
سيداحمد هاشمي اشكا

آغاز رزمايش جهادگران فاطمي در كازرون
در راســتاي      فارس
خدمت رساني 
به مردم مناطق محروم رزمايش جهادگران 
فاطمي در شهرسـتان كازرون آغاز شـد. 
س��رهنگ غالمرضا توكل فرمانده ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه شهرس��تان كازرون گفت: با توجه به 
برنامه ابالغي در راستاي خدمات بسيج سازندگي، 
در راستاي خدمت رساني به مردم و خصوصاً مناطق 
محروم هزار و ۵۴۵ گروه جهادي در سراسر استان 

فارس با شعار خدمت به مردم نقش آفريني و خدمت رساني انجام خواهند شد.  وي افزود: اين رزمايش همزمان 
با هفته بسيج به ميزباني شهرستان كازرون با حضور مسئوالن استاني و ميداني بسيجيان گروه هاي جهادي 
شهرستان از روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه آغاز شد.  اين مسئول ادامه داد: اعزام گروه هاي جهادي به مناطق محروم 
به مدت ۱۲روز انجام مي شود.  توكل گفت: برنامه هاي گروه هاي جهادي در رزمايش فاطمي ۲ براي مناطق 
كم برخوردار در ۱۳ عرصه بهداشت و سالمت، ورزشي، فرهنگي، اجتماعي، مشاوره اي، كشاورزي، دامپزشكي، 
ميزخدمت، علمي، پژوهشي و سبك زندگي خدمت رساني انجام مي شود و همچنين دستاوردهاي اقتصاد 

مقاومتي بسيجيان گروه هاي جهادي در شهرستان كازرون به صورت نمايشگاه به نمايش در خواهد آمد.

نخستين اورژانس      گيالن
بانـوان در شـهر 

رشت راه اندازي مي شود. 
دكتر جمش��يد محمدي رئيس مركز اورژانس 
پيش بيمارستاني گيالن از شروع به كار اولين 
اورژانس بانوان در روزهاي آينده در شهر رشت 
خبر داد و گف��ت: با توجه به ض��رورت حضور 
بانوان براي امدادرساني در ش��رايط بحراني و 
اورژانس هاي مربوط به اين قش��ر اولين پايگاه 
اورژان��س بانوان در ش��هر رش��ت ب��ه صورت 
۱۲ساعته شروع به كار خواهد كرد.  وي با بيان 
اينكه شهر رشت براي نخستين بار به اورژانس 
بانوان مجه��ز مي ش��ود، تصريح ك��رد: با اين 
افتتاح خدمات پيش بيمارس��تاني براي بانوان 
تسهيل مي شود.  محمدي درخصوص نيروهاي 
اورژانس بانوان هم افزود: اين تيم متشكل از يك 
كارشناس پرس��تاري و يك كارشناس مامايي 

برای امدادرساني در اورژانس هاي بانوان در شهر 
رشت آماده ارائه خدمات هستند.  وي با اشاره 
به افزايش تعداد بانوان تحصيلكرده در رش��ته 
فوريت هاي پزشكي ادامه داد: اميد است شاهد 
افزايش پايگاه هاي اورژانس مختص بانوان در 
گيالن باشيم و بتوانيم اين خدمات را در جاي 
جاي استان توسعه دهيم.  به گفته اين مسئول 
در صورت رسيدن به نتايج مثبت مي توان اين 

اورژانس را در ساير شهرستان ها توسعه داد. 

 اجراي ويژه برنامه هاي هفته بسيج
 با اولويت گروه هاي جهادي

2سد خاكي در كهگيلويه و بويراحمد 
آبگيري شد

همزمان با هفته     همدان
دفـاع مقـدس 
بيش از ۲۰۰ عنوان برنامـه با اولويت يادواره 
شهدا، اعزام ۲۰ گروه جهادي به روستاها در 
مي شـود.  برگـزار  ماليـر  شهرسـتان 
سرهنگ پاسدار علي اصغر فارسي فرمانده سپاه 
ناحيه مالي��ر از برگزاري بي��ش از ۲۰۰عنوان 
برنامه به مناسبت هفته بسيج خبرداد و گفت: 
برگ��زاري ۱۰ يادواره ش��هدا، اع��زام ۲۰ گروه 
جهادي به روستاها، افتتاح شش واحد مسكوني 
براي محرومان، س��ه كارگاه اشتغالزايي شامل 
مرواريدبافي و تعاوني فرش و برپايي نمايشگاه 
»ايران قوي« از جمله اين برنامه هاست.  وي ادامه 
داد: همچنين برگزاري۱۰ مسابقه فرهنگي، ۵۰ 
مسابقه ورزشي، رزمي و همگاني و ۱۰۰ نشست 
روشنگري و جهاد تبيين در مس��اجد از ديگر 
برنامه هاي اين هفته است.  اين مسئول، اعزام 
هفت تيم پزشكي به مناطق محروم و روستاها، 
ديدار با ائم��ه جمعه، برپاي��ي ۱۰ ميز خدمت 
در سراسر شهرستان توس��ط بسيج سازندگي 
و بسيج مهندس��ين، سركش��ي از ۲۰ خانواده 
ش��هيد، برپايي رزمايش كمك هاي مؤمنانه و 
اعزام كلينيك تخصصي دامپزش��كي سيار به 

روستاها را از ديگر برنامه هاي اين هفته برشمرد.  
فارس��ي همچني��ن از برگزاري ي��ك رزمايش 
بزرگ سازندگي در هفته بسيج خبر داد و گفت: 
گروه هاي مختل��ف جهادي در اي��ن رزمايش 
ش��ركت مي كنند.  وي از برگزاري نمايشگاهي 
با عنوان»ايران قوي« خبر داد و افزود: نمايشگاه 
بزرگي از اقدامات ارتش قهرمان انقالب اسالمي 
در عرصه تس��ليحات نظامي، پدافن��د هوايي 
و خدمات مهندس��ي، يكم آذر م��اه همزمان با 
دومين روز از هفته بسيج در سالن ورزشي الغدير 
مالير به مدت يك هفته برپا مي شود.   فرمانده 
س��پاه ناحيه مالير به تقديم ۱۱شهيد خلبان و 
۲۸۴ شهيد ارتش اين شهرستان در دوران دفاع 
مقدس اش��اره كرد و ادامه داد: در سالن اصلي 
اين مجموعه نيز »كنگره بزرگ شهداي ارتش 
مالير« برگزار مي شود.  فارسي گفت: همچنين 
در يكي از سالن های نمايش��گاه پيشرفت ها و 
اختراعات علمي بسيجيان به نمايش گذاشته 
مي ش��ود.  وي ش��عار روز چهارم از اين هفته را 
»بسيج، مردم ساالري و ايران قوي« اعالم كرد 
و افزود: در اين روز ۸۰ گروه جهادي شهرستان 
در عرص��ه خدمتگ��زاري خود حض��ور يافته و 

خدمت رساني مي كنند.

با هدف توسعه و     كهگيلويه و بويراحمد
رونق كشاورزي 
و ايجـاد اشـتغال، دو سـد خاكي در اسـتان 

كهگيلويه و بويراحمد آبگيري شد. 
س��يدعلي معتمدي پور رئيس س��ازمان جهاد 
كش��اورزي كهگيلويه از آبگيري دو سد خاكي 
كوهبرد و ايلي آباد خبر داد و گفت: احداث سد 
خاكي كوهبرد سال ۸9 در شهرستان كهگيلويه 
با هدف تأمين آب اراض��ي منطقه رونق بخش 
كشاورزي و ايجاد اشتغال به مساحت ۳۵۰هكتار 
و پرورش آبزيان وگردشگري با تعداد ۱۳۰خانوار 
بهره بردار و ايجاد اش��تغال ب��راي ۱7۵نفر آغاز 
ش��د.  وي با بيان اينكه اراضي زير پوش��ش اين 
پ��روژه در فاصله پنج كيلومتري جنوب ش��هر 
دهدشت واقع شده است، ادامه داد: حجم مخزن 
۲/۵ميلي��ون متر مكعب، طول ت��اج ۳۱7 متر، 
ارتفاع تاج ۲۱ متر و پيشرفت فيزيكي كل پروژه 
7۵درصد احداث كالورت و فراز بند، پيش فراز بند 
وخاكبرداري، حفاري، تزريق و جاده دسترسي و 
سرريز از جمله مشخصات فني پروژه است.  اين 
مسئول تصريح كرد: عمليات اجرايي انجام گرفته 
شامل احداث كالورت، فراز بند و پيش فراز بند 
و خاكبرداري، حفاري، تزري��ق و احداث جاده 

دسترسي به سد و همچنين تكميل بدنه سد و 
تاج و احداث سرريز، احداث ساختمان ايستگاه 
پمپاژ، خري��د لوله هاي خط انتقال تا اس��تخر، 
احداث دو باب استخر ذخيره آب، احداث سه خط 
انتقال آب به استخرهاي ذخيره آب به طول چهار 
كيلومتر است.  معتمدي پور گفت: خريد و نصب 
الكتروپمپ ها، خري��د و نصب تجهيزات برقي و 
تكميل ايستگاه پمپاژ، خريد و اجراي شبكه سه 
و چهار آبياري تحت فشار از جمله عمليات باقي 
مانده است.  وي پيشرفت فيزيكي سد كوهبرد 
را ۱۰۰ درصد و ف��از دوم اجراي آن را ۳۰درصد 
اعالم ك��رد و افزود: اي��ن پ��روژه  در بارش هاي 
امسال آبگيري شده است.  رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي كهگيلويه همچنين با تشريح آخرين 
جزئيات پروژه احداث سد خاكي ايلي آباد بهمئي 
گفت: هدف از اجراي اين پروژه تأمين آب اراضي 
منطقه ممبي به مساحت ۴۰۰هكتار، پرورش 
آبزيان وگردش��گري با ۱۴۰خانواده بهره بردار و 

ايجاد اشتغال براي ۲۰۰ نفر است.  
معتمدي پور يادآور شد: حجم مخزن ۳/۲ ميليون 
متر مكعب، طول تاج ۳6۰متر، ارتفاع تاج ۲۱متر 
و پيش��رفت فيزيكي كل پروژه فاز يك بدنه سد 

۱۰۰درصد   است. 

  لرستان: سرهنگ پاسدار آيت اهلل دولت پور، مسئول روابط عمومي 
و تبليغات س��پاه حضرت ابوالفضل)ع( با اش��اره به برگزاري رزمايش 
جهادگران فاطمي ۲ گفت:  يكي از برنامه ها ي اين رزمايش اعزام تيم هاي 
پزشكي به مناطق حاشيه اي شهرستان خرم آباد بوده كه اين برنامه به 
همت بسيج جامعه پزش��كي و با حضور تيم هاي عمومي و تخصصي و 

همچنين داروي رايگان در طرح منزل به منزل است. 
  قم: مهدي كبيري پور جانشين فرمانده سپاه علي بن ابيطالب)ع( قم 
گفت: ۳6۰ هزار بسيجي در استان داريم كه ۴۵ درصد آن بانوان هستند 

كه اين ميزان به دليل كمبود پايگاه بسيج خواهران است. 
  كرمان: رضا حافظي سرپرس��ت اداره كل راه وشهرسازي كرمان با 
بيان اينكه در شهر رفسنجان نزديك به ۵۰۰ هكتار زمين براي نهضت 
ملي نياز است، گفت: تعداد متقاضيان ثبت نام كرده نهضت ملي مسكن 
در شهر رفسنجان حدود ۱۳هزار نفر است كه با پااليش هاي انجام شده 

حدود ۵هزار و۴۰۰ نفر حائز شرايط شدند. 
   خوزستان: عباس چراغ چشم مدير ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي دزفول گفت: پس از تكميل اقدامات حفاظتي و امنيتي، 
حمام شاه ركن الدين به عنوان موزه نسخ خطي و اسناد تاريخي دزفول 

راه اندازي خواهد شد.
   قزوين: غالمرضا مهرعليا فرمانده سپاه ناحيه امام حسين)ع( شهرستان 
بويين زهرا با بيان اينكه همزمان با هفته بسيج در شهرستان بويين زهرا 
بيش از ۳۰۰ برنامه متنوع در حوزه هاي مختلف برگزار خواهد شد، گفت: 
همه اين برنامه با رويكرد خدمتگزاري و ارائه خدمت بيش��تر در مباحث 
اقتصادي و س��ازندگي به آحاد مردم اجرا خواهد ش��د.  وي تصريح كرد: 
برگزاري رزمايش جهادگران فاطمي ۲، رزمايش كمك مؤمنانه، اردوي 
علمي پيشرفت، جهاد تبيين و نشست هاي روشنگري، محفل انس با قرآن، 
آبرو محله و ميقات صالحين از جمله برنامه هاي شاخص سپاه ناحيه امام 

حسين )ع( شهرستان بويين زهرا در هفته بسيج است. 
   يزد: حس��ين ابراهيمي رئيس اداره منابع آب شهرستان هاي تفت و 
مهريز با اشاره به خشكسالي هاي متناوب و مشكالت تأمين آب روستاييان 
شهرستان تفت و آبرساني سيار مخصوصاً در ايام گرم سال به اين مناطق 
گفت: در تابستان امسال با تعامل با اداره آبفاي اين شهرستان نسبت به 
صدور مجوز كارشناسي به تعداد ۳۰ پروانه شامل بهره برداري، كف شكني، 
نصب تجهيزات، بهره برداري، جابه جايي، افزايش برق و تمديد پروانه هاي 

قبلي براي چاه هاي شرب در سطح شهرستان اقدام شده است. 

ورزنه به شهرهاي تاالبي جهان پيوست
ورزنـه به شـهرهاي تاالبي جهـان پيوسـت. خبري كـه در عين 
مسرت بخش بودن مسئوليتي بين المللي براي حفظ تاالب گاوخوني 
ايجاد مي كند و از اين پس عملكرد مسئوالن در رابطه با حفظ اين 
زيست بوم ارزشمند توسط جامعه جهاني رصد خواهد شد. ضمن 
اينكه تاالب بين المللي گاوخوني، عـروس تاالب هاي ايران يكي 
از پراهميت ترين تاالب هاي كشـور اسـت كه در تيرماه ۱۳۵۲ در 
كنوانسيون رامسر ثبت جهاني شد.  اين تاالب ۴۷ هزار هكتاري در 
جنوب شرقي استان اصفهان و در مجاورت شهر ورزنه قرار دارد. 

    
كنوانسيون رامسر بزرگ ترين مجمع بين المللي در حوزه محيط زيستي 
تاالب هاست. از مجمع مش��ترك COP ۱۳ اين كنوانس��يون، در كنار 
قطعنامه ها و بيانيه ها براي حفاظت از تاالب ها موضوع انتخاب شهرهاي 
تاالبي نيز مطرح شد. با اين هدف كه در جوامع و دولت محلي و مديريت 
شهري براي حفاظت و استفاده از ظرفيت تاالب ها دغدغه و تعهد ايجاد 

شود و بتوانند از ظرفيت تاالب در ابعاد مختلف بهره ببرند. 
چندي پيش لوح ش��هر تاالبي به عنوان نخستين ش��هر تاالبي ايران در 
كنوانسيون بين المللي رامسر در شهر ژنو سوئيس به حامد اَخگر شهردار 
ورزنه اعطا و ۱9 آبان جاري برابر با ۱۰ نوامبر در مراسمي به صورت رسمي 

گواهي شهر تاالبي به شهردار ورزنه تحويل داده شد. 
 ۱۸ COP ۱۳در همين رابطه شهردار شهر تاالبي ورزنه با اشاره به اينكه در
 COP۱۴ شهر به عنوان شهر تاالبي انتخاب شده بودند، مي گويد: »براي
كه نوامبر )آبان ماه( امسال برگزار شد از مجموع درخواست هاي جهاني 
براي پيوستن به شهرهاي تاالبي، ۲۵ شهر از نقاط مختلف دنيا از جمله 
چين، ژاپن، كانادا، كشورهاي قاره اروپا و آفريقاي جنوبي و... انتخاب شدند 
كه شهر ورزنه از استان اصفهان به همراه بندر خمير )تاالب  خورخوران 

بندرعباس( نيز به عنوان نخستين شهرهاي تاالبي ايران انتخاب شدند.«
حامد اَخگر با بيان اينكه پيوستن به شهرهاي تاالبي از اين حيث اهميت 
دارد كه مديريت ش��هري و جوامع محلي هم ص��دا و دغدغه مند براي 
محافظت از تاالب و بهره مندي از ظرفيت هاي مختلف آن با مس��ئوليت 
بين المللي حركت كنند، ادامه مي دهد: »لوح شهرهاي تاالبي جهان اين 
موضوعيت را مي دهد كه اگر تاكنون نسبت به تاالب و همنشيني با تاالب 
تنها دغدغه داشتيم اكنون به واسطه اين اعتبارنامه مسئوليتي بر عهده 
داريم؛ مسئوليتي كه مجامع بين المللي از اين پس عملكرد ما را در قبال 

حفاظت از تاالب رصد و ارزيابي مي كند و تحت نظارت قرار مي دهد.«
وي با ابراز تأسف در مورد خشك شدن تاالب گاوخوني، تصريح مي كند: 
»همه صحبت ما اين بود كه تاالب زنده است و از ظرفيت هاي زيست بومي 
آن هنوز استفاده مي شود، زيرا اگر تاالب گاوخوني به عنوان تاالبي خشك 
معرفي شود از كنوانسيون بين المللي رامس��ر خارج مي شود و به ليست 
مونترو )تاالب هاي در معرض خطر( تنزل مي يابد و در جوامع بين الملل، 
كشور و دولت ما به از بين بردن تاالب ها و به مخاطره انداختن محيط زيست 
محكوم مي ش��ود.« ش��هردار ش��هر تاالبي ورزنه با تأكيد بر اينكه تالش 
مي كنيم با استفاده از ظرفيت محلي، س��ازمان هاي مردم نهاد، مديريت 
شهري و رسانه ها مس��ائل تاالب بين المللي گاوخوني را پيگيري كنيم، 
تصريح مي كند: »در جلسه با مسئوالن كشوري و استاني حفاظت محيط 
زيست تأكيدها بر تأمين حقابه زيست محيطي تاالب بود، مضاف بر اينكه در 
سخنراني كه در ژنو سوئيس داشتم كه محيط زيست يك موضوع فانتزي 
نيست بلكه يك مسئله بين نسلي و دغدغه عمومي است.« اگر مي خواهيم 
اصفهان فرونشست و ريزگرد نداشته باشد بايد از تاالب گاوخوني محافظت 
كنيم و آب در زاينده رود حتي با حجم كم اما دائم جاري باشد كه زيست 
بوم منطقه كه بخشي به يزد و كرمان و بخشي ديگر به قم، سمنان و تهران 
برمي گردد و ف��الت مركزي ايران دچار بحران زيس��ت محيطي منتج از 
خشكي تاالب گاوخوني و رودخانه زاينده رود نشود.  به گفته شهردار شهر 
تاالبي ورزنه، اين اعتبارنامه به نوعي مانند يك مدرك دانشگاهي است كه 
به شهر ورزنه داده شده تا از ظرفيت آن در مجامع بين المللي استفاده  و سهم 
آب و مسائل جوامع محلي، اقتصادي و اجتماعي شهر و تاالب را پيگيري 

كند و به مديريت شهري مسئوليت مي دهد از اين ظرفيت استفاده كند. 
  تشكيل شبكه شهرهاي تاالبي

شهردار شهر ورزنه با بيان اينكه اين گواهي اعتبار سه ساله دارد و پس از آن 
دوباره قابل تمديد است، مي گويد: »تمديد اين اعتبارنامه به واسطه گزارش 
عملكرد ساالنه اي است كه در خصوص تاالب گاوخوني و شهر تاالبي ورزنه 
انجام شود. در كاپ ۱۴ در ژنو ما پيشنهاد داديم شبكه شهرهاي تاالبي براي 
ايجاد ديپلماسي شهري در حاشيه اين كنوانسيون شكل گيرد و جلسات 
ساالنه داشته باشد، زيرا بسياري از اموري را كه بخواهيم انجام دهيم به دليل 
حواشي موضوعات سياسي نمي توانيم اما ديپلماسي شهري با ارتباطي كه 
بين شهرها ايجاد مي كند، مي تواند اين موضوعات را پيش ببرد.« شهر ورزنه 
به عنوان نامزد رسمي براي كسب عنوان جهاني در كنوانسيون بين المللي 
رامسر مطرح بود و در چند سال اخير با تالش مسئوالن شهرستان ورزنه 
و دوستداران محيط زيست در جهت حفظ و حراست از تاالب بين المللي 

گاوخوني، مردم و مسئوالن منتظر ثبت جهاني اين شهر بودند. 

 ايجاد اشتغال براي بوميان خوزستان 
با توسعه ميدان نفتي سهراب

با توسعه ميدان مشترك نفتي سهراب كه     خوزستان
در مجاورت ميدان نفتي غرب كارون قرار 
دارد، بهره برداري از اين پروژه فرصت مناسبي براي جذب افراد بومي 
سـاكن در مناطـق دشـت آزادگان خوزسـتان فراهم خواهد شـد. 
مديرعامل ش��ركت نفت و گاز اروندان با بيان اينكه با تالش هاي وزير 
نفت و مدير عامل ش��ركت ملي نفت ايران و امضاي قرارداد توس��عه و 
بهره برداري از ميدان مشترك نفتي سهراب كه در مجاورت ميدان نفتي 
غرب كارون است يكي از پروژه هاي بزرگ  ملي در دولت سيزدهم رقم 
خورده است، گفت: قطعاً با شروع به كار اين پروژه فرصت بسيار خوبي 
براي جذب افراد بومي ساكن در مناطق دشت آزادگان فراهم خواهد 
شد.  عبداهلل عذاري اهوازي با اشاره به برگزاري آزمون استخدامي وزارت 
نفت و جذب حدود 6 هزار نفر در آينده اي نزدي��ك افزود: اين آزمون 
اولين آزمون استخدامي وزارت نفت بعد از گذشت حدود 9سال است كه 
در اين دولت محقق خواهد شد و اميدواريم با جذب و به كارگيري افراد 
جوياي كار تحصيلكرده و بومي خوزس��تان ضمن حل مشكل كمبود 
نيروي كار در اين وزارتخانه بتوانيم نس��بت به كاهش س��طح بيكاري 
كشور و مخصوصاً استان و ش��هرهاي حوزه نفتي موجب رضايتمندي 
مردم شويم.  اين مسئول تصريح كرد: ما در شركت نفت و گاز اروندان 
عالوه بر مس��ئوليت خطير توليد نفت و گاز، در ح��وزه عمل به اجراي 
مسئوليت هاي اجتماعي هميش��ه در كنار مردم و مسئوالن استاني و 
شهري هستيم و ارتباط بسيار خوبي برقرار كرده ايم و خود را نه در زبان 

بلكه در عمل خادم مردم مي دانيم. بهره برداري از ۳۳۲ پروژه محروميت زدايي در البرز 
همزمان با آغاز     البرز 
بسـيج  هفتـه 
بهره بـرداري از ۳۳۲ پـروژه محروميت زدايي 
عمراني در هفت شهرستان استان البرز آغاز شد. 
س��رهنگ پاس��دار مهران طيران رئيس بسيج 
سازندگي البرز با اشاره به بهره برداري از ۳۳۲پروژه 
محروميت زدايي عمراني در هفت شهرس��تان 
اس��تان همزمان با آغاز هفته بس��يج گفت: اين 
طرح ها با ۲۰ ميليارد تومان اعتبار اجرا شده كه 

۱9۰ طرح از اين تعداد در زمينه بازسازي و مرمت خانه هاي محرومان است.  وي احداث و تكميل خانه محروم، 
تأمين آب كشاورزي و آب آشاميدني، مرمت و احداث كارگاه اشتغال، احداث مدرسه و بهسازي راه روستايي، 
ساخت مس��جد و تكميل زمين ورزش��ي را از ديگر طرح هاي اين هفته اعالم كرد.  اين مسئول ادامه داد: 
همچنين ۳۱۸ اردوي جهادي خدمات رسان و محروميت زدايي براي ارائه خدمات مختلف به مناطق محروم 
و حاشيه نشين استان اعزام شد.  طيران گفت: از ۳۱۸ اردوي جهادي، ۱6۸ اردوي جهادي خدمات رسان و 
مردم يار و ۱۵۰ اردوي جهادي براي انجام امور محروميت زدايي و عمراني اعزام شدند.  وي افزود: تاكنون بيش 

از هزار و ۳۰۰گروه جهادي به صورت سازمان يافته در سطح محالت و اقشار البرز شكل يافته است.

۲68هكتــار از     قزوين
اراضي كشاورزي 
در استان قزوين به سيستم آبياري نوين مجهز شد. 
رضا افالطوني رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
قزوين با اشاره به اجراي سامانه نوين آبياري در 
۲6۸ هكتار از اراضي كش��اورزي استان گفت: 
اين ميزان مربوط به ۲۳ طرح آبرساني بود كه 
در شش شهرس��تان اس��تان اجرايي شد.  وي 
افزود: تعهد اجرايي سال جاري براي طرح هاي 
سامانه نوين آبياري ۳هزار هكتار بوده كه ۲ هزار 
و 7۳۱هكتار آن باقي مانده كه با تأمين اعتبار 
تا پايان س��ال تكميل خواهد شد.  به گفته وي 
همچنين 9۰۰ هكتار نيز به صورت خود اجرايي 
از سوي كشاورزان عملياتي ش��ده است.  اين 
مسئول با بيان اينكه سامانه هاي نوين آبياري 
با توجه ب��ه تنش هاي آبي در اس��تان عالوه بر 
صرفه جويي به افزايش راندم��ان توليد منجر 

مي شود، ادامه داد: تكميل پيوست هاي مالي، 
فني و حقوقي در طرح ه��اي نيمه تمام آبياري 
بايد تسريع شود تا بتوانيم از اعتبارات مصوب 
سفر رئيس جمهور به اس��تان قزوين طرح ها را 
نهايي كنيم.  افالطوني گفت: طي س��ال هاي 
اخير كشور با تنش هاي آبي زيادي روبه رو بود 
كه در اجراي عمليات آبخيزداري و بهره گيري 
از شيوه هاي مدرن آبياري در كاهش هدررفت 

منابع آبي تأثير بسزايي دارد. 
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 نوبت  اول 

شـركت گاز اسـتان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابى كيفى نسبت به برگزارى مناقصات ذيل اقدام نمايد. 
بدين وسيله از كليه شركت هاى واجد شرايط كه مايل به شركت در اين ارزيابى هستند دعوت مى گردد از 1401/08/30 
ساعت 10 الى 1401/09/02 ساعت 16:00 اسناد ارزيابى كيفى را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دريافت نمايند و تا 
تاريخ 1401/09/16 ساعت 16:00 اسناد فوق را از طريق سامانه ارسال نمايند. بديهى است شركت گاز استان مازندران 
پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابى 
كيفى شـركت كنندگان اقدام و از شـركت هاى واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه فوق دعوت به عمل خواهد آورد. ضمناً 
ارائه مدارك و پرسشنامه هاى تكميل شده در سايت هيچ گونه حقى را براى متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. خواهشمند 
است آدرس، كدپستى و تلفن به وضوح مشخص گردد. در صورت عدم پاسخگويى يا خرابى فكس مسئوليت آن بر عهده مناقصه گر مى باشد. 

 عنوان و مشخصات كلى پروژه ها: 

1- محل تأمين اعتبار: ساير منابع
2- مدت اعتبار پيشـنهادها: سه ماه مى باشـد و اين مدت حداكثر براى يك 

بار قابل تمديد مى باشد.
3- نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار: تضمين معتبر بر اساس آيين نامه 
تضاميـن معامالت دولتـى مصوبه هيأت وزيـران به شـماره 123402/ت 
50659 هـ مـورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص كارهاى 

پيمانكارى 
4-توزيع اسناد: از دوشنبه 1401/10/05 الى چهارشنبه 1401/10/08 ساعت 

16:00
5- مهلت ارائه پيشـنهاد: تا شـنبه 1401/10/24 سـاعت 16:00 ( ضمناً اصل 
تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كاردر اين مهلت ثبت اتوماسيون ادارى 

و تحويل دبير كمسيون گردد)
6- زمان گشايش پيشنهادات: يكشنبه 1401/10/25 ساعت 9صبح

7- ضمناً هرگونه تغيير در زمان هاى يادشده از طريق سامانه اعالم مى گردد.
8- شرايط متقاضى:

داشـتن گواهى صالحيت در رشته تأسيسـات و تجهيزات يا نفت و گاز از 
سازمان برنامه و بودجه با ظرفيت آزاد و مجاز

 داشـتن توانايـى ارائـه تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كـار و انجام 
تعهدات طبق ضوابط كارفرما

 داشتن كد اقتصادى از وزارت اقتصادى و دارايى
 ثبت نام و اخذ كد اطالع رسانى پايگاه ملى مناقصات با مراجعه به سايت 

 http://iets.mporg.ir
 ارائـه صورت هاى مالى حسابرسى شـده منتهى بـه 1400/12/29 براى 

پيشـنهادهاى باالى 10برابر نصاب معامالت متوسـط باشـد الزامى است. 
با رعايـت ماده 4 آيين نامه راهكارهاى افزايـش ضمانت اجرايى و تقويت 

حسابرسى.
 «حداقل نصاب پيشنهاددهنده در اين مناقصه سه مناقصه گر مى باشد» 
(مالك تعيين تعداد مناقصه گر، بعد از تأييد صحيح بودن محتويات پاكت 

الف مى باشد).
 قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد. (در 

صورتى كه كاال مشابه توليد داخل دارد)
متقاضيانى كه داراى شرايط مذكور در بند «8» فوق بوده و آمادگى اجراى 
پروژه را دارند، مى توانند در مهلت تعيين شـده فوق الذكر جهت دريافت 

اسناد به سايت اعالم شده مراجعه نمايند.
 شـركت كنندگان در مناقصـه مى بايست شـماره ثابت و شـماره فكس 
دفتر خود را در سـامانه سـتاد ارائه نمايند در غير اين صورت مسئوليت 
عدم اطالع رسـانى در مواقع ضرورى به عهده آن شـركت مى باشد و حق 

هيچ گونه اعتراضى نخواهند داشت.
 به پيشنهادات شـركت هاى داراى هيأت مديره مشترك مؤثر در انجام 

مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 جهت كسب اطالعات بيشـتر در سايت شـركت گاز استـان مازندران 
بـه آدرس www.nigc-mazandaran. ir و پايـگاه ملى اطالع رسـانى 

مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه

 مركز تماس: 41934-021 و 021-57895000 
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 95193768

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى 
شناسه آگهى:1412261مناقصه عمومى(يك مرحله اى ) شماره مناقصه 88142

حداقل امتيازكيفىمبلغ برآوردمبلغ تضمينشماره فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصهرديف

 خط تغذيه 8 اينچ مسير بلوار دريار1
 (رودخانه صفارود) شهرستان رامسر

2001091578000223905,719,00018,114,372,17260

شركت ملى گازايران
شركت  گازاستان مازندران

  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 دومفراخوان 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. 

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458

تجهيز اراضي كشاورزي قزوين به سامانه نوين آبياريرشت صاحب نخستين اورژانس بانوان شد


