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ویژه فرهنگی ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

آنان که خاک را
به نظر کیمیا کنند

گزارش

صفحه 7

پیشنهادهایی
 برای مدیریت

بازار ارز

اقتصادي

* روابط ايران و سوريه برادرانه و راهبردي است
* رئيس جمهوري مقابله با اشغالگران صهيونيست و تروريسم را 

هدف مشترک دو ملت ايران و سوريه دانست
* تردي�دي نداري�م که تا پايان راه و نابودي تروريس�ت ها بايد به 

مقاومت و ايستادگي خود ادامه داد
* بايد تا آزادي سرزمين هاي اشغالي از جمله جوالن با اشغالگران 

صهيونيستي مقابله کرد  
* هدف اصلي از تروريس�م و تحريم، فش�ار بر ملت ها و دولت  هاي 

قانوني و مستقل منطقه است
* هدف دشمنان با شهادت شهيد سليماني اين بود که نه تنها از مقاومت 
ملت ايران، بلکه از مقاومت ملت هاي منطقه انتقام بگيرند و با ش�هادت 
شهيد فخري زاده مي خواهند از پيشرفت علم و تکنولوژي انتقام بگيرند 
* فيصل مقداد وزير امور خارجه سوريه: روابط تهران و دمشق از 

ارزشمندترين و شرافتمندانه ترين روابط سياسي در جهان است
* رئيس جمهوري در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت: با وجود فشارهاي 
بي سابقه تحريمي و آسيب هاي کرونا به اقتصاد کشور، شاخص هاي 

اقتصادي فصل تابستان، عالمت هاي اميدبخشي نشان داده است
* به دليل سرمايه گذاري هايي که در تقويت و توسعه زيرساخت ها 
انج�ام ش�د، اقتص�اد کش�ور توانس�ت در مقابل تکانه هاي ش�ديد 

تحريمي مقاومت کند  
* شيوع کرونا شوک تازه اي به اقتصاد وارد کرد که نگذاشت آثار 

اين بهبود براي مردم ملموس شود
* هم�ه موظفي�م آرام�ش کش�ور را حفظ و بر وح�دت و يکپارچگي 

تأکيد کنيم
 * ش�اهد بهره برداري و سوءاس�تفاده بدخواهان ملت و کش�ور از 

اختالفات درون کشور هستيم

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به 
افزایش شیوع کرونا در صورت برگزاری دورهمی های 
خانوادگ���ی و تجمعات، گفت: به محض اینکه مردم 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی خیال شوند، 

دوباره بیماری اوج خواهد گرفت. 

دکتر مینو محرز در گفتگو با ایسنا، اعالم کرد: 
در حال حاضر که مردم به خوبی رعایت و همراهی 
کرده اند، شرایط بیماری کمی بهتر شده است؛ اما اگر 
رعایت ها مجددا کاهش یابد و تجمعات برگزار شود،
بقیه در صفحه 3

صفحه16صفحه2

ظریف: با غرب درباره منطقه مذاکره نمي کنیم
آماده مذاکره با همسایگان هستیم

حزب اهلل: رژیم هاي عربي خلیج فارس 
هیچ گاه با فلسطین نبوده اند

* طرح هايي چون امنيت منطقه 1986، مجمع گفتگوي منطقه اي 2016 و اقدام صلح هرمز 2019 
بيانگر اين موضوع است 

* شوراي اتحاديه اروپا خواستار همکاري با دولت آمريکا درباره برجام شد

* معاون دبيرکل حزب اهلل لبنان: پيروزي هاي محور مقاومت نويد آزادسازي فلسطين را مي دهد 
* شيخ نعيم قاسم: بايد توان خود را در لبنان، فلسطين و منطقه افزايش دهيم 

* رئيس اتحاديه علماي مقاومت: غزه اي که ديروز تنها سالحش سنگ بود امروز موشك در اختيار دارد

روحاني: تا پیروزي نهایي درکنار دولت
* دکت�ر مين�و مح�رز، عض�و کميت�ه علمي س�تاد مقابله ب�ا کرونا: به محض ع�دم رعايت و ملت سوریه خواهیم ماند

پروتکل هاي بهداشتي توسط مردم، دوباره بيماري کرونا اوج خواهد گرفت 
 * تع�داد بس�تري ها در بيمارس�تان ها بس�يار کاه�ش يافت�ه اس�ت؛ اما هنوز به ش�رايط

 پايدار نرسيده ايم 
* دکتر س�يما س�ادات الري، س�خنگوي وزارت بهداش�ت:       در 24 س�اعت منتهي به 18 آذر 

يازده هزار و 23 مورد جديد کوويد � 19 شناسايي شد و 323 نفر جان باختند 
 * موارد ابتال و بس�تري به بيماري کوويد � 19 به ش�کل نگران کننده اي در اس�تان گيالن

رو به افزايش است 
 * کيان�وش جهانپ�ور، س�خنگوي غ�ذا و دارو: مهم تري�ن مان�ع تأمي�ن  واکس�ن کرون�ا

تحريم ها است 
* بيل گيتس: تا بهار سال 2021، 6 واکسن کوويد � 19 تأييد و آماده توزيع مي شوند

خطر اوج گيري دوباره كرونا
در زمستان

صفحه4صفحه4

* رئي�س کل بانك مرکزي: س�عي مي کنيم 
نرخ تورم را به 22 درصد برسانيم 

* اج�ازه نخواهي�م داد کاالهاي�ي که مورد 
نياز اساس�ي مردم نيست بدون انتقال ارز 

وارد کشور شود 

* رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه: 8 ه�زار 
ميليارد تومان براي اجراي رتبه بندي فرهنگيان 

در اليحه بودجه 1400 پيش بيني شده است 
حق�وق  متناسب س�ازي  ب�راي  الزم  مناب�ع   *
بازنشستگان تأمين  اجتماعي پرداخت خواهد شد

همتي: بانك ها از 
دریافت سود مرکب

منع شدند

نوبخت: فرهنگيان
از امتياز مدرك دوم 

بهره مند مي شوند

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
زير نظر دکتر مهدي محقق

مجموعه تاریخ
پزشكي

حماسه پايداري

صفحه 11

هیچ هواپیماي نظامي 
براي تعمیر به خارج 

اعزام نمي شود
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انتظارعلم غیب
از شهروندان!

صفحه 2
سید مصطفی محقق داماد

يادداشت

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره  99/11005
1-نام و نشاني مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 كداقتصادي 9169-1165-4111 و كد پستي 1981969961، 

به نشاني تهران، سعادت آباد ، باالتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران ، شركت برق منطقه اي تهران ، ساختمان حوزه ستادي ، طبقه سوم ، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها
2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومى يك مرحله اي به شرح ذيل : 

شما�� مناقصه
(مرجع)

شما�� فر�خو�� �� سامانه تد��كا� 
ميز�� تضمين (سپر��)موضو� مناقصه�لكتر�نيكي ��لت

�ما� گشايش پيشنها�هاشركت �� فر�يند ��جا� كا� (�يا�)

99/10/9ساعت 9:30 صبح000’000’490خريد البسه استحقاقي سال 99 نگهبانان99/110052099001008000070
3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي توانند از تاريخ 99/9/19 لغايت 99/9/25، به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www. setadiran.irمراجعه و با 
پرداخت مبلغ 000’500 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره حساب 4001050904005655 (شماره شبا IR 890100004001050904005655) به نام شركت برق منطقه اي 

تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي 0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.
4- مدت اعتبار پيشنهادها : اعتبار پيشنهادها از زمان افتتاح پاكت ها شش ماه مي باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به حساب 4001050906372822 (شماره 
شبا IR 740100004001050906372822 و شماره شناسه 962221500100000000000000000001) تمركز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد .

6- نام ونشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه اي تهران به نشاني مندرج در بند يك
7-زمان و محل تحويل پيشنهادها: پيشنهاددهندگان مي بايد ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكت هاى (الف، ب، ج) درسامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت9:30 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/10/8، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت الك ومهر شده تا ساعت13:00 همان روز (دوشنبه مورخ 99/10/8) به دبيرخانه حراست به 

نشاني مندرج در بند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي پذيرد.
ــنبه مورخ 99/10/9 ساعت9:30 صبح درسالن پژوهش 5 واقع در طبقه پنجم ساختمان ستادي شركت برق منطقه اي  ــنهادهاى ارائه شده در سامانه در روز سه ش ــنهادها: پيش ــايش پيش 8-گش

تهران گشايش خواهد يافت.
9- ساير شرايط :

-  ارائه پروانه بهره برداري يا پروانه صنعتي دوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با موضوع مناقصه 
 عالقمندان به شركت در مناقصه مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت 
http://iets.mporg.irپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

http://tender.tavanir.org.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شركت توانير
www.trec.co.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شركت برق منطقه اي تهران

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 
2819/ م الف مصرف بهينه برق را جدي بگيريم

شركت سهامي
بر� منطقه �� تهر��

ت اول
  نوب

آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي 
يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي (ارزيابى ساده) 

(مناقصه شماره  99/412) 
1ـ موضوع مناقصه: تهيه مصالح، نصب ايستگاه و اجراي شبكه و انشعاب جهت گازرساني 

به واحدهاي توليدي و صنعتي استان
2ـ نام و نشـاني دسـتگاه مناقصه گزار: شركت گاز خراسان شمالي به آدرس بجنورد- 

خيابان طالقاني شرقي- نبش خيابان دهخدا- كد پستي 94156-75949
ــرايط  3ـ نحـوه دريافت اسـناد و مهلـت ارائه مدارك: از تمامى پيمانكاران واجد ش
ــات و تجهيزات يا نفت و گاز، توانايي مالي،  (داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري تأسيس
ــركت  ــابقه كارى مرتبط) دعوت به عمل مي آيد جهت ش ظرفيت آزاد كاري، تخصص و س
ــتاد) به آدرس ــداركات الكترونيكى دولت (س ــامانه ت ــر از طريق س ــه صدرالذك  در مناقص

 www.setadiran.ir اقدام نمايند.
ــده براساس اسناد مناقصه و اسناد ارزيابى  ــته ش * تهيه، تكميل و بارگذارى مدارك خواس
ــت. ضمناً ضرورى است اسناد بارگذارى  كيفى صرفاً تا تاريخ 1399/10/04 امكان پذير اس
ــند. به نحوى كه تصوير آن و نيز مهر و امضاى صاحبان  ــده از كيفيت الزم برخوردار باش ش

مجاز بطور خوانا قابل رؤيت باشد.
** تحويل اصل ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار تا قبل از جلسه بازگشايى پاكتها 
الزامى است. در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر، مناقصه گر از فرآيند 

مناقصه حذف خواهد شد.
***  شركت هاى داراى هيأت مديره/سهامدار مؤثر مشترك مجاز به ارائه پيشنهاد قيمت 

همزمان در اين مناقصه نخواهند بود.
ــور و  ــتفاده از توان توليدى و خدماتى كش **** مطابق بند الف ماده 5 قانون "حداكثر اس
ــركت هاى ايرانى ثبت شده در  ــات و ش حمايت از كاالى ايرانى"، ارجاع كار صرفاً به مؤسس

فهرست توانمندى هاى مندرج در سامانه ماده 4 اين قانون (سامانه توانيران) مجاز است.
4- نوع و ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مطابق با بند الف ماده 6 آئين نامه 
ــ/1/407/000/000 ريال (يك ميليارد و چهارصد و هفت  تضمين معامالت دولتي به مبلغـ 

ميليون ريال) مي باشد.
ــت و  ــ/28/140/000/000 ريال (بيس 5- مبلغ برآورد اوليه: برآورد مناقصه به مبلغ:ـ 

هشت ميليارد و يكصد و چهل ميليون ريال) مى باشد.
6- نحوه و زمان توزيع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1399/09/20 از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) قابل دريافت مى باشد.
شماره مركز تلفن: كد شهري (058)  32403333-9

تلفن مستقيم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342
كد فراخوان مناقصه مندرج در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات:  29799712 

شناسه آگهى:1054885
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي

شماره مجوز:
1399,5076

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان خراسان شمالي(سهامى خاص)

�م�ال� تج�ا�� � پا�كين�گ �� ته�ر�� �  ش�هر� ق�د� (غ�ر�)�
نب�ش خياب�ا� س��يما� �ي���ر�� � مجتم�ع تج����ا�� پالتي��ن 

شركت �حد�� � بهر� بر���� ������� تهر�� � شما�
رجوع به صفحه 10

 بـا نهايت تأسـف، درگذشـت جناب حاج حسـن رسـولي 
مديريت محترم عامل اتحاديه امكان را به خانواده محترم و هيئت 

مديره و همكاران اتحاديه امكان تسليت عرض مي نمائيم.
خداوند متعال روح پاكشان را قرين رحمت الهي و به بازماندگان 

آن مرحوم صبر جزيل عنايت فرمايد.
هيئت مديره شركت سرمايه گذاري پارس توشه و شركت هاي تابعه

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي 
با اخذ سپرده

 RHP-7302505433-T25 :درخواست شماره

موضو� �گهي: 

P/F MOORE FAN خريد
 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت ايـن شـركت

 www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.
روابط عمومي و بين الملل

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي 
با اخذ سپرده

 RHP-9826410006-T18 :درخواست شماره
موضو� �گهي: 

خريد شير�ال� صنعتي
 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت ايـن شـركت

 www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.
روابط عمومي و بين الملل

 * فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا��تلفن : 29993686 
* فر�شگا� شما�� (1): تهر�� خيابا� �نقال� �سالمي� ��بر�� ��نشگا� تهر���  تلفن : 66460734 

* نمايندگي ها� ���نامه �طالعا� �� سر�سر كشو�� تلفن تو�يع � فر��:  29993242� 29993306
* بر�� خريد پستي �� سر�سر كشو� با تلفن 29993306 تما� حاصل فرماييد.
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راهنماي رويكردهاي نقد ادبي
تأليف: �يلفر�.��.گو�ين � ���. جي. ليبر � جا�. ��. �يلينگها� � لي مو�گا�

ترجمة : �هر� ميهن خو��
قطع: وزيري ، 362 صفحه ، چاپ پنجم

اين كتاب راهنمايي است بر نقد ادبي كه خطوط اصلي جريان ها و رويكردها يا به واقع همان 
نگرش هاي مختلف نقدي را ارائه داده است. پنج فصل اول با مقدمه اي بر يك رويكرد تحليلي 
نقد آغاز شده و اين رويكرد به طور عملي در مورد چهار اثر مهم ادبي (دو اثر انگليسي و دو اثر 
آمريكايي) به كار رفته است. اين چهار اثر از چهار «نوع ادبي» مختلف مي باشند: ماجراهاي 
هكلبري فين، رمان؛ جوان نيكوخصال، داستان كوتاه؛ به دلبند شرم آگين خويش، شعر كوتاه؛ 
هملت كه يك نمايشنامه است. مثالهاي موضوعي زيادي در هر فصل ذكر شده و اين امكان را 
به خواننده مي دهد كه اين آثار را نيز مورد بررسي بيشتر قرار دهد. فصل ششم آميزه اي از يازده 
رويكرد مختلف است كه تنها نظري اجمالي براين رويكردها مي افكند. عناوين اصلي كتاب از 
اين قرارند: رويكردهاي سنتي، رويكرد صورتگرايانه، رويكرد روان شناختي، رويكرد اسطوره اي، 
رويكرد نمودگرايي، ديگر رويكردها، ضميمه 1. به دلبند شرم آگين خويش، ضميمه2. جوان 

نيكوخصال، فهرست اصطالحات ادبي، كتاب شناسي انگليسي.

معرفي كتاب هاي انتشارات اطالعات

شركت توزيع نيروي برق استان تهران 
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت دوم) 

ش�ركت تو�يع نير�� بر� �س�تا� تهر�� �� نظر ���� �جر�� پر��� ها� توس�عه � �حد�� � بهينه س�ا�� ش�بكه ها� 
تو�يع بر�سا� طر� �� محد��� مناطق بر� �� با توجه  به شر�يط مند��  �� �سنا� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي 

يك مرحله �� به شر� �يل به شركت ها�  ��جد شر�يط  ��گذ�� نمايد .
شما�� 
ميز�� تضمين شركت منطقه بر�مناقصه

�� مناقصه ( �يا�)
شما�� ��يافت �سنا� �� سامانه 

تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�)
شما�� 
مناقصه

منطقه 
بر�

ميز�� تضمين شركت 
�� مناقصه ( �يا�)

شما�� ��يافت �سنا� �� سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�)

735,000,0002099090181000063شهريار 681,350,000209909018100005399/119اسالمشهر99/109
684,600,0002099090181000064گلستان1,023,600,000209909018100005499/120پاكدشت99/110
473,500,0002099090181000065لواسانات510,200,000209909018100005599/121پرديس99/111
642,900,0002099090181000066مالرد466,600,000209909018100005699/122پرديس99/112
691,050,0002099090181000067مالرد845,730,000209909018100005799/123چهاردانگه99/113
761,950,0002099090181000068مالرد994,500,000209909018100005899/124دماوند99/114
508,300,0002099090181000069ورامين504,450,000209909018100005999/125رباط كريم99/115
847,320,0002099090181000070ورامين741,750,000209909018100006099/126شهررى99/116
460,150,00002099090181000072پيشوا763,300,000209909018100006199/127شهررى99/117 621,950,0002099090181000062شهررى99/118

ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور(داراى حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمنى HSE   از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى) و تجربه و  ــركت هايى كه داراى رتبه بندى از س لذا   از ش
سابقه كاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد  ، از روز سه  شنبه   مورخ  99/09/18   لغايت پايان  وقت اداري روزسه شنبه مورخ  99/09/25   جهت دريافت  اسناد به شرح ذيل و از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد )  اقدام نمايند . 
دريافت  اسناد : كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت و  تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران  و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
ــتاد ) 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  (س

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن  41934-021 تماس حاصل نماييد .
ــناد مناقصه را  حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ   99/10/09 در سامانه ستاد بارگزارى و به صورت فيزيكى   نيز به   - تاريخ تحويل (عودت) اسـناد :مناقصه گران اس
دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى: تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس:  35081342، 

33318591 و نمابر 33349048 
- تاريخ بازگشايي پاكت هاى پيشنهاد : به شرح اسناد از ساعت12/30 روز سه شنبه  مورخ 99/10/09  درسالن جلسات.  

ــامانه تداركات الكترونيك دولت ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقاً ــنهادهاي فاقد سپرده ، عدم بارگزارى اسناد مناقصه (به شرح اسناد ) در س - به پيش

 

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران مي باشد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
 اطالعات  مناقصه از طريق پايگاه اطالع رساني مناقصات  سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به نشانى : HTTP:  //IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه

      شركت توزيع نيروي برق استان تهران اطالع رساني شركت توانيربه نشانى: HTTP:   //TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.

ت دوم
  نوب

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
با  ارزيابي كيفي فشرده  شركت آلوميناي ايران

شركت آلوميناى ايران در نظر دارد مناقصه زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 
از دريافت اسـناد ارزيابي كيفي  و اسـناد مناقصه تا  ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكى 
دولت (سـتاد) به آدرس WWW. setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم است كه مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 

شما�� مناقصه �� سامانه �لكتر�نيكى ��لت نو� مناقصهموضو� مناقصه��يف

1
انجام عمليات آماده سازي، استخراج بوكسيت و باطله هاي معدني و حمل 
مصالح معدني به دپوهاي موردنظر در معادن بوكسـيت گلبيني 5 و 6 واقع 

در شهرستان جاجرم
عمومي يك مرحله اي با 

2099001491000048ارزيابي كيفي فشرده

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از مورخ 1399/09/19 لغايت مورخ 1399/09/27 مي باشد. 
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: مورخ 1399/10/11 مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11:00 مورخ 1399/10/16 مي باشد.
اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: استان خراسان شماليـ   شهرستان 
 Info@iranAlumina.ir جاجرمـ  مجتمع توليد آلومينا، به شـماره: تلفن 32604067-058 و فكس 32272487-058 پست الكترونيك
آدرس اينترنتي WWW.IranAlumina.ir اطالعات تماس سـامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه: مركز تماس: 021-41934 

روابط عمومى شركت آلوميناى ايراندفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 

ت  دوم
  نوب

فراخوان عمومي شناسايي پيمانكار 
و دعوت به مناقصه 

شركت پتروشيمي پرديس در نظر دارد انجام عمليات 1ـ اجراي عمليات بهسازي 
ــازي و اجراي كامل  ــع 2ـ بازس ــكي مجتم ــاختمان مركز فوريت هاي پزش فضاي س
سپتيك هاي فاضالب مجتمع شهر آفتاب جم 3ـ اجراي كليه عمليات داربست بندي، 
ــتراكچر و الين هاي مبدل هاي آبگير را از طريق مناقصه  سند بالست و رنگ آميزي اس
ــرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركت  هاي متقاضي دعوت  عمومي به پيمانكار واجد ش
ــبت به ثبت نام و ارسال  مي گردد حداكثر از تاريخ درج آگهي لغايت 1399/09/22 نس
ــركت  ــامانه الكترونيكي برگزاري معامالت ش ــي در س ــناد و مدارك ارزيابي كيف اس
ــيمي پرديس به آدرس https:  //tender.paupc.ir و دريافت نام كاربري و  پتروش
رمز عبور اقدام نمايند. دريافت فرم ارزيابي كيفي و تكميل فرم ها و ارائه كليه مستندات 

مورد نياز از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد. 
الف) موضوع مناقصه: 

1ـ اجراي عمليات بهسازي فضاي ساختمان مركز فوريت هاي پزشكي مجتمع 
99 - PPC/588 به شماره

ــپتيك  هاي فاضالب مجتمع شهر  ــازي و اجراي كامل س 2ـ انجام عمليات بازس
99 - PPC/625 آفتاب جم مربوط به پتروشيمي پرديس به شماره

ــند بالست و رنگ آميزي استراكچر و  ــت بندي، س 3ـ اجراي كليه عمليات داربس
 99 - PPC/615 الين هاي مبدل هاي آبگير مجتمع

ــرژي پارس،  ــلويه، منطقه ويژه اقتصادي ان ب) نشـاني مناقصه گزار: عس
محدوده طرح هاي پتروشيمي، مجتمع پتروشيمي پرديس.

ــرايط  ــي هاي الزم، از متقاضياني كه واجد ش الزم به توضيح اينكه پس از بررس
شناخته شوند (كسب حداقل امتياز الزم از فرم ارزيابي كيفي پيمانكاران) جهت 
دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد و ارسال مدارك هيچگونه حقي 
جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. متقاضيان مي توانند در صورت نياز 
به كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 37323305 ـ 077 واحد امور حقوقي و 

قراردادها (داخلي 2023 و 2028) تماس حاصل نمايند. 

روابط عمومي شركت پتروشيمي پرديس

پر�ي�س پتر�ش�يمي  ش�ركت 
Pardis Petrochemical co.

صفحه2


