
ویژه دانش ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

تحوالت اوکراین
و احتمال تقابل نظامی 

غرب با روسیه

روابط بین الملل

صفحه 7

پرو فسور ثبوتی: دانشگاه ها 
نسبت به محیط های دیگر 

سالمترند

آموزشي

* رئی�س جمه�وري در جلس�ه س�تاد مل�ي مقابله ب�ا كرونا: 
الزمه حفظ و بهبود ش�رايط موجود، رعايت ش�یوه نامه هاي 

بهداشتي است
* مس�ابقات ورزش�ي با حضور محدود تماشاگران و رعايت 

شیوه نامه هاي بهداشتي برگزار شود 
 * صیان�ت از س�امتي م�ردم در حمل ونق�ل عمومي به ويژه

در مترو و هواپیما اهمیت مضاعفي دارد 
* اطاع رس�اني مس�ائل مرب�وط ب�ه كرون�ا فق�ط از طريق 

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا بايد انجام شود
* علیرضا زالي، فرمانده عملیات ستاد مقابله با كرونا تهران: 
 از 3 هزار و 600 نمونه اي كه براي انستیتو پاستور ارسال شده

85 نمونه اُمیكرون مثبت بوده است 
 * بی�ش از 40 درص�د نمونه ه�اي بیم�اران بس�تري مربوط

به دلتا بوده است 
* س�ويه اُمیك�رون نس�بت ب�ه گونه ه�اي قبل�ي كرون�ا 
س�رايت پذيري باالتري دارد و درگیري ريوي در اين س�ويه 

كمتر ديده مي شود 
 * دكتر حسین قناعتي، رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران: 
موارد مبتا به آنفلوآنزا و شبه آنفلوآنزا در كشور زياد است؛ 
اما خوش�بختانه مردم س�رپايي درمان مي ش�وند و درگیري 

ريه كاهش يافته است
 * واكس�ن آس�ترازنكا در حال واردات اس�ت و  از هفته ديگر

در دسترس خواهد بود
* شمار فوتي هاي روزانه كرونا به 18 نفر تنزل يافت

تفاهم نام���ه 300 میلیون یورویی خط لوله انتقال 
فرآورده های نفتی مس���یر ش���مال شرق کشور بین 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

و بانک ملت امضا شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطالعات، براساس 
ای���ن تفاهمنامه ک���ه دیروز با حضور وزرای نفت و 
اقتصاد امضا شد، خط لوله  راهبردی انتقال فرآورده های 
نفتی به شمال شرق کشور از مسیر رفسنجان بیرجند، 

تربت حیدریه تا مشهد مقدس احداث می شود.
 ای���ن خط لوله که با عن���وان خط لوله تابش

)تامین انرژی بازار شرق( شناخته می شود، با تامین مالی 
بانک ملت و کارفرمایی شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران احداث خواهد شد.
مسیر احداث خط لوله از رفسنجان تا مشهد، از 
سه استان کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی 
ب���ه طول ۹۴۸ کیلومتر عبور خواهد کرد. در اجرای 
ای���ن طرح، احداث ۲ تلمبه خانه و س���ه پایانه هم 

تعریف شده است.
با احداث خط لول���ه انتقال فرآورده های نفتی
بقیه در صفحه ۴

صفحه1۲صفحه۲

حقوق سربازان سال آینده
افزایش مي یابد

استقرار زیردریایي هسته اي روسیه
با 160 کالهك اتمي نزدیك سواحل آمریكا

 * مع�اون هماهنگ كنن�ده س�تاد كل نیروه�اي مس�لح: میانگی�ن حق�وق س�ربازان مبل�غ
900 هزار تومان است 

* حقوق سربازان، بستگي به میزان تحصیات، شرايط تأهل و مناطق خدمتي آنها دارد

* زير دريايي هسته اي روسیه قادر است ظرف چند دقیقه بخش عظیمي از خاك آمريكا را نابود كند 
* الوروف: صبر روسیه در قبال اقدامات آمريكا و ناتو لبريز شده است 

* آمريكا به روسیه هشدار داد كه پرونده اوكراين را به شوراي امنیت مي برد

شهرهاي قرمز و نارنجي به صفر رسیدند 
* تفاهمنامه 300 میلیون يورويي خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي مس�یر ش�مال شرق درهاي ورزشگاه ها به روي تماشاگران باز مي شود

كشور با بانك ملت به امضا رسید 
* با احداث اين خط لوله روزانه از تردد 800 تا 1000 تانكر س�وخت در كش�ور جلوگیري 

خواهد شد
* اراده سیاس�ي دولت س�یزدهم بر اس�تفاده از ظرفیت ش�ركاي راهبردي ايران در حوزه 

اقتصاد است 
 * مديرعام�ل ش�ركت پاالي�ش و پخ�ش م�واد نفتي: با اح�داث اين خط لول�ه صرفه جويي

12 میلیارد توماني در روز محقق خواهد شد

كنسرسيوم بانك ها 4 ميليارد دالر 
پروژه نفتي را تأمين مالي مي كند

صفحه۴صفحه۴

* سازمان هواشناسي كشور: تا روز سه شنبه 
هفته جاري هواي كشور سردتر و زمستاني تر 

مي شود 
 * احتم��ال آب گ�رفتگ��ي مع�اب�ر، باالآم��دن
 آب رودخانه ه�ا و لغزندگي جاده ها وجود دارد

و براي آن هشدار نارنجي صادر شده است

* ش�وراي عال�ي معم�اري و شهرس�ازي: 
آئین نام�ه هماهنگ�ي تمام�ي دس�تگاه ها 
 براي ممانعت از افزايش فرونشست زمین

به زودي تدوين مي شود

برف و باران و رعد و برق
در اغلب نقاط کشور

هرگونه ساخت وساز جديد 
در محدوده فرونشست زمين 

ممنوع شد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجي

تحقیق چیست؟ 
محقق کیست؟

اخبار شهرستان ها

صفحه ۸

آیت اهلل مبلغی: حوزه 
علمیه مكتب اصولی امام)ره( 
را در مسیر تولد اندیشه های  

بیشتر قرار دهد
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معیشت
و عدالت

صفحه ۲
سيد مسعود رضوي

يادداشت
چین

در مسیر قله

صفحه ۲
دکتر شبان شهيدی مؤدب

يادداشت

صفحه3
آيين پاسداشت مسعود جعفري جوزاني در دوازدهمين جشنواره فيلم عمار

نوبت دوم

ــتيباني مركز نيروي زميني ارتش جمهوري  فرماندهي آماد و پش
ــزاري مناقصه عمومي  ــر دارد، از طريق برگ ــالمي ايران در نظ اس
ــبت به خريد مقدار 173/000 متر پارچه استتار جنگلي اقدام  نس
ــركت ها و توليد كنندگان عمده دعوت به عمل  نمايد، لذا از كليه ش
ــه 1400/11/6 با در  ــد از تاريخ 1400/10/26 لغايت مورخ مي آي
ــروحه ذيل، به آدرس زير مراجعه و برگ  دست داشتن مدارك مش

شرايط و مشخصات مربوطه را  اخذ نمايند. 
ــاب جاري طالئي  ــغ 300/000 ريال به حس ــش واريز مبل 1ـ  في
شماره 6158800178505 به نام غيرقابل برداشت عوايد داخلي 

ف آماوپش نزاجا نزد بانك سپه
2ـ  ارائه معرفي نامه كتبي. 

آدرس: تهرانـ   اقدسـيهـ  ابتداي بزرگراه ارتـشـ  پادگان فرماندهي 
آماد و پشتيباني مركز نزاجا (پيروان واليت)ـ  مديريت خريد و پيمان. 

تلفن: 22292414 

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

تجديد آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي 

ولشمـاره : 363 
ت ا

نوب
آگهي مناقصه عمومي 

(نوبت اول)
شركت آپاداناسرام (سهامي عام)در نظردارد خريد انرژى 
برق كارخانه بـه آدرس كيلومتر 42 قزوين به بويين زهرا را 
به پيمانكار واجد شـرايط مطابق مندرجات اسناد مناقصه 

واگذار نمايد.
-  آدرس و تاريخ دريافت  اوراق مناقصه:

ــناد  ــخاص حقيقى وحقوقى مى توانند جهت دريافت اس كليه اش
ــه ازتاريخ درج آگهى به مدت 15 روز تا پايان وقت ادارى روز  مناقص
ــنبه مورخ 1400/11/11 به آدرس : قزوين كيلومتر 42 جاده  دوش
ــرام  ــركت آپادانا س بوئين زهرا ، روبه روي پمپ بنزين اميرآباد ، ش

شماره تلفن:33880632-028 و 028-33880648
ــت  ــتان بقيه اهللا ، بن بس وتهران خيابان مالصدرا،روبروي بيمارس
ــت1،پالك 8 دفترمركزي شركت آپادانا سرام واحدحقوقي  گلدش

مراجعه نمايند.  شماره تماس: 021-84310152
هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

شركت آپادانا سرام در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهاد ها مختار است.

(آگهي مناقصه عمومي)
شمـاره  002901- 22

شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو
در نظر دارد اقالم ذيل را  از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 

ــتيل 316L ضخامت 2 ميليمتر 200 برگ در ابعاد  2/5 *  1/25  1) ورق اس
ــتيل 316L ضخامت 1 ميليمتر 100 برگ در ابعاد  2/5  * 1/25  2) ورق اس
ــاد  2/5  * 1/25  ــت 4 ميليمتر 5 برگ در ابع ــتيل 316L ضخام 3) ورق اس
ــاد  2/5  * 1/25  ــت 6 ميليمتر  5 برگ در ابع ــتيل 316L ضخام 4) ورق اس
ــماره تلفن ــا ش ــتر ب ــذ اطالعات بيش ــت اخ ــد جه ــان مي توانن  متقاضي

 32223001 - 024 داخلي 133 از ساعت 14 - 9 تماس حاصل نموده و يا 
ــايت www.iran-transfo.com حداكثر تا  از طريق مراجعه به وب س
5 روز كاري از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و تحويل 
ــركت توسعه پست هاي ايران  مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. ش

ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادات ارائه شده مختار است. 
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

آدرس: زنجان، شهرك صنعتي شماره يك (علي آباد)، انتهاي بلوار پروفسور ثبوتي، 
خيابان دي جنوبي شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو كدپستي:  55895 - 45331 
جهت كسـب اطالعات بيشـتر با شـماره 32223001 - 024 داخلي 133 (اسالمي) 

فوتماس حاصل فرماييد.
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آگهـي مناقصـه 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسـنجان در نظر دارد تعمير 
دو دسـتگاه ديگ بخار با ظرفيت يك ميليون كيلو كالري 
را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شـرايط واگذار نمايد 
شـركت كنندگان مي توانند به مدت 10 روز كاري از تاريخ 
نشـر آگهي با دريافت اطالعات و اسـناد مناقصه از طريق 
سـايت www.iaua.ac.ir در مناقصه شركت و مدارك را 

تحويل دبيرخانه حراست دانشگاه نمايند. 
شماره تماس: 09177290693 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان

آگهي تجديد مناقصه عمومي اجراي روشنايي 
بلوار آزادي منطقه گل گهر سيرجان 

پيـرو آگهـي مناقصـه عمومـي اجـراي روشـنايي بلـوار آزادي منطقـه گل 
گهـر سـيرجان بـه اسـتحضار مي رسـاند آخريـن زمـان ارائـه پاكت هـا و 
پيشـنهادات مـورخ 1400/10/29 سـاعت 13:30 مي باشـد لـذا از شـركت هاي 
پيمانـكاري داراي رتبـه حداقـل 5 رشـته تاسيسـات بـرق دعـوت بـه 
 عمـل مي آيـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصه بـه سـايت اين شـركت بـه آدرس

 www.ggz.ir مراجعه نمايند. 
1ـ شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است. 

2ـ سپرده شركت در مناقصه: 402/315/032 ريال 
3ـ هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 

4ـ تاريخ بازديد از پروژه: 1400/10/25 
5ـ كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 

ــيرجانـ  كيلومتر 50 جاده محور سيرجانـ  شيراز،  ــناد، پيشنهادات: س 6ـ محل تحويل اس
ــتقر بر تپه، بلوك 5 (شركت  ــركت معدني و صنعتي گل گهر ساختمان هاي هلدينگ مس ش

توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر) 
7ـ تلفن جهت هر نوع هماهنگي: 09131420642 آقاي بلوردي (به غير از ايام تعطيل) 

مديريت امور حقوقي و قراردادها 

شركت
توسعه عمر��

� مديريت منطقه
گل گهر

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي
با  اخـذ سپـرده

RHP-7600305046-T33 :درخواست شماره
موضوع آگهي :

 P/F     ETIREX  خريـد
 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت ايـن شـركت

 WWW.  BAORCO. IR    مراجعه نماييد.
روابط عمومي و امور بين الملل

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي 
يك مرحله اي

شمـاره  1400/025 موضوع آگهي:

تأمين بيمه  نامه هاي مورد نياز پااليشگاه 
آخرين مهلت اعالم آمادگي و ارسال رزومه

تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1400/11/03

 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت ايـن شـركت
 WWW.  BAORCO. IR    مراجعه نماييد.

روابط عمومي و امور بين الملل

ــيمي تبريز ( سهامي عام ) در نظر دارد«  انجام  مهندسـى پايه و تفصيلى ، تهيه و تدارك تجهيزات ، نصب و ساختمان ،  شركت پتروش
 پيش راه اندازى ، راه اندازى و تسـت هاى عملكرد پروژه احداث تصفيه خانه پسـاب شـهرتبريز درمجتمع پتروشيمي تبريز » 

را  از طريق برگزارى مناقصه عمومى دومرحله اى به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.
ــركتهاى واجد شرايط دعوت مى نمايد با در دست داشتن مدارك ذيل جهت خريد اسناد مناقصه در روز شنبه مورخ  1400/11/02  لذا از كليه ش
ــائى – كيلومتر  3   آزاد راه شهيد باكرى – جاده اختصاصى پتروشيمي–  ــاعت 08:30 الى 14) به نشاني : تبريز– انتهاى اتوبان شهيد كس (از س
ــت  ــال مدارك زير به آدرس پس ــور پيمان ها ) مراجعه و يا از طريق ارس ــى و پيمانها (ام ــيمي تبريز- دفتر مديريت امور حقوق ــركت پتروش ش

الكترونيكى peyman1@tpco.ir      نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام فرمايند.
مدارك الزم : 

1- نامه اعالم آمادگي و معرفي نماينده با مهر و امضاى مجاز معتبر 
2- تصوير آگهي روزنامه رسمى درخصوص تاسيس شركت و آخرين تغييرات 

3- ارائه تصوير قرارداد مشابه در زمينه تصفيه پساب شهري/صنعتي ورضايت نامه حسن انجام كار باحداقل مبلغ 200،000،000،000 ريال
ــماره  (518057200) و شناسه پرداخت 02010012105364100 به نام شركت  ــاب ش 4- فيش واريزى به مبلغ 1,000,000 ريال به حس

پتروشيمى تبريز نزد بانك تجارت شعبه پتروشيمى صرفاً ازطريق شعب بانك تجارت 
به منظور كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34282122 -041 تماس حاصل فرماييد . 

روابط عمومي شركت پتروشيمي تبريز ( سهامي عام )

شركت پتـروشيمي تبـريز (سهامي عام )

نوبت دومفراخوان مناقصه عمومى ـ   دو مرحله اى

فراخوان مناقصه عمومى خريد تقاضاى  PVD-0054059-TA دوربين هاى مدار بسته با متعلقات   
شركت پتروشيمى تبريز (سهامى عام) در نظر دارد طبق شرايط ذيل خريد دوربين با متعلقات مورد نياز خود را طبق اطالعات مندرج در سايت پتروشيمى از طريق برگزارى مناقصه عمومى به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.

PVD-0054059شما�� تقاضا
000�000�403�يا�مبلغ ضمانتنامه شركت �� مناقصه

000�500 �يا�مبلغ فيش ���يز� جهت ��يافت �سنا�
مبلغ خريد �سنا� به حسا� بانك تجا�� بنا� پتر�شيمى تبريز به شما�� شبا� IR650180000000000518057200 � شناسه ���يز 02000000025364125 ���يز گر��. (شناسه پر��خت حتما قيد گر�� �� غير �ينصو�� ���يز �نجا� نخو�هد شد.)

ــوابق مرتبط در تامين اقالم مورد نظر را دارند، دعوت مى گردد با واريز مبلغ خريد اسناد مناقصه از تاريخ چاپ نوبت اول آگهى تا 7 روز بعد از چاپ نوبت دوم از طريق ايميل يا مراجعه حضورى به آدرس اعالم شده، به ارايه  ــركتهايى كه س از كليه ش
فيش واريزى و اخذ اسناد مناقصه اقدام نمايند.

ايميل: EI5.PROC@TPCO.IR  و آدرس پستى: تبريز ، انتهاي اتوبان شهيدكسايي ، كيلومتر 3 آزادراه شهيد باكري ، جاده اختصاصي مجتمع پتروشيمي تبريز ، ساختمان مركزى، واحد تداركات، اتاق 109
اطالعات مربوط به اقالم درخواستى در سايت پتروشيمى تبريز به آدرس WWW.TPCO.IR موجود است. متقاضيان مى توانند به منظور كسب اطالعات بيشتر با تلفن 04134282572 تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت پتروشيمي تبريز ( سهامي عام )

شركت پتر�شيمي تبريز

نوبت دوم

مناقصـه شمـاره  14001026
ش�ركت موتو��(سهامى عا�)�� نظر ���� نس�بت به تامين پيچ ها� ثر�بلت كولر� �� 

��سايز �� طريق مناقصه عمومى به سا�ندگا� ��جدشر�يط ��گذ�� نمايد.
 لذ� كليه متقاضيا� مى تو�نند جهت ��يافت پاكت ها� مناقصه كس�ب �طالعا� بيشتر يا 

��يافت نقش�ه به س�ايت ش�ركت موتو�� به ����www.motogen.com يا �� طريق تما� با ��حد 
تد��كا� �قد�� نمايند.

1-  سايز mm 170 تعداد 300,000عدد
2- سايز mm 158 تعداد2,000,000عدد

-  آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهادى از تاريخ چاپ به مدت 7 روز كارى مى باشد.
-  شركت موتوژن در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.

-  هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .
-  واريز 5 درصد كل قرارداد به حسـاب جارى شماره 45769 بانك تجارت شـعبه قراملك تبريز كد 5100 

موتوژن يا ارائه ضمانت نامه بانكى

صفحه۲

عكس از: ناصر جعفری - تسنیم


