
برگزاري دوازدهمين جشنواره نوجوان سالم در قم 
ه�دف  ب�ا      قم 
پيش�گيري از 
آسيب هاي اجتماعي دوازدهمين جشنواره 
نوج�وان س�الم در ق�م برگ�زار مي ش�ود. 
رس��ول موالي��ي، مع��اون مراقب��ت در برابر 
آس��يب هاي اجتماع��ي اداره كل آم��وزش و 
پرورش قم با اش��اره به برگزاري دوازدهمين 
جشنواره نوجوان سالم در استان گفت: هدف 
از برگزاري اين است كه يك شبكه سازي براي 

سه مخاطب اوليا، مربيان و دانش آموزان داشته باشيم تا در بحث پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
به ما كمك كنند.  اين مس��ئول افزود: محورهاي دوازدهمين جش��نواره نوجوان سالم طبق روال 
سابق پيشگيري از گرايش به دخانيات، پيش��گيري از گرايش به مصرف مواد مخدر، پيشگيري از 
گرايش به خشونت و بزهكاري است.  مواليي ترويج شيوه هاي زندگي سالم، پيشگيري از رفتار هاي پر خطر 
و ارتقای بهداشت روان را از جمله موضوعات جشنواره نوجوان سالم معرفي كرد و افزود: مخاطبان اين جشنواره 
ش��امل دانش آموزان، كاركنان آموزش و پرورش، افراد محلي و اولياس��ت كه به تناسب موضوعات مشخص شده 
در جشنواره شركت مي كنند. وي با بيان اينكه حدود ۲۰ عنوان رش��ته براي جشنواره در نظر گرفته شده است و 
شركت كنندگان به تناس��ب موضوعات آثار خود را ارس��ال مي كنند، ادامه داد: دانش آموزان در رشته هاي انشاء، 
نقاشي مدادرنگي، گواش، رنگ روغن، مقاله نويسي، پوستر، روزنامه ديواري، عكس، فيلم و تئاتر، نرم افزارهاي چند 

رسانه اي اپليكيشن، بازي هاي رايانه اي، موشن گرافي، خلق كاراكتر و روايت مي توانند شركت كنند. 

توسعه فضاي سبز سمنان با كاشت يك ميليارد اصله نهال 
به منظور توسعه      سمنان
فضاي سبز در 
استان كويري سمنان يك ميليارد اصله نهال 

توليد و توزيع مي شود. 
جعفر مرادي حقيقي، مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان سمنان با اشاره به برنامه ريزي 
براي توليد، توزيع و كاش��ت يك ميليارد اصله 
نهال در اين اس��تان كويري طي يك بازه چهار 
س��اله افزود: در س��اليان اخير اجراي اقدامات 

متعدد از جمله پروژه توليد و نگهداري نهال به تعداد ۹۰۰هزار اصله نهال در نهالستان هاي استان، توليد 
گياهان دارويي و برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط سبب شناخته شدن نهالستان هاي سمنان به عنوان 
يك نهالستان فعال حتي در كشور شده است. وي با اشاره به بحران جدي آب و سياست اين اداره كل در 
توليد گونه هاي بومي كم آب بر ادامه داد: بايد به توليد اين گونه ها به عنوان راهكاري كاربردي به منظور 
توسعه فضاي سبز در استان كويري سمنان توجه شود. اين مسئول با بيان اينكه در حال حاضر 54 درصد 
از مساحت كل سمنان بياباني است، افزود: توسعه عرصه هاي بياباني در آينده مي تواند خطرآفرين باشد. 
مرادي حقيقي با اشاره به اينكه سال گذشته براي اجراي طرح هاي بيابان زدايي در 1۰ هزار هكتار از 
اراضي استان سمنان اقدام شده است، ادامه داد: بيش از ۲ هزار هكتار از اين طرح با مشاركت مردم در 

شهرستان هاي سمنان، دامغان، شاهرود، ميامي و روستاهاي حاشيه اي كوير اجرا شده است. 

ايجاد مركز ساماندهي  كودكان كار و خياباني در اهواز 
مركز ساماندهي      خوزستان 
ك�ودكان كار و 
خيابان�ي در شهرس�تان اهواز تا پايان س�ال 

راه اندازي مي شود. 
صادق خليليان، اس��تاندار خوزس��تان با تأكيد بر 
تسريع در تجهيز مركز س��اماندهي كودكان كار و 
خياباني اهواز از سوي دستگاه هاي متولي گفت: با 
تجهيز اين مركز قبل از پايان سال، شاهد راه اندازي 
آن خواهيم ب��ود. وي به كارگي��ري ظرفيت هاي 

مردمي و خيران را از مهم ترين اقدامات برشمرد و ادامه داد: در اين زمينه هماهنگي الزم را انجام داده ايم و خيران 
نيز در زمينه همكاري بيشتر به منظور خدمت دهي از طريق بهزيستي براي جامعه هدف اعالم آمادگي كرده اند. 
نماينده دولت در استان گفت: براي ساخت يك ش��يرخوارگاه يكي از خيران ۷۰ درصد كار را پذيرفته است و 
حدود ۳۰ درصد ديگر از سوي شهرداري اهواز انجام خواهد گرفت. خليليان افزود: سازمان اوقاف نيز آمادگي 
خود را براي خريداري توليدات جامعه هدف تحت پوشش بهزيستي اعالم كرده است. وي ادامه داد: دستگاه هاي 
متولي اقدامات انجام گرفته در زمينه موضوعاتي همچون كودكان كار، كودكان بدسرپست يا بي سرپرست و زنان 

سرپرست خانوار را بررسي كنند و متناسب با شرايط موجود اقدامات تكميلي را انجام دهند. 

بزرگ ترين نيروگاه بيوگاز كشور در مشهد ساخته مي شود
با مشاركت بخش خصوصي بزرگ ترين نيروگاه بيوگاز كشور در مشهد      خراسان رضوي 

در حال ساخت است. 
علي نجفي، معاون محيط زيس��ت و خدمات شهري شهرداري مشهد گفت: ش��هرداري با مشاركت بخش 
خصوصي در حال ساخت بزرگ ترين نيروگاه بيوگاز كشور در مشهد است. وي افزود: اين نيروگاه دو تا سه 
مگابايت قابليت افزايش دارد. همچنين ساخت دستگاه زباله س��وز را در دستور كار داريم كه چهار شركت 
توانمند در اين حوزه ورود پيدا كردند.  اين مسئول تصريح كرد: در بخش توسعه زيرساخت هاي دفن مهندسي 
و بهداشتي پسماند، توسعه ظرفيت سلول هاي دفن پسماند بيمارستاني از 1۷۸ هزار به ۳1۳ هزار مترمكعب 
رسيده است. ظرفيت حوضچه هاي شيرآبه از 1۳۰هزار به 1۷۳ هزار و ۸۰۰ مترمكعب توسعه پيدا كرده و 
لندفيل مهندسي بهداشتي پسماند به مساحت 1۰۰ هزار مترمربع را در همين راستا به انجام رساندند.  نجفي 
ادامه داد: در زمينه فرآيندها نيز اقداماتي نظير توسعه جمع آوري هوشمند پسماند خشك انجام شده كه در 

اين راستا مشتركان پنج برابر افزايش يافته و از ۳5هزار به 1۷۸هزار نفر رسيد ه اند.

پروژه هاي آبرساني
 مهم ترين برنامه هفته بسيج در گيالن 

رزمايش فاطمي ٢ 
با٧٥٠  گروه جهادي در استان مرکزی

در ح�ال حاضر     گيالن 
بيش از ۲۰ پروژه 
به مناس�بت هفته بس�يج در گيالن درحال 
اجراست كه بزرگ ترين آن آبرساني در سطح 

شهرستان هاي استان است. 
سرهنگ احمدرضا منشوري، معاون هماهنگ 
كننده سپاه قدس گيالن يكي از برنامه هاي مهم 
بسيج را سازندگي و محروميت زدايي اعالم كرد و 
گفت: در حال حاضر بي��ش از ۲۰ پروژه در حال 
اجرا داريم كه بزرگ ترين آن آبرساني در سطح 
شهرستان هاي رشت، تالش، آستارا، خمام، رودبار 
و سياهكل است. وي ادامه داد: در راستاي اجراي 
اين پروژه ۷5۰ كيلومتر لوله گ��ذاري، حفر ۳1 
حلقه چاه آب، احداث 4۸ مخزن آب و ايجاد 4۸ 

ايستگاه پمپاژ آب در دستور كار است. 
اين مسئول با بيان اينكه در هفته بسيج امسال 
هشت پروژه آبرساني در تالش افتتاح مي شود، 
تصريح كرد: گيالن ۳هزار و5۰۰ گروه جهادي 
ثبت شده دارد كه در هفته بسيج امسال شاهد 
فعاليت ۸۰۰ گ��روه خواهيم بود. منش��وري با 
اشاره به ساخت و واگذاري ۲هزار واحد مسكن 
محرومان در گيالن در چهار سال اخير توسط 
بسيج سازندگي افزود: در فاز سوم ساخت 5۰۰ 

واحد ديگر را در دس��ت اجرا داريم، همچنين 
از طري��ق پايگاه هاي مقاومت بس��يج محالت 
خانه هاي نيازمندان شناسايي، تعمير و بازسازي 
ش��ده و از طري��ق گروه ه��اي جهادي بس��يج 
سازندگي اقدام مي ش��ود. وي ديگر برنامه هاي 
بسيج سازندگي را پروژه اقتصاد مقاومتي اعالم 
كرد و يادآور ش��د: در نيمه نخست امسال 5۳ 
صندوق قرض الحس��نه را در سطح پايگاه هاي 
مقاومت براي قشر آسيب پذير راه اندازي كرديم. 
معاون هماهنگ كننده سپاه قدس گيالن از ايجاد 
۶1۹ شغل در سال گذشته و نيمه نخست امسال 
به همت بسيج سازندگي استان خبر داد و افزود: 
در پنج سال اخير ۶هزار و ۳45 شغل ايجاد شده 
است، همچنين بيش از ۶۰۰ نفر در ۳۲ عرصه 
براي كمك به امنيت غذايي تسهيالت دريافت 
كردند كه در بخش هاي كشاورزي، دامپروري، 
پرورش ق��ارچ، دام و طيور و زنبور عس��ل بوده 
است. منشوري با اشاره به اجراي طرح »ياسر« 
با محوريت ارائه خدمات بسيج جامعه پزشكي 
به روستاهاي استان ادامه داد: در نيمه نخست 
امسال 5هزار و۲4۷ مورد خدمات پزشكي، 5هزار 
و۹۶ مورد خدمات پرستاري و ۲۰۸ مورد خدمات 

پاراكلينيكي ارائه شده است. 

ب�ا حض�ور 75۰     استان مركزي
گ�روه جه�ادي 
تخصصي رزمايش جهادگران فاطمي ۲ در استان 

مركزي برگزار مي شود. 
س��ردار س��رتيپ دوم پاسدار »محس��ن كريمي« 
فرمانده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي در آيين آغاز 
رزمايش جهادگران فاطمي ۲ در شهرستان شازند 
با گراميداشت هفته بس��يج گفت: اين رزمايش در 
اين استان به مناس��بت گراميداشت هفته بسيج از 
بيست وهشتم آبان ماه آغاز ش��ده است و تا هشتم 
آذرماه همزمان با سراسر كشور ادامه دارد.  وي ادامه 
داد: جهادگران بسيجي در اين رزمايش در عرصه هاي 
مختلف عمراني، بهداش��تي و درمان��ي، فرهنگي 
تبليغي، دامپزشكي، معيشتي، كشاورزي، خدماتي، 
اقتصاد مقاومتي و ساير عرصه هاي تخصصي به مردم 
خدمت رساني مي كنند. اين مسئول گفت: جهادگران 
در اين رزمايش با روحيه فاطمي در راستاي خدمت 
به مردم، رفع مشكالت نيازمندان، مناطق محروم و 

كم برخوردار تالش مي كنند. 
سردار كريمي افزود: به بركت روحيه ديني و انقالبي 
حاكم بين جوانان امروز اميد و نشاط بين نسل جوان 
و نوجوان زنده اس��ت و در سطح استان بيش از هزار 
و ۳۰۰ گروه جه��ادي تخصص محور در عرصه هاي 

مختلف به مردم خدمت مي كنند. سرهنگ پاسدار 
رشيد اكبري فرمانده سپاه ناحيه شازند نيز در اين 
آيين گفت: به مناسبت هفته گراميداشت بسيج بيش 
از ۲۰۰ برنامه با 4۰ عنوان در سطح اين شهرستان 
پيش بيني ش��ده كه خدمت رس��اني به مردم، رفع 
محروميت زدايي و جه��اد تبيين از جمله مهم ترين 
رويكرد اين برنامه هاست. وي افزود: با توجه به  اينكه 
اميدآفريني يكي از ضرورت هاي مهم امروز كش��ور 
اس��ت جهادگران بسيجي در سطح ش��ازند محور 
فعاليت هاي خ��ود را اميدآفريني ق��رار داده اند. اين 
مسئول با اشاره به فعاليت ۷۸ گروه جهادي در سطح 
شهرستان شازند ادامه داد: اين گروه ها در عرصه هاي 
مختلف از جمله سازندگي، محروميت زدايي، بهداشت 
و درمان، اشتغالزايي، اقتصاد مقاومتي، نهضت كمك 
مؤمنانه، آموزشي و فرهنگي نقش آفريني مي كنند. 
اكبري خاطرنشان كرد: توزيع بيش از 45هزار بسته 
معيشتي در قالب نهضت كمك مؤمنانه و در راستاي 
لبيك به فرمان مقام معظم رهبري يكي از اقدامات 
مهم جهادگران بسيجي در س��طح اين شهرستان 
اس��ت. وي گفت: رزمايش جهادگران فاطمي ۲ به 
مناسبت گراميداشت هفته بسيج در سطح شهرستان 
شازند آغاز شده و اجراي رزمايش كمك مؤمنانه از 

جمله محورهاي مهم اين رزمايش است. 

۱۰درصد از بودجه استان فارس
 به فناوري هاي دانش بنيان رسيد

از بودج�ه ف�ارس ب�ه فناوري ه�اي دان�ش  ۱۰درص�د  ب�ا اختص�اص 
محص�والت  نمايش�گاه هاي  برگ�زاري  اس�ت  ق�رار  بني�ان 
ياب�د.  افزاي�ش  ني�ز  دانش�گاهي  و  اداري  محيط ه�اي  در  فن ب�ازار 

محمدهادي ايمانيه، استاندار فارس كه در جلسه فن بازار منطقه فارس 
سخن مي گفت، با بيان اينكه 1۰درصد از بودجه استان به فناوري هاي 
دانش بنيان اختصاص يافته است، فن بازار را مهم و اثربخش دانست و 
گفت: بر همين اساس استمرار و نظم در برگزاري جلسات آن الزامي 
است و جلسات، حداقل هر دو ماه يك بار با حضور معاونت اقتصادي 

استانداري تشكيل شود. 
وي اكتفا به يك كارگزار را نادرست عنوان كرد و افزود: انحصار عالوه بر 
اينكه ايراد دارد، مشكل ساز نيز است. فعاليت هاي اين حوزه مي تواند 
متنوع باش��د، بنابراين بايد اجازه ورود همزمان را به ديگران بدهيم. 
هر كدام مي توانند به صورت تخصصي در حوزه اي وارد شوند و عمده 
فعاليت و هدف خود را به آن مجموعه معطوف كنند. رقابت منجر به 

ارائه خدمات بهتر مي شود. 
ايمانيه خواستار تدوين و ارائه ليست محصوالت موجود و قابل عرضه 
توس��ط فن بازار ش��د و اظهار داش��ت: در صورت ارائه اين ليست، به 
دستگاه هاي اس��تان ابالغ مي كنيم براي تهيه ملزومات خود، ابتدا از 
اين طريق اقدام نمايند، در صورت عدم تأمين توسط فن بازار مي توانند 

از شيوه هاي ديگري براي تهيه آن استفاده كنند. 
وي در پاس��خ به گاليه  اعضاي حاضر در جلسه مبني بر عدم همراهي 
مديران در اين حوزه گفت: مديراني را كه همراهي و مشاركت پاييني 

در اين مبحث دارند به صورت محرمانه به بنده معرفي كنيد. 
نماينده عالي دولت در فارس با اشاره به حوزه هاي مختلفي كه فن بازار 
مي تواند ارائه خدمت كند، افزود: عالوه بر حوزه صنعت، سالمت، نفت 
و انرژي، عرصه كش��اورزي به ويژه در استان ما وس��يع و قابل توجه 
است، بنابراين در اين حوزه به صورت جدي وارد شده و اقدام مناسب 

را انجام دهيد. 
وي توجه به نيازمندي هاي بخش خصوص��ي در كنار توانمندي هاي 
آنان را مهم عنوان كرد و اظهار داشت: توليد مواد اوليه داخلي، وظيفه 
اصلي فن بازار اس��ت، با هم افزايي و مش��اركت اتاق فكر دانش بنيان 

استانداري به توليد مواد اوليه اقدام كنيد. 
ايمانيه با بيان اينكه از بودجه استان حتماً ۰/1 به فناوري هاي دانش 
بنيان اختصاص يافته اس��ت، افزود: كاهش هزينه هاي بخش دولتي 
بسيار ارزشمند است. با بروز كردن توليد فناوري، اصالح ماشين آالت 

و تغيير شيوه هاي مرسوم، به افزايش بهره وري كمك كنيد. 
استاندار فارس بر لزوم افزايش نمايش��گاه هاي محصوالت فن بازار در 
محيط هاي اداري و دانشگاهي تأكيد كرد و افزود: ديدن توانمندي ها 

و همچنين مشاهده نيازها در فن بازار بسيار كمك كننده است. 
وي با اش��اره به ريز كردن برخي پروژه ها و برعهده گرفتن هر قسمت 
توسط يك شركت يا يك فن آور، بر لزوم ش��ناخت بازار تأكيد كرد و 
گفت: ابتدا  بايد بازار به صورت دقيق رصد و س��پس متناسب با نيازها 

برای توليد محصول اقدام شود. 

اجراي سامانه جامع كنترل و پايش 
زمين هاي زراعي سرعت مي گيرد

اجراي س�امانه جامع كنترل و پاي�ش زمين هاي زراع�ي، باغات 
كش�اورزي و اراضي ملي در آذربايجان غربي س�رعت گرفته و با 
تعيين ضرب االجل بايد تا ۹ آذر ماه اين سامانه در تمامي نهادهاي 

مرتبط اجرا شود. 
ناص��ر عتباتي، رئي��س كل دادگس��تري آذربايجان غرب��ي از تعيين 
ضرب االجل براي اجرايي كردن سامانه جامع كنترل و پايش زمين هاي 

زراعي، باغات كشاورزي و اراضي ملي در استان خبر داد.
عتباتی در جلس��ه فوق العاده ش��وراي حفظ حقوق بيت المال كه در 
راس��تاي اجرايي كردن مصوبه اين ش��ورا در باب ايجاد پنجره واحد 
زمين تش��كيل ش��ده بود با اش��اره به بيانات مقام معظم رهبري در 
خصوص اهميت مقابله با تغيير كاربري اراضي زراعي گفت: بايد از اين 
نعمت هاي خداوندي كه در برخي موارد كاماًل استراتژيك و خاص هم 

هستند صيانت كنيم. 
وي اف��زود: اقدامات خوب��ي در زمينه صيانت از اراض��ي زراعي انجام 
پذيرفته است مانند همين سامانه ارزشمندي كه براي كنترل مطلوب 
زمين هاي زراعي و منابع طبيعي در استان ايجاد شده كه آماده اجرايي 
ش��دن اس��ت. رئيس كل دادگس��تري آذربايجان غربي تأكيد كرد: 
استقالل و امنيت غذايي ما در صنعت كشاورزي رقم مي خورد، بنابراين 

بايد هوشمندانه از اين نعمت هاي خداوند مراقبت كنيم. 
عتباتي افزود: اين سامانه براي پوشش دادن نقاط ضعف در امر صيانت و 
حفاظت از اراضي ملي و كشاورزي بسيار خوب است و همه مجموعه ها 

بايد خود را با آن تطبيق دهند و آن را اجرايي كنند. 
وي با تعيين ضرب االجل اجرايي كردن سامانه جامع كنترل و پايش 
زمين هاي زراعي و باغات كشاورزي و اراضي ملي گفت: تا ۹ آذر ماه  بايد 
اين سامانه در تمامي نهادهاي مرتبط اجرايي و گزارش امر به دادسراي 
مركز استان اعالم شود و سازمان بازرسي هم در اين خصوص نظارت 

الزم را داشته باشد. 
رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي افزود: آذربايجان غربي در بحث 
زمين، مسائل كشاورزي و زيست محيطي بسيار آسيب ديده كه بايد 

جبران مافات شود. 
عتباتي افزود: كاره��اي فرهنگي و آموزش��ي در خصوص حفاظت از 
اراضي ملي و زراعي بسيار مؤثر تر از كارهاي سلبي است و بايد در اين 

خصوص هم اقدامات شايسته صورت پذيرد. 
وي همچنين از سازمان بازرسي خواست ترك فعل مديران را در انجام 
وظايف خود در حوزه صيانت از صنعت كشاورزي، اراضي ملي و منابع 
طبيعي مورد رصد قرار دهند و هر كجا كم كاري يا سهل انگاري ببينند 

گزارش كنند. 
در اين جلسه كارشناسان فناوري اطالعات از تهران حضور داشتند و 
آموزش هاي الزم براي كنترل و پايش ب��ر خط اراضي زراعي و ملي را 
به ادارات متولي و مرتبط ارائه نمودند و سپس اعضاي جلسه به بيان 
نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند و جلسه با تصويب مصوباتي 

به كار خود خاتمه داد. 

 اجراي بيست وسومين نمايشگاه فن بازار در اردبيل 
بيس�����ت     اردبيل 
و سومي���ن 

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و 
فن بازار اردبيل در آذرماه سال ج����اري 

برگزار مي شود. 
 يوسف عباسپور، رئيس پارك علم و فناوري 
اردبي��ل گفت: بيست وس��ومين نمايش��گاه 
دس��تاوردهاي پژوهش، فن��اوري و فن بازار 
اس��تان به مناس��بت هفته مل��ي پژوهش و 
فناوري با حضور مراكز فناوري، پژوهشي و دانشگاهي در آذرماه سال جاري برگزار مي شود. وي با 
اشاره به اهميت هفته پژوهش و فناوري در سطح ملي افزود: يكي از مهم ترين اهداف هفته پژوهش 
و فناوري برگزاري نمايشگاه دس��تاورد هاي پژوهش، فناوري و فن بازار مي باشد كه در استان ها به 
عهده پارك هاي علم و فناوري است. اين مسئول ادامه داد: اين پارك آماده برگزاري اين نمايشگاه 
براي ارائه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري استان اردبيل برای معرفي، تبليغ، بازاريابي و عقد قرارداد 
بين ش��ركت هاي فناور، دانش بنيان و سرمايه گذاران است. عباس��پور گفت: اهميت توسعه علم و 
توليدات فناوري و كسب ثروت به منظور بهبود زندگي مردم و افزايش رفاه عمومي از طريق كسب 
و كارهاي نوين گفتمان جديدي در اقتصاد استان خواهد بود.  به گفته وي، اين نمايشگاه از 1۳ تا 
1۶ آذرماه سال جاري در محل سالن تربيت بدني دانشگاه محقق اردبيلي برگزار می شود و بازديد 

براي عموم آزاد است. 
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 نوبت  دوم 

شـركت گاز اسـتان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابى كيفى نسـبت 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 ارجـاع كار 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
 ارائه صورت هاى مالى حسابرسـى 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 مناقصه مى بايسـت 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 كسـب اطالعات بيشـتر در سايت شركت گاز اسـتان 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 ص11

 آگهى فراخوان ارزيابى كيفى ساده جهت برگزارى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى با ارزيابى كيفى ساده
شناسه آگهى: 1414408 پااليشگاه دهم (فاز 19)  

   نوبت اول   

پااليشگاه دهم پارس جنوبى  فاز 19 درنظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى با ارزيابى كيفى ساده به شماره R 10/1401/011  تقاضاى 
0100424  به شماره فراخوان در سـامانه ستاد ايران: 2001097684000018 و شـرح: خريد و نصب SUPERHEATER TUBES OF BOILER–از سـازندگان واجد صالحيت  را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 
امضاى الكترونكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. جدول زمان بندى به شرح ذيل مى باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال 
دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. برآورد اوليه مناقصه به مبلغ 120,000,000,000 ريال و تضمين فرآيند ارجاع كار  6,000,000,000 ريال بوده  و  به صورت يكى از تضامين قابل قبول 

وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتى شماره 123402/ت50659هـ مورخ 94/09/22 هيأت وزيران  قابل قبول مي باشد.

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي

تاريخاقدام رديف

1401/09/05تاريخ انتشار مناقصه درسامانه1

1401/09/12مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه2

1401/09/24مهلت زمانى ارسال ارزيابى كيفى توسط مناقصه گران3

جدول زمان بندى:

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: استان بوشهر- شهرستان كنگان-كيلومتر 20 جاده كنگان به عسلويه- سايت2 

منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس-پااليشگاه دهم- فاز 19 
تلفن: اداره خدمات كاالى پااليشگاه دهم: 07731466283-07731466287 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس : 41934 – 021- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـاير اسـتان ها، در سايت 

www.setadiran.ir سامانه
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

روابط عمومي
 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  خراسان رضوي: يعقوبعلي نظري، استاندار خراسان رضوي گفت: بيش 
از 1۳۰ هزار شغل در تابستان گذشته در اين استان ايجاد شده كه اين رقم 
از ميانگين كشوري باالتر بوده است. وي افزود: همچنين بر اساس آخرين 
اطالعات مركز آمار كشور كه مبناي تصميم گيري هاست، وضعيت بيكاري 
كشور در بهار امس��ال به  ۹/1و در تابستان به ۸/۹ رس��يد كه ۰/۳ ضريب 
بيكاري در كشور كاهش يافته و اين رقم در استان خراسان رضوي حدود 
۰/۷ است ولي ميزان ثبت اطالعات در سامانه رصد اشتغال بيش از 5۰هزار 

شغل در اين سامانه است. 
  گيالن: س��ردار محمد عبداهلل پور، فرمانده س��پاه قدس گيالن با بيان 
اينكه نخستين كنگره ۸هزار شهيد اس��تان در كشور بي نظير بوده است، 
گفت: دومين كنگره ۸ هزار شهيد گيالن در سال 14۰۳ برگزار مي شود، 
بنابراين انتظار داريم نمايندگان مجلس به برگزاري كنگره ۸هزار شهيد 

استان كمك كنند. 
  كهگيلويه و بويراحمد: سردار حميد خرم دل، فرمانده سپاه فتح استان 
كهگيلويه و بويراحمد در مراسم چهارمين رويداد توليد محتواي ديجيتال 
بسيج گفت: رويداد توليد و محتواي ديجيتال بسيج از كارهاي ارزشمند 
و عملياتي در سپاه است و دستگاه هاي اجرايي مي توانند از اين ظرفيت در 
حوزه توليد و اشتغالزايي استفاده كنند. وي افزود: بيش از ۶۰ شركت كننده 
در قالب ۲۳ تيم با توليد محتواي ديجيتال در قالب پويانمايي، نرم افزارها و 

بازي هاي موبايلي با يكديگر به رقابت مي پردازند. 
  سيستان و بلوچستان: نورالدين ميرالشاري، مدير جهاد كشاورزي 
چابهار گفت: در راستاي توسعه واحدهاي مرغداري، با سرمايه گذاري بيش 
از 45۰ ميليارد ريال، هش��ت واحد صنعتي پرورش مرغ گوشتي ۲۰ هزار 
قطعه اي با پيشرفت فيزيكي بين ۲۰تا ۸۰ درصد در سطح سطح شهرستان 

در حال ساخت است. 
وي افزود: همچنين پنج متقاضي در حال انجام مراحل اداري كسب مجوز 

مرغداري هستند. 
  كرمان: حجت االسالم ابراهيم حميدي رئيس كل دادگستري استان 
كرمان با اشاره به اين مطلب كه ۹5 درصد كار تثبيت مالكيت اراضي ملي در 
استان كرمان انجام شده است، گفت: در 5درصد باقيمانده مشكالتي وجود 
دارد كه تالش مي شود بر مبناي هماهنگي هاي بين بخشي اسناد مالكيت 

اين اراضي نيز صادر شود. 
  گلستان: سيد محمد، مديركل بنياد مسكن گلستان گفت: ۲هزار و۹5۰ 
واحد مس��كوني براي محرومان و نيازمندان در روستاهاي استان در قالب 
طرح ها و تفاهمنامه هاي مشترك بنياد با دستگاه هاي حمايتي مختلف با 
پرداخت ۲۹5 ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه با كارمزد 5 درصد و 
بازپرداخت ۲۰ ساله و 1۶1 ميليارد تومان كمك بالعوض در حال ساخت 
است كه روند س��اخت اين واحدها با اختصاص ۲۳هزار و5۰۰ تن سيمان 
رايگان و هزار و54۰ تن ميلگرد رايگان توس��ط بنياد مستضعفان سرعت 

دوچندان گرفته است. 
  خوزستان: سردار شاهوارپور، فرمانده س��پاه حضرت ولي عصر)عج( 
خوزستان در مراسم صبحگاه مشترك بس��يجيان حوزه مقاومت بسيج 
ش��هيد تندگويان با اشاره به رشادت هاي بس��يجيان در هشت سال دفاع 
مقدس گفت: آمار شهدا، جانبازان و رزمندگان بسيجي نشان دهنده حضور 
گسترده آنها در دفاع از كشور است و عالوه بر آن در حوزه هاي ديگر از جمله 
محروميت زدايي، اقتصاد مقاومتي و خدمت صادقانه و بي منت به مردم، نقش 
بي بديلي را ايفا مي كنند. وي افزود: واليتمداري بسيجيان شاخصي  است 
كه باعث شده است هيچ گاه دچار يأس و نااميدي نشوند و در مأموريت هاي 

مختلفي كه به آنها محول مي شود همواره موفق و سربلند باشند.


