوين اهدا شد، 
افزود: در راس��تاي تأمين خدمات رفاهي عشاير 
استان، ۱2۰ پنل خورش��يدي و شش آبگرمكن 
خورشيدي طي نيمه نخست سال تهيه و اهدا شده 
اس��ت كه براي تهيه پنل هاي خورشيدي بالغ بر 
۶۵۰ميليون تومان و براي آبگرمكن خورشيدي 
۸۰ ميليون تومان اعتبار صرف ش��ده است.  اين 
مسئول با بيان اينكه ارتقاي سطح كيفي زندگي 
عشايري و جلوگيري از مهاجرت و شهرنشيني 
از اولويت هاي جدي دولت سيزدهم است، ادامه 
داد: توجه به عشاير، توجه به امنيت غذايي استان 
و كشور است و بايد خدمت رساني هرچه بيشتر به 
اين اقشار از اولويت هاي اول استان باشد، چراكه 
بيش از يك چهارم گوشت توليدي استان از سوی 

عشاير صورت مي گيرد.

   مركزي: مهرداد جهاني، مديركل راه��داري و حمل  و نقل جاده اي 
استان مركزي از آماده باش ۳۸۰ نفر راننده و راهدار، آماده سازي و اورهال 
22۶دستگاه ماشين آالت راهداري و تجهيز ۳۵راهدارخانه ثابت و سيار 
در سطح استان خبر داد.  وي با اشاره به وجود ۶ هزار و ۴۵۶كيلومتر انواع 
آزادراه، بزرگراه و راه هاي اصلي، فرعي و روستايي در اين استان افزود: 
امسال براي اجراي طرح راهداري زمستاني ضمن داشتن آمادگي كامل، 
۳۵راهدارخانه در راه هاي استان جانمايي ش��ده است كه از اين تعداد 

2۹راهدارخانه ثابت و شش راهدارخانه سيار هستند. 
   كرمان: حسين س��اجدي، مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
كرمان گفت: قرارداد دسترسي ۶۸ شهر كرمان به فيبر نوري پرسرعت 
اينترنت با بخش خصوصي منعقد شده است و اينترنتي با سرعت باال و 
مطمئن و با هزينه پايين خصوصاً كساني كه كسب وكارشان اينترنتي 

است، قرار خواهد گرفت. 

 افت قيمت گوجه فرنگي در فصل برداشت
كشاورزان منتظر حمايت دولت هستند

ضرر گوجه كاران بوشهر اين بار به خاطر تعرفه صادرات
يكبار ديگر فصل برداش�ت محصولي از راه رس�يد و مش�كات، 
معضات هميشگي، بي برنامگي مسئوالن و ضرر و زيان كشاورزان 
رخ نمايان كرد. گوجه فرنگي بوش�هري ها به بار رس�يده و تعيين 
تعرفه صادرات براي اين محصول باعث ش�ده است تا بازار فروش 
دچار كسادي شود. يكبار دالل مي آيد، يكبار آفت، يكبار سيل و 
طوفان و خشكسالي و حاال باالبودن تعرفه ها كشاورزان را گرفتار 
مش�كل جديدي كرده كه نمي توانند محصول خود را بفروش�ند. 
هر چه هست، مسئوالن برنامه مش�خصي براي مديريت كشت و 
برداشت و فروش محصوالت كش�اورزي ندارند، زيرا انتظار بر اين 
بود ضمن تعيين الگوي كشت، خريد قراردادي محصوالت جدي تر 
دنبال ش�ود تا كش�اورزان بدانند چه محصولي را با چ�ه ميزان و 
كيفيتي بايد توليد كنند و با چه قيمتي از آنها خريداري مي شود. 

    
انگار مس��ئوالن نمي دانند ه��ر منطق��ه از ايران، ظرفي��ت توليد چه 
محصوالتي را دارد و اين محصوالت در چه فصولي به ثمر مي رس��ند. 
چون هميشه غافل هستند و برنامه اي براي ساماندهي وضعيت موجود 
ندارند.  بوشهر به عنوان قطب توليد گوجه فرنگي به ويژه گوجه فرنگي 
خارج از فصل مي تواند عالوه بر تأمين نياز داخلي، بخشي از توليداتش را 
به كشورهاي ديگر صادر كند.  در روزهايي كه سرما مانع از توليد گوجه 
فرنگي در ديگر نقاط كشور مي ش��ود، بوشهر با انبوهي از اين محصول 

روبه روست كه حاصل دسترنج كشاورزانش است. 
   باالرفتن هزينه ها و روي دست ماندن محصوالت

ساالنه بيش از ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگي خارج از فصل در بوشهر توليد 
مي شود كه بخش��ي از اين محصول در داخل استان مصرف مي شود؛ 
بخش براي تأمين نياز ديگر نقاط كشور ارسال و بخشي از اين محصول 

نيز به خارج از كشور صادر مي شود. 
صادرات اين محصول يك مزيت بسيار مهم براي گوجه كاران محسوب 
مي شود و بسياري از فعاالن اين عرصه با توجه به سودي كه در صادرات 

است، وارد عرصه كاشت گوجه فرنگي مي شوند. 
كشاورزان با وجود افزايش چشمگير هزينه هاي توليد از جمله تأمين 
بذر، نشا، كود، س��م، آبياري، نيروي انساني و ديگر خرج ها همه توان و 
سرمايه خود را در اين مسير به كار مي گيرند تا بتوانند درآمدي كسب 

كنند، ولي برخي قوانين و مصوبات باعث تغيير در معادالت مي شود. 
تعيين تعرفه صادرات براي گوجه فرنگي باعث شده است تا بازار فروش 
محصول دچار كسادی شود و در اين شرايط بس��ياري از كشاورزان با 

مشكالتي براي فروش توليدات خود روبه رو باشند. 
   تعيين تعرفه چالش جدي صادرات 

كشاورزان بوشهري معتقدند، عدم توجه مسئوالن به مشكالت آنان مي تواند 
باعث ضرر و زيان شديدي شود و انتظار مي رود حمايت ها به صورت ويژه  در 
دستور كار قرار گيرد.  هم اكنون تعرفه سنگيني براي صادرات اين محصول 
تعيين شده است و تجار تمايلي براي صادرات اين محصول پرهزينه ندارند 

و همين موضوع باعث بر هم خوردن تعادل بازار مي شود. 
يكي از كشاورزان كه سال هاست در عرصه توليد گوجه فرنگي مشغول 
به فعاليت اس��ت با ابراز نگراني از وضعيت بازار گوجه فرنگي در فصل 
برداش��ت مي گويد: »تعيين تعرفه براي ص��ادرات گوجه فرنگي باعث 
افت شديد قيمت شده است. وقتي كه دولت يك تعرفه سنگين را براي 
صادرات اين محص��ول تعيين كرده، تجار تمايلي ب��راي صادرات اين 
محصول پرهزينه نخواهند داشت و همين موضوع باعث بر هم خوردن 
تعادل بازار مي شود.« كشاورزان خواس��تار ورود دولت به ويژه وزارت 
جهاد كشاورزي به اين موضوع شدند و درخواس��ت دارند، دولت بايد 
همين امروز وارد عرصه حمايت از كشاورز شود و ضمن جديت در خريد 

تضميني اين محصول، نرخ خريد تضميني را باال ببرد. 
   دولت خريد تضميني كند

با گذري به دنياي كش��اورزاني كه گوجه كاش��ته اند، معلوم مي شود 
متأس��فانه برنامه ريزي دقيقي براي ورود اين محصول به بازار نشده و 

انتظار مي رود مديريت بهتري در زمان عرضه در بازار به وجود بيايد. 
گوجه كاران خواستار خريد تضميني گوجه فرنگي توسط دولت شده و 
مي گويند: در صورتي كه خريد تضميني در دستور كار دولت قرار گيرد، 
آنان مي توانند هزينه هاي خود را تأمين كنند؛ ضمن اينكه اگر مسئوالن 
حمايت كافي را از كشاورزان نداشته باشند، ضرر هنگفتي نصيب آنها 

مي شود و در سال هاي بعد هم قادر به توليد نخواهند بود. 
بعد از اعالم وضعيت سخت كشاورزان بوشهري، رئيس مجمع نمايندگان 
استان با بيان اينكه بوشهر از قطب هاي توليد گوجه فرنگي است كه در 
نقاط مختلف استان كشاورزان مشغول فعاليت در اين عرصه هستند، 
به پيگيري مستمر جهت رفع مشكالت گوجه كاران اشاره كرده است 
و می افزايد: »طي تماس با وزير جهاد كش��اورزي خواستار اقدام سريع 
در ارائه راهكار و رفع مش��كل فروش محصول گوجه فرنگي كشاورزان 
بوشهر شديم.« غالمحسين كرمي ادامه می دهد: »وزير جهاد كشاورزي 
براي رفع اين مشكل و با هماهنگي صورت گرفته رئيس سازمان تعاوني 
روستايي كشور را به استان اعزام مي كند تا تصميمات الزم و سريع به 
صورت ميداني در منطقه گرفته شود و تا رفع كامل مشكل، ايشان در 
بوشهر مستقر خواهند بود.« به گفته اين مسئول، طبق تصميمات اتخاذ 
شده با وزير جهاد كشاورزي خريد محصول كشاورزان از طرف سازمان 

تعاون روستايي بايد در خود مزرعه انجام شود. 
در همين راس��تا، نماينده مردم دشتستان در مجلس شوراي اسالمي 
نيز با بيان اينكه ارتباط مستمري با كشاورزان و همچنين وزير و ديگر 
مسئوالن حوزه كشاورزي در سطح ملي و استاني داريم، می گويد: »به 
همراه اعضاي مجمع نمايندگان بوشهر با وزير جهاد كشاورزي ديدار 
كرديم و مسائل و مشكالت كش��اورزان را مطرح و خواستار تسريع در 

حل مسائل و مشكالت كشاورزان شديم.«
ابراهيم رضايي اضافه می كند: »مجدداً به صورت تلفني با ساداتي نژاد وزير 
جهاد كشاورزي مسائل و مشكالت را مطرح كرديم و خواستار افزايش 
نرخ خريد تضميني محصول كشاورزان و همچنين افزايش نرخ خريد 
تضميني گوجه فرنگي شديم.« وي با اشاره به وعده وزير كشاورزي براي 
پيگيري مستمر مسائل و مشكالت كشاورزان توليدكننده گوجه فرنگي 
خاطرنش��ان می كند: »انتظار اين است كه با رس��يدگي فوري به اين 
موضوع، زحمات كشاورزان به هدر نرود.« رضايي، حذف تعرفه صادرات 
را بسيار مهم خواند و می  افزايد: »در روزهاي برداشت گوجه فرنگي، وضع 
تعرفه روي صادرات اين محصول موجب كاهش شديد قيمت آن شده 
اس��ت و اگر به همين روال ادامه يابد با ورشكستگي فراگير كشاورزان 
روبه رو خواهيم بود.« در كنار حمايتي كه انتظار مي رود مس��ئوالن از 
توليدكنندگان حوزه كشاورزي داشته باشند، تعيين الگوي كشت كه در 

آن نوع محصول و ميزان توليد مشخص باشد، از ضروريات است.

 اختصاص 2 هكتار اراضي آستان قدس 
براي ساخت مسكن محرومان

آس�تان ق�دس رض�وي و كميت�ه ام�داد امام خمين�ي)ره( براي 
س�اخت مس�كن محروم�ان تفاهمنامه هم�كاري امض�ا كردند. 
براي تأمين مس��كن مورد ني��از محرومان تفاهمنام��ه همكاري ميان 
س��يدمرتضي بختياري، رئيس كميته امداد امام خميني)ره( و مالك 
رحمتي، قائم مقام توليت آستان قدس رضوي در حرم مطهر امام رضا)ع( 
به امضا رسيد كه براساس آن آس��تان قدس رضوي متعهد شد، حدود 
2هكتار زمين در محدوده شهرك شهيد باهنر در اختيار كميته امداد 
امام خميني)ره( قرار دهد تا اين كميته در اين اراضي حداقل ۵۰۰ واحد 
مس��كوني ارزانقيمت براي مددجويان تحت پوشش خود احداث كند.  
رئيس كميته امداد امام خميني)ره( در نشست امضاي اين تفاهمنامه 
گفت: آستان قدس رضوي پيش از اين نيز با مساعدت توليت اين آستان 
مقدس در قالب تفاهمنامه ديگري اراضي در حاشيه ش��هر مش��هد به 
منظور ساخت واحدهاي مسكوني براي محرومان در اختيار كميته امداد 
قرار داده بود كه با توجه به درخواست هاي محرومان امروز براي احداث 
۵۰۰واحد مسكوني ديگر نيز زمين توسط اين آستان مقدس در اختيار 

كميته امداد امام خميني)ره( قرار گرفت. 
س��يدمرتضي بختياري با بي��ان اينكه اي��ن واحدهاي مس��كوني به 
خانوارهاي محروم تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( واگذار 
خواهد شد، تصريح كرد: بس��ياري از اين واحدهاي مسكوني به ايتام 
و خانواده هاي بي سرپرست واگذار مي ش��ود؛ تأمين زمين به ويژه در 
مش��هدمقدس يكي از چالش ها و دغدغه هاي مهم پيش روي احداث 
مسكن محرومان است كه اين اقدام آستان قدس مشكل بزرگي را در 

مسير تأمين مسكن اقشار كم بضاعت مرتفع ساخت. 
وي در خصوص روند اجراي پروژه قبلي مس��كن محرومان در اراضي 
اهدايي آستان قدس رضوي در شهرك شهيد باهنر كه پيش از اين آغاز 
شده بود، توضيح داد: پيشرفت اجراي پروژه بسيار خوب و دلگرم كننده 
است. پروژه تاكنون حدود ۳۵ درصد پيشرفت كار داشته و اجراي آن 

به صورت فعال دنبال مي شود.  
در ادامه اين نشست، قائم مقام توليت آستان قدس رضوي ضمن تقدير 
از تالش هاي كميته امداد امام خميني)ره( در تأمين مسكن محرومان 
عنوان كرد: يكي از دغدغه هاي جدي توليت آستان قدس رضوي رفع 
مشكالت حاشيه شهر مشهد است، بنابراين اين آستان مقدس در حد 
بضاعت كمك رسان ارگان ها و دستگاه ها در رفع مشكالت اقشار محروم 

به ويژه در حاشيه شهر مشهد خواهد بود. 
مالك رحمتي با اشاره به منويات رهبر معظم انقالب مبني بر رسيدگي 
به مجاوران حرم مطهر رض��وي با تأكيد بر مس��تضعفان و محرومان 
تصريح كرد: آستان قدس رضوي در فاز نخست حدود 2 هكتار زمين 
در اختيار كميته امداد قرار داده بود كه در آن اراضي واحدهاي مسكوني 
با پيشرفت فيزيكي مناس��ب در حال احداث است؛ امروز نيز با عنايت 
ويژه توليت آس��تان قدس رضوي حدود 2 هكتار زمي��ن ديگر به آن 
محدوده الحاق و حدود ۵۰۰ واحد ديگر ساخته خواهد شد. با اتمام اين 
پروژه بزرگ كه با همكاري آستان قدس و كميته امداد براي مجاوران 
كم بضاعت امام رضا)ع( عملياتي شد، تحول جدي در رفع محروميت 
در حاش��يه ش��هر مش��هد به وجود خواهد آمد.  پي��ش از امضای اين 
تفاهمنامه، سيدمرتضي بختياري، رئيس كميته امداد امام خميني)ره( 
با حجت االسالم والمسلمين احمد مروي توليت آستان قدس رضوي 
دي��دار و ضمن قدرداني از رس��يدگي و توجه آس��تان ق��دس به رفع 
مشكالت خانواده هاي نيازمند، گزارش��ي از اقدامات مجموعه متبوع 
خود در رفع مشكالت محرومان به ويژه در حاشيه شهر مشهد ارائه كرد 
كه با موافقت توليت آستان قدس رضوي به زودي ساخت مجتمع چند 
منظوره براي اسكان زائران تحت پوشش كميته امداد از سراسر كشور با 

همكاري اين آستان مقدس و كميته امداد آغاز خواهد شد.
 اجراي 492 برنامه فرهنگي 

به مناسبت هفته بسيج
به مناس�بت هفته بس�يج ۴7عنوان در قالب ۴۹2برنامه فرهنگي، 
خدماتي، آموزشي و افتتاحيه در سطح شهرستان همدان اجرا مي شود. 
ايرج تيموري، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار همدان با 
بيان اينكه هفته بسيج فرصتي مغتنم براي تجديد بيعت با آرمان هاي 
امام و رهبري است، افزود: اين هفته با شعار »بسيج خدمتگزار ملت 
ايران« برگزار خواهد ش��د.  وي با اش��اره به اينكه امسال به عنوان 
چهلمين سال تشكيل شجره طيبه بسيج انتظار مي رود كه شاهد 
فضاي پرشورتري در برگزاري برنامه هاي هفته بسيج در شهرستان 
همدان باشيم، ادامه داد: به مناسبت هفته بسيج بالغ بر ۴7 عنوان در 
قالب ۴۹2 برنامه فرهنگي، خدماتي، آموزشي و افتتاحيه در سطح 
شهرستان همدان اجرا مي شود.  اين مسئول گفت: بايد تبيين اهداف 
بلند و دستاوردهاي بس��يج به ويژه در مراكز آموزشي با برگزاري 
كرسي هاي آزادانديشي، نشست هاي سياسي، روشنگري و روايت 

واقعيت ها بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.

مقاوم سازي ۱۱۱ هزار واحد مسكوني 
روستايي در لرستان 

به همت بنياد مس�كن انقاب اس�امي لرس�تان، ۱۱۱ هزار 
واحد مسكوني روس�تايي در اين اس�تان مقاوم سازي شد. 
پويا تابعي، مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي لرستان با تأكيد 
بر اينكه از مجموع ۱۵۳ هزار واحد مسكوني در روستاهاي استان، 
۱۱۱ هزار واحد مقاوم سازي شده است، افزود: حدود 72 درصد 
از واحدهاي مسكوني در روستاهاي لرستان مقاوم سازي شده اند.  
وي ادامه داد: در اين حوزه جزو سه اس��تان اول كشور محسوب 
مي ش��ويم، با اين وجود هن��وز به عدد ۱۰۰درصد مقاوم س��ازي 
واحدهاي مسكوني نرسيده ايم و بايد در اين زمينه تالش كنيم.  
اين مسئول با بيان اينكه بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته، همه 
واحدهاي مسكن روستايي را بايد ايمن سازي كنيم، گفت: لرستان، 
استاني حادثه خيز است و رخدادهاي طبيعي مانند زلزله و سيالب 
در آن رخ مي دهد. در اين راستا نياز است كه نگاه ويژه ای در حوزه 

مقاوم سازي واحدهاي مسكوني در روستاها داشته باشيم. 

 ساخت 24خانه محروم 
به همت گروه هاي جهادي در مراغه

2۴ باب خانه محروم به همت گروه هاي جهادي در شهرستان 
مراغه ساخته شد. 

سرهنگ محمد حيدري، فرمانده س��پاه ناحيه مراغه با اشاره به 
ساخت 2۴باب خانه محروم در اين شهرستان گفت: همزمان با 
هفته بسيج ۱۰ باب از اين خانه ها تكميل و به خانواده هاي نيازمند 
واگذار خواهد ش��د.  وي افزود: همچنين به همت گروه جهادي 
سردار شهيد حاج قاسم س��ليماني و سردار شهيد مهدي باكري 
بسيج جامعه كارگري مراغه يك واحد مسكوني در روستاي بهنق 
مراغه بهسازي كرد.  به گفته اين مسئول، اين خانه ها با مشاركت 
كميته امداد امام خميني شهرس��تان در حال س��اخت اس��ت.  
همچنين رضا الهامي، مس��ئول گروه جهادي سردار شهيد حاج 
قاسم سليماني اعالم كرد: بسيج كارگري مراغه ۱۵عضو اين گروه 
جهادي را با حضور در اين روستا اقدام به سيمانكاري، ديواركشي، 

لوله كشي و بهسازي محيط اين خانه كردند.

    آذربايجان شرقي    لرستان    همدان

به مناسبت هفته     سمنان
بسيج 87۰عنوان 
برنامه در شهرستان شاهرود برگزار مي شود. 

رضا خوش قدم، فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج 
سپاه شهرستان شاهرود گفت: برنامه هاي هفته 
بسيج روزگذشته با رزمايش جهادگران فاطمي2 
در بيارجمند آغاز و ۹۵ گروه جهادي به مدت سه 
روز در عرصه هاي پزشكي و بهداشتي با حضور 
كلينيك سيار دندانپزش��كي، اهداي ۴۳سري 
جهيزيه ب��ه نوعروس��ان، توزيع ۳هزار بس��ته 
معيشتي، حضور گروه دامپزشكي و فعاليت هاي 
عمراني و فرهنگي خدمت رساني مي كنند.  وي 

با اشاره به اجراي پويش لباس گرم در شهرستان 
شاهرود و اهداي آن به خانواده هاي كم برخوردار 
در حاشيه ش��هر افزود: در پنج محله اسالمي، 
جشن هفته بس��يج اجرا و نشس��ت هاي جهاد 
تبيين در تمام اقشار اجرا مي شود.  اين مسئول 
به همايش »شكوه اقتدار« در پنجم آذرماه در 
شاهرود اشاره كرد و ادامه داد: در اين همايش 
كه در خيابان 22 بهمن شاهرود برگزار مي شود، 
۱۰ هزار نفر از بسيجيان حضور دارند تا اقتدار 
خود را به نمايش بگذارند.  به گفته خوش قدم، 
بسيج سازندگي آبرساني به روستا هاي محروم 

را در دستور كار دارد.
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