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امروز 12 شــهریور ماه مصادف با روزی بزرگ در 
تاریخ ایران اســت. روزی که نه تنها در صفحه های 
سراســر تحــوالت روزمرگی ها گــم نگردید بلکه 
بــه روزی ملی برای ایرانیان مبدل شــده اســت 
که ثمــره و حاصل آن تا به امروز ادامه داشــته و 
خواهــد داشــت. در 12 شــهریور 12۹۴هجری 
شمســی دالوری از خطه ایران زمین به شــهادت 
رسید که روزگاری تاریخ ســاز را در کارنامه ملت 
ایران ثبت کرد. رئیســعلی دلواری مردی از خطه 
همیشه سرافراز بوشــهر در روزگارانی که انگلیس 
مدعی بود افتاب در امپراطوری اش غروب نمی کند، 
با کمترین امکانات در برابر اشــغالگری انگلیسی ها 
ایستاد و حماسه بزرگ دلیران تنگستان را رقم زد. 
مردمی که امروز به عنوان آیینه تمام نمای مبارزه 
با استعمار شناخته می شود و برای پاکسازی خاک 

وطن از پوتین بیگانگان جان خویش را فدا نمود.
اکنون بیش از یک صد ســال از آن زمان می گذرد 
و به رغم تقالی انگلیسی ها برای پاکسازی جنایات 
خود در ایران و کم رنگ ســازی یاد و خاطره دالور 
مردانی همچــون دلواری ها، همچنان نام و آوازه و 
راه این مردان بزرگ ادامه یافته اســت. انگلیســی 
کــه در طول جنگ جهانــی اول ۹ میلیون ایرانی 
را با قحطی ســاختگی به کام مرگ برد و در سال 
1332 در کنار آمریکا کودتــا علیه دولت مصدق 
را برای بازگرداندن ســلطنت اجرا کرد در طول 8 
ســال دفاع مقدس با حمایت هــای همه جانبه از 
رژیم صــدام و گروهک های تروریســتی همچون 
منافقیــن به دنبال نابودســازی انقالب ملت ایران 
بود حــال آنکه مردانی از جنس همان دلواری ها با 
جان خویش در برابر متجاوزان بعصی و حامیانشان 
ایستادند و اجازه ندادند که یک وجب از خاک وطن 
در اشغال دشمن بماند. آن زمان که انگلیسی ها در 
کنار شرکای غربی  خود با سیاست تحریم و فشار بر 
آن بودند تا ایران را از دانش هسته ای محروم سازند 
مردانی همچون شــهریاری ها، احمدی روشن ها،  
رضایی نژاد ها، فخری زاده ها و... با یاد و الگو گیری 
از دلواری ها یک تنه رویا دشــمنان را به کابوسی 
برای آنها مبدل ســاختند و اراده ایرانیان را به رخ 
دشمن کشیدند. در دوران دلواری ها انگلیسی ها با 
مزدورانی که از سایر کشورها آورده بودند به اشغال 
بوشهر پرداختند و دلواری ها برای اخراجشان دست 
به سالح شدند و امروز جوانان ایران زمین به چنان 
اقتداری رسیده اند که پیش از ورود هر دشمنی به 
خاک وطن، آنها را زمین گیر ســاخته اند که نمونه 
آن را در بازداشت ســربازان انگلیسی و آمریکایی 
در خلیج فارس و نیز توقیف نفتکش انگلیســی در 
قبال دزدی دریایی نفت کش ایرانی در جبل الطارق 

می توان مشاهده کرد.
 دستگاه های اطالعاتی انگلیس و آمریکا در قالب  
استعمارگران نوین در حالی گروه های تروریستی 
همچــون داعش را ایجاد کردنــد تا مخل امنیت 
و برهم زننــده ارامش منطقه از جملــه ایرانیان 
باشند، که جوانان ایران زمین که خون رشادت ها 
و دالوری های دلوار در رگ هایش جریان داشــت 
در ســوریه و عراق دشــمن را به سزای اعمالش 
رســاندند. جوانانی که نــه دوران دفاع مقدس را 
دیــده بودند و نه روزهای خونینــی که بیگانگان 
در ایــران رقم زدند اما آموختــه  بودند که مردان 
بزرگ ایران زمین همچــون دلواری ها چگونه در 
برابر دشــمن قد علم کردند و جان دادند تا جان 

بخش سرزمینشان باشند. 
جوانانی کــه زیر پرچــم ایرانیت و اســالمیت با 
فرماندهی بزرگ مردانی همچون شــهید ســردار 
سلیمانی و سردار شهید همدانی و... پرچم سرافراز 

ایران را برافراشته نگاه داشتند.
 امروز دشــمن با ســالحی جدید به نام رســانه 
جنگــی نوین به نام جنــگ ادراک ها را به پا کرده 
است. جنگی که از یک سو به دنبال تحقیر سازی، 
اهمیت زدایی و ایجاد فضــای یاس و ناامیدی در 
میان ایرانیان از حال و آینده است و از سوی دیگر 
معرفی استعمارگران قدیم به عنوان ناجیان امروز 
بشریت است تا در اشتباهی محاسباتی ایرانیان را 
گرفتــار تن دادن به ذلت اســتعمار نوین با تصور 
حل مشــکالت کشور ســازند. امروز وطن نیازمند 
مردانی از جنس دلواری ها در جنگ ادارک هاست 
تــا برگ زرینی دیگــر را در کارنامه مقاومت ایران 
زمیــن ثبت نمایند. نباید فرامــوش کرد که ایران 
سرزمین مردانی همچون دلواری هاست که دست 
در دســت دادند و حل مشکالت کشور را در اتحاد 
و همبستگی ایرانیان دیدند و نه تنها فریب دست 
دوستی بیگانگان را نخوردند بلکه با مقاومت خویش 
دست چدنی آنها با دستگش مخملین را که به قصد 
تجاوز به آب و خاک این ســرزمین دراز شده بود 
قطع کردند. مردانی از جنس دلواری ها که روحشان 

همواره شاد و راهشان همچنان پر رهرو باد.

به پاس مردی از دیار دلوار 

 زاکانی از حمله سایبری
 به برخی سامانه های 
شهرداری تهران گفت
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صفر تا صد بزرگترین طرح آبرسانی ایران
به عقیده کارشناســان اَبَرپروژه آبرسانی غدیر در خاورمیانه نظیر ندارد و همزمان با افتتاح 

این طرح کیفیت آب شرب خوزستان متحول خواهد شد.
به گزارش فارس، اســتان خوزســتان در طول دهه های گذشته همواره با مسئله آب شرب 
مواجه بوده است. مسئله ای که طی 3 سال گذشته با خشکسالی حوزه آبریز کرخه به عنوان 
مهمترین منبع تامین آب شــرب 60 درصد از جمعیت استان خوزستان متمرکز در جنوب 
و جنوب غرب این استان تشدید شد. میزان اهمیت تامین آب شرب در خوزستان به حدی 
بود که ســال 1۴00 در تیرماه زمینه ایجاد یک بحران امنیتی برای این منطقه از کشور را 

فراهم کرد و دامنه این بحران به سراسر کشور کشیده شد.
بر این اساس در اولین سفر استانی رئیس جمهور به استان خوزستان، مسئله آب به عنوان 
یکی از مهمترین مســائل مردم خوزستان شناســایی و مقرر شد تا با برنامه ریزی دقیق به 
وســیله ساخت و تکمیل اَبرپروژه آبرســانی غدیر، زمینه حل پایدار مشکل آب آشامیدنی 
خوزستان مهیا شود. پس از سفر رئیس جمهور، فرآیند طراحی و تکمیل اَبَرپروژه آبرسانی 
غدیر در دســتور کار قرار گرفت و طی مدت زمان 2 ماه زمینه اتمام طراحی پروژه فراهم 
شد. بر این اساس، به گواهی شرکت مشاور این طرح فرآنید ساخت طرح آبرسانی غدیر به 

36 ماه زمان نیاز داشت.
با هماهنگی ایجاد شــده بیــن دولت و وزارت نیرو و همچنین بســیج امکانات و اعتبارات 
برای تکمیل هرچه ســریع تر طرح آبرسانی غدیر، تکمیل ساخت پروژه طی مدت زمان 10 
ماه برنامه ریزی شــد و در تاریخ 31 مردادماه ســال 1۴00، کمتر از یک سال پس از سفر 
رئیس جمهور به اســتان خوزستان شاهد اتمام فرآیند ساخت و شــروع دوره بهره برداری 
آزمایشی هستیم. اَبَرپروژه آبرســانی غدیر، بزرگترین پروژه آبرسانی کشور است که زمینه 
انتقال آب شــرب با ظرفیــت 12 هزار لیتر در ثانیه به خانه مــردم را مهیا می کند. اعتبار 
تخصیص یافته به منظور تکمیل طرح آبرســانی غدیر طی سال جاری از محل اوراق اسناد 

خزانه معادل 1000 میلیارد تومان بوده است.
بر این اســاس طرح آبرسانی غدیر، شامل 78 کیلومتر خطوط انتقال و همچنین احداث 2 
ایستگاه پمپاژ W2 و شهید چمران به همراه افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ ام الدبس است. 
الزم به تاکید است، همه اجزاء به کار رفته در طرح آبرسانی غدیر با اتکا به توانمندی ساخت 
داخل به نتیجه رســیده است. بهره برداری از طرح آبرســانی غدیر زمینه تامین آب شرب 
بهداشتی و پایدار برای 26 شهر و 1608 روستای مرکزی، جنوبی و غرب استان خوزستان 
را فراهم می کند. بر این مبنا، زمینه تامین آب ۴.7 میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی 
این مناطق معادل 52 درصد جمعیت اســتان خوزســتان تا افق 1۴25 مهیا می شــود. به 
معنای دیگر با افتتاح طرح آبرسانی غدیر، تامین آب شرب مناطق یاد شده تا 25 سال آتی 
تضمین خواهد شــد. پروژه غدیر عالوه بر حل مســئله کمیت آب مورد نیاز خوزستان، در 
کیفیت تامین آب این مناطق نیز تاثیر به سزایی دارد. با توجه به اینکه منبع تامین آب در 
طرح میان مدت غدیر از رودخانه دز انجام می شود، مردم خوزستان صاحب یکی از بهترین 
آب های شــرب  خواهند شد. در همین راستا به استناد بررســی محققان دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، براســاس نمودار شــولر تمامی متغیرهای مورد بررسی آب دز در وضعیت خوب 
ارزیابی شــدند و این محققان از آب ســد دز به عنوان یکی از بهترین منابع آب شــرب در 
دنیا نام بردند. بر این اســاس شاخص کیفیت آب دز)EC( به عنوان منبع اصلی طرح غدیر 
معادل عدد 550 است در حالیکه شاخص مذکور در گذشته از 3200 برای خوزستان فراتر 

می رفت. الزم به ذکر است، شاخص )EC( آب شرب تهران معادل 600 محاسبه می شود.
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با متجاوزان
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آگهی خرید و تملک اراضی شهری

اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان 

اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان 

اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان مستنداً به الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای 
اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ، نظامی قصد تملک قسمتی از قطعات اراضی پالکهای ثبتی 2861 و 2862 به 
موضع دربند مهدیشهر را جهت اجرای طرح عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح بیمارستان مهدیشهر دارد لذا به 
از تاریخ  الذکر اعالم  میگردد حداکثر ظرف مدت 15 روز  کلیه مالکین و سایر صاحبان حقوق قانونی قطعات فوق 
انتشار این آگهی با همراه داشتن اسناد و مدارک مالکیت معتبر جهت انتقال ملک به اداره راه و شهرسازی مهدیشهر 

مراجعه نمایند،  در غیر اینصورت مطابق قانون اقدام الزم معمول خواهد شد . 
شایان ذکر است مشخصات تکمیلی در سایت اداره کل به آدرس semnan.mrud.ir  موجود است .

شناسه آگهی 1372254

فراخوان عمومی دو مرحله ای
ــاق 408  ــان ســپهبد قرنــی- قبــل از پــل کریمخــان- پــاک 189- طبقــه چهــارم - ات شــركت مهندســی و توســعه گاز ایــران  بــه آدرس تهــران- خیاب
)طــرح خــط لولــه نهــم سراســری گاز( در نظــر دارد  خریــد خدمــات مشــاوره نظــارت عالیــه، كارگاهــی و بازرســی شــخص ثالــث پــروژه احــداث خــط 
لولــه انتقــال گاز  56 نهــم سراســری حدفاصــل اهــواز - دزفــول )در دو گســتره اهــواز/ شوشــتر و شوشــتر/ دزفــول( بــه روش EPC بــه طــول تقریبــی 
210 کیلومتــر در مــدت زمــان حــدود 700 روز بــرای هــر گســتره و بــا مبلــغ تجمعــی در حــدود 1,220 میلیــارد ریــال بــا توجــه بــه مــوارد زیــر بــه مشــاور 

واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
 کلیــه شــرکت های مهندســین مشــاور متقاضــی شــرکت در فرآینــد خریــد خدمــات مشــاوره می بایســت دارای حداقــل پایــه یــک معتبــر در تخصــص خطــوط انتقــال نفــت 

و گاز از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و ســایر مــوارد منــدرج در متــن کامــل آگهــی باشــند. 
 کلیــه مراحــل برگــزاری فرآینــد خریــد خدمــات مشــاور از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس اینترنتــی www.setadiran.ir بــا کــد فراخــوان 

2001092131000034 انجــام خواهــد پذیرفــت. 
 مهلت دریافت )دانلود( اسناد استعام ارزیابی کیفی جهت حضور در فرآیند خرید خدمات مشاور هفت روز از تاریخ آگهی نوبت دوم می باشد.

 اسناد خرید خدمات مشاور پس از انجام ارزیابی كیفی، صرفا توسط حائزین حداقل امتیاز الزمه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد. 
 گشــایش پیشــنهادات مالــی پــس از بارگــذاری  پیشــنهادات در ســامانه ســتاد و انجــام ارزیابــی فنــی و کســب حداقــل امتیــاز الزمــه بــا حضــور نماینــده مناقصــه گــران در 

هیــات انتخــاب مشــاور انجــام خواهــد گردیــد.
021 تمــاس و بــا ورود بــه درگاه اینترنتــی WWW.NIGCENG.IR متــن كامــل آگهــی  عاقمنــدان جهــت كســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره تلفــن 81316457-

را رویــت نماینــد. 
»روابط عمومی شــركت مهندســی و توســعه گاز ایران«

دوم
ت 

نوب

رشكت مهندسی و توسعه گاز اریان

شناسه آگهی )1365221(

آگهی تجدید مزایده عمومی  1401/02/م.ز
شــرکت تولیــد نیــروی بــرق تهــران در نظــر دارد ضایعــات فلــزی )روتــور و کمپرســور( نیــروگاه ری را از طریــق مزایــده عمومــی 

بــه فروش برســاند.
 حــدود 71 تــن قطعــات ضایعاتــی )ســوپر آلیــاژ( کــه شــامل روتــور توربیــن GE، روتــور توربیــن و کمپرســور آســک و فیــات، روتــور 

ــا جزییــات درج شــده ســامانه ســتاد ایــران )لیســت پیوســت( کمپرســور وســتینگهاوس، هیتاچــی و فیــات ب

مزایــده گــران مــی تواننــد جهــت رویــت ضایعــات از تاریــخ 1401/06/08 الــی 1401/06/19 بــه محــل نیــروگاه ری بــه آدرس تهــران، 
جــاده قدیــم، باقرشــهر، انتهــای بلــوار فلســطین از ســاعت 8:00 تــا 14:00 مراجعــه نماینــد و اســناد مزایــده بــه شــماره ســتاد ایــران 
1001001468000003 را از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir دریافــت نماینــد. ضمان شــرکت 
ــه مــی شــود.  ــده به صــورت ضمانــت نامــه بانکــی ارائ ــام پیشــنهاد دهن ــه ن ــال اســت کــه ب ــزان 2.130.000.000 ری ــه می ــده ب  در مزای

)ضمناً بازدید شرکت کنندگان از ضایعات و یا نمایندگان قانونی شان از الزامات شرکت در مزایده می باشد.(
 مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت 8:00 الی 16:00 روزهای سه شنبه 1401/06/08 الی روز شنبه  مورخ 1401/06/19

 مهلــت زمانــی و محــل ارائــه پیشــنهاد: اســناد از ســاعت 8:00 الــی 16:00 روز سه شــنبه  مــورخ 1401/06/08 الــی روز سه شــنبه مــورخ 

1401/06/29 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری گــردد.
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30

 تاریخ اعتبار پیشنهاد: روز چهارشنبه 1401/09/30

 محــل و آدرس برگــزاری مزایــده: تهــران خیابــان ســتارخان، بعــد از پــل یــادگار امــام، نیــروگاه طرشــت )بــرق آلســتوم(، شــرکت تولیــد 

نیــروی بــرق تهــران.
ــا  ــر بارگــذاری اســناد ب ــد عــاوه ب ــده بای ــر بخشــنامه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تمامــی شــرکت کنندگان در مزای * بناب
امضــای الکترونیــک در ســامانه، تمامــی اســناد را بــه صــورت یــک فایــل PDF و ممهــور بــه امضــای الکترونیــک در معامــات 

بارگــذاری نماینــد.

دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان 
ایجــاد نخواهد کرد.

فــروش ضایعــات مــورد مزایــده پــس از مشــخص شــدن برنــده بصــورت نقــدی و قبــل از خــروج کاال مــی باشــد و هرگونــه مالیــات از جمله 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض و نظایــر آن بــر طبــق قوانیــن و مقــررات بــر عهــده خریــدار اســت. 

ضمنا مدت زمان خروج ضایعات از محل کارخانه دو ماه کاری می باشد.

شناسه آگهی: )1373773(    م الف: 2185

آقای مهندس سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان 

نمایندگی روزنامه سیاست روز - سمنان 

انتخاب شایسته شما و کسب رتبه استاندار برتر و نمونه کشور در تحقق 

برنامه های دولت مردمی و دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره ملی 

شهید رجایی را ، به شما  صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

حضور رئیس جمهور در بهره برداری از طرح آبرسانی خوزستان

 ابرپروژه غدیر آب را به ۲۶ شهر
 و 1۶00 روستا رساند


