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2 اسلحه

»۲ اسلحه«  فیلمی اکشن کمدی، محصول سال ۲۰۱۳ آمریکا به کارگردانی بالتاسار کورماکور و نویسندگی بلیک مسترز 
است که ستارگانی همچون دنزل واشنگتن و مارک والبرگ در آن ایفای نقش کرده اند. این فیلم در ۲ اوت ۲۰۱۳ توسط 

یونیورسال استودیوز در ایاالت متحده اکران شد.
داستان فیلم درباره رابرت ترنچ )دنزل واشنگتن( و مایکل استیگمن )مارک والبرگ( ۲ خالفکاری هستند که بعد از مالقات 
با یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر به نام پاپی گرکو در مکزیک توســط پلیس دســتگیر می شوند. استیگمن از این مسئله 
که دوستش رابرت ترنج یک مامور مخفی دی ایی ای است و گزارش عدم موفقیت در دریافت کوکائین از پاپی گرکو را به 
رئیسش داده خبر نداشت. قرار بود او از این کوکایین به عنوان شاهدی برای دستگیری پاپی گرکو استفاده کند. برخالف 
دستور رئیس، رابرت ترنج اصرار بر ادامه دادن عملیات به شکل مخفی و ادامه همکاری با استیگمن برای سرقت ۳ میلیون 

از پول های گرکو داشت )تا به این دلیل گرکو را به جرم پول شویی تحت تعقیب قرار دهند.(
از طرف دیگر مایکل استیگمن نیز یک مامور اطالعاتی نیروی دریایی ارتش آمریکاست که از فرمانده خود دستور میگیرد 
دوســتش، رابرت ترنچ را بکشد. بنابراین بعد از مرگ وی، آنها می توانند تمام این پول را صرف هزینه عملیات های مخفی 

نیروی دریایی کنند و ... .

فناوری

ایجاد ساختاری مشابه جنین انسان از سلول های بنیادی
محققان موفق به ایجاد ســاختارهایی مشابه جنین انسان در آزمایشگاه شده اند که 
می توانند به درک بهتر مراحل رشــد اولیه جنینی کمک کنند. به گزارش ایســنا و 
به نقل از مدیکال اکســپرس، تحقیق بر روی جنین انسان برای درک مراحل اولیه 
رشد ضروری اســت. در حال حاضر این تحقیقات بر روی جنین های اهدایی که به 
وســیله لقاح مصنوعی به وجود می آیند، انجام می شــود. با این حال این تحقیقات 
محدودیت هایــی دارد. برای مثال از نظــر اخالقی تنها می توان به مدت حداکثر ۱۴ 
روز اجازه رشــد به این جنین ها در آزمایشگاه داد. اکنون، محققان موسسه فناوری 
کالیفرنیا ساختارهایی مشابه جنین انســان از سلول های بنیادی به وجود آورده اند. 
برخالف جنین های طبیعی که از ترکیب اســپرم و تخمک تشــکیل می شوند این 
ساختارها از ترکیب ســلول های بنیادی پرتوان تشکیل می شوند. سلول های پرتوان 

می توانند به انواع خاصی از سلول تبدیل شوند. اگرچه این ساختارهای جنین مانند تفاوت های اساسی با جنین واقعی دارند اما 
فناوری استفاده شده در ساخت آنها برای پاسخ به سواالتی در مورد رشد انسان بدون نیاز به جنین اهدایی مهم خواهد بود. 
این تحقیقات در آزمایشگاه مجدالنا زرنیکا گوتز، استاد زیست شناسی و مهندسی زیستی از موسسه فناوری کالیفرنیا انجام 
شده است و نتایج آن در روز ۲۱ سپتامبر در مجله ی نیچر به چاپ رسیده است. این ساختارها از نوعی سلول  بنیادی پرتوان 
که قادر به تولید انواع مختلفی از سلول  هستند، ساخته شده اند. سلول های بنیادی پرتوان ابتدا توسط سایر محققان از جنین 
واقعی انسان جدا شده بودند و در محیط آزمایشگاه قرار گرفته بودند. نکته قابل توجه این است که این سلول ها در صورت قرار 
گرفتن در شرایط محیطی مناسب همچنان قادر به تشکیل جنین بودند. زرنیکا-گوتز می گوید: به نظر می رسد قابلیت تشکیل 
جنین چیزی اســت که این ســلول ها فراموش نکرده اند. با این حال حافظه آن ها دقت باالیی ندارد یا ما هنوز قادر به بازیابی 
حافظه آن ها نشده ایم و باید تحقیقات بیشتری انجام دهیم تا بتوانیم از این سلول های بنیادی برای رشد دقیق جنین انسان 
استفاده کنیم مشابه کاری که در موش ها انجام شد. توانایی ایجاد ساختارهای مشابه جنین با استفاده از سلول های بنیادی 
باعث بی نیازی ما به جنین اهدایی می شود. عالوه بر آن چنین ساختارهایی را می توان در مقیاس باال تولید کرد. ممکن است 
این مدل ها منجر به پیشــرفتی بزرگ در درک رشــد اولیه جنینی شوند که با جنین اهدایی و محدودیت های آن امکانپذیر 
نیست. به عنوان مثال می توان برخی از ژن های این ساختارها را دستکاری کرد و نتایج آن را بر فرآیند رشد مورد بررسی قرار 
داد. عالوه بر آن با استفاده از این ساختار می توان نحوه هماهنگی اجزای مختلف سلولی را در مراحل اولیه درک کرد و تاثیر 

آن را بر مراحل بعدی رشد بررسی کرد.

چهره ها

حسن کسائی؛ نوازنده نی و موسیقی دان 
حسن کسائی )۳ مهر ۱۳۰۷، اصفهان - ۲۵ خرداد ۱۳۹۱، اصفهان( از استادان برجسته موسیقی ایرانی و نوازنده سرشناس نی 
و ســه تار بود. پدرش، »حاج ســید جواد کسائی« از تاجران به نام آن زمان اصفهان بود که دلیل عالقه و انسی که با موسیقی 
داشت، با استادان و بزرگان آن زمان مانند سید حسین طاهرزاده، جالل الدین تاج اصفهانی، اکبر خان نوروزی، خاندان شهناز 
)شعبان خان، حسین آقا، علی آقا و جلیل شهناز(، غالمحسین سارنج و ادیب خوانساری رفت وآمد می نمود. به طوری که منزل 
آقا ســید جواد، محفلی بود برای تجدید دیدار و نیز ســاز و آواز استادان به نام موسیقی اصفهان. این آمد و شدها موجب شد 
حســن کسائی از کودکی با موسیقی آشــنا شود و به مرور زمان، عالقه زیادی خصوصا به ساز نی پیدا کرد )بعد از دیدن یک 
نوازنده دوره گرد( و بر آن شــد تا پدر، وی را نزد مهدی نوایی ببرد. وی مدتی آواز و گوشــه های موســیقی ایران را نزد استاد 
تاج اصفهانی و ادیب خوانســاری آموخته و نِی را از مهدی نوایی فرا گرفت. وی هر زمان که به تهران می رفت از محضر استاد 

ابوالحسن صبا استفاده می نمود.
پس از فوت مهدی نوایی، کســایی همچنان از همنشینی با نوازندگان اصفهانی در جهت تسلط بر نوازندگی نی استفاده کرد. 
همنوازی با سازهای پرده داری مثل تار و سه تار او را بیش از پیش با گام های مختلف موسیقی ایرانی آشنا کرد، به صورتی که 
برای اولین بار دستگاه های چهارگاه، اصفهان، نوا و راست پنجگاه را با کوک دقیق و به صورت کامل اجرا کرد. کسایی همچنین از محضر ابوالحسن صبا بهره های 
فراوان برد که می توان گفت هنر نوازندگی سه تار کسائی، یادگار انس با این هنرمند یگانه است. سه تار نوازی کسائی تلفیقی زیبا از ترکیب نوازندگی تار جلیل شهناز 
و سه تار ابوالحسن صبا است. وی در محضر استاد صبا به نواختن ردیف ها پرداخت و با هنرمندانی چون خالقی، مشیر همایون و حسین محجوبی نیز می نواخته است.

حسن کسایی به نوعی از ابتدا شروع به ابداع تکنیک و پیاده کردن تمام دستگاه ها در ساز نی نمود. بعد از این دوره اغلب ارکسترهای ایرانی شروع به استفاده از این 
ساز کردند و این احساس نیاز باعث رشد روزافزون نوازندگان نی شد که حتی امروزه به عنوان یک رشته تخصصی در دانشگاه تدریس می گردد. به گفته محمدرضا 
لطفی، نوازنده تار و منتقد موسیقی، حسن کسایی با مجموعه »ردیف نی« - که در هشتاد سالگی ضبط کرده بود- نخستین اثر آموزشی برای عالقه مندان به نی 

نوازی را مدون کرده بود. استاد حسن کسایی در ۲۵ خرداد ۱۳۹۱، پس از سپری کردن ۲ ماه در حالت کما، درگذشت.

ویلیام فاکنر؛ رمان نویس آمریکایی و برنده نوبل ادبیات
ویلیام کاتبرت فاکنر رمان نویس آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات بود. فاکنر در سبک های گوناگون شامل رمان، داستان 

کوتاه، نمایشنامه، شعر و مقاله صاحب اثر است. 
فاکنر یکی از مهم ترین نویسندگان ادبیات آمریکا و مشخصا ادبیات جنوب آمریکاست. با اینکه اولین آثار فاکنر از سال ۱۹۱۹ 
و بیشترشــان در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ منتشر شده بود، وی تا هنگام دریافت جایزه نوبل در سال ۱۹۴۹ نسبتا ناشناخته 
مانده بود. فاکنر در ســال ۱۸۹۷ میالدی در نیو آلبانی، میسیســیپی به دنیا آمد. در ۱۹۰۲ خانواده اش به آکســفورد، مرکز 
دانشــگاهی می سی ســی پی، نقل مکان کرد. به دلیل وزن کم و قد کوتاه در ارتش ایاالت متحده پذیرفته نشد ولی به عنوان 
دانشجوی دانشگاه افسری در یگان پرواز سلطنتی در تورنتوی کانادا نام نویسی کرد و در ۲ دسامبر ۱۹۱۸ به عنوان افتخاری 
ســتوان دومی نایل شد. فاکنر وارد دانشگاه می سی سی پی شد و در ســال ۱۹۲۴ از دانشگاه انصراف داد و در ۱۹۲۵ همراه با 
دوســتش با یک کشــتی باربری به ایتالیا رفت و از آنجا پای پیاده رهسپار آلمان و فرانسه شد. در ژوئن ۱۹۲۹ با استل اولدم 
ازدواج کرد. سفرهایی به هالیوود و نیویورک داشت و درین فاصله چندین فیلمنامه و نمایشنامه نوشت. مطالعات در مورد فاکنر 
در ۱۹۴۶ به صورت جدی توسط ملکم کاوی آغاز شد. در ۱۹۴۹ جایزه نوبل ادبیات به او داده شد و خطابه مشهور خود را در 
آنجا خواند. بعداً نیز جایزه پولیتزر را برای کتاب شهر در سال ۱۹۵۷ دریافت نمود. او در ۶ ژوئیه ۱۹۶۲، سه هفته بعد از آنکه از اسب افتاد، بر اثر سکته قلبی در 

بیهالیا، میسی سیپی در گذشت.

فیلم بازی

گیاهانی که می توانند برفک دهان را بهبود بخشند
استفاده از جوشانده  گیاهان مریم گلی و برگ کرفس 
وحشی به صورت شستشوی مالیم مخاط دهان و غرغره 
کردن دهان می تواند در بهبود بیماری برفک دهان موثر 

باشد.
بــه گزارش ایســنا، برفک دهان به عارضــه ای اطالق 
می شــود که معموال بر روی زبان بوجــود می آید. این 
بیماری اختصاصی مخاط دهان است در کودکان نوزاد 
و شیرخوار و همچنین در افراد مسن )کسانی که دندان 
مصنوعــی به جای چند دندان طبیعــی دارند( عارض 
می شود. در مواردی حتی ممکن است شدت ضایعه به 
قدری زیاد باشد که بلع، خوردن و آشامیدن را برای فرد 
مشکل کند و گاهی ممکن است سایر قسمت ها)مخاط 

دهان( نیز دچار عارضه شود.
مهندس منیره نورمحمدی کارشناس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در خصوص این بیماری و داروهای گیاهی موثر در درمان 

آن عنوان کرد: درمان موگه یا برفک دهان اگر مربوط به یک ناراحتی مهمی نباشد، به سهولت درمان با برخی گیاهان انجام می گیرد.
وی اظهار کرد: اســتفاده از جوشــانده گیاهان مریم گلی و برگ کرفس وحشی به صورت شستشوی مالیم مخاط دهان و غرغره کردن 

دهان، اثر درمانی در این  بیماری ظاهر می کند.
نورمحمدی تشریح کرد: گیاه مریم گلی، دارای تانن، گلوکوزید، مواد صابونی، قند، گلوتامین، آسپاراژین و امالح معدنی گوناگون است و 

در مصارف خارجی برای بیماریهای برفکی، گلو و رماتیسم کاربرد دارد.
وی افزود: پنجاه گرم برگ یا ساقه گلدار گیاه مریم گلی، برگ کرفس وحشی یا برگ Vaccinium  Myrtillus را که تازه یا خشک 
باشد در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوای آن را روی آتش بگذارید تا به جوش آید. سپس آن را از روی آتش بردارید و پنج دقیقه 
صبر کنید. بعد آن را به دهان خود که دچار برفک شــده اســت مالیده و دهانتان را با آن شست شو دهید. هر روز پنج تا شش بار دهان 

خود را با آن بشویید. برای درمان خون ریزی لثه های دندان هم شستشو با گیاه مریم گلی مؤثر و مفید است.
نورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: گیاه مریم گلی دارای خواص طبی فراوانی از جمله تقویت کنندگی و نیرو بخشی است و از خواص 

دیگر آن می توان به درمان اسهال، درد معده، کندی قوه هاضمه و همچنین برای اختالالت یائسگی، خستگی مفرط، اشاره کرد.

فرق واکسن زده ها و نزده ها

طرح روز

دانستنی ها

شهاب جعفرنژاد

لندکروزر جدید تویوتا با تغییرات تازه

لیبرتی واک نام کمپانی تولیدکننده قطعات اســپرت بدنه و 
لوازم مرتبط با تیونینگ خودرو در آیچی)ژاپن( اســت که در 
حوزه فعالیت خود یکی از نام های معتبر و خاص محســوب 
می شــود. این کمپانی در بخش رویدادهای خود جزئیاتی از 
کیت بدنه ویژه تویوتا لندکروزر مدل ۲۰۲۲ را به اشــتراک 
گذاشته تا چهره ای جذاب تر از هموطن مطرح خود نمایش 
دهــد. لیبرتی واک در رابطه با این کیت بدنه به اســتفاده از 
درپــوش موتور فیبرکربــن خام)رنگ نشــده(، تغییر بافت 
گریل)جلوپنجره(، حذف لوگوی تویوتا در گریل و جایگزینی 

لوگوی تیونر اشاره کرده است.
بامپر)ســپر( جلو در واقع یک بخش اضافه شــده به قسمت 
پایین نمونه استاندارد اســت که در پایین ترین بخش خود 
دارای یک ردیف مه شکن ال ایی دیی است. ادامه این بخش 
از بامپر به فلیر)هالل( عضالنی روی فندرها)گلگیر( می رسد.

در قسمت انتهایی فلیر فندر جلو و عقب یک آبشش کربنی 
هم قرار گرفته که جذابیت های اسپرت این بخش را افزایش 
می دهــد. آینه های جانبی نیــز در قابــی از فیبرکربن قرار 
گرفته اند. در قســمت انتهای خودرو نیز دو اسپویلر که یکی 
روی ســقف و دیگری زیر شیشه عقب نصب شده، جلب نظر 
می کنند. کمی پایین تر نیز دیفیوزر حرفه ای لیبریتی واک را 
مشاهده می کنیم که به خوبی با خروجی های کرومی سیستم 

اگزوز هماهنگ شده است.

تخت گاز

حضرت محمد )ص(: 
از همه مردم پرهیزگار تر آنکس است که

 حق را بر نفع و ضرر خویش بگوید. 

)نهج الفصاحه(

 

آگهي تجدید مناقصه شماره 814/07/4035

مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي
موضوع مناقصه: برگزاری تجدید مناقصه فومینگ کولینگ مخزن5/730/000 لیتری انبار نفت شماره۲، 

دو مخزن 2/800/000 لیتری ناحیه نیشابور و قوچان.
تاریخ، مهلت و نشاني محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابي: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمني 
معتبر و صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با حداقل گرید، صادره از معاونت راهبردی 
ریاست جمهوری مي توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابي و فرم توانمندي بهداشتي، ایمني و زیست 
محیطي از تاریخ انتشــار دومین نوبت آگهي )1400/07/06( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد(www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. الزم بذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلي، مي بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي را جهت شرکت در 
مناقصه محقق ســازند. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ســتاد براي انجام مراحل عضویت با 

شماره ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. 
نوع مناقصه: عمومي یک مرحله اي فشرده همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ برآورد مناقصه: 13/133/861/777 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  262/677/236ریال.

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکي و سایر موارد مطابق مفاد ماده ۴ 
آیین نامه تضمین معامالت دولتي مصوب 1394/09/22 که مدت اعتبار آن سه ماهه و این مدت حداکثر 

براي یک نوبت برابر مدت پیش بیني شده قابل تمدید مي باشد. 
مدت اجراي کار: برابر مدت زمان تعیین شده در اسناد مناقصه

 مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستي به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مراجعه و 
نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند. )در صورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع، امکان شرکت 

در مناقصه و بارگذاري پاکتها میسر نمي باشد(.
 امکان دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ دومین نوبت آگهي )1400/07/06( لغایت پایان وقت 

اداري روز یکشنبه مورخ 1400/07/11 ساعت ۱۶
مهلت تحویل پیشــنهاد ها )آپلود اسناد(: پیشنهادها )اســناد مناقصه و کلیــه مدارک شامل پاکت 
الف و ب و ج( مي بایســت از آخرین روز توزیع اســناد مناقصــه )1400/07/11(، لغایت پایان وقت اداري 
روزچهار شــنبه مورخ 1400/07/21 ساعت ۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت توسط مناقصه 

گر بارگذاري گردد. 
ضمنــا عالوه بر بارگذاري پاکت الف و ب و ج در ســایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده )ســاعت ۱۶روز 
چهارشنبه مورخ 1400/07/21( فقط پاکت الف )تضمین( به صورت فیزیکي نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون 

مناقصات منطقه تا مهلت تعیین شده گردد.
جلسه توضیح و تشریح اسناد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/07/18در محل سالن جلسات 

واحد خدمات فنی و مهندسی مستقر در انبار نفت شهید بیخوش )انبار نفت شماره۲( برگزار می گردد.
ضمنا باتوجه به اهمیت و حساســیت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه گران توسط کمیته فنی 
بازرگانی منطقه خراســان رضوی انجام و در صــورت احراز حداقل امتیاز کیفی )۵۰ امتیاز کیفی( هریک 
از مناقصه گران ســپس اقدامات بازگشایی فایل پاکات )الف/ب/ ج( بر اساس اسناد موجود در سامانه ستاد 

انجام خواهد پذیرفت.
زمان و مکان بازگشــایي پاکات: ساعت 9 صبح روز دوشــنبه مورخ1400/08/10، شرکت ملي پخش 

فرآوردهاي نفتي منطقه خراسان رضوي طبقه سوم، )سالن آمفی تاتر منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 

محل اجراي کار: استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد / نیشابور / قوچان
www.setadiran.ir          www.iest.mporg.ir :آدرس سایت

شرایط عمومي متقاضي:
۱- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمني معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي. 

۲- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه باحداقل گرید، صادره از 
معاونت راهبردی ریاست جمهوری.

۳ - ارائه تصویر آگهي ثبتي )تأسیس شرکت(.
۴- ارائه تصویر آگهي ثبتي آخرین تغییرات شرکت. 

۵- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز. 
۶- تمامي مستندات اعالم شده در بندهاي )1 الي 4( مي بایست بصورت برابر با اصل )محضري( باشد.

۷- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 
۸- حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در تجدید مناقصه حداقل با حضور تعداد ۲ مناقصه گر مي باشد.

۹- فرآیند انتخاب برنده مناقصه وفق دســتورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناســب در مناقصات 
صنعت نفت به شماره ی 796-20/2 مورخ 1399/12/11 مقام عالی وزارت نفت خواهد بود.

دســتگاه مناقصه گزار باتوجه به معیارهاي ذکر شده در فرم هاي تحویلي و مدارک دریافت شده نسبت به 
ارزیابي کیفی مناقصه گران اقدام و براساس سامانه ستاد اقدامات مقتضي به عمل مي آورد.    

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۰۰۹۱۷۸۱۰۰۰۰۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/07/06    

)نوبت اول(

روابط عمومي منطقه خراسان رضوي   

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
شناسه آگهی: 1195962منطقه خراسان رضوی

 
نوبت اول - )تجدید مرتبه اول( - مناقصه شماره 056 -00- 30900

)ساخت چهار عدد بال ولو و دو عدد گيت ولو 18 اینچ )توليد داخل کشور( (

1- نوع مناقصه: دو مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 
 2- نوع فراخوان: عمومي .

3- نام و نشــاني مناقصه گذار: شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمي نژاد 
)SGPC( به آدرس: مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵، 

شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 
- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات: ۳۷۲۸۸۰۱۶ -۰۵۱ 

- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات: ۰۵۱-۳۷۲۸۵۰۲۴
4- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین هاي اعالم شده در 
آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 650.000.000 ریال )ششــصد 
و پنجاه میلیون ریال(. )الزم به ذکر اســت در این مرحله نیازی به اخذ و ارائه 

تضمین نمي باشد.(
 5- نحــوه و مهلــت دریافــت اســناد: متقاضیــان مي تواننــد تــا 
ســاعت 19 مــورخ 1400/07/08، نســبت به دریافــت اســناد مناقصه از 
 طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســامانه ســتاد( بــه آدرس
www.setadiran.ir و با شــماره فراخوان 2000092134000111 در سامانه 
اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه 

مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده: متقاضیان 
بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور مي بایست حداکثر تا ساعت 19 
مورخ 1400/07/22، اســناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر است 
پس از پایان مرحله ارزیابي کیفي اســناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران 
تأیید شــده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 
ســتاد( ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه 

مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات: پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکت ها 
)ارزیابی فنی(، پاکت های مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت 10 صبح مورخ 
1400/09/10، در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، 
خیابان آبکوه، نبش آبکوه ۷ )دانشسراي شمالي(، شماره ۲۵۵، شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. 
الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( 

قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: باتوجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشــد در 
این مرحله صرفاً تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد 
نظر مي باشد. بدیهي است شرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند 
در مرحله بعد اقدام به ارســال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقباً از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06    

)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد )خانگیران(

شناسه آگهی: 1196318)سهامی خاص( 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مولوی تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1400/6/14-140060301042000229 شماره  رای  برابر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تهران  مولوی  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای 
آقای سعید هالنی نوبری فرزند فیض علی به شماره شناسنامه 57027 صادره از تهران در یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 135/18 متر مربع قسمتی از پالک 23 فرعی از5140 اصلی به شماره پالک 754 فرعی از 5140 اصلی واقع در 
بخش 5 تهران خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی و فاطمه عتیقه چی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/18
13018 رئیس ثبت اسناد وامالک مولوی تهران

ابالغیه
موضوع آگهی:

 ابالغ رأی خانم اکرم عباس نژاد، کدملی 0074084119، متولد 1359، فرزند بشیر، صادره از تهران به شماره رأی 1400/119/235/م 
مورخ 1400/03/05

مرجع رسیدگی کننده:
  شعبه یک هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان شهرداري تهران

نظر به پرونده شما به اتهام 1- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی منطبق بر بند29ماده )8( قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری در خصوص غیبت غیر موجه ، گزارش ارسالی از اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تهران به شماره 311/504953 مورخ 
99/05/29 در این هیأت رسیدگی گردید و شما محکوم به رأی بازخرید خدمت با پرداخت 30روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر 
سال خدمت گردیده اید. این رأی قابل تجدیدنظر می باشد و محکوم علیه یا نماینده قانونی وی می تواند درخواست تجدیدنظر خود 
را حداکثر ظرف سی  روز از تاریخ ابالغ رأی )تاریخ نشر این آگهی( به اداره کارگزینی مربوط به نشانی ساختمان منابع انسانی– 
میدان جمهوری– بزرگراه نواب صفوی– تقاطع خیابان امام خمینی )ره( تسلیم نماید، در غیر این صورت به استناد تبصره )1( ماده 

)4( قانون مذکور، این رأی از تاریخ انقضاء مهلت یاد شده الزم االجرا خواهد بود.

شناسه آگهی: 1196239
م.الف:2221


