
د    ه فرمان 
د    ه فرمان فیلمی حماســی-تاریخی به کارگرد    انی سیسیل بی. د    میل، محصول 
ســال ۱۹۵۶ کمپانی آمریکایی پارامونت اســت که بر اساس زند    گی حضرت 
موسی شکل گرفته است.این فیلم خیلی زود     مورد     توجه منتقد    ان و تماشاگران 
عــام، نه تنها د    ر ایــاالت متحد    ه که د    ر تمام نقاط جهــان، قرار گرفت. چند    ی 
نگذشت که محبوبیتی بی نظیر کسب کرد     تا آنجا که هنوز هم بر اساس محاسبه 
تورم ششــمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان است.ماجرای فیلم از تولد     
حضرت موســی و به آب اند    اختنش توسط خواهر و ماد    ر او آغاز شد    ه و با گذر 
از تقریباً وقایع مهم زند    گی این پیامبر خد    ا به عبور د    اد    ن قوم یهود     از رود     ارد    ن 
توسط موسی و خد    احافظیش از خانواد    ه و عروجش به ملکوت اعلی می انجامد    . 
د    ر فیلم ستارگانی همچون چارلتون هستون، یول برینر، آن بکستر، اد    وارد     جی. 

رابینسون نقش آفرینی می کنند    .فیلم د    ر بخش های متعد    د    ی نامزد     جایزه اسکار شد     و توانست جایزه اسکار بهترین جلوه های ویژه را به خاطر صحنه به یاد    ماند    نی 
شکافتن د    ریا توسط موسی که از صحنه های حماسی تاریخ سینماست ار ان خود     کرد    . د    ر سال ۲۰۰۸ بنیاد     فیلم آمریکا این فیلم را به عنوان د    همین فیلم بزرگ 

ژانر حماسی د    ر تاریخ سینما برگزید    .
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فناوری

شیائومی از یک ربات انسان نما رونمایی کرد    
شــرکت چینی شیائومی 
روز گذشــته د    ر طی یک 
روید    اد     از ربات انسان نمای 
خــود     رونمایی کــرد    . به 
گــزارش ایســنا، د    ر یک 
روز  کــه  بزرگ  رویــد    اد     
برگزار  پکن  د    ر  گذشــته 
حاشیه  د    ر  شیائومی  شد    ، 
رونمایی از گوشی تاشوی 
انسان نمایی  ربات  از  خود     
وان  ســایبر  نــام  بــه 
رونمایی   )CyberOne(
کــرد    . ربات انســان نمای 
د    وپای شــیائومی پس از 

آنکه نامش آمد    ، به لی جون، مد    یر عامل و رئیس هیئت مد    یره شــرکت شیائومی روی صحنه ملحق شد     و به مد    یرعامل 
خوش آمد     گفت و یک گل به او د    اد    . ربات ســایبروان شــیائومی، د    ومین ربات این شرکت پس از ربات سایبرد    اگ است. 

سایبروان یک ربات انسان نما با قد     ۱.۷۷ متر و وزن ۵۵ کیلوگرم است. 
او با ســرعت ۳ کیلومتر د    ر ساعت راه می رود    . همانطور که شیائومی د    ر روید    اد     خود     اشاره کرد    ، این ربات د    ارای نرم افزار 
بســیار پیشرفته تشخیص اشیاء اســت که این امر به او امکان می د    هد     کارهایی مانند     اجتناب از موانع یا جلوگیری از پا 

گذاشتن روی مورچه ها را انجام د    هد    .
ســایبروان می تواند     با انسان مکالمه کند     و توانایی برد    اشــتن و تغییر موقعیت اشیاء را د    ارد    . حتی اگر بپرسیم آنها را به 
جایی که بود    ند     برگرد    ان، این کار را انجام می د    هد    . بنابراین، او نوعی حافظه رباتیک با قابلیت حفظ خاطرات از کارهایی 
که د    ر گذشته انجام د    اد    ه است را د    ارد    . از نظر طراحی، قابل توجه ترین جنبه ربات یاد    شد    ه سر آن است، زیرا د    ر صورت 
این ربات چیزی وجود     ند    ارد     و تنها فرم یک صورت را د    ارد    . چهره او صفحه ای است که جلوه های گرافیکی و تصاویری از 
آنچه می بیند     را به نمایش می گذارد    . او د    ر حین سخنرانی با مد    یر عامل و بنیانگذار شیائومی لی جون، برخی از حرکات 
کونگ فو را نیز انجام د    اد    . آنها همچنین با هم سلفی گرفتند    . حرکات او همچنان بسیار آهسته و رباتیک است. اگر امید    وار 
بود    ید     روزی آن را بخرید    ، خبر بد    ی د    اریم، زیرا شــیائومی گفته اســت که آن را برای فروش نمی گذارد    ، زیرا ساخت آن 

بسیار گران است و نمی تواند     آن را به صورت انبوه تولید     کند    .

چهرهها

آیت اهلل نائینی، مرجع طرفد    ار مشروطه
شــیخ االسالم محمد    حسین نائینی زاد    ه ۲۶ خرد    اد     ۱۲۳۹ )۲۷ ذیقعد    ه ۱۲۷۶ قمری( 
د    ر نائین - د    رگذشــته ۲۳ مرد    اد     ۱۳۱۵  د    ر نجف مرجع تقلید     شــیعه بود     که بعد     از 
د    رگذشت فتح اهلل غروی اصفهانی، مرجعیت عامه شیعه را بر عهد    ه د    اشت. او با نوشتن 
رساله تنبیه االمه و تنزیه المله نقش مهمی د    ر تثبیِت نظری جنبش مشروطه انجام د    اد    .

نائینی تحصیالت ابتد    ایی را د    ر نائین گذراند    . د    ر ۱۷ ســالگی به اصفهان رفت و عالوه 
بــر فقه و اصول فقه و علم کالم و حکمت، د    ر اد    بیات فارســی و زبان عربی و ریاضی 
نیز د    انش آموخت. وی د    ر اصفهان د    ر منزل حاج محمد    باقر نجفی اصفهانی، سرپرست 
حوزه علمیه و د    وســت د    یرین پد    رش، اقامت د    اشــت. او علم اصول را از حوزه د    رس 
ابوالمعالی کرباســی، مــد    رس توانای اصول و فلســفه و کالم را از میرزا جهانگیرخان 
قشقایی، شیخ محمد    حسن هزارجریبی و شیخ محمد    تقی نجفی اصفهانی، معروف به 

آقا نجفی اصفهانی و فقه را نزد     شیخ محمد    باقر نجفی اصفهانی فرا می گیرد    .
وی د    ر سال ۱۲۷۶ خورشید    ی )۱۳۰۳ قمری( برای اد    امه تحصیل راهی عتبات عالیات می شود     و پس از توقف کوتاهی د    ر 
نجف به حوزه علمیه سامرا که د    ر آن زمان با حضور میرزای بزرگ شیرازی حیات علمی تازه ای یافته بود    ، می رود    . د    ر سامرا 
از حوزه د    رس اســتاد    ان بزرگ آن، چون ســید     میرزای شیرازی، سید     اسماعیل صد    ر و سید     محمد     فشارکی اصفهانی بهره 
می برد    . او د    ر تمام طول زمان جنبش مشروطه ایران و زمان بعد     از آن تا پایان جنگ جهانی اول د    ر ایران حضور ند    اشته است. 
نائینی د    ر سال ۱۲۷۸ خورسید    ی )۱۳۱۴( پس از مرگ استاد    ش به نجف رفت و از شاگرد    ان محمد    کاظم خراسانی )آخوند     

خراسانی( شد     و سال ها د    ر کنار او به فعالیت پرد    اخت.
آقابزرگ تهرانی د    ر وصف او می نویسد    : »میرزای نائینی د    ر جلسه د    رس عمومی آخوند     شرکت نمی کرد    . چون او غنی از آن 

بود    ؛ و اگر هم شرکت می نمود     به خاطر احترام و اد    ب شرکت می کرد     نه برای تعلیم و تلّمذ«.
تنبیه االمة و تنزیه الملة معروف ترین اثر نائینی اســت که آن را د    ر فرورد    ین ۱۲۸۸ خورشــید    ی )ربیع االول ۱۳۲۷( پس از 
به توپ بستن مجلس شورای ملی و پیش از فتح تهران توسط مشروطه خواهان( نوشت و د    ر همان سال د    ر بغد    اد     به چاپ 

رساند    . این کتاب برای د    فاع از مشروطه د    ر مقابل کتاب »مشروطه مشروعه« نوشته شیخ فضل اهلل نوری نوشته شد    ه است.

تفکر و اسلحه

طرحروز
د    ارکو د    رجویچ

ارتباط چاقی و مشکالت کلیوی د    ر 
بیماران د    یابتی

»نفروپاتی د    یابتی« یکی از عوارض د    یابت اســت که د    ر افراد     
مبتال به د    یابت د    رمان نشد    ه و د    ارای اضافه وزن و چاقی اتفاق 
می افتد     و باعث مشــکالت کلیوی د    ر این بیماران می شود    . د    ر 
یک مطالعه تاثیر این عارضه د    ر مشکالت کلیوی بیماران مبتال 
به د    یابت مورد     بررسی قرار گرفت. د    کتر نریمان مراد    ی گفت: 
یکی از پیش زمینه های د    یابت، چاقی و افزایش وزن است که با 
افزایش شاخص تود    ه بد    نی یا BMI افراد     همراه می شود    . این 
موضــوع افراد     را به د    یابت و عوارض آن مثل نفروپاتی د    یابتی 
حســاس تر می کند     و د    ر این افراد     بافــت چربی افزایش پید    ا 
می کند    . وی اد    امه د    اد    : د    ر گذشته تصور می شد     که بافت چربی 
تنها یک بافت ذخیره ای اســت و فقط چربی د    ر خود     ذخیره 
می کند     و عملکرد     د    یگری ند    ارد    . اما اخیراً مطالعات نشان د    اد    ه 
که بافت چربی بافتی اســت که از نظر متابولیکی بسیار فعال 
است و یک سری فاکتورهای پروتئینی را ترشح می کند    . این 
فاکتورها وارد     خون می شــوند     و می توانند     روی بســیاری از 

ارگان های بد    ن تاثیر بگذارند    .
مراد    ی با بیان این که به این فاکتورهای ترشحی بافت چربی، 
»آد    یپوکاین« گفته می شــود    ، عنوان کرد    : د    ر افراد    ی که د    چار 
چاقی می شــوند     میزان آد    یپوکاین ها تغییر می کند     و افزایش 
می یابد    . این تغییر میزان آد    یپوکاین ها می تواند     د    ر ابتالی افراد     

به بیماری های متابولیک مثل د    یابت موثر باشد    .
محقق مرکز تحقیقات ســالمت مرد    ان و بهد    اشــت باروری 
د    انشگاه علوم پزشکی شهید     بهشتی، ضمن تشریح چگونگی 
انجام این مطالعه، عنوان کرد    : د    ر این مطالعه سطح خونی یکی 
از آد    یپوکاین هایی که به تازگی شناخته شد    ه و »آسپروسین« 
نام د    ارد     رابرای اولین بار د    ر بیماران مبتال به نفروپاتی کلیوی 
مورد     بررسی قرار د    اد    یم. البته این بررسی د    ر مطالعات د    یگر بر 
روی بیماران د    یابتی انجام شد    ه بود     ولی د    ر بیماران نفروپاتی 

د    یابتی برای اولین بار اند    ازه گیری شد    .

دانستنیها

روزنامه کیهان - 23 مرد     اد      1357
صفحــه اول کیهان با تیترها و عکســهای مختلف د     رباره د     و خبر پوشــید     ه 
بود     : اولین خبر اعالم اســامی پذیرفته شــد     گان کنکور سراســری بود     . د     ر 
آن ســال ۱۹ هزار نفر د     ر کنکور قبول شــد     ه بود     ند      و بنــا به اعالم کیهان، 
۲۳ هــزار د     اوطلــب د     یگر هم د     ر مرحله بعد      پذیرفته می شــد     ند     . خبر د     یگر 
د     ربــاره قیام و اعتراضات مرد     مــی بود      که د     ر آن زمان »شــورش« خواند     ه 
می شــد      . کیهان نوشت: تظاهر کنند     گان، بانکها و سینماها را آتش می زنند      
و می گریزند     . این روزنامه همچنان نوشــت که د     ر رستوران خوانساالر تهران 
بمبی منفجر شد     ه و ۴۰ نفر زخمی شد     ه اند     . این روزنامه عکسی هم از محل 

این بمب گذاری منتشر کرد     . رستوران خوانساالر محل تجمع نظامیان و مستشاران امریکایی بود اما تا مد     ت ها بعد      بسیاری نمی د     انستند      
که عملیات انفجار این رســتوران را گروهی چریکی به نام »صف« به رهبری محمد      بروجرد     ی هد     ایت کرد     ند      که هد     ف خود      را مبارزه با 
امریکایی ها قرار د     اد     ه بود     ند     . محمد      بروجرد     ی بعد      از انقالب از فرماند     هان ارشــد      ســپاه پاسد     اران انقالب اسالمی شد      و د     ر سال ۱۳۶۲ به 

شهاد     ت رسید     .

روزنامهبازی

 

فراخوانمزایده
اد   اره  کل میراث فرهنگی،گرد   شــگری و صنایع د   ستی خراســان رضوی د   ر نظر د   ارد   ، تعد   اد   ی از 
غرفه های صنایع د   ســتی آرامگاه فرد   وســی را از طریق مزاید   ه عمومی برای مد   ت یک سال به اجاره واگذار 

نماید   .
متقاضیــان می توانند    ضمن د   ریافت و مطالعه اســناد   ، پس از بازد   ید    محل، قیمت پیشــنهاد   ی خود    را د   ر 

سامانه زیر اعالم نمایند   .
- مهلت د   ریافت اسناد   : از تاریخ د   رج اولین آگهی لغایت پایان وقت اد   اری )ساعت 14:30( روز پنجشنبه 

مورخ 1401/05/27
- محل د   ریافت اسناد   : سامانه تد   ارکات الکترونیکی د   ولت به نشانی www.setadiran.ir می باشد   .

- مهلت تحویل پیشــنهاد    قیمت ها: تا پایــان وقت اد   اری ســاعت )14:30( روز سه شــنبه مورخ 
1401/06/08 به نشانی محل د   ریافت اسناد    و سامانه می باشد   .

- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 د   ر محل سالن جلسات 
اد   اره کل می باشد   .

مبلغ پایه کارشناسی به صورت یک سال به ریال مساحت )متر مربع( نوع کاربری نام غرفه شماره غرفه

۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰ صنایع د   ستی غرفه فروش صنایع د   ستی آرامگاه فرد   وسی ۱

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۵ صنایع د   ستی صنایع د   ستی هارونیه ۲

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶ د   که عکاسی فضای باز آرامگاه ۳

۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷ فرهنگی محصوالت فرهنگی فرد   وسی موزه ۴

۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶ فرهنگی محصوالت فرهنگی آرامگاه فرد   وسی ۵

۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵۰ فرهنگی کافه کتاب )کافه هنر( فرد   وسی ۶

)نوبت د   وم(

»لیست غرف مشمول مزاید   ه«

شناسه آگهی: 1362996
اد   اره کل میراث فرهنگی، گرد   شگری

 و صنایع د   ستی خراسان رضوی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22       تاریخ انتشار نوبت د   وم: 1401/05/23

 
فراخوانمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفی)فشرده(یکمرحلهاي

شرکتتوزیعنیرویبرقآذربایجانغربی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی د   ر نظر د   ارد    مناقصه عمومی همزمان 
با ارزیابی کیفی )فشرد   ه(   یک مرحله اي  به شرح جد   ول ذیل را از طریق سامانه 

تد   ارکات الکترونیکی د   ولت برگزار نماید   .
  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از د   ریافت اســناد    تا ارائه پیشــنهاد    مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق د   رگاه ســامانه تد   ارکات الکترونیکی د   ولت )ستاد   ( 
به آد   رس: www.setadiran.ir انجام خواهد    شــد    و الزم است مناقصه گران 
د   ر صورت عد   م عضویت قبلی، مراحل ثبت نام د   ر سایت مذکور و د   ریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت د   ر مناقصه محقق سازند   .
توضیح: فقط شــرکت هایي مجاز به شــرکت د   ر مناقصه خواهند    بود    که د   اراي 
تایید   یه صالحیت از ســازمان برنامه و بود   جه د   ر رشته نیرو  و تایید   یه صالحیت 

ایمنی از اد   اره کار و رفاه اجتماعی باشند   .
تاریخ انتشار مناقصات د   ر سایت: روز  یکشنبه مورخ 1401/05/23

آخرین مهلت  زمانی د   ریافت اســناد    مناقصات از سایت: ساعت ۱۹ روز 
یکشنبه مورخ 1401/05/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد   : ساعت ۱۹ روز چهارشنبه  مورخ 1401/06/09
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی پیشنهاد    د   هند   گان:  ساعت ۸ )هشت 

صبح( روز شنبه  مورخ 1401/06/12
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج:  روز شنبه  مورخ 1401/06/19 و به 

شرح جد   ول ذیل خواهد    بود   
توضیح: پیشنهاد    د   هند   ه مکلف اســت معاد   ل مبلغ سپرد   ه شرکت د   ر مناقصه، 
 تضمین های معتبر )بر اســاس شــرایط مند   رج د   ر اسناد    مناقصه( تهیه و تسلیم
  نمایــد    و بــه پیشــنهاد   های فاقــد    امضا، مشــروط، مخد   وش و پیشــنهاد   اتی 
که بعد    از انقضا مد   ت مقرر د   ر فراخوان واصل شود    مطلقا ترتیب اثر د   اد   ه نخواهد    

شد   .

اطالعات تماس د   ستگاه مناقصه گذار جهت د   ریافت اطالعات بیشتر د   ر خصوص 
اسناد    مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آد   رس: ارومیه – بلوار ارتش- سربازان گمنام- ارتش. شرکت توزیع نیروی برق 
استان،  تلفن 3110-044 د   اخلی 4339  

اطالعات سامانه ستاد    جهت انجام مراحل عضویت د   ر سامانه:
مرکز تماس: 1456

ســامانه ســایت  د   ر  اســتان ها  ســایر  د   فاترثبت نــام  تمــاس   اطالعــات 
www.setadiran.ir  »بخــش ثبت نام /پروفایل تامین کنند   ه/مناقصه گر« 

موجود    است.

ضمنا" فراخوان مناقصه د   ر ســایت هاي اطالع رســانی معامالت صنعت برق 
)شرکت توانیر( و سایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی 

مناقصات  به ترتیب به آد   رس هاي:
  Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir   ,WWW.tavanir. org.ir

قابل مشاهد   ه است. 
توضیح 5: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه د   ر اسناد    مناقصه  مند   رج است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/23
تاریخ انتشار نوبت د   وم: 1401/5/24

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
)سهامی خاص(

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1363797

مبلغ  کل تضمین شرکت د   ر موضوع مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
مناقصه) به ریال(

نوع اعتبار

1401-112

تهیه بخشــی از مصالح و اجراء پروژه های برونسپاری اصالح شبکه روستایی نواحی 
ماکو  بصورت ترکیبی و برابر استاند   ارد   های وزارت نیرو و بر اساس فهرست بهاء توسعه 

و احد   اث، برکناری و جابجایی ۱۴۰۰/۳ شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
شماره فراخوان )۲۰۰۱۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۹۳(

3,250,000,000
 

منابع د   اخلی

اد   اره مناقصات و قرارد   اد   های
 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهام سازه تدبیر پارس
 درتاریخ 1401/05/19 به شماره ثبت 599930 به شناسه ملی 14011402153 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و اجرای کلیه فعالیت های مربوطه 
به ساختمان سازی، راه سازی و پل سازی در سراسر کشور، خرید وفروش، واردات و صادرات مصالح ساختمانی و ماشین 
آالت و ابزار مربوطه به موضوع و تمامی کاالهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی 
داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی داخلی یا خارجی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان شهید محمدجواد شادالوئی )131( ، خیابان 
شهید امیر همتی )190 شرقی( ، پالک 86 ، طبقه چهارم ، واحد 10 کدپستی 1656664994 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد رضا ابراهیمی به شماره ملی 
0058025022 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه خانم عارفه رضائی به شماره ملی 0075598035 دارنده 4000000 ریال 
سهم الشرکه آقای شنتیا میرعرب رضی به شماره ملی 2110789875 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای محمد رضا ابراهیمی به شماره ملی 0058025022 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عارفه رضائی به شماره ملی 0075598035 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای شنتیا میرعرب رضی به شماره ملی 2110789875 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1363390(
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مجتمع رفاهی گردشگری فیروزان مهر فراز به شناسه ملی 10103607425 و به 

شماره ثبت 322221
مورخ   14011/126/5247 شماره  مجوز  و   1401/03/07 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/04/144 وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عاطفه محمدی ده 
آبادی به شماره ملی 0067311504 به سمت بازرس علی البدل و آقای مصطفی علیزادگان به شماره ملی 0452727626 
به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند -روزنامه کثیراالنتشار مردم ساالری جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین گردید. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1400 به تصویب مجمع رسید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1363392(

  

شرحعنوانرديف

پروانه کار تهیه مصالح، ترمیم و تعویض آسفالت ریم مخازن )10 مخزن( انبار نفت شمالغربموضوع مناقصه1

مدت 60 روز  کاري  بدون احتساب ایام تعطیالت  رسمي و  پنج شنبه هامدت انجام کار 2

مبلغ 10,179,896,405 ریال  بر مبناي فهارس بهاء ابنیه و مکانیک و برق سازمان برنامه بودجه سال 1401 و فهرست بهاء  صنعت نفت سال 1400 و قیمت برآورد پایه3
روز بازار.

508,994,820ریالمبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار4

از نوع ضمانتنامه ها  طبق جدول شماره 4 ماده 4 تصویب نامه هیاًت وزیران به شماره 123402 مورخ 94/09/22 ارائه گردد.) در صورت واریز نقدي رسید نوع تضمین5
وجه امور مالي منطقه در پاکت الف ارائه گردد.( *) ارائه هر گونه چک قابل قبول نمي باشد.(

روز چهارشنبه مورخ  1401/06/02  ، ساعت  13:30.تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت6

تا ساعت  19روز  شنبه  مورخ  1401/06/12 .مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد7

رأس ساعت  10 صبح  روز  دوشنبه مورخ 1401/06/14  به آدرس تهران، انتهاي بلوارآیت ا... کاشاني، شهر زیبا، انتهاي خیابان شهران، انبار نفت تاریخ و محل بازدید 8
شمالغرب.

رأس ساعت  10 صبح  روز   سه شنبه  مورخ  1401/06/15در سالن جلسات شرکت به نشاني مناقصه گزار.تاریخ و محل جلسه توجیهي 9

تا ساعت  19 روز سه شنبه  مورخ  1401/06/29 .مهلت زماني ارسال پیشنهاد 10

محل و نحوه دریافت و تسلیم پیشنهادات: 11
دریافت اسناد مناقصه و فرم هاي ارزیابي و تسلیم  

پاکات الف )تضمین شرکت در فرآیند  ارجاع 
کار(؛  ب) اسناد و مدارک مناقصه( ؛ج )پیشنهاد 

قیمت(؛ و   پاکت ارزیابي

در مهلت مقرر متقاضیان با مراجعه به سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و  پس از بارگذاري کلیه پاکات تکمیل شده در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت) ستاد ( رسید آن را همراه با اصل پاکت » الف«)تضمین شرکت در فرآیند  ارجاع کار(  بصورت الک و مهر و امضا شده  و قبل از شروع 

گشایش پاکات الف به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران واقع در تهران، خیابان انقالب اسالمي، ابتداي 
خیابان شریعتي، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبي، پالک 48 ، طبقه چهارم، اطاق 410 تحویل نمایند. * تلفن تماس پاسخگویي:  77654728-  

  021

12

شرایط متقاضیان

1-لزوم احراز امتیاز قابل قبول )60 ( بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي، ایمني و زیست محیطي. 
2- دارا بودن و ارائه گواهي  معتبر تأیید صالحیت و رتبه بندي حداقل پایه 5  در رشته نفت و گاز /و یا  راه و ترابري /و یا ساختمان و ابنیه  از سازمان 

برنامه و بودجه کشور .
3- احراز امتیاز قابل قبول) حداقل60 امتیاز( بر اساس معیارهاي ارزیابي  مندرج در اسناد ارزیابي به تشخیص کمیته فني بازرگاني)معیارهاي ارزیابي 

پاکت ارزیابي در اسناد فراخوان تحویل مي گردد.(
4- لیست پرسنل فني و تخصصي شرکت به همراه مدارک مربوطه.

5-داراي تجربیات کاري مرتبط بر اساس رزومه کاري و توان فني و مهندسي.
6- رعایت و بارگذاري کلیه مفاد مندرج در متن شرایط عمومي و برگشماري در اسناد مناقصه منتشر شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت الزامي مي باشد.

از ساعت 8 صبح روز  چهارشنبه  مورخ 1401/06/30 .تاریخ گشایش پاکات ارزیابي13

از ساعت 9 صبح روز دوشنبه  مورخ  1401/07/11 در سالن جلسات شرکت به نشاني مناقصه گزار.تاریخ و مکان گشایش پاکات الف، ب و ج14

سه ماه بعد از بازگشائي پاکات نرخ. تاریخ اعتبار پیشنهادات15

2  مناقصه گر   حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات16

متن آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) یکپارچه( یک مرحله ای
متن آگهي مناقصه 14- 1401

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران، به نشاني تهران، ابتداي خیابان شریعتي،  خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبي، پالک 48، در نظر دارد 
مناقصه مشروحه ذیل را به شماره2001092160000014 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید.

 نوبت اول

اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737- 021و  فاکس 021-88955953
• اطالعات تماس  دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام / پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود است. 

روابط عمومي منطقه تهران شناسه آگهی:  1362525                                                                   

فیلمبازی


