
روزنامه کیهان – 6 مهر 1360 
»شکست محاصره آبادان، راه فتح خونین شهر 
را باز کــرد«؛ تیتر اول کیهــان خبر پیروزی 
بزرگ ایــران در پایان اولین ســال جنگ را 
گــزارش می داد. ایــن پیــروزی در عملیات 
ثامن االئمه به وقوع پیوســت که در ســاعت 
۱ بامــداد ۵ مهرماه ۱۳۶۰ در محور آبادان به 
شرق کارون در جنوب غربی ایران آغاز گردید 
و پس از ۴۲ ســاعت نبرد بی وقفه، با شکسته 
شدِن حصر آبادان و بازپس گیری بیش از ۱۵۰ 
کیلومتر مربع از خاِک ایران، به پایان رســید. 
کیهان نوشت که عراق با ۳۰۰۰ کشته و اسیر، 

۱۰ کیلومتر از مواضع خود عقب نشست.
این روزنامه به نقل ازامام خمینی به مناسبت 

این پیروزی غرور آفرین نوشت: به اسم ملت بزرگ ایران از رزمندگان دلیر تشکر می کنم.
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فناوری

ساکت ترین تاکسی پرنده برقی جهان ساخته شد
یک شــرکت انگلیســی ادعا می کند که با همکاری شرکت رولزرویس 
موفق به ساخت ســاکت ترین تاکسی هوایی برقی جهان شده که صد 
برابــر صدای کمتری از یک بالگرد دارد. به گزارش ایســنا و به نقل از 
آی ای، شــرکت انگلیســی ورتیکال ایرواســپیس و رولــز رویس یک 
هواپیمای عمودپرواز کامال برقی ســاخته اند که دارای سرعت بیش از 
۳۲۱ کیلومتر در ســاعت اســت و هنگام پرواز، تقریباً ساکت است و 
VA- ضمن کم هزینه بودن، آالیندگی صفر نیز دارد. این تاکسی هوایی

X۴ نام دارد و از فناوری های پیشرفته بر پایه فناوری های کنترل پرواز 
هواپیمای F-۳۵ استفاده می کند. شرکت سازنده می گوید این تاکسی 

پرنده صد برابر کم سروصداتر از یک بالگرد است و تنها بین ۴۵ تا ۶۰ دسی بل صدا تولید می کند. در حالی که این شرکت 
اطالعات بیشتری در مورد این تاکسی پرنده ارائه نکرده است، اما برای مقایسه باید گفت که طبق اعالم انجمن بین المللی 
بالگردها)HAI(، صدای یک بالگرد در ارتفاع ۵۰۰ فوت در حدود 87 دســی بل اســت و هنگامــی که در هزار پایی قرار 
می گیرد، به 78 دسی بل کاهش می یابد. ذکر این نکته ضروری است که در مقیاس دسی بل)dB(، هر واحد افزایش و کاهش 
تقریباً معادل دو برابر افزایش یا کاهش بلندی صدا است. بنابراین 7۰ دسی بل تقریباً نصف 8۰ دسی بل است. بنابراین اگر 
۴۵ دسی بل را با 7۵ دسی بل مقایسه کنیم، می توانیم بگوییم که 7۵ دسی بل 8 برابر بلندتر از ۴۵ دسی بل است. ما قباًل با 
یک تاکسی پرنده آرام به نام سیتی ایرباس آشنا شده ایم که در هنگام پرواز زیر ۶۵ دسی بل و در هنگام فرود کمتر از 7۰ 
دســی بل صدا تولید می کند. این تاکسی پرنده در زمان رونمایی از نظر سطح تولید سر و صدا انقالبی بود و اکنون به نظر 
می رسد »VA-X۴« توانسته آن را کنار بزند. این یکی از چندین نوآوری پیشرفته شرکت رولز رویس است. این شرکت در 
حال کار روی سریع ترین هواپیمای تمام الکتریکی جهان و همچنین یک راکتور هسته ای برای استخراج منابع از کره ماه 
و سیاره مریخ است. اکنون نیز برای توسعه »VA-X۴« با شرکت »ورتیکال ایراسپیس« همکاری می کند تا ساکت ترین و 
ایمن ترین پیشرانه برقی جهان را تولید کند. گزارش شده است که خطوط هوایی آمریکا، »ویرجین آتالنتیک« و هولدینگ 
آوولون پیش از این برای    VA-X۴ درخواست پیش سفارش ثبت کرده اند. این در حالی است که اولین پرواز آزمایشی آن 
برای اواخر امسال تعیین شده است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، این تاکسی پرنده در سال ۲۰۲۴ به صورت تجاری 

در دسترس خواهد بود. ناگفته نماند که این تاکسی پرنده قادر به حمل چهار مسافر و یک خلبان است.

چهرهها

وحشی بافقی؛ شاعر ایرانی 
کمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نام دار سده دهم ایران 
اســت که در سال ۹۳۹ هجری قمری در شهر بافق از توابع یزدچشم به جهان گشود. 
دوران زندگی او با پادشــاهی شاه تهماسب صفوی و شاه اسماعیل دوم و شاه محمد 
خدابنده هم زمان بود. وی تحصیالت مقدماتی خود را در زادگاهش سپری کرد. وحشی 
در جوانی به یزد رفت و از دانشمندان و سخنگویان آن شهر کسب فیض کرد و پس از 
چند ســال به کاشان عزیمت نمود و شغل مکتب داری را برگزید. وی پس از روزگاری 
اقامت در کاشان و سفر به بندر هرمز و هندوستان، در اواسط عمر به یزد بازگشت و تا 

پایان عمر )سال ۹۹۱ هجری قمری( در این شهر زندگی کرد.
این شاعر بزرگ روزگار خود را با اندوه و سختی و تنگدستی و تنهایی گذراند و دراشعار 
زیبا و دلکش او سوز و گداز این سال های تنهایی کامال مشخص است. وی غزل سرای 
بزرگی بود و در غزلیات خود از عشق های نافرجام، زندگی سخت و مصائب و مشکالت 
خود یاد کرده است. کلیات وحشی متجاوز از نه هزار بیت و شامل قصیده، ترکیب بند 

و ترجیع بند، غزل، قطعه، رباعی و مثنوی است.

جمال عبدالناصر؛ رهبر انقالب مصر
جمال عبدالّناصر حســین در  ۱۵ ژانویه ۱۹۱8 به دنیا آمد.  او، دومین رئیس جمهور 
مصر بود که از ۱۹۵۶ تا هنگام مرگ، چهارده ســال قدرت را در دســت داشــت. او 

رهبرانقالب ۱۹۵۲ بود که منجر به سرنگونی پادشاهی خاندان محمد علی شد.
پس از ملی کردن کانال ســوئز و پیروزی سیاســی ناصر در بحران سوئز محبوبیت او 
هم در مصر و هم در جهان عرب، به طور چشــمگیری افزایش پیدا کرد. در سایه این 
پیروزی و محبوبیت، درخواست ها برای یکپارچگی عربی تحت رهبری او افزایش یافت 
که منجر به ایجاد جمهوری متحده عربی)۱۹۵8–۱۹۶۱( از اتحاد میان مصر و سوریه 
شد. در سال ۱۹۶۲، ناصر توانست چند طرح سوسیالیستی نوسازی را به اجرا درآورد. 
هرچند شکست هایی در پروژه یکپارچگی عربی )نظیر جدایی سوریه از مصر( رخ نمود، 

اما با آغاز سال ۱۹۶۳، هوادارانش در چند کشور عربی به قدرت رسیدند. 
این زمانی بود که او درگیر جنگ داخلی یمن شــده بود. ناصر اجازه شرکت مخالفان 
در انتخابات را صادر نکرد و دور دوم ریاست جمهوری را در مارس ۱۹۶۵ بدون آنان آغاز کرد. اما پس پیروزی در انتخابات 
به دلیل شکســت مصر در جنگ شــش روزه ۱۹۶7، استعفا داد؛ ولی با فشــار راهپیمایی های مردمی که خواستار تداوم 
ریاســت جمهوری وی بودند، از این تصمیم منصرف شــد و به خواسته راهپیمایان تن داد. ناصر از اوایل ۱۹۶7، خود را به 
نخســت وزیری منصوب کرد و برای بازپس گیری سرزمین های از دست رفته مصر در جنگ شش روزه جنگ فرسایشی در 
پیش گرفت. او ضمن سیاست زدایی از ارتش مصر، چند اصالحیه برای آزادی سیاسی اجرا کرد. سرانجام ناصر پس از پایان 
جلسه سران اتحادیه کشورهای عرب در ۲8 سپتامبر ۱۹7۰، بر اثر سکته قلبی ناگهانی، درگذشت. هنگامی از مرگ وی غم 

و اندوه جهان عرب را فراگرفته بود، در مراسم تشییع جنازه اش در قاهره پنج میلیون نفر شرکت کردند.
ناصــر امروزه نیــز در جهان عرب به دلیل گام هایش در زمینه های عدالت اجتماعی، یکپارچگی عربی، سیاســت های ضد 
امپریالیسم، شخصیتی بارز به شمار می رود. آن دوره که به عنوان دوران ریاست جمهوری اش از آن یاد می شود، باعث رونق 

فرهنگ مصر شده و در آن زمان چند پروژه بزرگ اقتصادی مثل سد اسوان و شهر حلوان به بهره برداری رسید.

رشد دوباره عضالت از دست رفته با کمک میکروبیوم روده
نشــان  جدیــدی  پژوهــش 
می دهد که شــاید میکروبیوم 
روده بتوانــد به رشــد دوباره 
پیری  اثــر  عضالتی کــه در 
یا ابتــال به ســرطان از بین 
به  رفته انــد، کمــک کنــد. 
گزارش ایسنا، اگر پژوهشگران 
با بررســی های بیشتر بتوانند 
به شناســایی موادی بپردازند 
کــه باکتری هــای روده برای 
کمک به رشد عضالت بعد از 
ورزش تولید می کنند، ممکن 
است بتوان برخی از این مواد 
را برای تقویت رشــد عضالت 
در افرادی به کار گرفت که از 

دســت دادن عضله را به خاطر پیری یا ابتال به ســرطان تجربه می کنند. پژوهشگران در آزمایش روی موش ها دریافتند که برای رشد 
عضالت پس از ورزش کردن، وجود میکروبیوم، ضروری است. 

میکروبیوم روده به میلیاردها باکتری و ســایر میکروب ها بازمی گردد که در دســتگاه گوارش ما زندگی می کنند. پژوهش هایی که طی 
دهه گذشته انجام شده اند، نشان داده اند که این باکتری ها، مواد مورد نیاز برای سالمتی ما را تولید می کنند. برخی از این پژوهش ها، 
شــواهد پیچیده ای را ارائه می کنند که نشــان می دهد میکروبیوم روده ممکن است برای سالمتی عضله اسکلتی نیز مهم باشد اما باید 
دید که آیا میکروبیوم روده، نقش مهمی در سازگاری عضله اسکلتی با ورزش کردن دارد یا خیر. پژوهشگران برای پاسخ دادن به این 
پروژه، به موش ها اجازه دادند تا به مدت ۹ هفته، هر روز روی چرخ های در حال حرکت ورزش کنند و به برخی از آنها به واســطه آب 

آشامیدنی، آنتی بیوتیک دادند. 
درمان با آنتی بیوتیک، باکتری های میکروبیوم روده موش ها را از بین برد. آنها ســپس عضالت موش های ســالم را با عضالت موش های 
بدون میکروبیوم ســالم مقایســه کردند تا ببینند آیا عضالت توانسته اند به طور متفاوت با دویدن روی چرخ سازگار شوند یا خیر. آنها 
دریافتند که عضالت موش های فاقد میکروبیوم سالم، به اندازه عضالت موش های سالم رشد نکرده اند؛ هرچند هر دو گروه موش ها طی 
۹ هفته، به یک اندازه روی چرخ دویده  بودند. این پژوهش نشــان می دهد که میکروبیوم روده سالم، برای رشد کامل عضالت اسکلتی 

پس از ورزش ضروری است. 
یافته های این پژوهش جدید، به ارائه شــواهد بســیاری کمک می کنند که ارتباط میان میکروبیوم روده و عضالت اســکلتی را نشان 
می دهند. یافته ها حاکی از این هستند که میکروبیوم روده، موادی را به وجود می آورد که به بزرگ شدن عضالت اسکلتی پس از ورزش 
کمک می کنند. اگرچه دوز آنتی بیوتیک این پژوهش نســبت به دوز مورد اســتفاده در پژوهش های پیشــین، کمتر بود اما محدودیت 
 پژوهش این اســت که پژوهشــگران نمی دانند آیا آنتی بیوتیک ها ممکن است به طور مســتقیم بر توانایی سازگاری عضالت اسکلتی 

با ورزش تأثیر بگذارند یا خیر.

دیدار حساس دو تیم منچستر سیتی و چلسی با نتیجه یک بر صفر به سود یاران گواردیوال به پایان رسید

طرحروز

دانستنیها

عمر مومانی

لیدی برد
»لیدی برد« فیلمی آمریکایی در ســبک بلوغ و کمدی- درام به نویســندگی 
و کارگردانی گرتا گرویگ اســت که در ســال ۲۰۱7 منتشر شد. در این فیلم 
بازیگرانی همچون سیرشا رونان، الری میت کالف، تریسی لتس، لوکاس هجز، 
تیموتی شــلمی، استیون هندرسون و لوئیس اســمیت ایفای نقش کرده اند. 
داســتان فیلم در ساکرامنتو، کالیفرنیا روایت می شود و درباره دوران بلوغ یک 
دانش آموز دبیرستانی )رونان( و رابطه آشفته اش با مادرش )میت کالف( است.

نخستین نمایش در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱7 و در طی جشنواره فیلم تلیوراید 
بود و در نهایت توســط ای۲۴ در ۳ نوامبر ۲۰۱7 در ایاالت متحده اکران شد. 
لیدی برد با اســتقبال بسیار باالی منتقدین همراه بود، به ویژه اجرای رونان و 

میت کالف و همچنین فیلم نامه و کارگردانی گرویگ مورد تقدیر قرار گرفت. این فیلم همچنین با کســب نمره ۱۰۰٪ در وبگاه راتن 
تومیتوز و شکست داستان اسباب بازی ۲ از خود رکورد بر جای گذاشت.

فیلمبازی

تواضع حسین )ع( برای مردم 
و سرافرازی در برابر ستمگران

احمد مازنی* 

از جمله ویژگی های امام حســین)ع( تواضع در مقابل مردم 
کوچه و بازار، مســتضعفین، محرومان، مساکین و در نقطه 
مقابل ســربلندی، عزت و ســرافرازی در برابر مستکبرین و 

مدعیان بود.
دربخش مربوط به ذلت ناپذیری و عزت و ســربلندی امام 
حســین)ع( بسیار شــنیدیم اما در ســیره اباعبداهلل)ع(، از 
تواضع و فروتنی، هم نشــینی با محرومان و مستضعفان کم 
گفته شــده است. یکی از نمونه ها را بازخوانی می کنیم که 
در بعضی از نقل ها آمده اســت: امام حســین)ع( از محلی 
عبور می کردند، جمعی از مساکین دور هم نشسته بودند و 

مشغول صرف غذای ساده ای بودند.
متوجه حضور امام)ع( که شــدند از ایشــان دعوت کردند 
که بفرمائید با ما هم غذا شــوید. امام حســین)ع( بالفاصله 
دعوت را اجابت کردند و در کنارشان نشستند و از غذایشان 
خوردند و بعد این آیه شــریفه را تالوت کردند که »خداوند 
مستکبرین را دوست نمی دارد« انسان هایی را که در مقابل 
بندگان خدا گردن کشــی می کنند و روحیه اســتکباری 

دارند، محبوب درگاه الهی نیستند.
بعد از تناول غذای فقرا، امام ایشــان را به منزل شان دعوت 
کردند. وقتی وارد منزل  شــدند به همراه این مهمانان عزیز 
اما مسکین، امام حســین)ع( به همسرشان فرمودند هرچه 

در خانه داریم برای پذیرایی مهمانان مهیا کنند.
همین امام)ع( در مقابل یزید، در مقابل عبیداهلل، در مقابل 
ولید والی مدینــه، در مقابل مروان، در مقابل پیام هایی که 
از طرف عبیداهلل زیاد به ایشــان ابالغ می شــود، با عزت و 

سربلندی پاسخ می دهند. 
شــاید یکی از مشهورترین پاســخ های امام حسین)ع( که 
در تارک تاریخ می درخشــد و پرچمی است برای آزادگان، 
احرار و انســان های با عزت همان کالم«هیهات من الذله« 
است. وقتی ایشان را بین مرگ و زندگی توأم با ذلت دعوت 
کردند، امام حســین)ع( فرمودند که ذلت از ما دور باد و ما 

زیر بار ذلت نخواهیم رفت.
این آن چیزی اســت که این روز ها در جامعه ما عکس آن 

احساس می شود. 
بســیاری از مــا مدعیان ارادت و تشــیع و عشــق به امام 

حسین)ع(، روشی عکس امام اتخاذ می کنیم.
و آن تملــق و چاپلوســی و فروتنــی در مقابــل مافوق و 
قدرتمنــدان و صاحبــان زر و زور و گردنکشــی و تکبر در 
مقابل مردم و در مقابل مادون است. نوعا این انسان هایی که 
از تریبون های رســمی در مقابل مقامات باالتر از خودشان، 
متملقانــه ســخن می گویند و چاپلوســی مــی کنند، اگر 
رفتارشان را در قبال افراد زیردست و کسانی که در سطوح 
پائین تر از ایشــان هستند ببینید، متوجه عقده گشایی ها و 
رفــع کمبودها با بروز رفتار اســتکباری و غرور و تهدید در 

رفتار و اعمال شان می شوید. 
درست در نقطه مقابل رفتاری که با مافوق دارند. متاسفانه 
این افراد رفتارشان برای حفظ قدرت و ثروت یا بهره مندی 
از امکانات و رانت را با تواضع در مقابل علماء یکســان می 

خوانند و رفتارشان را دینی می نامند.
در صورتــی که تواضع در مقابل علما اگر در جایگاه رهبری 
دینی باشــند، به منزله تواضع در مقابل علم و نیابت ایشان 
از امام معصوم و پیامبر اســت و احتــرام در مقابل جایگاه 

معنوی ایشان است.
اما وقتی همین عالم در حوزه قدرت قرار می گیرد، در کنار 
رعایت احترام، انســان ها باید عزت نفس خودشان را حفظ 

کنند تا مفهوم تواضع به تملق و چاپلوسی مبدل نشود. 

*نماینده سابق مردم تهران

نگاه

حضرت محمد)ص(:

بی جهت به خدا راست یا دروغ قسم مخور و خدا را وسیله قسم 
خویش مکن که خدا کسی را که به نام وی به دروغ قسم خورد 

رحمت و رعایت نمی کند.
)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:  656/693/089 ریال.

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.

7- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 
8- 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 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: ۲۰۰۰۰۹۱78۱۰۰۰۰۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/07/03

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

)نوبت دوم(

روابط عمومي منطقه خراسان رضوي   

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

 
نوبت دوم - )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 .

 )SGPC( 3- نام و نشاني مناقصه گذار: شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد
به آدرس: مشــهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵، شرکت 

پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 
- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات: ۳7۲88۰۱۶ -۰۵۱ 

- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات: ۰۵۱-۳7۲8۵۰۲۴
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین هاي اعالم شده در آیین 
نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 650.000.000 ریال )ششصد و پنجاه 
میلیون ریال(. )الزم به ذکر اســت در این مرحله نیــازی به اخذ و ارائه تضمین 

نمي باشد.(
 5- نحــوه و مهلــت دریافــت اســناد: متقاضیــان مي تواننــد تــا 
ســاعت 19 مــورخ 1400/07/08، نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصه از 
 طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســامانه ســتاد( بــه آدرس

www.setadiran.ir و با شــماره فراخوان 2000092134000111 در سامانه 
اقدام نمایند. الزم به ذکر اســت تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه 

مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده: متقاضیان 
بعد از دریافت اســناد مناقصه از سامانه مذکور مي بایست حداکثر تا ساعت 19 
مورخ 1400/07/22، اسناد 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 
شده در این مرحله از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
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 شرکت های 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 7 )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 باتوجه به روند ارزیابي امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: باتوجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشد در این 
مرحله صرفا تکمیل و ارســال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد نظر 
مي باشــد. بدیهي است شــرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در 
مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقبا 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 دوم(

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد

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

شناسه آگهی: 1196318)سهامی خاص( 


