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ویژه جامعه ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

فرد گرایي
معضلي جهاني

گزارش

صفحه 7

نگاهی به نظام های 
بازنشستگی جهان

اقتصادي

* الزمه اس�تمرار حرکت پرشتاب انقالب، حضور مردم در صحنه، 
کار و تالش بي وقفه، اتحاد کلمه به خصوص ميان مسئوالن، اعتماد 

به وعده الهي و افزايش مؤلفه هاي قدرت ملي در عمل است
 * آمريکايي ه�ا و اروپايي ه�ا ح�ق هيچ گون�ه ش�رط گذاري ندارن�د
 زي�را تعه�دات برجام�ي خ�ود را نق�ض کردن�د و آن طرف�ي ک�ه بايد
شرط بگذارد جمهوري اسالمي است زيرا به تعهدات خود پايبند بود

* آمريکا بايد همه تحريم ها را در عمل و نه در حرف يا بر روي کاغذ، 
لغو کند و اين لغو تحريم ها مورد راستي آزمايي ايران قرار گيرد

* خطاي محاسباتي آمريکا در قبال ايران ادامه دارد و همچنان درک 
و شناخت صحيحي از ملت ايران ندارند

* يک�ي از احمق ه�اي درج�ه ي�ک، دو س�ال پيش گفته ب�ود که عيد 
 ژانويه 2019 را در تهران جش�ن مي گيريم. حاال آن ش�خص خودش
 ب�ه زبال�ه دان تاري�خ رفت�ه و رئي�س او ه�م ب�ا لگ�د و ب�ا افتضاح

از کاخ سفيد اخراج شده است  
* مسئوالن با حضور در ميدان کار و عمل، و با اعتماد به خدا، دائماً 

مؤلفه هاي قدرت ملي را افزايش دهند و در عمل توليد قدرت کنند
    *  انجام   رزمايش هاي بزرگ و اعجاب برانگيز، آن هم در ش�رايط 
 تحري�م، در واق�ع تأمي�ن امني�ت مل�ي به دس�ت فرزن�دان کش�ور

در نيروهاي مسلح کشور و بسيار افتخار آميز است  
    * خطاي بزرگ برخي کش�ورهاي منطقه اين اس�ت که امنيت ملي 
خ�ود را از بيگان�گان طلب مي کنند و با وجود ميلياردها دالر هزينه 
و تحقير ش�دن و توهين ش�نيدن، در نهايت در بزنگاه ها امنيت آنها 

تأمين نمي شود
* واقعيت هاي درون را ببينيم و آن را ارتقاء دهيم و بدانيم که اگر 

با هرتواني مرعوب دشمن شويم، از کار خواهيم افتاد

صفحه16صفحه4

نوبخت: ایران هجدهمین قدرت اقتصادي 
جهان است

تلویزیون رژیم صهیونیستي: حزب اهلل، اسرائیل 
را مجبور به بازنگري راهبردش در لبنان كرد

* رئيس سازمان برنامه و بودجه: ما در تمام سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي نسبت 
به گذشته وضع بهتري داريم و از منظر توسعه انساني در جايگاه خوبي هستيم و از منظر 

علمي در ميان 15 کشور دنيا قرار داريم

 * ح�زب اهلل از ت�وان فن�اوري دفاع�ي ايران بهره مند اس�ت ک�ه خطري جدي ب�راي جنگنده ها
و پهپادهاي اسرائيل محسوب مي شود 

* نيروهاي حزب اهلل مهارت ويژه اي در استفاده از موشک هاي دوش پرتاب دارند

وقتي آمریکا تمامي تحریم ها را لغوكند
به تعهدات برجامي برمي گردیم

افزاي�ش  * رئي�س مجل�س 
اي�ران  پارلمان�ی  رواب�ط 
وروس�يه را موج�ب تعمي�ق 

روابط  دوجانبه  دانست
* مقام معظم رهبری همواره 
ب�ا  راهب�ردی  رواب�ط  ب�ر 
روس�يه تأکي�د داش�ته اند و 
اين تأکيدات مس�تمر، موجب 
ش�د اولي�ن س�فر خارجی من 
در جاي�گاه رياس�ت مجل�س 
با دعوت رس�می، به روسيه 

باشد 
* يکی از برجستگی های سفر 
اين اس�ت که حامل پيام مهمی 
ب�رای دولت روس�يه در باره 

مسائل راهبردی هستم

قالیباف: حامل پیام مهمی برای دولت 
روسیه هستم

صفحه2صفحه2

 * س�عيد نمکي: واکسيناس�يون کرونا
از ف��ردا ب�ا تزري�ق ب�ه اف��رادي که در 
آي س��ي ي�وه�ا کار مي کنند، ش��روع 

مي شود 
* واکس�ن کروناي مؤسسه رازي اولين 
 ف�رم واکس�ني اس�ت ک�ه ب�ه اين گون�ه

در جهان ساخته مي شود

* رئي�س ش�وراي ش�هر ته�ران: رد کم س�ابقه 
 کليات اليحه بودجه بدون توافق بر س�ر چيستي
 و چگونگ�ي رد، از مصادي�ق پيام ه�اي منف�ي

به جامعه است 
* مس�ئوالن مربوطه به جاي همکاري و همراهي 
در حل مش�کالت، به درگيري سياسي و تخريبي 
عليه يکديگر مي پردازند و اين درگيري ها، عالمت 

منفي به اقتصاد کشور مي دهد

وزیر بهداشت: 
ایران قطب معتبر

تولید واكسن
در جهان مي شود

محسن هاشمي: بايد به جاي 
دعوت مردم به تحمل، در 

عملكرد خود تجديد نظركنیم

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
گفتگو با دكتر محمد مسجدجامعي

دین و سیاست 
در دولت بایدن

اخبار شهرستان ها

صفحه 9

راه اندازی راهیان نور
با محوریت مکتب

شهید سلیمانی
در گلزار شهدای كرمان
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رهبرمعظم انقالب در دیدار جمعي از فرماندهان نيروي هوایي و پدافند هوایي ارتش : 
# من _ ماسک _ می زنم

یکوقت دلسردشان 
نکنیم

صفحه 2
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صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

بررسى علمى خود هيپنوتيزم
تأليف ريچارد شروت                            ترجمة دكتر رضا جماليان

 قطع وزيرى ، 128  صفحه،چاپ هشتم
هيپنوتيزم ايجاد نوعى تغيير حال و سطح آگاهى از طريق تحريك سيستم هاى عصبى سمپاتيك و 
پاراسمپاتيك است. در واقع، ارتباط با ضمير انسان است از طريق تلفيق، اين كتاب نوع خاصى از هيپنوتيزم 
را تشريح مى كند كه در آن تلقين پذير (سوژه) و تلقين كننده (هيپنوتيزور )يكى است. نويسنده اين اثر 
يكى از مشهور ترين استادان اين رشته و مدرس انستيتوى تحقيقات هيپنوتيزم در آمريكاست. او توضيح 
مى دهد كه «خود هيپنوتيزم»  تنها شكلى از هيپنوتيزم است كه وجود دارد! و تمام هيپنوتيزم ها در اساس 
«خود هيپنوتيزم» هستند، زيرا تنها تلقيناتى كه توسط ضمير سوژه قبول مى شوند، در جريان هيپنوتيزم 
موثر واقع مى گردند. تلقيناتى كه توسط هيپنوتيزور ارائه مى گردند، قادر به انجام هيچ كارى نيستند، 
مگر به صورتى همزمان با شكل تلقين به نفس مورد تأييد سوژه  قرار بگيرند. در واقع تنها چيزهايى كه 
سوژه به خودش مى گويد موجب پيدايش هيپنوتيزم مى شود... در خود هيپنوتيزم شما به صورت ذهنى 
با خودتان حرف ميزنيد. به بيان ديگر، شما به آرامى به جمالت و كلماتى فكر مى كنيد و در عين حال اين 

پيام ها و يا حرف هاى خودتان را مى شنويد ...

معرفي كتاب هاي انتشارات اطالعات

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1): تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993306 تماس حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

(آگهـي مناقصـه عمومـي)
شما�� 1- 99/133
شركت ايران ترانسفو

��نظر ���� مته ها� صنعتي مو�� نيا� خو� �� مطابق مشخصا� 
مند�� �� �سنا� مناقصه �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
33790576 -024 و 09123411386 از ساعت 17- 9 تماس 
حاصل نموده و حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي 
نسبت به دريافت اسناد و مشخصات كامل از طريق مراجعه به 
سايت www.iran-transfo.com و يا اعزام نماينده خود به 

همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
فو آدرس: زنجانـ  كيلومتر4 جاده تهران ـ   شركت ايران ترانسفو (خريد داخلي)
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 - 99/134
شركت ايران ترانسفو

��نظر ���� 3000 جفت كفش كا� مطابق مشخصا� مند�� �� 
�سنا� مناقصه �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
33790576 - 024 و 09123411386 از ساعت 17- 9 تماس 
حاصل نموده و حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي 
نسبت به دريافت اسناد و مشخصات كامل از طريق مراجعه به 
سايت www.iran-transfo.com و يا اعزام نماينده خود به 

همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجانـ  كيلومتر4 جاده تهران ـ     شركت ايران ترانسفو (خريد داخلي)
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آگهـى فراخـوان 
به شماره فراخوان 2099093267000015 

در سامانه ستاد ايران
ــاتي،  ــه امور خدماتي و نظافتي، تأسيس  1ـ موضـوع خدمات مشـاوره: انجام كلي

نقليه و چاپ شهر جديد تيس
2ـ محل اجراي كار: سيستان و بلوچستان، شهرستان كنارك

3ـ  مبلـغ برآورد تقريبـي كار: 12/272/736/779 ريال معادل دوازده ميليارد و 
دويست و هفتاد و دو ميليون و هفتصد و سي و شش هزار و هفتصد و هفتاد و نه ريال

4ـ مدت اجراي كار: 12 ماه شمسي
5ـ  كارفرما: شركت عمران شهر جديد تيس

ــاني منطقه  ــهر جديد تيس به نش ــركت عمران ش 6ـ   نـام و نشـاني كارفرمـا: ش
ــتي: 9971770005، تلفن: ــت، كدپس ــار D و اداره بهداش ــب انب ــارـ  جن  آزاد چابه

09426001235 -6 
ــركت كنندگان بايد داراي گواهي رتبه بندي  7ـ شـرايط شـركت در مناقصه: ش
شركت هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

و صورت هاي مالي حسابرسي سال 98 باشند.
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس  8ـ   محل دريافت و ارسـال اسـناد: س

www.setadiran.ir
9ـ  اولين زمان انتشار آگهي: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/11/20

10ـ  مهلت دريافت اسناد: تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 1399/11/26
11ـ بارگذاري پاكت هاي پيشنهاد: تا ساعت 10 روز  شنبه مورخ 1399/12/09

12ـ زمان جلسـه بازگشـايي پاكت هاي ارزيابي: ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 
1399/12/09

13ـ  محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات پروژه هاي عمراني شركت عمران شهر جديد تيس
14ـ تنظيم، تكميل، مهر و امضاي اسـناد مناقصه: پيشنهاد دهندگان بايد تمامي 
اسناد و مدارك مناقصه را به ترتيب جداول موجود تكميل، تنظيم و مهر و  امضا نموده و به 
همراه فرم خوداظهاري ظرفيت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند.

ــوال درخصوص مناقصه،  15ـ  ابهام در اسـناد مناقصه: در صورت وجود ابهام يا س
مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايند.

16ـ   تجديـد نظر و اصالح در اسـناد مناقصـه: مناقصه گزار حق تغيير، اصالح يا 
ــليم پيشنهادها براي  ــخصات را قبل از انقضاي مهلت تس ــناد و مش تجديد نظر در اس
ــامانه تداركات  خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب از طريق س

الكترونيكي دولت ابالغ مي شود.

« �ناهللا � �نا�ليه ��جعو�»
جناب آقاي دكتر محمدرضا مسجدي
(�ستا� ��نشگا� علو� پزشكي شهيد بهشتي)

ــوز و جانگداز درگذشت  مصيبت جانس
فرزند عزيزتان ، جناب آقاي دكتر نويد 
ــيپ جراحى سرطان  مسـجدي فلوش
مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) را 
ــي و خانواده محترم و معزز  به حضرتعال

تسليت عرض مي نماييم.
از طرف هيئت امنا ، هيئت مديره و كاركنان:
 جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران
شبكه ملي پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير
بنياد ملي نيكوكاري كنترل سرطان
بنياد خيريه نيكوكاري فردوس

ت  اول
نوب شركت توزيع نيروي برق استان تهران 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابى كيفى 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� �� نظر ���� ��گذ��� ���نس ها� خدما� مشتركين �� محد��� مناطق بر�  تحت پوشش شركت �� با توجه  به شر�يط 

مند��  �� �سنا� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي يك مرحله �� همر�� با ���يابى كيفى به شركت ها�  ��جد شر�يط  به شر� �يل ��گذ�� نمايد .
شما�� 
ميز�� تضمين نا� منطقهمناقصه

شركت �� مناقصه  (�يا�)
شما�� ��يافت �سنا� �� سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى ��لت (ستا�)
شما�� 
ميز�� تضمين شركت نا� منطقهمناقصه

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

تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�)
فيروزكوه و 1400/6

2,619,000,0002099090181000115اسالمشهر2,315,000,00020990901810001041400/17دماوند
2,150,000,0002099090181000116گلستان2,435,000,00020990901810001051400/18ورامين1400/7
2,737,000,0002099090181000117مالرد1,124,000,00020990901810001061400/19رودهن1400/8
1,814,000,0002099090181000118رباط كريم1,263,000,00020990901810001071400/20خاوران1400/9
1,705,000,0002099090181000119پرند1,413,000,00020990901810001081400/21پيشوا1400/10
2,334,000,0002099090181000120شهرقدس1,556,000,00020990901810001091400/22لواسانات1400/11
2,651,000,0002099090181000121پاكدشت1,773,000,00020990901810001101400/23انديشه1400/12
3,792,000,0002099090181000122شهريار2,369,000,00020990901810001111400/24پرديس1400/13
2,510,000,0002099090181000123شهررى1,935,000,00020990901810001121400/25قرچك1400/14
1,970,000,0002099090181000124كهريزك1,797,000,00020990901810001131400/26بوستان1400/15 1,848,000,0002099090181000114چهاردانگه1400/16

لذا   از شركت هايى  كه داراى رتبه بندى از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور(حداقل رتبه 5 نيرو  
و رتبه 3 توزيع نيرو – مشاوران) و  داراى تجربه و سابقه كاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد  ، از روز 
سه شنبه   مورخ  99/11/21   لغايت پايان  وقت اداري روز سه شنبه  مورخ  99/11/28   جهت دريافت  

اسناد به شرح ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد )  اقدام نمايند . 
دريافت  اسـناد : كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت و  تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد 
ــتاد )  ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (س ــايى پاكت ها از طريق درگاه س مناقصه گران  و بازگش
ــت مناقصه گران در صورت  ــد الزم اس به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش
ــاى الكترونيكى  ــت گواهى امض ــايت مذكور و درياف ــت نام در س ــت قبلى مراحل ثب عدم عضوي
ــماره  ــامانه با ش ــت انجام مراحل عضويت در س ــازند. جه ــركت در مناقصه محقق س  را جهت ش

تلفن  41934-021 تماس حاصل نماييد .
- تاريخ تحويل (عودت) اسـناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را  حداكثر تا ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه   مورخ   99/12/12   در سامانه ستاد بارگزارى و به صورت فيزيكى   نيز به  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 : ساعت  13  روز سه شنبه مورخ  99/12/12  درسالن جلسات. 
- به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقـاً 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 
ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور  ــاني مناقصات  س اطالعات  مناقصه از طريق پايگاه اطالع رس
ــانى: HTTP:  //IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه اطالع رساني شركت  به نش

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

آگهي دعوت به تجديد ارزيابي كيفي 
(فراخوان عمومي دوم) 

مناقصه شماره 1199 - ش - 03
شـركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون 
برگزاري مناقصات نسـبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران واجد شرايط جهت 

دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.
1ـ  شرح مختصر موضوع مناقصه: بهسازي سيستم روشنايي ايستگاه هاي طبس، 

تربت حيدريه، خواف، سنگان و شيرگشت
2ـ  مبلغ كل برآورد: 14,029,540,434 ريال 

3ـ  مدت و محل اجرا: مدت اجرا 9 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه مي باشد. 
ــت داراي گواهي صالحيت معتبر حداقل  ــركت كنندگان در فراخوان مي بايس 4ـ   ش
ــازمان برنامه و بودجه و گواهي  ــته (نيرو، پست، انتقال و توزيع نيرو) از س رتبه 5 در رس

صالحيت معتبر ايمني پيمانكاري، صادره از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشند.
5ـ  مهلت و نحوه دريافت اسـناد ارزيابي كيفـي: متقاضيان مي توانند حداكثر تا 
ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 99/11/21 با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي 
ــغ 500,000 (پانصد هزار)  ــاني www.setadiran.ir و با پرداخت مبل دولت به نش

ريال از طريق لينك مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزيابي كيفي را دريافت نمايند. 
ــركت  كليه فرآيند برگزاري مناقصه به جز تحويل پاكت هاي الف مربوط به تضامين ش
ــت مناقصه گران در  ــامانه مذكور انجام مي پذيرد لذا الزم اس در فرآيند ارجاع كار در س
ــامانه فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي، نسبت  صورت عدم عضويت قبلي در س

به اخذ آنها اقدام نمايند. 
ــاعت 19:00 روز  6ـ    مهلـت و نحوه ارسـال اسـناد تكميل شـده: حداكثر تا س

سه شنبه مورخ 99/12/05 از طريق سامانه فوق 
7ـ   هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

8ـ   مدت اعتبار ضمانت هاي شركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه مي باشد و به درخواست 
كارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مي باشد. 

پس از ارزيابي كيفي، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده 
باشند جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

*** ضمناً آگهي چاپ شده در تاريخ هاي 99/11/08 و 99/11/09 كان لم يكن تلقي مي گردد. 
اداره كل راه آهن شرق

وم
ت د

نوب

تجديد آگهي مناقصه عمومى 
يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي 
 WSD-9610633 مناقصه شماره

(نوبت دوم)
شـركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 2 قلم ROUND BAR مورد 
نيـاز خـود را با برگزاري مناقصه عمومى يك مرحله اى طبق شـرايط زير از 

طريق يك شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.
شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:

الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ــرات (مندرج در ــي  تغيي ــركت و آخرين آگه ــت ش ــه ثب ــنامه، اظهارنام  ب)  اساس

 روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

ــس از چاپ  ــوت مي گردد بالفاصله پ ــرايط دع ــخاص حقوقي واجد ش ــه اش از كلي
ــان  ــا پاي ــت دوم ت ــي نوب ــار آگه ــس از انتش ــه) روز پ ــر 3 (س ــي اول و حداكث آگه
ــاني ــتاد) به نش ــامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (س ــق س ــاعت اداري، از طري  س
 اينترنتي  WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده 

و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
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.
ــامانه تداركات  ــوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه س ــل برگزاري فراخ ــه مراح * كلي

الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
ــال  ــناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارس * اطالعات و اس

دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

* كاالي مورد درخواست وفق مشخصات فني سازنده اصلي مي بايست از سازندگان 
داخلي پيشنهاد و تامين گردد.

* نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت 
نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، كليه خريدهاي شركت هاي تابعه 
وزارت نفت در تمامي سطوح معامله بايستي از طريق سامانه تأمين الكترونيكي كاالي 
صنعت نفت (EP) صورت پذيرد، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني 
ــت. بنابراين  ــامانه مذكور قرار دارد، امكان پذير اس ــت بلند س كه نام آن ها در فهرس
مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه مذكور 
تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه 

مناقصه گر خواهد بود.
* آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: تا دو هفته پس از آخرين 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي.
ــرايط   * تاريـخ و محـل تحويل اسـناد مناقصـه: متعاقبا به اطالع واجدين ش

خواهد رسيد.
* آخريـن مهلـت تحويل پيشـنهاد و تاريخ گشـايش پيشـنهادها: طبق 

تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.
* الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 

3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
ــماره تلفن ــا ش ــد ب ــان مي توانن ــتر، متقاضي ــات بيش ــه اطالع ــاز ب ــورت ني  در ص

 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس : 021-41934
شركت نفت و گاز پارسدفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

روابط عمومي شناسه آگهى:1088813

شركت ملى نفت �ير�� 
شركت نفت و گاز پارس

آگهي مناقصه عمومى دو مرحله اى 
همراه با ارزيابى كيفي 

 WSS-9650701 مناقصه شماره
(نوبت دوم)

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد(8 قلم) TUBE مورد نياز خود 
را با برگزاري مناقصه عمومى دو مرحله اى طبق شـرايط زير از طريق يك 

شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.
شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:

الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ــركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج در روزنامه  ــنامه، اظهارنامه ثبت ش ب)  اساس

رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

ــس از چاپ  ــوت مي گردد بالفاصله پ ــرايط دع ــخاص حقوقي واجد ش ــه اش از كلي
ــان  ــا پاي ــت دوم ت ــي نوب ــار آگه ــس از انتش ــه) روز پ ــر 3 (س ــي اول و حداكث آگه
ــاني  ــتاد) به نش ــامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (س ــق س ــاعت اداري، از طري  س
ــامانه مناقصات مراجعه  ــمت س ــي  WWW.SETADIRAN.IR  قس اينترنت
ــناد اقدام ــه دريافت اس ــبت ب ــري و رمز عبور نس ــد كارب ــذ ك ــس از اخ ــوده و پ  نم

 نمايند.
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.
ــامانه تداركات  ــزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه س ــه مراحل برگ *  كلي

الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.

ــال  ــناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارس *  اطالعات و اس
دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

*  نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت 
نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، كليه خريدهاي شركت هاي تابعه 
وزارت نفت در تمامي سطوح معامله بايستي از طريق سامانه تأمين الكترونيكي كاالي 
صنعت نفت (EP) صورت پذيرد، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني 
ــت. بنابراين  ــامانه مذكور قرار دارد، امكان پذير اس ــت بلند س كه نام آن ها در فهرس
مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه مذكور 
تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه 

مناقصه گر خواهد بود.
*  آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: تا دو هفته پس از آخرين 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي.
* تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد.

*آخرين مهلت تحويل پيشـنهاد و تاريخ گشـايش پيشنهادها: طبق تاريخ 
هاى مندرج در اسناد مناقصه.

* الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 
3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.

ــماره تلفن ــا ش ــد ب ــان مي توانن ــتر، متقاضي ــات بيش ــه اطالع ــاز ب ــورت ني  در ص
 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
شركت نفت و گاز پارس

روابط عمومي شناسه آگهى:1088818

شركت ملى نفت �ير�� 
شركت نفت و گاز پارس

  نوبت دوم

موضو�: بهس�ا��� تعمير � تكميل فنس پير�مون�ي� محوطه� جا�� ها � 
س�اختما� ها� عملياتي ��حدها� بهر� ب�ر���� � نمك ���ئي غر� 

كا��� � ���خوين
ش���ركت نفت � گا� ���ند�� (مناقصه گز��) �� نظر ���� خدما� موضو� فو� �� �� 
طريق ش���ركت ها� ��جد صالحيت ��خلي (پيمانكا�) تأمين نمايد. لطفا� جهت 
كسب �طالعا� بيش���تر � چگونگي حضو� �� �ين مناقصه به �� سايت شركت 

نفت � گا� ���ند�� به ���� AOGC.ir مر�جعه فرماييد.
�� صو�� نيا� با شما�� تلفن كميس���يو� مناقصا� 88724256 -021 تما� 

حاصل فرمايند.
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان 

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت و گاز اروندان

شما�� مجو�: 1399.6572
آگهي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران

 مناقصه يك مرحله اي

 شماره 99/491 م.م

روزنامه اطالعات مصيبت فقدان اين پزشك جوان را به
همـة مصيبت ديـدگان به ويژه پـدر بزرگـوار آن مرحوم ، 
پزشـك حاذق  و اسـتاد فاضل جنـاب دكتر محمدرضا 
مسجدي تسليت مي گويد و براي روح آن مرحوم آرامش و 

آمرزش الهي از درگاه ايزدمنان مسألت دارد.

صفحه2

صفحه2


