
سجاد مرسلي

ب�ه همت بس�يج      لرستان
سازندگي لرستان 
۷۰ كيلومتر كانال كشاورزي در استان ساخته شد. 
سرهنگ احس��ان جهانبخش مس��ئول بسيج 
سازندگي لرستان حاشيه مراس��م افتتاح كانال 
آب بر روستاي حيدرآباد شهرستان سلسله گفت: 
در سال ۹۹ و ۱۴۰۰، نزديك به ۱۵ ميليارد تومان 
اعتبار از س��وي دولت براي احداث ۱۵ كيلومتر 
كانال كش��اورزي براي اس��تان اختصاص پيدا 
كرده اس��ت.  وي با بيان اينكه صرفه جويي مالي 
در اج��راي پروژه ها يك��ي از اولويت ه��ا بوده كه 
رعايت كيفيت نيز در اجراي پروژه ها مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت، افزود: اين در حالي اس��ت كه 
با همين اعتبار، ۷۰ كيلومتر كانال كش��اورزي را 
طي دو سال اجرايي و تحويل مردم استان داديم.  
اين مسئول ادامه داد: ۴۲۵ ميليارد اعتبار پروژه 

جهاد آبرساني سپاه لرستان است كه اين پروژه به 
طول ۵۳۵ كيلومتر ش��بكه توزيع و خط انتقال، 
۱۰حلقه چاه و ۶۱ مخزن در سطح استان عملياتي 
مي شود.  جهانبخش گفت: بخشي از اين پروژه در 
سلسله بوده و طول مسير آن ۴۳ كيلومتر است كه 
تاكنون شش كيلومتر آن انجام شده است.  وي با 
بيان اينكه يكي ديگر از عرصه هاي خدمت بسيج 
سازندگي در لرس��تان ساخت مسكن محرومان 
است، گفت: در اين راس��تا طي سنوات قبل ۳۰ 
واحد در اين شهرستان ساخته شده و چهار واحد 
ابالغ شده است.  مسئول بسيج سازندگي لرستان 
تصريح كرد: ۵۴ صندوق هاي قرض الحس��نه در 
سلسله وجود دارد كه موجودي اين صندوق ها يك 
ميليارد تومان بود و سال گذشته ۳ ميليارد تومان از 
بسيج سازندگي سپاه حضرت ابوالفضل)ع( به اين 

شهرستان تخصيص داده شده است. 

ب�راي  بس�يج      اصفهان
و  كار  ادام�ه 
اجراي بيانيه گام دوم انقالب سند ۱۰ ساله اي 
را تدوين كرده و موارد آن در قالب ۹ قرارگاه 

در استان اصفهان اجرا خواهد شد. 
س��پاه  فرمان��ده  ف��دا  مجتب��ي  س��ردار 
صاحب  الزمان )ع��ج( ب��ا بيان اينك��ه كمك به 
افزايش كارآمدي نظام و حفظ وحدت و انسجام 
ملي از جمله وظايف بسيج است، افزود: فعاليت 
بسيج در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، دفاعي، 
ورزشي، سازندگي و محروميت زدايي چشم گير 
اس��ت.  وي ادامه داد: بس��يج براي ادامه كار و 

اجراي بيانيه گام دوم انقالب سند ۱۰ ساله اي 
را تدوين كرده كه به تأييد رهبر معظم انقالب 
رسيده است و موارد آن در قالب ۹ قرارگاه اجرا 
خواهد شد.  اين مسئول خاطرنشان كرد: براي 
تعالي سازماني بُعد نهادي بس��يج بايد تقويت 
شود و تأكيدات رهبر معظم انقالب در خصوص 
معنويت و روحيه جهادي مورد توجه ويژه قرار 
گيرد. فداء با اشاره به ايجاد قرارگاه هاي مختلف 
در عرصه هاي گوناگون گفت: بس��يج در تالش 
براي كمك به دولت در راس��تاي تحقق جامعه 
اس��المي اس��ت، از اين رو ترويج سبك زندگي 
ايراني و اسالمي و قطع وابستگي، ايجاد اشتغال 
و كمك به دولت از ديگر مأموريت هايي است كه 
بسيج بر عهده دارد.  وي تصريح كرد: شهرداري 
به عنوان يكي از دستگاه هاي مهم نقش و ارتباط 
مؤثري با مردم دارد و رضايت مندي مردم مرتبط 
با عملكرد اين دستگاه است، اين نويد را مي دهم 
كه در س��پاه صاحب الزمان )عج( استان و همه 
نواحي و بخش ها در ابع��اد مختلف آماده انجام 
هرگونه همكاري با شهرداري اصفهان هستيم. 

اجراي همايش اقتدار بسيجيان در استان مركزي
همايش اقتدار      مركزي
بسيجيان استان 
مركزي همزمان با سراس�ر كش�ور به صورت 
ارتباط تصويري با مقام معظم رهبري در سالن 
پيامبر اعظم)ص( استانداري مركزي برگزار شد. 
ف��رزاد مخلص االئم��ه اس��تاندار مركزي در 
مراسم اقتدار بسيجيان گفت: بسيج دو ركن 
واليتم��داري و ش��هادت طلبي و ي��ك روح 
دارد و بس��يج بر اين دو ركن اس��توار است و 

موفقيت هاي بسيج بر پايه اين دو ركن مهم پايه گذاري شده اس��ت.  وي افزود: در ميانه دهه پنجم 
انقالب اسالمي هستيم يعني چهل واره دوم انقالب را شروع كرديم در حالي كه بسياري از انقالب هاي 
مهم جهان از دهه سوم خود عبور نكردند يا بخش زيادي از توان خود را از دست دادند.  نماينده دولت 
در استان ادامه داد: از ابتداي اسالم و زمان پيامبراعظم)ص( جز انقالب اسالمي، نظام اسالمي و حتي 
انقالب هاي غير ديني از دهه سوم خود عبور نكردند و لذا مي توان گفت انقالب اسالمي معجزه قرن و 
تاريخ است.  مخلص االئمه گفت: هيچ اصولي نمي تواند به راحتي اين مرز را جابه جا كند و نظام حقوق 

بين الملل نيز از اين مهم دفاع مي كند.

 برگزاري كنگره بين المللي 
ميرزا كوچك خان جنگلي در رشت

 سازماندهي ۱۲۱6 گروه جهادي بوشهر
براي عرصه هاي مختلف

كنگره بين المللي      گيالن
ميرزا كوچك خان 
جنگلي دهم آذرماه به ميزباني رشت برگزار مي شود. 
رضا ثقتي، مديركل ارش��اد اس��المي گيالن، 
با اش��اره به برگزاري كنگ��ره بين المللي ميرزا 
كوچك خان جنگلي در دهم آذرماه به ميزباني 
رش��ت، افزود: وي ش��خصيتي منحصربه فرد 
داشت و رهبري بي مثال بود. يك صد سال پيش 
از ۱۲ كش��ور آزادي خواهان جهان به ايش��ان 
پيوستند تا نهضت او را همراهي كنند كه نشان 
دهنده عظمت قيام ميرزا بود، لذا ظرفيت زيادي 
براي شناساندن ابعاد و ويژگي هاي شخصيتي 

وي وجود دارد.  
وي با بيان اينكه اين كنگره بر همه ابعاد زندگي 
و شخصيت ميرزا به ويژه تبارشناسي و تاريخچه 
نهضت جنگل تمركز دارد، گفت: روحاني بودن 
ميرزا مغفول و مهجور مانده است، در حالي كه 
اين مجاهد عظيم در حوزه نمان��د و به ميدان 

دفاع از اسالم آمد و مبارزه كرد.  
اي��ن مس��ئول ب��ا تأكي��د ب��ر ل��زوم معرفي 
ش��خصيت هايي مانند ميرزا كوچك به ايران و 
جهان، يادآور شد: اجالس��يه پاياني از ساعت 
۹ صبح ف��ردا در ت��االر مركزي رش��ت برگزار 
مي ش��ود و عالوه بر ميهمانان كشوري، شاهد 

ارائه سخنراني هاي علمي درباره نهضت جنگل، 
اهداي جايزه سال ميرزا و رونمايي از تمبر ميرزا 

خواهيم بود.  
ثقتي همچنين از افتت��اح مجتمع فرهنگي و 
هنري س��ردار جنگل پس از يك دهه تعطيلي 
همزمان با يكصدمين س��الگرد شهادت ميرزا 
كوچك خبرداد و افزود: اين مجتمع به عنوان 

تئاتر شهر راه اندازي خواهد شد.  
وي با بيان اينكه ۷۰ عنوان توليدات فرهنگي، 
هنري و رسانه اي در حاش��يه كنگره رونمايي 
خواهد شد، گفت: اميدواريم خروجي اين كنگره 
راه اندازي بني��اد دائمي ميرزا كوچك باش��د، 
نهادي كه بر بازشناسي شخصيت وي و نهضت 
جنگل كار مي كند و در طول سال برنامه هاي 

فرهنگي و پروژه هاي پژوهشي دارد.  
مديركل ارشاد اسالمي گيالن از چاپ بيش از 
۷۰ مقاله رسيده به اين دبيرخانه خبرداد و افزود: 
رونمايي از ۴۰ عنوان كتاب و نشريه تخصصي 
نهضت جنگل از ديگر رهاوردهاي كنگره امسال 
است.  ثقتي ادامه داد: چهار اجالسيه براي اين 
كنگره تعريف كرديم كه شامل تهران به عنوان 
پايتخت سياسي، قم به عنوان پايتخت ديني، 
عراق به عنوان محور مقاومت و رشت به عنوان 

مؤطن ميرزا مي شود. 

ه�زارو ۲۱۶ گروه     بوشهر
جهادي در استان 
بوش�هر در عرصه ه�اي دفاع�ي، امنيت�ي، 
خدمات رساني، محروميت زدايي ساماندهي شدند. 
سردار سرتيپ پاسدار علي رزمجو فرمانده سپاه 
امام صادق)ع( بوشهر با اشاره به شناسايي نقاط 
آسيب پذير اجتماعي، فرهنگي و محروم افزود: 
۱۲۰۰گروه جهادي بسيجي سازمان يافته براي 
خدمات رساني در بخش هاي گوناگون در استان 
فعاليت مي كنند.  وي ادامه داد: از ابتداي امسال 
تاكنون۲۱ ميلياردو۶۰۰ ميلي��ون تومان پروژه 
محروميت زدايي در بوشهراجرا شده است.  اين 
مس��ئول گفت: تحقق بس��يج ده ها ميليوني با 
اولويت بسيج ۸ ميليوني پاي كار، عمل و تحقق 
اهداف بيانيه گام دوم انقالب، مردمي كردن دفاع 
و گفتمان س��ازي انقالب و تقويت بعد سازماني، 
چهار هدف اصلي س��ند راهبري اعتالي بسيج 
است.  رزمجو بسيجيان را مجاهدان في سبيل اهلل 
و گس��ترش حاكميت قانون خداوند متعال در 
جهان اعالم كرد و افزود: تفكر و فرهنگ بسيجي 
در هر نقطه اي از جهان حاكم شود خير و بركت 
مالحظه مي شود.  وي، نقش تربيتي حلقه هاي 
صالحين بس��يج، گفتم��ان انقالب اس��المي، 
فعاليت هاي اجرايي و حركت ه��اي جهادي در 

عمران و آباداني، توليد علم و قدرت را برشمرد و 
افزود: در استان بوشهر بسيجيان در اقشار ۲۰گانه 
نواحي، حوزه ها، پايگاه هاي مقاومت در عرصه هاي 
مختلف اصن��اف، ادارات، نهاده��ا، كارخانجات، 
دانش آموزي، معلمان، اس��اتيد، دانش��جويان و 
ديگر عرصه ها اعم از خواهر و برادر س��ازماندهي 
ش��ده اند.  فرمانده س��پاه امام صادق)ع( استان 
بوشهر حضور بسيج در عرصه هاي دفاعي، امنيتي، 
خدمات رساني، محروميت زدايي، فرهنگي، بالياي 
طبيعي و حوادث غيرمترقبه را مورد اشاره قرارداد 
و تصريح كرد: بسيج در حوادث طبيعي از جمله 
زلزله، س��يل، امنيت داخلي و حريم ايدئولوژي 
انقالب اس��المي، عقيدتي و ارزش هاي انقالب 
نقش مهمي دارد و خاكريز اصلي انقالب اسالمي را 
حفظ كرده است.   رزمجو از سازماندهي و آمادگي 
بسيج براي حضور در عرصه هاي مختلف خبرداد و 
خاطرنشان كرد: بسيج براي اعتالي نظام اسالمي 
ايران در همه عرصه ها حضور فعال دارد و نجات 
بشريت از مطالبات و خواسته هاي بسيج است.  وي 
گردان هاي بسيج امام علي)ع(، بيت المقدس، امام 
حسين)ع( وكوثر را مورد اشاره قرارداد و افزود: اين 
گردان ها در عرصه هاي فرهنگي، امنيتي، دفاعي، 
محروميت زدايي، آموزش��ي، بهداشت و درمان، 

به صورت جهادي خدمات رساني مي كنند.

   قزوين: مريم نورخيز محجوب معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي 
قزوين با اشاره به توزيع داروي بيماران SMA افزود: اين بيماران دو نوع 
داروي خوراكي و تزريقي دريافت مي كنن��د.  وي ادامه داد: بيماران براي 
دريافت داروي تزريقي بايد به داروخانه مركز درماني قدس مراجعه و تزريق 

نيز در همان بيمارستان زير نظر پزشك متخصص انجام خواهد شد. 
   همدان: حجت االسالم احمد فالحي نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شوراي اسالمي گفت: در حال حاضر ۲۶۰ هزار معلم در كشور و 

۴ هزار معلم در استان همدان كم داريم. 
   فارس: مجتبي دهقان پوررئيس سازمان جهاد كش��اورزي فارس گفت: 
پرداخت غرامت به خسارت ديدگان بخش كشاورزي اين استان به ميزان تقريبي 

۵۰۰ ميليارد تومان آغاز و در دستور كار بانك كشاورزي قرار گرفته است. 
   هرمزگان: ايوب رحيمي معاون امور صنايع سازمان صمت هرمزگان 
گفت: ۱۵ واحد صنعتي استان با سرمايه بيش از ۳۴۶ ميليارد ريال از ابتداي 

سال تاكنون به چرخه توليد بازگشتند. 
   خراس�ان رضوي: حس��ين غياثي معاون س��المت و تربيت بدني 
شهرداري مشهد از آغاز بزرگ ترين جشنواره ورزشي بانوان مشهد از ۱۱ آذر 
ماه خبرداد.  وي افزود: برگزاري اين جش��نواره ورزشي در تاريخ ورزش 
مشهد بي سابقه است. بيش از ۱۵۰۰ ورزشكار بانوي مشهدي در ۱۰ رشته 

ورزشي در اين جشنواره درگير مسابقات خواهند شد. 
   زنجان: ايرانه حيدري سرپرس��ت معاونت فرهنگي اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي زنجان گفت: كمبود زيرساخت هاي چاپخانه، كارگاه هاي 
خصوصي، فرسوده و مستهلك بودن ماش��ين آالت بخشي از مشكالت 

صنعت چاپ در استان است. 
   آذربايجان غربي: پيمان آرامون مدي��ركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي آذربايجان غربي از تردد بالغ بر ۲ ميليون و ۳۱۵ هزار مس��افر از 

طريق پايانه هاي مرزي استان در ۸ ماهه نخست سال جاري خبرداد. 
   همدان: كميل خواس��تان فرماندار شهرس��تان درگزين از احداث 
راهدارخانه اين شهرس��تان در س��ال جاري خبرداد و گفت: پيش بيني 
مي شود تا طي ماه هاي آينده اقدامات الزم براي ساخت آن صورت گرفته و 

هر چه سريع تر عمليات عمراني طرح آغاز شود. 
   كرمانشاه: فردين منصوري رئيس اداره مشاوره تربيتي و تحصيلي 
اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانش��اه گفت: بيشترين مراجعات 
به مراكز و هسته هاي مشاوره پيرامون مسائل »تحصيلي« و »رفتاري« 

دانش آموزان است. 
   البرز: رمضانعلي پوررستمي سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي 
سبز شهري شهرداري كرج از تالش براي توزيع عادالنه سرانه فضاي سبز 
در مناطق ده گانه خبر داد.  وي از تكميل عمليات نصب و جانمايي مبلمان 
در پنج پارك محله اي خبرداد و افزود: اين پروژه ها شامل مبلمان پارك ندا، 

شهيد رجايي، الزهرا و حاشيه پرستار در مناطق ۴، ۶ و ۸ است. 
   كردستان: سردار سيدصادق حسيني، فرمانده سپاه بيت المقدس 
كردستان با بيان اينكه به همت اين سپاه و به مناسبت هفته بسيج ۲۰ نفر 
از زندانيان جرائم غيرعمد كردستاني به آغوش خانواده خود بازگشتند، 
افزود: اميدواريم همه جرائم و آسيب هاي اجتماعي به حداقل برسد و كارها 

و اقدامات خوب و خداپسندانه جايگزين آن شود. 
   مركزي: حميد انعامي مديركل راه و شهرسازي استان مركزي گفت: 
سند مالكيت ۳۵ هزارو ۵۱ مترمربع از زمين هاي شهري در قالب ماده ۱۰و 

۱۲ قانون زمين شهري صادر شد.

گوجه كاران دشتي در انتظار تصميم دولت 
براي متضرر نشدن

فصل برداش�ت محص�ول و صحبت هاي مس�ئوالن كه ب�ه افعال 
»ش�ود« و »بش�ود« و... خت�م ش�ده و نش�ان مي ده�د بع�د از 
گذش�ت س�ال ها، هن�وز مش�كالت و گرفتاري هاي كش�اورزان 
در كاش�ت و داش�ت و برداش�ت و نهايت�ًا در ف�روش و عرض�ه 
به ب�ازار همچنان باقي اس�ت. درس�ت مثل گوجه كاران دش�تي 
بوش�هر كه زمان برداش�ت محصولش�ان از راه رس�يده و دوباره 
ب�ا ه�زاران مش�كل از جمل�ه تعرف�ه ص�ادرات روبرو ش�ده اند. 

    
فصل برداش��ت گوجه فرنگي در دشتي بوش��هر از راه رسيده و باز هم 
كشاورزان اين منطقه با مشكالت و گرفتاري هايي روبه رو شده اند كه 
سال هاست آن را مي شناسند و وعده هاي زيادي هم در مورد رفع شان 
شنيده اند.  در اين شهرستان تعداد زيادي از كشاورزان به كشت گوجه 
فرنگي مشغول هستند و با اينكه زحمات زيادي روي زمين هاي شان 
مي كشند اما از وضعيت فروش محصوالت ناراضي هستند و هيچ وقت 

نتوانسته اند، ثمرات تالش شان را ببينند. 
فروش محصول گوجه فرنگي و قيمت پايين آن از مش��كالت اساسي 
كشاورزان اين منطقه است كه در نشس��ت فرماندار دشتي و با فعاالن 
اين عرصه بررسي شد.  البته فرماندار دشتي مثل دهها مدير و رئيس 
و مسئول ديگر با شنيدن دغدغه و مطالبات كشاورزان، قول پي گيري 
و حل مشكالت را داده، اما معلوم نيست اين قول ها كي عملي شوند و 

مبادا دوباره به وعده تبديل شوند. 
يكي از كشاورزان دشتي در مورد مشكالت گوجه كاران به تعرفه اي كه 
اخيراً توس��ط دولت براي صادرات اين محصول وضع شده اشاره كرده 
و معتقد است كه اين تصميم باعث متضرر ش��دن آنان مي شود و بايد 
لغو شود.  كشاورزان اين منطقه بر لزوم حمايت هاي ويژه تأكيد دارند 
و مي گويند، خريد گوجه كيلويي ۶ هزار تومان حتي هزينه كاش��ت و 
برداشت كشاورز را تأمين نمي كند.  ضمن اينكه صادرات و خريد توافقي 
يكي از مهم ترين راهكارها براي حمايت از كشاورزان است و اگر صادرات 
اين محصول انجام شود براي كش��ور نيز ارز آوري خوبي دارد.  احمد 
زارعي يكي از كشاورزان دشتي با اش��اره به دغدغه هايشان مي گويد: 
»دولت حمايت خوبي از كشاورزان نداشته و در اين شرايط بد اقتصادي 
بايد اين تعرفه را حذف كند تا كشاورز بتواند صادرات خود را انجام دهد. 
سؤال ما اين است چرا براي ديگر استان ها كشور تعرفه روي برنج و گندم 

وضع نمي كنند و فقط بوشهر مورد بي مهري قرار مي گيرد.«
در همين رابطه فرماندار دشتي با بيان اينكه دغدغه كشاورزان از هفته 
قبل با حضور نماينده مردم دشتي و تنگس��تان در مجلس پيگيري و 
مطالبات به گوش مسئوالن مرتبط رسانده شده، مي گويد: »درخواست 

ما حذف تعرفه است كه اميدواريم هر چه زودتر تحقق پيدا كند.«
علي بحراني با بي��ان اينكه با پيگيري هاي دولت و نمايندگان اس��تان 
بوشهر تعرفه صادرات محصول گوجه فرنگي به ۶ هزار تومان كاهش پيدا 
كرد، ادامه مي دهد: »شهرستان هاي جنوبي و شمالي از نعمت نفت و 
گاز منفعت مي برند ولي شهرستان دشتي از اين نعمت برخوردار نيست 
و اين در حالي است كه اين مجموعه زمين هاي شهرستان را گرفته و 

هيچ خدماتي ارائه نمي دهند.«

 مشهد قطب پزشكي هسته اي
 و توليد راديو داروي ايران مي شود

با امضاي تفاهمنامه همكاري ميان س�ازمان انرژي اتمي و آستان 
قدس رضوي منطقه ش�مال ش�رق كش�ور به يك�ي از قطب هاي 
پزشكي هس�ته اي و توليد راديو دارو در كش�ور تبديل مي شود. 
محمد اسالمي رئيس س��ازمان انرژي اتمي كه براي امضای تفاهمنامه 
همكاري ميان اين سازمان و آس��تان قدس رضوي به مشهد سفر كرده 
بود با بيان اين كه آس��تان قدس رضوي در بخش س��المت و توليد دارو 
ظرفيت هاي خوبي در اختي��ار دارد، گفت: با توجه ب��ه اين تفاهمنامه 
همكاري منطقه شمال شرق كشور به يكي از قطب هاي پزشكي هسته اي 
و توليد راديو دارو تبديل مي ش��ود. ضمن اينكه آس��تان قدس رضوي 
فعاليت هاي ارزشمندي را در حوزه هاي صنعتي، توليدي و فناوري هاي 
نوين انجام داده است.  وي با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوري 
اسالمي ايران بيان كرد: با توجه به افق ۲۰ ساله كشور كه امسال توسط 
رئيس جمهور در ۲۰ فروردين اعالم شد، پزشكي هسته اي توسعه داده 
خواهد ش��د.  قائم مقام آس��تان قدس رضوي نيز در مراس��م امضا اين 
تفاهمنامه اظهار كرد: از مطالبات جدي توليت محترم، برنامه هاي تحولي 
و افزايش بهره وري در مجموعه آستان مي باش��د كه اين مهم از طريق 
استفاده از ظرفيت هاي شركت هاي دانش بنيان قابل انجام است كه چند 
سالي است آستان در اين زمينه ورود جدي دارد و سازمان انرژي اتمي نيز 
در عرصه دانشي، پيشرفت هاي خوبي را در كشاورزي، اكتشافات معدني، 
دارويي و پزشكي هس��ته اي دارد. و با آغاز اين همكاري از دانش موجود 
در اين سازمان براي افزايش بهره وري همه مجموعه هاي مرتبط و رفع 
مشكالت مردم در حوزه پزشكي اس��تفاده خواهد شد.  مالك رحمتي، 
افزود: در زمينه پزشكي هس��ته اي و توليد راديو دارو، و ساير داروهاي 
خاص سرمايه گذاري هاي مطلوبي انجام شده كه با توجه به نياز كشور 
و توسعه گس��تره و عمق دانش فني، نيازمند به روزرساني آنها هستيم، 
تا عالوه  بر ارتقای ظرفيت توليد، داروهاي جديدي نيز به چرخه توليد 
اضافه ش��ود.  وي ادامه داد: همچنين در حوزه پزشكي هسته اي شاهد 
تحولي در سازمان انرژي اتمي هس��تيم كه در اين راستا اقداماتي براي 
خدمت رساني به مردم در نظر گرفته ش��ده است.  رحمتي، پايه گذاري 
كش��اورزي دانش بنيان را نيز يكي از اقدامات ارزش��مند اي��ن نهاد در 
سال هاي اخير دانست و تصريح كرد: اين مهم يكي از اولويت هاي اساسي 
آستان قدس رضوي را به خود اختصاص داده اس��ت. و امروزه در زمينه 
كاهش مصرف آب و افزايش بهره وري آن در مزارع، اصالح الگوي كشت 
و توليد بذرهاي دانش پايه و ايجاد باغ هاي مكانيزه پسته و گردو كارهاي 
خوبي انجام گرفته كه با شروع اين همكاري سرآغاز حركت بزرگي است 
كه اميدواريم با اين تفاهمنامه اين توسعه ها سرعت رشد بيشتري را داشته 
باشند. قائم مقام آستان قدس رضوي افزود: معتقديم دانش و تجربه بسيار 
خوبي در سازمان انرژي اتمي نهفته است و امروز با امضای اين تفاهمنامه، 
مش��اركت جديدي نيز براي بهب��ود محصوالت كش��اورزي و مقابله با 

آفت هاي مشكل زا با آخرين دانش و فناوري روز شروع مي شود. 

آزادي 63 مددجوي زنداني به همت سپاه ثاراهلل
همزمان با هفته     كرمان
مقاوم�ت ۶۳ 
مددجوی  جرائم غيرعمد زنداني در كرمان 

آزاد مي شوند. 
سردار محمدعلي نظري فرمانده سپاه ثاراهلل 
كرم��ان در مراس��م جش��ن آزادي ۲۱ نفر از 
مددجويان گفت: س��ال قبل توانستيم تعداد 
۳۷۰ نف��ر مددج��و را آزاد كني��م و از ابتداي 
سال جاري نيز ۴۷ نفر آزاد ش��ده اند و اكنون 
نيز ۲۱ مددجو را آزاد خواهيم كرد.  وي افزود: مبلغ ۴ ميلياردو ۷۵۰ ميليون تومان بايد براي آزادي 
اين تعداد زنداني جمع آوري مي ش��د كه از اين مبلغ، ۲ ميلياردو ۵۷۳ ميليون تومان از طريق صلح 
و سازش جمع آوري شده اس��ت.  اين مسئول با اش��اره به اينكه ۴۰۰ ميليون تومان توسط سازمان 
بسيج حقوق دانان، خيرين و بسيجيان جمع آوري شده است، ادامه داد: كرمان در عرصه آزادسازي 
زندانيان پيشتاز است و از سال ۱۳۸۸ در اين زمينه اقدام كرده و تاكنون ۴ هزارو ۲۰۰ نفر از زندانيان 
با جمع آوري مبلغ بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان توانسته اند از بند آزاد شوند.  وي ادامه داد: در نظر داريم 

در هفته مقاومت زمينه آزاد سازي ۶۳ مددجوی جرائم غيرعمد را فراهم كنيم. 
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شركت گاز استان كردستان (مناقصه گزار) در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي  پروژه ذيل 
را طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار نمايد.

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:  شركت گاز  استان كردستان  واقع در:  سنندج- ميدان جهاد - ساختمان مركزي شركت گاز استان كردستان
2- موضوع مناقصه:

 فراخوان ارزيابى كيفى (شماره 2-1401) جهت برگزاري يك مورد مناقصه عمومي
 گازرسانى به مناطق مختلف در سطح شهرستان حاجى آباد استان هرمزگان

شناسه آگهى: 1415944

3- پيمانكاراني كه داراي شرايط الزم بوده و آمادگي اجراي مناقصه  فوق را دارند مي توانند جهت 
دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) مراجعه نمايند. 

4- شرايط اوليه متقاضيان:  
1-4- داشتن شخصيت حقوقي        

2-4- داشتن گواهينامه صالحيت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه كشور   
3-4-  داشتن ظرفيت كاري خالي متناسب با پايه و رشته كاري 

4-4-   داشتن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي      
5-4- ارائه صورت هاي مالي حسابرسـي شـده جهت مناقصات با برآورد بيش از ده برابر نصاب 

معامالت بزرگ
6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمينه مورد نظر          

7-4- حسن سابقه      
8-4-  توان مالي و پشتيباني

5-  نحوه دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سـتاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد.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.

6-    مهلت دريافت و پاسخ  اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت (ستاد): 

1-6 - تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز يك شنبه تاريخ 1401/09/06 ساعت 8  مي باشد.   
2-6- مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي روز يك شنبه تاريخ 1401/09/13 ساعت 19 مي باشد.  
3-6- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي روز يك شنبه تاريخ  1401/09/27  ساعت 19  مي باشد.    
7- اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرايند كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه 
ستاد به مناقصه گران واجد شرايط كه امتياز مناسب را در ارزيابي كسب نموده اند ارسال خواهد شد. 
بديهي است دريافت اسناد و پاسخ اسـتعالم ارزيابي كيفي هيچ گونه حقي براي متقاضيان جهت 

شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.  
8- جهت كسب اطالعات بيشـتر در خصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور 

پيمان ها تماس حاصل فرماييد.
9- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد 

    www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir  توضيح: اين آگهي در سايت هاي   
و  www.setadiran.ir قابل رؤيت مي باشد.  

روابط عمومى شركت گاز استان كردستان  

شركت ملى گاز ايران
شركتگازاستان كردستان

موضوع مناقصهرديف
محل اجراي پروژه

(نام روستاها/منطقه)

مدت 
اجراي كار 

(ماه)

متراژ شبكه 
پلي اتيلن 
(كيلومتر)

 تعداد 
انشعابات

خط تغذيه
 4" (متر )

 T.B.S ايستگاه
2500 مترمكعبى 

(دستگاه)

شماره فراخوان 
در سامانه ستاد

1

گازرسانى به مجتمع روستايى 
حسن آباد كوه شا شمالى از 
توابع شهرستان حاجى آباد 

 PC استان هرمزگان به  روش

شامل اجراى گازرسانى به 
12روستاى بخش كوه شا از 
توابع شهرستان حاجى آباد 

استان هرمزگان

1865550700120001091688000083

نوبت اول

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  دوم   

ساخت كانال كشاورزي در لرستان به همت بسيج

اجراي بيانيه گام دوم انقالب در اصفهان


