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يادواره ۲۳۰شهيد      مازندران
رس�انه کش�ورو 
۲۵ش�هيد مازندران در اين اس�تان برگزار شد. 
عبدالمهدي حق شناس، رئيس سازمان بسيج 
رسانه مازندران گفت: برپايي نمايشگاه عكس 
خبري بس��يج در سالن نمايش��گاهي اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اس��امي مازندران و همچنين 
تجليل از خبرنگاراني كه بيشترين همكاري را با 
بسيج رسانه استان داشتند از جمله برنامه هاي 

يادواره 230شهيد بسيج رسانه است. 
وي با اعام اينكه ۱۱عنوان برنامه در قالب ۹3 
رويداد اجرايي با همكاري بس��يج رسانه استان 

در هفته بس��يج برگزار ش��د، اف��زود: برگزاري 
دوره سواد رسانه براي عموم مردم و دستگاه ها، 
مسابقات ورزش��ي، اردوي راهيان پيشرفت در 
شركت هاي توليدي دانش بنيان و موفق، ساخت 
مستند پايگاه هاي برتر، نشست مديران مسئول 
رس��انه ها در خصوص جهاد تبيين و تجليل از 
۴3خبرنگار بس��يجي از ديگر برنامه هاي هفته 
بسيج است.  اين مسئول ادامه داد: در اين يادواره 
از خانواده شهيد مهرعلي حسيني و همچنين 
از خانواده ش��هيد غامعلي لقماني ش��هميري 
شهيد ش��اخص رسانه اس��تان در سال ۱۴0۱ 

تجليل مي شود. 

اجراي طرح مسجد تراز اسالم و انقالب در ۴۰۰مساجد كشور
ل  مس���ا ا     چهارمحال و بختياري
۴مسجد  ۰ ۰
کش�ور ميزبان طرح مس�جد تراز اسالم و 

انقالب اسالمي مي شود. 
حجت االسام حسين مانوري، معاون تبليغ و 
امور فرهنگي حوزه علميه در سفر به چهارمحال 
و بختياري با اشاره به اهميت كار فرهنگي طاب 
و مبلغان گفت: شرايط اعزام بلندمدت طاب، 
داشتن سطح دو و كوتاه مدت و سطح يك است، 

بنابراين طاب بايد در حد اين سطوح در تبليغ توانمند و به روش هاي نوين تبليغ مجهز و آگاه باشند.  وي 
افزود: در سال جاري ۴00 مسجد كشور ميزبان طرح مسجد طراز اسام و انقاب اسامي مي شود.  اين 
مسئول ادامه داد: طرح بينات از پايه چهار آغاز مي شود و آموزش هايي نظير قرائت صحيح نماز و احكام را 
از سوي طلبه براي مخاطبان در بر مي گيرد، از امسال اين طرح به صورت هدفمند در قالب فعاليت هايي 
چون تصحيح نماز، حفظ قرآن، تفسير، شرح دعا براي طلبه تعريف شده است؛ آمار و عملكرد امسال طاب 
طرح بينات نسبت به سال هاي گذشته مطلوب شده است.  اين مسئول ادامه داد: در حال حاضر ۵00دوره 
آموزشي در حوزه تبليغ طراحي شده و در حال اجراست و در مهارت خانه طاب، حدود 300 طرح اجرا 
مي شود كه ۷۴ هزار طلبه از اين برنامه هاي آموزشي به  صورت داوطلبانه استفاده مي كنند.  مانوري با 
اشاره به تعريف 3۷محور همكاري در قالب برنامه پنج  ساله با برش هاي استاني در كميته همكاري هاي 
حوزه و آموزش و پرورش گفت: تا پايان سال ۱۴00، ۴ هزار مدرسه طرح امين در كشور فعال بود كه اين 

آمار امسال به 20 هزار و ۸00 مدرسه رسيده است. 

 ديدار بسيجيان گلستاني 
با خانواده 1286 شهيد

 ساخت 28واحد مسكوني 
در روستاي سيل زده آهنگران به همت بسيج

رزماي�ش ديدار     گلستان
بسيجيان و سپاه 
گلس�تان با ه�زار و ۲۸۶ خانواده ش�هدا به 
صورت متمرکز به مناس�بت هفته بسيج به 

صورت همزمان اجرا مي شود. 
سردار علي ملك شاهكوهي، فرمانده سپاه نينوا 
گلستان با اشاره به ش��اخص ترين برنامه هاي 
هفته بس��يج گف��ت: رزمايش ديدار س��پاه با 
هزارو 2۸۶ خانواده ش��هدا به صورت همزمان 
و متمركز در استان، ديدار بسيجيان به صورت 
حضوري و ويديوي��ي با رهبر معظ��م انقاب 
در پنج آذرماه ك��ه پيش بيني مي كنيم حدود 
۱۵0هزار بس��يجي گلس��تاني چه به صورت 
حضوري و چه ويديويي با ايشان ديدار داشته 
باشند و آزادي 30زنداني غيرعمد در اين هفته 

از جمله برنامه هاي شاخص است. 
وي افزود: يكي از برنامه هاي شاخص اين هفته 
برپايي دهمين بيمارستان تخصصي صحرايي 
در منطقه مرزي اينچه برون بوده كه طي س��ه 
روز بس��يجيان بيش از ۴هزار نف��ر را ويزيت 
كرده و به 30هزار نفر در 2۹روس��تاي بخش 
داش��لي برون خدمات درماني و پزشكي ارائه 

خواهند داد. 
اين مسئول با بيان اينكه در حال حاضر 3هزار 
و 200 گروه جهادي در سامانه اطلس جهادي 

از اقشار و گروه هاي مختلف مانند دانشجويي، 
دانش آموزي، زنان، فرهنگيان، طاب، بازاريان 
و غيره سازماندهي شده و ۱۴قرارگاه جهادي 
نيز در حوزه هاي مختلف در گلس��تان فعاليت 
دارند، در تش��ريح فعاليت هاي عمراني بسيج 
در اس��تان اعام كرد: س��اخت و مرمت تعداد 
۶2۵ مس��كن محرومان، احداث مدرسه شش 
كاسه با همكاري قرارگاه پيشرفت و آباداني و 
بسيج سازندگي، آبرساني به ۴32 روستا طبق 
قرارداد و تفاهمنامه با آبفای گلستان در مدت 
30ماه كه از ابتداي امسال تاكنون آبرساني به 

۸0روستاي استان گلستان انجام شده است. 
سردار ملك شاهكوهي افزود: آبرساني به اين 
روس��تاها ش��امل خط انتقال آب، حفر كانال، 
خط ش��بكه، حفر چاه، مخزن آب و ايس��تگاه 
پمپاژ و ش��بكه داخلي مانند نص��ب كنتور در 
منازل بوده است. اجراي ۶ كيلومتر خط انتقال 
آب كش��اورزي با حفر كانال بتني، اجراي ۱3 
كيلومتر خط انتقال آب ش��رب از چشمه هاي 
واقع در كوه ها از جمل��ه فعاليت هاي عمراني 

بسيج در استان گلستان است. 
وي ادام��ه داد: همچنين در اي��ن هفته هزار و 
۸30 س��ري جهيزيه به محروم��ان، 3۱ هزار 
بس��ته لوازم التحرير، 20هزار بسته معيشتي 

تهيه و توزيع شد. 

بسيج سازندگي     مركزي
اس�تان مرکزي 
۲۸واحد مس�كوني در روس�تاي سيل زده 

آهنگران مي سازد. 
سردار محس��ن كريمي، فرمانده س��پاه روح اهلل 
استان مركزي در آيين بازديد از گروه هاي جهادي 
مستقر در روستاي آهنگران با اشاره به اينكه بسيج 
در عرصه هاي مختلف»م��ا مي توانيم« را محقق 
كرده است، افزود: بس��يج در ميدان هاي جهاد و 
خدمت به مردم مشغول فعاليت است و قوي شدن 
در ابعاد مختلف مهم ترين منطق بس��يج در گام 
دوم انقاب به ش��مار م��ي رود.  وي با بيان اينكه 
سرزمين رشد بس��يج، ميدان جهاد است، ادامه 
داد: جمهوري اس��امي ايران با تكيه بر فرهنگ 
بسيجي و جهادي هميشه پيروزميدان هاي نبرد 
اس��ت، بنابراين بس��يجي عمل كردن و جهادي 
رفتاركردن رمز موفقيت ملت در گام دوم انقاب 
است.  اين مسئول با بيان اينكه بسيج نمايشگاه 
ظرفيت هاي عظيم ملت عاشورايي ايران و نمايانگر 
تمام فضيلت ه��اي انقابي اس��ت، تصريح كرد: 
بس��يج با الگوي عاشورايي توانس��ته بسياري از 
جوانان و نوجوانان را براي خدمت به مردم و دفاع از 
ارزش هاي اسامي پاي كار بياورد.  سردار كريمي با 
اشاره به اينكه گروه هاي جهادي با فرهنگ و روحيه 
بسيجي پيشگام در امر محروميت زدايي اند، افزود: 

امروز جوانان و نوجوانان بسياري در قالب گروه هاي 
جهادي نقش آفريني مي كنن��د و از رويش هاي 
انقاب به شمار مي روند.  وي تصريح كرد: در سطح 
استان مركزي بيش از هزار و 300 گروه جهادي 
به صورت تخصص��ي در جهت خدمت رس��اني 
به مردم و محرومان مش��غول فعاليت هس��تند، 
همچنين فعاليت هاي متعددي از اقشار مختلف 
بس��يج كارگران، دانش��جويان و دانش آموزان با 
انگيزه مشاهده مي ش��ود.  فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي، ساخت مس��كن براي محرومان 
را از عرصه هاي مهم  فعاليت جهادگران برشمرد 
و گفت: گروه هاي جهادي در س��يل آهنگران از 
ابتداي وقوع سيل در اين روستا حضوری پررنگ 
داش��تند و به ارائه خدمات تخصصي  پرداختند 
كه در اين ميان گروه هاي جهادي ش��ركت هاي 
صنعتي با ساخت و نصب اسكلت هاي ساختمان ها 
در اين روستا خدمات بسيار ارزنده اي را به مردم 
سيل زده ارائه كردند.  سردار كريمي در ارتباط با 
تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده در روستاي 
آهنگران خاطرنش��ان كرد: جهادگران بسيجي 
در عرصه هاي مختل��ف در روس��تاي آهنگران 
نقش آفريني داشتند كه يكي از اقدامات ساخت 
تعداد 2۸واحد مسكوني توسط بسيج سازندگي 
اس��ت كه تعدادي از واحدها پيشرفت هاي قابل 

ماحظه اي داشته است.

 زلزله زدگان خوي 
نگران دريافت تسهيالت نباشند

 در سفر وزير کشور به آذربايجان غربي 
پايانه مرزي رازي فعاليت خود را آغاز کرد

آخرين روز هفته گذشته بود که در سفري سرزده وزير کشور با هدف 
بررسي وضعيت مناطق زلزله زده خوي و افتتاح چند طرح عمراني 
به آذربايجان غربي رفت.  در اين س�فر، احمد وحيدي با احساس 
رضايت از ميزان پيشرفت کار در مناطق زلزله زده، به مردم خوي 
اطمينان داد مطلقًا نگران دريافت تس�هيالت بازسازي خانه هاي 
خود نباشند. وي همچنين از خط ريلي رازي خوي که از اصلي ترين 
مسيرهاي ترانزيتي به اروپا محسوب مي شود، بازديد و از نزديك 
در جريان مش�كالت قرار گرف�ت. افتتاح چندپ�روژه عمراني در 
اروميه هم از ديگر اقدامات وزير کشور در سفرش به اين منطقه بود. 

    
پنج شنبه گذشته وزير كشور براي اطاع از اينكه در مناطق زلزله زده 
خوي چه مي گذرد و با آغاز فصل س��رما زلزله زدگان در چه وضعيتي 
هس��تند، به صورت س��رزده وارد فرودگاه ش��هيد باك��ري اروميه در 

آذربايجان غربي شد. 
با اينكه قرار بود، احمد وحيدي از م��رز و پايانه هاي مرزي آذربايجان 
غربي بازديد و چند طرح عمراني را افتتاح كن��د، اما اولويتش را روي 
مناطق زلزله زده خوي گذاشت و به اتفاق هيئت همراه قبل از هر چيز 
براي رسيدگي به وضعيت خانه هاي در حال احداث در مناطق زلزله زده 

به اين شهرستان رفت. 
وزير كشور در بازديد از مناطق زلزله زده خوي روند بازسازي خانه هاي 
تخريب شده را بس��يار مطلوب ارزيابي كرد و گفت: »با توجه به حجم 
خسارت وارد شده به خانه ها و محل هاي نگهداري دام در اين روستاها 
به همت استاندار و ديگر مسئوالن اس��تان و شهرستان و نيز اعتبارات 
اختصاص يافته از سوي دولت، بنياد مستضعفان و بنياد مسكن روند 

بازسازي از سرعت خوب برخوردار است.«
وي در خصوص شرايط اختصاص تسهيات براي بازسازي خانه هاي 
روستايي تصريح كرد: »اعتبارات اختصاص يافته از سوي دولت به مردم 
پرداخت شده و مابقي نيز در مراحل پرداخت است و مردم مطلقاً نگران 

دريافت تسهيات بازسازي خانه هاي خود در اين مناطق نباشند.«
اين مسئول با اشاره به اتمام مراحل بازسازي بسياري از خانه ها و ساخت 
سقف آنها گفت: »خوشبختانه مردم منتظر دريافت تسهيات نماندند 
و با مصالحي كه در ابتداي اين سانحه در اختيار آنها قرار گرفت، پاي كار 
آمدند. اميدواريم بر اساس گزارش��ي كه مسئوالن استان و شهرستان 
ارائه دادند، مراحل ساخت بسياري از اين خانه ها تا آغاز فصل زمستان 

به اتمام برسد و مابقي نيز تا پايان سال قابل سكونت باشند.«
وزير كشور حجم خسارات زلزله ۱3مهر امس��ال در اين منطقه را باال 
عنوان كرد و افزود: »نياز به تخريب و بازسازي بيش از هزار و ۱00 واحد، 
نياز به تعمير افزون بر ۴ هزار واحد مسكوني و همچنين بيش از ۵00 
واحد دامي رقم قابل توجهي بود كه البته كار بسيار خوبي براي بهبود 

وضعيت منطقه صورت گرفته است.«
وحيدي گفت: »تقريباً ساخت و س��از در همه اين واحدها شروع شده، 
برخي به سقف رسيده و س��قف برخي واحدها نيز ساخته شده است. 
اميدواريم تا قبل از پايان سال براس��اس گزارشي كه ارائه شد، كل كار 

بازسازي به اتمام برسد.«
   بازگشايي دوباره خط مسافربري

بازديد از راه آهن رازي -  خوي هم در برنامه وزير كشور قرار داشت كه 
بعد از بررس��ي آخرين وضعيت باري و ترانزيتي اين ايستگاه، دستور 
بازگشايي دوباره خط مسافربري كه از سال ۹۸ بسته شده بود را صادر 
كرد،  البته در حال حاضر نبود واگن مس��افربري بزرگ ترين مش��كل 
خط تبريز به وان اس��ت كه در ص��ورت تأمين واگن اي��ن خط دوباره 
بازگشايي خواهد شد.  فعاليت ساختمان پايانه مرزي رازي خوي هم 
براي آذربايجان غربي ها بسيار مهم اس��ت كه مي تواند كمك بزرگي 
براي حركت چرخ هاي اقتصاد در اين منطقه باشد؛ اتفاقي كه با حضور 
وزير كشور رخ داد و از همان روز ساختمان باري و مسافري اين پايانه به 

صورت غيررسمي كار خود را آغاز كرد. 
الزم به ذكر اس��ت، مرز رازي با تردد س��االنه نزديك ي��ك ميليون و 
300هزار نفر پرترددترين مرز زميني كشور است.  براي ساخت مجموعه 
پايانه مرزي خوي كه از سال ۹۷ شروع و در زميني به مساحت ۱۸هزار 

مترمربع احداث شده، 220 ميليارد تومان هزينه شده است. 
وحيدي در بازديد از اين پايانه دس��تور صريح براي رفع مشكات تردد 
ترانزيت باري كه در حاضر متوقف ش��ده اس��ت را صادر كرد.  س��االنه 
2۴0هزار تن ترانزيت باري و صادرات عبوري 2۵0 هزار تن از اين ايستگاه 

انجام مي شود كه در هشت ماه گذشته ۸۸ درصد افزايش داشته است. 
   تأمين آب پايدار کوي ساالر 

اتفاق خوبي كه در زمان حضور وزير كشور در اروميه افتاد، به بهره برداري 
رسيدن طرح تأمين آب پايدار منطقه كم برخوردار كوي ساالر اين شهر 
بود.  مدتي بود كه اجراي طرح تأمين آب پايدار مناطق شهيد قلي پور، 
كوي دين پرست، كوي ساالر و كوي الله كه از مناطق ضعيف اروميه به 
شمار مي آيند، آغاز و حاال با افتتاح آن مردم اين مناطق شاهد رفع يكي 

از بزرگ ترين نيازهاي شان هستند. 
براي اجراي اين خط انتقال كه به طول 2300 متر است، اعتباري بالغ بر 
۸3 ميليارد ريال هزينه شده است.  با بهره برداري از اين خط انتقال، آب 

پايدار براي 2۵هزار نفر از ساكنان اين منطقه تأمين شد. 
اين طرح از مصوبات ش��نبه هاي محروميت زدايي اس��ت كه با دستور 
استاندار آذربايجان غربي در مدت سه ماه اجرا و به بهره برداري رسيد. 

در ادامه حضور وزير كش��ور در اروميه دو طرح آموزش��ي و يك طرح 
خدمات��ي ني��ز در مناطق كم برخ��وردار مرك��ز آذربايج��ان غربي به 
بهره برداري رسيد.  براي احداث مدرسه ۱2كاسه متوسطه دخترانه 
شهيدان باكري 20ميليارد تومان از محل اعتبارات استاني هزينه شده 
است.  مدرسه ۱2كاسه ابتدايي دخترانه غدير هم از محل اعتبار پروژه 
بازآفريني از سوی اداره كل راه و شهرسازي با اعتبار ۱۷ ميليارد تومان 

احداث شده است. 
با بهره برداري از اين دو مدرس��ه كه جمعيتي بالغ بر ۴هزار و ۵00 نفر 
را در محله كوي الله اروميه پوش��ش مي دهد، مش��كل كمبود فضاي 

آموزشي در يكي از مناطق كم برخوردار اروميه رفع شد. 
مديركل آموزش و پرورش آذربايجان غربي در آيين بهره برداري از اين 
طرح هاي آموزشي گفت: »اين دو مدرسه هر كدام ۱2 كاس دارند و 
شامل يك مدرسه ابتدايي به نام غدير و يك مدرسه مقطع متوسطه به 
نام شهيدان باكري است.« جواد جنگي با بيان اينكه آذربايجان غربي 
در سرانه فضاي آموزش��ي از جايگاه خوبي برخوردار نيست، ادامه داد: 
»هم اكنون سرانه فضاي آموزشي به ازاي هر دانش آموز در اين استان 

۴/۱ است، ولي سرانه ميانگين كشوري ۵/22 است.«

 تالش ۴7 تسهيل گر بركت
 براي ايجاد 2۴ هزار شغل جديد در فارس

۴7 مجري و تس�هيل گر بنياد برکت س�تاد اجرايي فرمان امام به 
دنبال ايجاد ۸هزار طرح اش�تغال جديد در استان فارس هستند. 
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت با اعام اينكه براي ايجاد 
طرح هاي اشتغالزا ۴۷ نفر از مجريان و تسهيل گران اين بنياد در استان 
فارس فعاليت مي كنند، گفت: تا پايان سال جاري ۸ هزار طرح اشتغال 
اجتماع محور جديد با ظرفيت 2۴هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم در 
مناطق روستايي و محروم اين استان اجرا مي شود.  مرتضي نيازي گفت: 
اين ۸هزار طرح اشتغالزايي اجتماع محور بر اساس برنامه و فوق برنامه 
بنياد بركت فقط براي س��ال ۱۴0۱ اس��تان فارس تعريف و عملياتي 
مي ش��ود.  به گفته معاون توسعه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت، 
2۹شهرس��تان و بيش از ۵00 روستا در اس��تان فارس تحت پوشش 

اقدامات اين بنياد در حوزه اشتغالزايي اجتماع  محور قرار دارند. 
وي درباره اقدامات كلي بنياد بركت در حوزه اشتغالزايي در استان فارس 
تصريح كرد: تا به امروز بيش از ۱0 هزار طرح اشتغال اجتماع محور در 
مناطق محروم استان به بهره برداري رسيده كه ايجاد فرصت هاي كسب 
و كار براي 30 هزار نفر را به دنبال داشته اس��ت.  نيازي ادامه داد: اين 
۱0هزار طرح اشتغال با حجم كل سرمايه گذاري ۱2هزار ميليارد ريال 
و با تاش ۴۷مجري و تس��هيل گر بنياد بركت به بهره برداري رسيده 
است.  معاون توس��عه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت خاطرنشان 
كرد: عمده طرح هاي اشتغال ايجاد شده در استان فارس به رسته هاي 
كش��اورزي، دام پ��روري، صنايع دس��تي و خدمات عموم��ي مربوط 
مي شود.  وي بيان كرد: ۴۴درصد طرح هاي اش��تغال راه اندازي شده 
در مناطق كم برخوردار اس��تان فارس به بان��وان كارآفرين اختصاص 
دارد. همچنين  هزار طرح هم متعلق به اقش��ار ويژه اجتماعي از جمله 
معلوالن و زنان سرپرست خانوار است.  نيازي تأكيد كرد: بنياد بركت 
با هدف محروميت زدايي، توانمندس��ازي اقتصادي و برقراري عدالت 
اجتماعي، اقدام به راه  اندازي نهضت اش��تغالزايي در مناطق محروم و 
كم برخوردار كشور كرده است.  معاون توس��عه اشتغال اجتماع محور 
بنياد بركت در تش��ريح اقدامات صورت گرفته تا به ام��روز بيان كرد: 
تاكنون 2۱۸هزار طرح اشتغال اجتماع محور با ظرفيت اشتغال ۶۵0 
هزار نفر و با حجم كل سرمايه گذاري 2۵0هزار ميليارد ريال در مناطق 
محروم و روستايي كشور راه اندازي شده است.  نيازي خاطرنشان كرد: 
نزديك به  هزار مجري و تس��هيل گر بنياد برك��ت در ۱۱ هزار و ۵00 
روستا و ۴0۵شهرستان در 3۱استان كشور مشغول به خدمات دهي به 

متقاضيان اشتغال هستند. 

 كارخانه بازيافت هواپيما 
در همدان ايجاد مي شود

در ديدار اس�تاندار هم�دان با معاون     همدان
توس�عه مديري�ت و برنامه ري�زي 
راهبردي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 
احداث کارخانه بازيافت هواپيما در همدان نهايي شده و عمليات 

اجرايي آن طبق زمانبندي آغاز خواهد شد. 
عليرضا قاس��مي فرزاد، اس��تاندار همدان در مورد ديدار با س��ردار رضا 
طايي نيك، مع��اون حقوقي و معاون توس��عه مديري��ت و برنامه ريزي 
راهبردي و امور مجلس وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح كه با 
حضور برخي مديران و شركت هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه برگزار شد، 
گفت: اين جلسه در راستاي همكاري مشترك بين مجموعه استان همدان 
و بخش هاي مختلف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح برگزار شده 
است.  وي ادامه داد: از سياس��ت هاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح انعقاد قرارداد و تفاهمنامه با دانشگاه هاي خارج از پايتخت است كه 
اين اقدام براي نخستين بار در كشور، با دانشگاه هاي همدان شروع خواهد 
شد. همچنين همكاري در حوزه هاي تأمين آب، فعاليت و سرمايه گذاري 
در زمينه معادن استان، مورد بحث و بررسي كارشناسان قرار گرفت.  اين 
مس��ئول در ادامه با بيان اينكه كارخانه بازيافت هواپيما و اسقاط آن، در 
اين جلسه نهايي شد، اظهار كرد: قرار است كه مجموعه اراضي همجوار 
با فرودگاه براي انجام اين پروژه مورد بررسي و اقدام نهايي قرار گيرد.  به 
گفته استاندار همدان، در زمينه زيرس��اخت و راهسازي توافقات خوبي 
صورت گرفت كه يكي از آنها انجام و تكميل دو پروژه نيمه تمام آورزمان 
به نهاوند و ماير به نهاوند است كه س��ال ها به علت عدم تدبير مديريت 
به نتيجه نرسيده بود.  استاندار همدان با تأكيد بر اينكه چهار باندكردن 
مسير همدان به غار عليصدر يكي از اقداماتي است كه در حوزه گردشگري 
و زيرساخت براي استان حائز اهميت اس��ت كه وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح از انجام و اجراي آن استقبال مي كند، عنوان كرد: از فصول 
مشترك همكاري مجموعه اس��تان و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح، احداث هتل ها، مراكز اقامتي و گردشگري در مجموعه غار عليصدر 

است كه توافقاتي در اين زمينه نيز صورت گرفته است.

 تكميل پروژه هاي فاضالب
 با همكاری قرار گاه خاتم االنبيا)ص (

تفاهمنام�ه تكميل پروژه هاي فاضالب ش�ش ش�هر گيالن 
بي�ن ش�رکت مهندس�ي آب و فاضالب کش�ور و ق�رارگاه 

خاتم االنبيا)ص( منعقد شد. 
سردار محمد رستمي، مدير عامل هلدينگ نيروي قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا)ص( گفت:  تفاهمنامه تكميل فاضاب با اعتبار حدود 
۸هزار و ۶00ميليارد تومان براي اجراي فاضاب رشت و پنج شهر 
استان ظرف مدت سه س��ال بين آبفاي كشور و قرارگاه خاتم االنبيا 
امضا شد كه ۵ هزار ميليارد تومان آن مربوط به طرح فاضاب كشور و 
3 هزار و ۶00 ميليارد تومان مرتبط با اجراي فاضاب پنج شهر ديگر 
استان اس��ت.  وي افزود: اجراي فاضاب رشت كه از سال ۶۹ شروع 
شده، در حال حاضر ۵۶ درصد پيش��رفت فيزيكي دارد و قرار است 
قرارگاه خاتم االنبيا ۴۴ درصد باقيمانده را تكميل كند.  به گفته وي، 
رودسر، آستانه اشرفيه، الهيجان، سياهكل و فومن ازجمله شهرهاي 
استان است كه طبق اين قرارداد صاحب پروژه هاي فاضاب مي شوند.  
اين مسئول ادامه داد: پروژه اي همچون فاضاب رشت كار دشواري 
است و براي تكميل در موعد مقرر بايد در ۷0 نقطه شهر رشت كار كرد.  
اسداهلل عباسي، استاندار گيان هم گفت:  حل مشكل رودخانه مهمي 

چون گوهر رود، زرجوب و تاالب انزلي ۱0سال طول مي كشد.

 اجراي طرح جهش توليد 
در ديمزارهای كشور

در سال زراعي امسال طرح جهش توليد در ديمزارها در ۲۱ استان و 
در مساحت ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار از اراضي کشور اجرا مي شود. 
سعيد اكبري، مدير طرح جهش توليد در ستاد اجرايي فرمان امام 
خميني)ره( در سفر به استان قزوين گفت: اين ستاد محروميت زدايي 
و رسيدگي به نيازهاي اقشار مختلف به ويژه در روستاها را در اولويت 
برنامه هاي خود قرار داده و در اين مسير تاش دارد با همكاري وزارت 
جهاد كشاورزي طرح جهش توليد در ديمزارهاي اراضي كشاورزي 
را اجرا كند.  وي افزود: اين طرح سال ۹۹ با تأكيد ويژه مقام معظم 
رهبري در شش استان در سطح ۶۶0 هزار هكتار آغاز شد كه در سال 
گذشته به ۱۵استان در سطح 2ميليون و ۶00 هزار هكتار افزايش 
يافت.  اين مسئول با بيان اينكه امسال اين طرح در 2۱ استان عملياتي 
مي شود و قرار است ۴ميليون و 200 هزار هكتار از اراضي كشور زير 
پوشش اين طرح قرار گيرند، ادامه داد: ۵ ميليون و ۵00 هزار هكتار 
عرصه ديم و 3ميليون هكتار عرصه آيش در كشور وجود دارد كه بايد 
تاش كنيم اراضي آيش را فعال و زير كشت ببريم.  اكبري از راه اندازي 
صندوق توسعه حمايت از محصوالت ديم خبر داد و افزود: قرار است 
ظرف مدت پنج س��ال منابع اعتباري و تسهياتي براي حمايت از 

كشت در ديمزارها از طريق اين صندوق پرداخت شود.

 باغ موزه  دفاع مقدس بوشهر 
به بهره برداري می رسد

باغ موزه دفاع مقدس اس�تان بوش�هر به زودي تكميل و به 
بهره برداري مي رسد. 

اكبر پوربرات، معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي اس��تانداري 
بوشهر در جلسه ساخت طرح باغ موزه دفاع مقدس استان با اشاره 
به ضرورت حفاظت از آثار دفاع مقدس براي نسل هاي آينده گفت: 
عمليات اجرايي باغ موزه دفاع مقدس اين استان كه از سال ۹3 در 
زميني به مساحت 3 هكتار و زيربناي ۵ هزار متر مربع آغاز شد، 

به زودي به بهره برداري مي رسد. 
وي هدف ساخت باغ موزه دفاع مقدس را نمايش حقايق هشت 
سال جنگ تحميلي و آش��نايي نس��ل هايي كه جنگ را لمس 
نكرده اند، عنوان كرد و ادامه داد: همه دستگاه ها بايد براي احداث 
اين موزه همكاري الزم را داش��ته باش��ند تا كارماندگاري براي 

حفاظت از آثار دفاع مقدس در استان صورت گرفته باشد. 
عليرضا غريبي، مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
بوشهر نيز گفت: از سال گذش��ته تاكنون ۷ميلياردتومان اعتبار 
از محل اعتبارات ملي براي ساخت باغ موزه دفاع مقدس استان 
اختصاص يافته است.  وي افزود: اين موزه مي تواند جايگاه ويژه 

استان را در دوران دفاع مقدس به خوبي معرفي كند. 

    بوشهر     قزوین    گيالن

آغاز  رزمايش جهادگران فاطمي2 در بهاباد
۳۴ گ���روه     یزد
ب�ه  جه�ادي 
ظرفيت ۵۱۰ جهادگر در رزمايش جهادگران 
فاطم�ي۲ در س�طح شهرس�تان بهاباد به 

فعاليت جهادي مشغول هستند. 
سرگرد پاس��دار محمدرضا قاس��مي بهابادي، 
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج بهاباد در مراسم 
آغاز دومي��ن رزماي��ش جهادگ��ران فاطمي 
بسيجيان جهادگر با بيان حضور3۴گروه جهادي 
به ظرفيت ۵۱0 جهادگر افزود: اين رزمايش در ۱2عرصه فرهنگي، آموزش��ي، خدمات رساني، كمك 
مؤمنانه، مسكن محرومان و غيره فعاليت اجرا مي شود.  وي ادامه داد: از اين گروه ها تعداد ۱۵0بسيجي در 
محله محمدآباد و 3۶0 جهادگر ديگر در سطح شهرستان فعاليت مي كنند.  اين مسئول تصريح كرد: در 
اجراي اين رزمايش تعداد ۵0 بسته كمك معيشتي توسط خيران تهيه شده كه با همت گروه هاي جهادي 
بين نيازمندان و اقشار آسيب پذير و افرادي كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نباشند، توزيع خواهد 
شد.  قاسمي با بيان اينكه در اين رزمايش دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان نيز با گروه هاي جهادي 
هم افزايي و همكاري مي كنند، تصريح كرد: رزمايش جهادگران فاطمي به دنبال گفتمان سازي جهادي، 
خدمات رساني به محرومان و نمايش ظرفيت ها و قابليت هاي گروه هاي جهادي است.  وي خاطرنشان 
كرد: رزمايش جهادگران فاطمي 2 متمركز در منطقه محمدآباد بهاباد كه ارائه امورات فرهنگي، ورزشي، 
ديدار با خانواده هاي معزز شهدا، حضور تيم پزشكي، برگزاري كارگاه هاي مشاوره تغذيه، توزيع بسته هاي 

معيشتي، مرمت و بازسازي برخي از منازل مسكوني افراد نيازمند معرفي شده در دستور كار قرار دارد.
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شـركت گاز اسـتان اردبيل در نظر دارد به صورت مناقصه 
پروژه گازرساني به روستاهاي قاشقاقشالق حاجي علي اكبر، 
قشـالق قره ككيـل حاجي محمـود، قشـالق فرهنـگ 
حاجي اختيار و... از توابع شهرسـتان بيله سـوار را مطابق 
مشخصات فني و استانداردهاي شـركت ملي گاز ايران از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار و 

به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.
الف) احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به قطر 63 ميليمتر و به طول 16800 متر.

ب ) احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به قطر 90 ميليمتر و به طول 4250 متر.
ج ) احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به قطر 125 ميليمتر و به طول 1044 متر.

د ) احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به قطر 160 ميليمتر و به طول 22872 متر.
بدين منظور از كليه شركت ها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت 
خالي انجام كار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تأييد صالحيت در رشته تأسيسات 
و تجهيزات با پايه 5 ثبت شـده در سامانه سـاجار به همراه گواهينامه تأييد صالحيت 
ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ضمن واريز مبلغ 350/000 
 IR 100100004001118104021127 ريال (سـيصد و پنجاه هزار ريال) به حسـاب شـبا
تمركز وجوه درآمد شـركت هاي دولتي- شـركت گاز اسـتان اردبيل با شناسه واريز 
307118175292600841271000000000 از بابت خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه تا ارائه اسناد ارزيابي 
كيفي و اسناد مناقصه و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
   پيشنهادهايي كه در سامانه سـتاد ثبت نشده باشـند فاقد اعتبار بوده و غير قابل 

بررسي مي باشند.
   توجه 1: در اجراي ماده 3 قانون حداكثر اسـتفاده از توان فني و مهندسي توليدي و 

صنعتي و اجرايي كشور رعايت بخشنامه شـماره 106/287206-1381/10/14 معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

   توجه 2: كارفرما پس از بررسي مدارك و اسـناد ارزيابي كيفي از مناقصه گران واجد 
شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب كرده باشند نسبت به بازگشايي ساير اسناد مناقصه 

اقدام و پاكت هاي ساير شركت كنندگان ناگشوده خواهد شد.
   تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي 
موضوع بندهاي (الـف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آيين نامه تضمين معامالت 

دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 بوده باشد.
1- مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سـپرده شركت در فرآيند ارجاع 
كار به مبلغ 4/210/000/000 ريال ( چهار ميليارد و دويست و ده ميليون ريال) به صورت 
ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد 
باشد و يا واريز به حساب شبا IR 320100004001118106376958 تمركز وجوه سپرده 

- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 944118175292600929999000000000 
2- تاريخ شـروع فروش به طور همزمان اسـناد ارزيابي كيفي و سـاير اسناد مناقصه 

(پيشنهادات): شنبه مورخ 1401/9/12 از ساعت 8/00 
3- تاريخ پايـان فروش به طور همزمان اسـناد ارزيابي كيفي و سـاير اسـناد مناقصه 

(پيشنهادات): چهارشنبه مورخ 1401/9/16 قبل از ساعت 19/00
4- تاريخ تسليم به طور همزمان اسناد ارزيابي كيفي و ساير اسناد مناقصه (پيشنهادات): 

يك شنبه مورخ 1401/10/4 قبل از ساعت 12/30 
5- تاريخ بازگشايي پاكات اسناد ارزيابي كيفي: دوشنبه مورخ 1401/10/5 ساعت 8/30 

در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .
   ضمناً آگهي فوق در شـبكه اطالع رساني نفت و انرژي «شـانا» در قسمت مناقصه و 
مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR و شبكه اطالع رساني شركت گاز استان اردبيل 

به آدرس WWW.NIGC-AR.IR درج گرديده است .
   تلفن تماس: 33743782 – 045 

    روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
شماره 823-1401-029

شناسه آگهى: 1414418

شركت ملى گاز ايران
شركتگازاستان اردبيل

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: 53132025 
شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت: 1401,5991

نوبت   اول   

 برگزاري يادواره 2۳۰ شهيد رسانه كشور
و 2۵ شهيد مازندران


