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ساخت الستیک بدون باد برای ماه نوردهای آرتمیس
شــرکت تایرســازی گود یر درســت مانند نیم قرن پیش، دوباره با ناسا 
همــکاری خواهد کــرد و این بار بــرای ماه نوردهای برنامــه آرتمیس، 

الستیک های بدون باد خواهد ساخت.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، شــرکت گود یر با همکاری شرکت 
الکهید مارتین و جنرال موتورز، آستین های خود را برای تولید الستیک 

وسایل نقلیه قمری باال زده اند.
این شــرکت ها امیدوارند اولین شرکت هایی باشند که عملیات بلندمدت 
خودروهای تجاری را در ماه ممکن می کنند و شرکت گود یر در این میان 
از تخصص فوق العاده خود در توسعه و ساخت الستیک ها بهره می جوید 

که یک جزء حیاتی برای پیمایش در سطح ماه است.
انتظار می رود این پروژه در سال ۲۰۲۵ آماده شود. گفتنی است که گود 

یر ۵۳ سال پیش نیز در پروژه »آپولو ۱۱« مشارکت داشت.
کرک شــیرمن، معــاون کمپین های اکتشــاف مــاه در الکهید مارتین 
می گوید: برنامه آرتمیس ناسا برای زندگی و کار روی ماه نیاز آشکاری به 
حمل ونقل در سطح ماه دارد و ما قصد داریم وسایل نقلیه ای بسازیم که 

توسط فضانوردان هدایت می شوند یا به طور مستقل و بدون سرنشین کار می کنند.
وی افزود: ما در حال توسعه این نسل جدید ماه نورد هستیم تا در اختیار ناسا و شرکت های تجاری و حتی سایر آژانس های فضایی برای حمایت از توسعه علم 

و اکتشافات انسانی قرار گیرد. این رویکرد نمونه ای از تمایل ناسا برای این است که با تالش های تجاری در این صنعت، پیشرو باشد.
گود یر برای افزایش تحرک در ماه و تحمل شــرایط ســخت آن از فناوری تایرهای بدون باد بســیار پیشرفته خود استفاده می کند که اکنون در زمین در حال 

آزمایش هستند و در شاتل های خودران و وسایل نقلیه مسافربری استفاده خواهند شد.
کریس هلسل، معاون ارشد عملیات جهانی و مدیر ارشد فناوری گود یر می گوید: هر چیزی که از ساخت الستیک ها برای محیط بسیار دشوار ماه یاد بگیریم، 

به ما کمک می کند تا الستیک های بدون باد بهتری روی زمین بسازیم.
همانطور که گود یر بیان می کند، ماه نوردهای آپولو به گونه ای طراحی شــده  بودند که فقط برای چند روز در گشــت  و گذارهایی در فاصله پنج مایلی از محل 
فرودشان استفاده شوند و ماموریت های آینده برای عبور از سطوح ناهموار در فواصل بسیار طوالنی تر در حالی که در دماهای شدیدتر کار می کنند، برنامه ریزی 

خواهند شد.
قابلیت های این تایرهای جدید باید شرایط بقا در دماهای پایین به اندازه منفی ۱۵۰ درجه سانتیگراد در شب ماه و تا ۱۲۱ درجه سانتیگراد در روز ماه را برآورده 

کنند و برای سال ها دوام بیاورند.
عالوه بر شرکت گود یر، شرکت الکهید مارتین نیز بیش از ۵۰ سال تجربه همکاری با ناسا را از جمله در فضاپیمای اوریون برای ماموریت آرتمیس و چندین 

فضاپیمای مریخی دیگر در کارنامه دارد.
این شرکت همچنین بر توسعه فعالیت های تجاری برنامه آرتمیس و هماهنگی با ناسا و سایر سازمان های فضایی بین المللی نظارت خواهد کرد. عالوه بر این، 
الکهید مارتین به توســعه فناوری های جدید برای ماموریت های فضایی آینده ادامه می دهد و در عین حال به ناسا در کاوش تمام سیاره های منظومه شمسی 

کمک می کند.

داستان هفته

فناوری

دیابت و بیماری قلبی در کمین افراد بی خواب
محققان دانشــگاه »راتگرز« آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند، 
افراد بی خواب بیشــتر از افرادی که به موقع می خوابند در معرض خطر 
ابتال به دیابت و بیماری قلبی قرار دارند. به گزارش ایسنا و به نقل از اس 
اف، تا دیروقت بیدار ماندن می تواند ســرگرم کننده باشد اما نتایج یک 
مطالعه جدید نشــان می دهد که می تواند برای قلب و سالمت کلی شما 
نیز مضر باشــد. محققان دریافته اند افرادی که شــب ها تا دیروقت بیدار 
می مانند نســبت به افرادی که زود به رختخواب می روند و زود از خواب 
بیدار می شوند، بیشــتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع ۲ یا بیماری 
قلبی هستند. محققان نه تنها متوجه شدند که افراد شب زنده دار نسبت 
به افراد سحرخیز فعالیت کمتری دارند، بلکه متوجه شدند که این افراد 

حساسیت کمتری به انسولین دارند که هر دو این موارد به عنوان عوامل پیش بینی کننده دیابت نوع ۲ و بیماری های قلبی عروقی عمل 
می کنند. یافته های این مطالعه همچنین نشــان داد بدن کســانی که شب ها تا دیر وقت بیدار می مانند، در استفاده از چربی برای انرژی 
عملکرد خوبی ندارد و این چربی می تواند در بدن تجمع پیدا کند و در نتیجه خطر بیماری های ذکر شده را افزایش دهد. در همین حال، 
به نظر می رسد که افراد سحرخیز برای کسب انرژی بیشتر به چربی متکی هستند و در طول روز نیز فعال تر هستند. محققان دانشگاه 
راتگرز شــرکت کنندگان را بر اســاس »کرونوتایپ« )chronotype( به دو گروه شب زنده دار و سحرخیز تقسیم کردند. محققان این 
مطالعه از تصویربرداری پیشــرفته اســتفاده کردند و توده بدن و ترکیب بدن و حساسیت افراد به انسولین را ارزیابی کردند و متابولیسم 
چربی و کربوهیدرات آنها را نیز با استفاده از نمونه های تنفسی برای روند خواب هر شرکت کننده استفاده کردند. این تیم طی یک هفته 
شرکت کنندگان را زیر نظر گرفتند تا الگوهای فعالیت روزانه آنها را مشخص کنند. برای به حداقل رساندن رژیم های غذایی که بر نتایج 
تاثیر می گذارند، نویسندگان مطالعه همچنین از گروه ها خواسته اند که رژیم های غذایی کنترل شده از لحاظ کالری و تغذیه را دنبال کنند 
و یک شــب را نیز غذا نخورند. محققان هر گروه را در حالت اســتراحت قبل از انجام دو جلسه ورزش ۱۵ دقیقه ای روی تردمیل، یکی با 
شدت متوسط و دیگری با شدت باال، آزمایش کردند. دانشمندان دریافتند که افراد سحرخیز چه در زمان استراحت و چه در حین ورزش، 
از چربی بیشتری برای انرژی استفاده می کنند. آنها همچنین حساسیت بیشتری به انسولین داشتند. در همین حال، افراد شب زنده دار 
به انسولین مقاوم بودند و بدن آنها به انسولین بیشتری برای کاهش سطح گلوکز خون نیاز داشت. بدن افراد بی خواب نیز کربوهیدرات ها 

را به عنوان منبع انرژی خود به جای چربی ترجیح می دهد. 

بدون شرح

طرح روز

دانستنی ها

مالینا ناردی

پرویز مشکاتیان، موسیقی دان برجسته
 ۲۴( مشــکاتیان  پرویــز 
 ۳۰  –  ۱۳۳۴ اردیبهشــت 
شــهریور ۱۳۸۸( آهنگســاز، 
دانشگاه،  استاد  موسیقی دان، 
پژوهشگر و نوازنده سنتور اهل 
ایران بود. او به نواختن سه تار 

نیز آشنایی داشت.
مشــکاتیان از ســال ۱۳۵۶، 
همکاری با رادیــو را زیر نظر 
ابتهاج آغــاز کرد  هوشــنگ 
ولی پس از واقعه ۱۷ شهریور 

۱۳۵۷ از رادیو اســتعفاء داد و مؤسسه چاووش را با همکاری 
هنرمندان گروه عارف و شیدا تشکیل داد. سپس با همکاری 
شــهرام ناظری، تصنیف »مرا عاشــق« را بر روی شعر موالنا 
ساخت. از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ و بعدتر در اوایل دهه ۷۰ 
با محمدرضا شجریان همکاری داشت که نتیجه این همکاری، 
آثار ماندگاری چون بیداد، آستان جانان، ِسّر عشق، نوا، دستان، 
گنبد مینا، دود عود، جان عشــاق و قاصدک بود. وی در اکثر 
این آثار، به عنوان آهنگ ســاز و نوازنده سنتور )در ِسّر عشق 
بــه عنوان نوازنده ســه تار و در جان عشــاق و دود عود فقط 
آهنگ ساز( همکاری داشت. او همچنین کارهای بسیار پرباری 
با نوازندگانی چون حســین علیزاده )سرپرست گروه عارف و 

گروه شیدا( و محمدرضا لطفی )سرپرست گروه شیدا( دارد.
پس از قطع همکاری با محمدرضا شجریان، وی با خوانندگانی 
چون علی جهاندار، ایرج بسطامی، علیرضا افتخاری، حمیدرضا 
نوربخش، علی رســتمیان و شــهرام ناظری همکاری کرد. او 
همچنین در فســتیوال جهانی موســیقی تحت عنوان )روح 
زمین( در کشــور انگلســتان شــرکت کرد و مقام نخست را 
بدست آورد. مشکاتیان از ســال ۱۳۷۶ اجراهای صحنه ای و 
انتشار آلبوم را متوقف کرد و تا تابستان سال ۱۳۸۴ کنسرتی 
در کشور اجرا نکرد. یکی از واپسین کارهای وی آلبوم تکنوازی 
تمنا بود که در ســال ۱۳۸۴ نواخت و منتشر کرد. همچنین 
وی در روزهــای ۶ تا ۹ آذر ۱۳۸۶ به عنوان سرپرســت گروه 
عارف کنســرتی در تهران برگزار کرد که حمیدرضا نوربخش 
به عنوان خواننده در آن شرکت داشت. در مراسم جشن خانه 
موســیقی در ۲۳ مهر ۱۳۸۶، لوح تقدیر از یک عمر فعالیت 
هنری توسط محمدرضا شجریان به عنوان رئیس شورای عالی 

خانه موسیقی به پرویز مشکاتیان داده شد.
 از آثار مشکاتیان، کتاب های فراوانی منتشر شده است. از این 
کتاب ها می توان به اثرهای بیســت قطعه برای ســنتور، گل 
آئین، گل آوا، ُســل آیین، مجموعه تصانیف، بیداد، الله بهار، 

و مجموعه کتاب های شعر بی واژه اشاره نمود.

چهره ها

 

فراخوانارزيابیکیفیمناقصهعمومي)يكمرحلهاي(
نوبت دوم

1- شماره و موضوع مناقصه: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 4010416 )انجام خدمات 
و تامین نیروی انسانی بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد( 

با شماره فراخوان 2001092134000080 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(.
2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-

شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد.
3- شــرایط مناقصه گر: کلیه شــرکت هاي داراي حداقل پایه ۴ )چهار( نفت و گاز)دارای 
ظرفیت تعدادی و ریالی آزاد به میزان برآورد مناقصه باشد( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور که در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز الزم را وفق معیارهاي اعالم شده کسب نمایند.
4- مهلــت و آدرس دریافت اســناد: حداکثر تا ســاعت 19 مــورخ 1401/07/14، 
 متقاضیان می توانند از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســامانه ســتاد( به آدرس

https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت 
نمایند، الزم به ذکر اســت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی کیفی )از دریافت و 
تحویل اســناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارســال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر 

مراحل مناقصه، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، 
بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از 

طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت 19 مورخ 1401/7/28 
استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال 

نمایند.
5 – برآورد مناقصه: مبلغ 1.500.000.000.000 ریال )یک هزار و پانصد میلیارد ریال(.

6- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت 10 مورخ 1401/09/02 در حضور 
پیشــنهاددهندگان و با حداقل ۳ پیشنهاد قیمت در آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه 
۷ )دانشســراي شمالي(، شماره ۲۵۵، شــرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد اتاق کنفرانس 
گشــایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ اعالم شده در خصوص گشایش پیشنهادهاي 

قیمت قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي کیفی امکان تغییر تاریخ وجود خواهد داشت.
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمی نژاد

شرکت ملي گاز ایران
)S.G.P.C( شناسه آگهی: 1381871شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد

 

فراخوانمناقصهعمومی)ارزيابیکیفی(

توجه: اعالم آمادگي جهت شــرکت در این مناقصه صرفاً بصــورت الکترونیکي)توکن( و از طریق 
سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir مي باشد.

 مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م/01/0216 مربوط به تعمیر اساسي مبدل حرارتي صفحه اي
HE-100B در نمکزدایي اهواز ۲ بنگستان 

الف- شرح مختصر خدمات
اسپید گذاري، باز کردن دریچه هاي نفر رو، شیرهاي ایمني، تمیزکاري مناسب جهت انجام بازرسي 
فني و خوردگي فلزات، انجام آزمایش الزم براي اطمینان از صحت عملیات فوق االشــاره، راه اندازي 
مقدماتــي و نهایي، تمیزکاري محیط کار و ســایر عملیات جزیي و کلي بــراي نیل به هدف یک 
تعمیرات اساسي جامع با رعایت مفاد کتابچه شرایط عمومي پیمان و شرایط ویژه کارهاي تعمیراتي 

منضم به آن و شرح فعالیت مندرج متضمن جدول مقادیر و آحاد بها جمعاً ۱۱ ردیف
ب-  محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محــل اجرای خدمات در کارخانــه نمکزدائي اهواز ۲ واقع در حد فاصل ۷ کیلومتري تا شــرکت 
بهره برداري نفت و گاز کارون و ۷ کیلومتري تا دفتر ستادیو مدت انجام آن 60 روز مي باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات  -/13.837.269.440ریال مي باشد.

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

مناقصه گران داراي حداقل پایه ۵ گرایش نفت و گاز و داشــتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، اولویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد. توانایي ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/691.863.472 ریال همچنین توانایي ۱۰% مبلغ 

پیمان )در صورت برنده شدن( به عنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از 
طریق ســامانه الزم است به صورت حضوری به دفتر کمیســیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان 
اســالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرح های راه و ساختمان در مهلت 

مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
 هـ- محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضـــیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت 

دریافت اســناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه 
نماینــد تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي 

کیفی( بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ 1401/07/06 

لغایت ساعت 19:00 تاریخ 1401/07/10
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ 4.046.000 ریال از طریق درگاه موجود در 

www.setadIran.ir سامانه به نشانی
ضمناً مي بایســتی حداکثر ظرف مــدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خــود را مطابق با اطالعات 
درخواست شــده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ســتاد بارگذاری نمایند. بدیهی است 
کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم 

ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اند ترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجد الشــرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشــنهادات خود را حداکثر تا ساعت 
15:00روز یکشنبه مورخ 1401/09/06به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. 
ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 گشایش و قرائت خواهد شد و 

حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران مي بایســت ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شــرکت در فرایند 
ارجاع کار در ســامانه تا ســاعت 15:00 روز یکشــنبه مورخ 1401/09/06 اصل تضمین مذکور را 
به صورت فیزیکی به کمیســیون مناقصات شــرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- 
کوی فدائیان اســالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرح های راه و 

ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شــرکت در مناقصه و نمایندگان 

شرکت ها در همه مراحل الزم و ضروری مي باشد.
تذکر: حســب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکت ها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات 

ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

)نوبت دوم(

شناسه آگهی:1381857

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفت خیز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/30

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اکبر سربندی فرزند ابراهیم به شماره 0048231061 با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی 

امضا شده ذیل شماره 214026 مورخ 1398/10/21 دفترخانه 667 تهران طی درخواست وارده شماره 12181 مورخ 1401/5/23 تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام ونام خانوادگی اکبر 
سربندی مالک شش دانگ 2- شماره پالک 4730/4802 بخش 6 تهران 3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه قطعه اول تفکیکی پالک ثبتی4730/4802 اصلی مفروز و مجزی شده از پالکهای1170 واقع در بخش 6 تهران ذیل 
ثبت 28830 دفتر امالک 228 صفحه 237 به شماره چاپی 370053 به نام جواد جوادی ثبت و صادر شده است و سپس مورد ثبت برابر سند 
قطعی شماره 24814 مورخه 1336/6/2 دفترخانه 352 تهران به حسین کریمی ممقان منتقل گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 59633 
مورخه 1362/12/22 دفترخانه 430 به نجفعلی علیزاده منتقل گردید و سپس مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 60440 مورخه 1363/3/7 
دفترخانه 430 تهران به علی فضعلی منتقل گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 110548 مورخه 1386/2/10 دفترخانه430 تهران به محمد 
کاظمی منتقل گردید و سپس ششدانگ مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 2473 مورخه 1385/4/1 دفترخانه 667 تهران به اکبر سربندی 
منتقل گردید. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی نسبت به سهم االرث نامبرده فوق الذکر 
مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
12990 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

موضوع پالک ثبتی 129418 فرعی از4476 اصلی واقع در بخش 7 تهران
نظر به اینکه خانم مهری مجیدی با وکالت از طرف حسین مجیدی به شماره وکالت 10381 مورخ 1401/3/17 دفتر878 تهران با ارایه دو برگ 
استشهادیه به شماره 24837 مورخ 1401/3/28 تاییدیه دفتر 205 تهران ودرخواست وارده شماره 10764 مورخ 1401/4/7 مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 129418 فرعی از4476 اصلی مفروز ومجزا شده از 54420 
فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 در طبقه همکف سمت جنوب و  واقع در بخش 07 ناحیه حوزه ثبت ملک پیروزی تهران استان تهران به مساحت 
به مساحت10/80 متر مربع واقع در  پارکینگ قطعه 4  به مساحت3/04 متر مربع واقع در زیرزمین و   1 انباری قطعه  بانضمام  88/91 متر مربع 
زیرزمین ذیل ثبت صفحه 188 دفتر امالک جلد2326 به شماره چاپی 753958 به نام حسین مجیدی ثبت  صادر و تسلیم گردید سپس تمامی 
مورد ثبت به موجب سند صلح شماره 59750 مورخ 99/10/17 دفتر6 پردیس تهران به پروین مجیدی به میزان 6 سهم مشاع و مریم مجیدی به 
میزان 6 سهم مشاع و علی رضا مجیدی به میزان 12 سهم مشاع و زهرا مجیدی به میزان 6 سهم مشاع و سکینه مجیدی به میزان 6 سهم مشاع 
و مهری مجیدی به میزان 6 سهم مشاع همگی از42 سهم ششدانگ منتقل گردیده است سپس به موجب اقرار نامه فسخ سند به شماره 10380 
مورخ 1401/3/17 دفتر878 تهران سند صلح مذکور فسخ و به مالکیت حسین مجیدی اعاده گردیده است. که به علت سرقت مفقود گردیده 
ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/7 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه  واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و 
رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مزبور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور المثنی سند 

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12989 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی  فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 22335 فرعی از137 اصلی مفروز و مجزا شده 
از 21949 فرعی از اصلی مذکور قطعه 6 تفکیکی سمت شرقی طبقه 3 واقع در بخش 12 ناحیه02 حوزه ثبت ملک خاوران تهران 
استان تهران به مساحت 74/87 متر مربع بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه 
همکف مشخصات مالکیت مالکیت امیر حسین فراهانی فرزند عبداله تاریخ تولد 30/06/1363 صادره از تهران دارای شماره ملی 
0068587546 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان عرصه واعیان موضوع سند مالکیت اصلی به 
شماره چاپی 147190 سری ب سال 93 ب ذیل ثبت به شماره 14302 دفتر116 صفحه230 ثبت گردیده است اینک مالک فوق الذکر 
با ارایه دو برگ استشهادیه که بامضا شهود رسیده است و ذیل یکی از آنها طی ذیل گوا هی شماره ترتیب 11681 مورخ 1401/5/27 
دفترخانه 1241 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی و جابجایی مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار 
این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم 
صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه 

نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
12988 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران

اخطار در اجرای ماده 149 قانون ثبت

نظر به اینکه مالک اخیر پالک ثبتی 1377 فرعی از20 اصلی مبلغ 36152200 ریال بابت اضافه مساحت حاصله از پالک مزبور به 
حساب سپرده این اداره واریز نموده است و لذا در اجرای ماده 149 قانون ثبت ) اضافه مساحت ذاتی( به علت عدم دسترسی به 
مالک یا مالکین اولیه اعالم می گردد نسبت به اخذ وجه مزبور به اداره ثبت اسناد وامالک لواسان مراجعه نمایند در غیر اینصورت 

پس از سپری شدن 10 سال اعراض محسوب و وجه به حساب درامد اختصاصی ثبت واریز می شود.
12987 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سیده وجیهه میر حسینی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده 

ذیل شماره 34753 و 34754 مورخ 1401/4/29 دفترخانه 910 تهران طی درخواست وارده 1023012021 مورخ 1401/4/29 تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی خانم سیده وجیهه 
میر حسینی مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ 2- شماره پالک 68559 فرعی از126 اصلی 3- علت گم شدن اسباب کشی 4- خالصه وضعیت 
که  مربع  متر  به مساحت105/02  آپارتمان مسکونی  واعیان یک دستگاه  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  دو  کاداستری  مالکیت  مالکیت سند 
مقدار2/09 متر مربع آن بالکن است واقع در همکف به شماره 68559 فرعی از126 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 24150 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت شمالغرب طبقه زیرزمین 
بانضمام انباری قطعه 2 تفکیکی به مساحت 1/97 متر مربع واقع در سمت غرب طبقه زیرزمین به شماره چاپی 042955 ذیل دفتر الکترونیک 
139720301023015135 به نام خانم سید وجیهه میر حسینی صادر گردیده است برابر سند رهنی شماره 54205 مورخ 97/3/23 دفترخانه 186 
تهران در رهن بانک مسکن می باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ضمنا به موجب نامه شماره 140105801011004235 مورخ 1401/4/5 از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به مالکیت 

محمد حسین روشنائی دارای بازداشت می باشد.
12986 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی با عرصه وقف قطعه 3 تفکیکی واقع در سمت 
شمالی طبقه 2 به پالک ثبتی413155 فرعی از2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 35538 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 
تهران به مساحت84/77 متر مربع که 3/40 متر مربع آن بالکن است بانضمام انباری مسکونی قطعه 8 تفکیکی به مساحت2/26 
متر مربع واقع در زیرزمین بانضمام پارکینگ مسکونی شماره یک به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و ایین نامه اجرایی آن به نام علی غیاثی ثانی به شماره چاپی 
136172 د93 ذیل ثبت 53397 صفحه 185 دفتر 388 ثبت و صادر و تسلیم شده است حال نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه که 
به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 15525 مورخ 1398/3/2 دفترخانه916 تهران گواهی گردیده است مدعی است که 
سند مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مورد نظر را دارد لذا مراتب به استناد 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت هب آن و یا در اختیار داشتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد 
و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارایه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه 

اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد شد. ضمنا سابقه بازداشت مشاهده نگردید.
12985 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه اقای بهنام احمدی اصالتا و وکالتا از طرف غدیره احمدی با وکالتنامه شماره 71080 مورخ 1401/6/1 دفترخانه 
مورخ   000379  -14012155393000380 شماره  به  مصدق  محلی  استشهادیه  فرم  برگ  دو  ارایه  با  مالک(   ( تهران   456
1401/5/29 دفترخانه 451 تهران و تقاضای وارده به شماره 140185601145008702 مورخ 1401/5/30 مدعی فقدان سند 
مالکیت شده است که در اجرای ماده 120 آ یین نامه قانون ثبت به شرح ذیل گزارش می گردد سند مالکیت شش دانگ یک 
قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 25896 فرعی از72 اصلی مفروز و مجزا شده از 297 فرعی از اصلی مذکور 
قطعه 11 در شرق طبقه 4 واقع در بخش 11 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 239/82 
متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه چهارم که 3/77 سه متر و هفتاد و هفت دسیمتر مربع ان بالکن است بانضمام پارکینگ 
قطعه 10 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 و پارکینگ قطعه 11 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 
و پارکینگ قطعه 12 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 و انباری قطعه 1 به مساحت 9/48 متر مربع مشخصات 
مالکیت مالکیت غدیره احمدی بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ که به نامش سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
110171 سری الف سال90 که در صفحه 142 دفتر امالک جلد47 ذیل شماره 6166 ثبت گردیده است مالکیت بهنام احمدی 
بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ که بنامش موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 110206 سری الف سال90 
که در صفحه 139 دفتر امالک جلد47 ذیل شماره 6165 ثبت گردیده است و به موجب اسناد رهنی شماره 81902- 92/7/5 
و 83956- 92/7/13 و 87483 -94/8/13 و 91741 مورخ 1396/10/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 286 شهر تهران 
استان تهران که به نفع بانک سپه به مدت ده سال ثبت شده است نامبرده اعالم نموده سند مالکیت به علت جابجایی مفقود 
گردیده ودرخواست سند مالکیت المثنی نموده است بدینوسیله مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید 
اخذ نمایید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات خواهد شد.
12983 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مصطفی اسمی خانی برابر تقاضای وارده شماره 18202-1401 مورخ 1401/6/12 با تسلیم استشهادیه مصدق 
با اعالم این که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه  ذیل شماره 19264 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1231 تهران 
آپارتمان قطعه 5 تفکیکی واقع در سمت غربی طبقه دوم به مساحت92/15 متر مربع تحت شماره 134954 فرعی از 
4476 اصلی مفروزی از پالک 57847 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران بانضمام انباری قطعه 5 تفکیکی و 
تحت شماره چاپی 262369 به نام مصطفی اسمی خانی ثبت صادر و تسلیم گردیده است که اصل سند مالکیت به علت 
سرقت مستندا به نامه کالنتری مفقود گردیده است طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را نموده است و در اجرای ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در یک نوبت آ«هی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه 
واقع در خیابان دماوند- خیابان غفاری نسب- جنب پادگان شهید خضرائی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود طبق 

مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
12982 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رامتین کاظمی خوبستان وکالتا از طرف آقای مصطفی پازکی دماوندی طی وارده 24317 مورخ 1400/10/27 به ثبت رسیده است با تسلیم 
دو برگ استشهادیه محلی که گوا هی امضای شهود آن طی شماره 45682 و 45683 مورخ 1400/10/12 به شماره شناسه 140002152877001004 
و 14002152877001003 دفتر اسناد رسمی 567 تهران ثبت گردیده است مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در 
جنوب غربی طبقه سوم به مساحت 72/62 متر مربع قطعه 13 تفکیکی به شماره 4220 فرعی از84 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 819 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران بانضمام یک باب انباری به مساحت2/50 متر مربع قطعه 11 تفکیکی واقع در جنوب غرب طبقه همکف 
ذیل ثبت 365338 صفحه 151 دفتر1460 بنام محسن عسگری ثبت و به شماره چاپی 468915 صادر و تسلیم گردیده  است سپس مع الواسطه 
به موجب سند قطعی شماره 75005 دفترخانه 160 تهران به هادی کالنتری تک و خانم مرجان جعفرزاده شایق منتقل و به موجب سند شماره 
75429 مورخه 91/11/17 دفترخانه 165 تهران به آقای مصطفی پازکی دماوندی و خانم مریم شریفی شهمیرزادی) بالسویه( منتقل شده است 
ضمنا به موجب نامه شماره 139905801015014860 مورخه 99/11/19 اداره پنجم اجرای اسناد رسمی در قید بازداشت بوده که به موجب نامه 
شماره 140005801015022089 مورخه 1400/12/24 بالمانع بودن صدور سند المثنی اعالم گردیده است سپس به علت جابجایی مفقود گردیده 
است لذا مراتب باستناد ماده 120  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار 
داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند 
مالکیت منوط به ارایه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور 

المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
12981 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم اکرم خلیلی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 38782 مورخ 1401/5/23 توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 698 حوزه ثبتی تهران وبرگ تقاضا به شماره وارده 1025016009 مورخ 1401/5/25 مدعی فقدان سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی22424 فرعی ساز6974 اصلی مفروز و مجزا شده از475 فرعی از اصلی مذکور قطعه 8 تفکیکی 
در طبقه 3 و واقع در بخش02 ناحیه حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت57/17 متر مربع بانضمام انباری قطعه 8 تفکیکی 
اسناد  دفترخانه   1399/7/14 تاریخ   81340 مالکیت  مستند  شماره  با  واعیان  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  مالک  خلیلی  اکرم  نام  به 
رسمی شماره 698 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 146176 سری الف سال99 با شماره دفتر الکترونیکی 
139920301025029901 ثبت گردیده است به علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است 
لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار همین روزنامه آگهی می شود تا چنانچه کسی 
ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارایه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و 
مالحظه به ارایه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی 

ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند ماکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
12980 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : ایاب و ذهاب کارکنان ساکن مهاجران، حراست مرکز انتقال نفت اراک و کارکنان مرکز انتقال نفت شازند

مبلغ برآورد مناقصه :   11/085/613/591 ریال
1-  محل و مکان اجراي کار: جابجایی کارکنان مرکز انتقال نفت شازند از اراک و مهاجران - جابجایي کارکنان ستاد منطقه از شهر مهاجران – جابجایي کارکنان حراست مرکز انتقال 

نفت اراک و شازند
2- مدت اجراي کار:  یکسال

3- نام دستگاه نظارت:  امور اداري
4- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 554/280/679 ریال بصورت یک یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین 
معــــامالت دولتي به شماره 50659/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران می باشد. تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا IR 260100004101046871200211 بانک مرکزي واریز 

گردد ضمنا«  ضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگذاري گردد.
- درج کد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد الزامی است.

- دارا بودن و بارگذاری گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در رشته امور حمل و نقل الزامي است
- دارا بودن و بارگذاری گواهي تایید صالحیت ایمني معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامیست .

- روش ارزیابي مالي دستورالعمل ارزیابي مالي و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره796-2/20مورخ 99/12/11 می باشد.
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه : شرکت کنندگان مهلت دارند تا ساعت 15:00 مورخ 1401/07/04 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت) ستاد( به نشاني  

www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به 

ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونیکي  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگذاري پیشنهادات در سامانه : شرکت کنندگان مي بایست تا ساعت 15:00 مورخ 1401/07/16 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت) ستاد( و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار/ اصل رسید واریز وجه نقد( الک و مهر شده به دفتر کمیسیون مناقصات در مهلت مقرر و دریافت رسید مربوطه 

اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ  1401/07/23 در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به خیابان سپنــد- پالک 

188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد. 
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهي با شرکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام کار، در تاریخ 1401/07/06  ساعت 11:00 صبح به نشاني اراک –  خیابان پانزده خرداد - روبروی سیلو 
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 نوبت دوم

آفتاب همه جا گســترده شده بود. ســپیده که زده بود، 
خورشــید با پرتوهای درخشــانش باقی مانده تاریکی را 
جمــع کرد. همه اهــل خانه با دمیدن ســپیده از خواب 
بیدار شده بودند ولی حمید هنوز توی رختخواب بود. گاه 
تکانی می خورد و از دنده ای به دنده دیگر می غلطید. مادر 
که می دانســت خواب نیست، آمد باالی سرش و با لحنی 
تند و کمی عصبی گفت: - »حمید بلند شــو دیگه چقدر 
می خوابی.« حمید تکان خورد اما به مادر نگاه کرد و حرفی 
نــزد. مادر گفت: - »با تو ام لنگ ظهره، آفتاب همه جا رو 
گرفته، نمی خوای بلند شــی«؟ حمید تکانی به خود داد و 
با چشــم های پف کرده به مادر نگاه کرد: -»چیه بابا بذار 
بخوابم.«    مادر گوشــه پتو را گرفــت، تکان داد و گفت: 

-»بلند شو ببینم ظهر شده، چی بخوابی«.
حمید که توی رختخواب نشست مادر رفت. حمید نگاهی 
به دور و بر خود کرد و از جا بلند شد.   کار هر روز حمید 
همین بود. صبح که از خواب بیدار می شد صبحانه خورده، 
نخورده لباس می پوشید و از خانه بیرون می رفت.  بیش تر 
وقتش را با دوســتانش می گذراند. کار و باری نداشتند جز 
خیابان گردی و جمع شــدن در گوشه ای و وقت گذرانی . 
صبحانه را که می خورد می رفت جلو آینه می نشست و به 
موهایش ور می رفت. هر روز موهایش را به شــکلی آرایش 
می کرد. گاهی رو به باال، گاهی فرق از وسط سر و گاهی از 
گوشه و به قول خودش آلن دلونی.   همیشه پیراهن بلندی 
می پوشید و چند دکمه اش را باز می گذاشت. شلوارش گاه 
آن چنان بلند بود که روی زمین کشــیده می شد و گاه از 
ساق پا کمی باالتر بود. درسش را نیمه کاره رها کرده بود. 

دست و دلش به هیچ کاری نمی رفت.
  همیشــه مادر سرزنشــش می کرد و می گفت: - »درس 
کــه نخوندی دنبال کار هم  که نمیری. خب  مثال »یعنی 
چــی«؟  و او ناراحت از حرف های مــادر می گفت: -»ول 
کن بابا کار چیه بذار خوش باشــیم«. مــادر می گفت: - 
»چشــمت به این پیرمرده ؟ فردا اگه دیگه نتونســت کار 
کنــه تو می خوای چیکار کنی؟ فکر زندگی خودت باش«.    
حمید بی حوصله می گفت: -»حاال اگه یه روز مجبور شدم 
میرم دنبال کار«. همیشــه با مادر بر سر مسایل مختلف 
کلنجار داشت. به همین جهت سعی می کرد کمتر در خانه 
باشد چون تا مادر چشمش به او می خورد غرغر می کرد و 
بعد بحث و جدل شروع می شد.  پدر گاهی حرفی می زد، 
نکته ای می گفت اما هیچوقت با او بحث و جدل نمی کرد. 
مادر همیشه بر سر موضوع های مختلف با او بحث می کرد و 
صحبت را می کشاند به بیکاری او. می گفت: - »چرا عمرت 
رو بیخودی هدر میدی؟ چرا به فکر زندگیت نیستی؟ چرا 
دنبال کار نمیری«؟ و او همیشــه می گفت:-»آدم  باید از 
زندگیــش لذت ببره«.   مادر می گفــت: - »آخه این چه 
لذتیه که عمــر و زندگیت رو به باد میده؟ تا کی جوونی؟ 
تا کی قــدرت داری؟ به فکر خودت باش، برو دنبال کار و 

زندگی«. 
حمید می خندید و می گفــت: -»یعنی برم مثل پدر، اول 
جوونی خودم رو اســیر زن و بچه کنم؟«  مادر با افسوس، 
دردمندانــه می گفت: -»کی گفت بــری زن بگیری؟ من 
میگم برو دنبــال کار. تا کی می خوای یللی تللی کنی ؟«  
غرغرها و سرزنش های مادر و نصیحت ها و کنایه های پدر 
هیچ تاثیری در حمید نداشت. او راهی را انتخاب کرده بود 

و در همان مسیر پیش می رفت. 
                        ***

از ظهر گذشــته بود. خیلی ها ناهار خورده آماده بودند تا 
چرتی بزنند. برخی هنوز سر سفره نشسته بودند که خانه ها 
لرزیدند و در اتاق ها محکم به  هم خوردند.   همه سراسیمه 

از اتاق ها بیرون پریدنــد. همه به فکر زلزله بودند. درهای 
خانه ها باز شــد و همه از همدیگر می پرسیدند چی بود؟ 
زلزله بود؟ اما کسی پاسخی برای پرسش ها نداشت. حمید 
خوابیده بود. با صدای مادر که فریاد می زد: - »حمید زلزله 
بیا بیرون«  چشم هایش را باز کرد و گفت: - »بذار بخوابیم. 
زلزله کجا بود؟ اگه هم زلزله بود تموم شد رفت.«  پدر پیچ 
رادیو را پیچاند. صدای گوینده هیجان زده و مضطرب توی 
فضا پیچید و گوش ها را پر کرد: - »شنوندگان عزیز نیروی 
هوایــی عراق به فرودگاه ها ی ما حمله کــرده.«    پدر در 
یک لحظه گذرا گفت: - »بفرما فرودگاه رو زدن«. گوینده 
گفت: -»به پشت بام ها نروید، به پناهگاه ها پناه ببرید چون 
ممکن است هواپیماهای دشمن دیوار صوتی را بشکنند به 
شیشــه پنجره ها چسب بزنید تا در صورت شکستن دیوار 
صوتی شیشــه ها به همه جا پاشیده نشوند.«   حمید که 
حاال آمده بود و کنار پدر نشسته بود گفت: -»ناکسا حمله 

کرده ن به ما.« 
مادر حزن آلود گفت: - »همین رو کم داشتیم.«

پدر گفت: - »حاال ارتش ما جوابشــون رو میده. نگاه کن 
ببین چه بالیی سرشــون میاره. مــا هم هوا پیمای جنگی 
داریم خیال کردن.« مادر نگران و آشفته گفت: - »حمید 
بلند شو برو از این کتاب فروشی سرکوچه یه بسته چسب 
بخر بیار بزن به شیشــه ها.«  حمید که از جا بلند شد پدر 
گفت: » می دونی چه نوع چسبی بخری«؟ حمید معترضانه 
گفت: - »آره بابا، نه میرم چســب آبکی می خرم، چســب 

کاغذی برای این کار خوبه«. بعد از در اتاق بیرون رفت.
***

رادیو روشن بود و مارش نظامی پخش می شد. پدر نگاهی 
به چسب هایی که حمید به شیشــه ها زده بود انداخت و 
گفت: -»خیلی خوبه. حاال اگه دیوار صوتی رو هم بشکنن 
خطری نداره«... هنوز حرف پدر تمام نشده بود که مارش 
نظامــی قطع شــد و گوینده با هیجــان خاصی گفت: » 
شنوندگان عزیز توجه بفرمایید تعداد دویست تانک عراقی 
به سوی شــهر اهواز در حرکتند، جوانان برای دفاع خود 
را به مراکز نظامی معرفی کنند. خیابان ها را ســنگر بندی 
کنید و آماده دفاع باشید«. مادر وحشت زده گفت: - »یعنی 
می خوان بیان اهواز رو بگیرن؟«  پدر گفت: -»ازقرار معلوم 
این طور که این گوینده گفت همین خیال رو دارن«. دست 
مادر باال رفت و پایین که آمد صدایی شــنیده شــد مثل 
شکســتن شیشه ، مثل شکســتن یک تکه چوب خشک. 
دســت مادر به صورتش بود که گفت: »وای خاک به سرم 

اون وقت چه به سرمون میارن؟«  
 پدر با لحنــی آرامش بخش  گفــت: - »نترس. مگه این 
ارتش، این جوونا میذارن عراقیا بیان تو شــهر ما هرغلطی 
بخوان بکنن؟«   مادر ســر تکان داده با صدای اندوه  ئزده 
گفت: -»واهلل چه می دونم من خیلی می ترسم«. حمید که 
ساکت بود و به حرف های آن ها گوش می داد گفت: -»پدر 
راست میگه، مگه جوونا میذارن اجنبی بیاد تو خاک ما«؟ 
حمید از جا که بلند شــد مادر هراســان پرسید: - »کجا 
می خوای بری تو این وضع و اوضاع؟« پدر که نشسته بود 

سر باال برده نگاهش کرد.
 حمید گفت: »می خوام برم تفنــگ بگیرم، برم به جنگ 
این متجاوزا«. پدر لبخند به لب ســر تکان داد: -»آفرین 
فکر نمی کردم این طور باشــی«. مادر گفت: - »تشویقش 
می کنــی بره؟.« حمید گفت: - »اگه چارتا جوون مث من 
نرن و جلوشــون رو نگیرن کی بره می خوای بیان شهر رو 
بگیرن، هربالیی که می خوان سراین مردم دربیارن؟« پدر 
گفت:- »برو، برو به ســالمت« . حمید که رفت نم اشکی 

گوشه چشم مادر را تر کرد.
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