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ارائه طرح مفهومی یکی از سریع ترین قایق های تفریحی جهان
یک ابرقایق بادبانی که مجهز به سه موتور 
هیدروژنی است می تواند با سرعت ۷۰ گره 
یا حدود ۱۳۰ کیلومتر بر ســاعت حرکت 
کند در حالی که یک خودرو و یک بالگرد 

را در خود جای داده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، شرکت 
ایتالیایی الزارینی از طرح خود برای یک 
قایق تفریحی ۷۴ متــری رونمایی کرده 
اســت که از فیبر کربن ساخته شده و با 
انرژی ســلول های ســوختی هیدروژنی 
کار می کنــد. ایــن قایق با نــام پلکتروم 
از طراحــی  نشــانه هایی   )Plectrum(

جدیدترین قایق های بادبانی آمریکا را در خود دارد و دارای یک سیستم فویلینگ نوآورانه است. در زیر بدنه قایق های دارای 
سیستم فویلینگ اجسامی به شکل بال نصب می شود که همزمان با افزایش سرعت قایق، فویل ها بدنه را به سمت باال و 
خارج از آب بلند می کنند و سطح خیس شده را کاهش داده و باعث افزایش سرعت می شوند. به گفته بوت اینترنشنال این 
بزرگترین نمونه از فناوری فویلینگی است که روی یک قایق تفریحی نصب شده است. ادعا می شود این قایق تفریحی که 
هنوز در مرحله طرح مفهومی قرار دارد، قرار است به یکی از سریع ترین قایق ها در نوع خود تبدیل شود. سیستم فویلینگ 
به قایق کمک می کند تا خود را باال بکشد و به حداکثر سرعت ۷۵ گره)۱۳۰ کیلومتر در ساعت( برسد. سیستم فویلینگ 
قایق پلکتروم بسته به نیاز قابل تنظیم است و عرض آن را می توان از یک تیر ۵۰ فوتی)۱۵ متری( در هنگام پهلوگیری یا 

لنگر انداختن به ۶۵ فوت)۲۰ متر( در زمانی که قایق با سرعت باال در حال حرکت است تغییر داد.
چنین سیســتم انعطاف پذیری، امکان سفر دریایی بسیار سریع تری را نسبت به قایق هایی با اندازه مشابه فراهم می کند. 
انتظار می رود این قایق تفریحی در سال ۲۰۲۵ عرضه شود. توانایی »پرواز« پلکتروم را می توان به سه موتور هیدروژنی آن 
که هر کدام ۵۰۰۰ اسب بخار و در مجموع ۱۵۰۰۰ اسب بخار قدرت دارند نسبت داد. این قایق تفریحی کاماًل از کامپوزیت 
فیبر کربن خشک ساخته خواهد شد و دارای چهار عرشه مجهز به شش اتاق مهمان و یک سوئیت مالک کشتی خواهد بود. 
پلکتروم یک آشیانه هلیکوپتر، یک گاراژ مرکزی و یک گاراژ در عقب برای وسایل تفریحی آبی و یک خودرو خواهد داشت.
اگرچه پلکتروم هنوز در مرحله طراحی مفهومی قرار دارد، اما شرکت الزارینی گفته است که این قایق تفریحی می تواند 

بنا به درخواست با قیمت ۸۰ میلیون یورو ساخته شود.

چهرهها

رضا میرکریمی؛ کارگردان
رضا میرکریمی )زاده ۸ بهمن ۱۳۴۵ - زنجان( کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه نویس 

سینمای ایران است.
او فارغ التحصیل رشــته گرافیک از پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران اســت. 
میرکریمی عضو گروه سینمای فرهنگستان هنر نیز می باشد. میرکریمی فعالیت های 
ســینمایی خود را از سال ۱۳۶۶ با فیلم کوتاه ۱۶ میلیمتری برای او آغاز کرد. سپس 
دو ســریال تلویزیونی ماجراهای آفتاب و عزیز خانم و بچه های مدرسه همت را برای 

کودکان و نوجوانان ساخت.
 میرکریمی اولین کار بلند ســینمایی خود در ســال ۱۳۷۸ با ساخت کودک و سرباز 
آغاز کرد، فیلمی که برای آن بالن نقره ای جشنواره سه قاره را کسب کرد. زیر نور ماه 
دومین اثر ســینمایی او در سال ۱۳۷۹ با موفقیت همراه بود، او برای کارگردانی این 
فیلم جایزه بهترین فیلم هفته منتقدین جشنواره فیلم کن، جایزه ویژه هیئت داوران 
جشنواره فیلم فجر و جایزه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم توکیو را 
از آن خود نمود.  اینجا چراغی روشن است سومین فیلم بلند وی به شمار می رود که در سال ۱۳۸۰ در فضایی انتزاعی و با 
لحنی شاعرانه ساخته شد. میرکریمی جایزه ویژه هیئت داوران بهترین فیلم جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک و سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانی جشــنواره فیلم فجر را برای ساخت این فیلم دریافت کرد. چهارمین فیلم بلند میرکریمی خیلی دور، 
خیلی نزدیک در سال ۱۳۸۳ به روی پرده رفت. خیلی دور خیلی نزدیک فیلمی جاده ای و درام بود، سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم جشنواره فیلم فجر و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم کلکته از جمله دست آوردهای چهارمین اثر 
میرکریمی بود. یه حبه قند در سال ۱۳۸۹ اثری با نگاه به زندگی خانواده ایرانی بود که مورد توجه قرار گرفت. امروز در 
سال ۱۳۹۲ هفتمین اثر میرکریمی به حساب می آید. این فیلم نماینده ایران در اسکار ۲۰۱۵ بود و در جشنواره بین المللی 
فیلم رباط جایزه بهترین فیلم و جایزه مردمی را تصاحب کرد. میرکریمی در سال ۱۳۹۴ دختر را جلوی دوربین برد و این 

فیلم در هفت بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین از سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.
میرکریمی در اردیبهشت ۱۳۹۴ از طرف هیئت مدیره خانه سینما به عنوان مدیرعامل این نهاد صنفی انتخاب شد. رضا 

میرکریمی پیش تر نیز در حد فاصل سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مدیرعامل خانه سینما بود.

سید حسن تقی زاده؛ از رهبران انقالب مشروطیت
سیدحسن تقی زاده )زاده شهریور ۱۲۵۷ تبریز - درگذشته ۸ بهمن ۱۳۴۸ تهران(، از 
رهبران انقالب مشروطیت، از رجال سیاسی بحث انگیز معاصر و از شخصیت های علمی 
و فرهنگی ایران معاصر، در زمره کســانی است که جمعی به شدت هوادار و موافق، و 

مخالفانی از طیف های گوناگون دارد. وی مدتی رئیس مجلس سنای ایران بود.
منابع زیادی درباره او انتشار یافته، اما جنبه هایی از زندگی سیاسی او هنوز ناشناخته، 

کم شناخته و در معرض مجادالت سیاسی قرار دارد.
کارهای علمی - فرهنگی تقی زاده طیف گســترده و متنوعی را دربرمی گیرد: تحقیق، 
تألیف، روزنامه نگاری، تدریس، کتاب شناســی، ایراد خطابه و ســخنرانی، پشتیبانی 
از فعالیت هــای علمی - فرهنگی به لحاظ مقام و موقعیت سیاســی، مشــارکت در 
تأســیس و سازماندهی نهادهای علمی و فرهنگی و مشاوره و رایزنی در این زمینه ها. 
صورت تفکیکی از آثار او در یادنامه تقی زاده آمده اســت. بخش عمده ای از نوشته ها و 
یادداشــت های تقی زاده، اعم از نوشته های فارســی و خارجی به کوشش ایرج افشار به چاپ رسیده و مجتبی مینوی که 
از دوســتداران تقی زاده بود، طی مقاله مفصلی کتاب های عمده، سلســله خطابه ها و مقاالت مهم وی را معرفی و بررسی 

کرده است.
از آثار تحقیقی تقی زاده، پژوهش درباره گاه شماری و تاریخ تقویم و نجوم در ایران، تاریخ برخی مذاهب کهن در ایران و از 
جمله آیین مانی، تاریخ عرب جاهلی مقارن با ظهور اسالم و تتبعات درباره فردوسی و ناصرخسرو اهمیت بیشتری دارد و 
با توجه صاحب نظران روبروست. از نظر خاورشناسان غربی، که به ارزش و اهمیت تحقیقات دانشمندان ایرانی با شکاکیت 
و احتیاط توجه داشته اند، محمد قزوینی و سیدحسن تقی زاده جایگاه علمی متمایزی دارند. تقی زاده در دانشگاه کیمبریج 
انگلستان، مدت کوتاهی در دانشگاه کلمبیای آمریکا و مدت نسبتاً مدیدی در دانشکده معقول و منقول )الهیات کنونی( 
دانشگاه تهران به تدریس مواد درسی زبان فارسی، تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ عرب در اوایل ظهور اسالم، تاریخ ادیان ملل 

قدیم و تاریخ علوم اسالمی اشتغال داشت. متن خطابه های درسی او ضمن آثار وی منتشر شده است.

فناوری

عالمت های رایج مشکالت کبدی 
یکی از ســواالت رایج بین افراد مختلف 
این است که از کجا باید تشخیص دهند 
دچار مشکالت کبد شــده اند. این روزها 
مشکالت کبد بسیار شــایع شده اند و در 
نتیجه شناسایی مشــکالت کبد پیش از 
حاد شدن از اهمیت بســزایی برخوردار 

است.
بســیاری از افراد بســیار دیرتر از آن چه 
کــه باید متوجه مشــکالت کبــد خود 
می شــوند  و در نتیجه با عوارضی جدی 
و درمانهایی طوالنی دســت و پنجه نرم 
می کنند. اما شاید بتوان با برخی عالئم به 
شناسایی زودهنگام مشکل کبد پی برد. 
البته فراموش نکنیم که تشخیص دقیق و 
درمان مشکالت کبد تنها با معاینه پزشک 

متخصص انجام پذیر است.
_تجمــع و احتبــاس آب در بافت های 
مختلــف بدن می تواند نشــانه ای رایج از 

مشکالت کبد و کلیه باشد.
_ زرد شدن سفیدی چشم یکی از مشخص ترین مشکالت کبد است.

_ زرد شدن پوست از نشانه های مشکالت کبدی است.
_ اگر با کوچک ترین ضربه ای پوستتان دچار کبودی های حاد می شود احتمال دارد دچار مشکالت کبدی باشید

_ یکی از عالئم مشکالت کبدی خارش شدید پوست است. تشخیص این موضوع که علت خارش چیست بسیار سخت است، چرا که 
مشکالتی مثل حساسیت های پوستی، تنش روانی و ... نیز می توانند خارش پوستی ایجاد کنند.

_ تغییر در عمل دفع و رنگ ادرار نیز می تواند نشانه ای از اختالالت کبدی باشد.
 بــه طــور کلــی بــرای حفاظــت از کبــد خــود بیشــتر آب بنوشــید، ســیگار و الــکل را تــرک کنید، بیشــتر ســبزیجات 

بخورید و از تنش و استرس های بیجا خودداری کنید.

بدون شرح

جشنواره بین المللی بالن در سوئیس 

طرحروز

قاب

دانستنیها

گوبوز دوگان

رویترز

نتانیاهو، فرصت یا تهدید؟
محسن پاک آیین

در ارزیابی حضور مجدد بنیامین نتانیاهو در جایگاه نخست 
وزیری رژیم صهیونیستی، سوابق نشان می دهد که معموال 
دیدگاه هــای افراطی رئیس کابینه اســرائیل، بســیاری از 
متحدین و دوســتان آن رژیم را ناراضی ســاخته و انزوای 

اسرائیل را افزایش می دهد.
اصــرار نتانیاهو بــر نادیده گرفتــن موازیــن بین المللی و 
قطعنامه های ســازمان ملل متحد،رویکرد منفی نســبت به 
ایجاد فلســطین مستقل، ادامه شهرک ســازی در مجاورت 
مناطق فلسطینی نشین، اعمال آپارتاید نسبت به عرب تبارها 
و بی احترامی به مســجد االقصی، علل اصلی نابسامانی های 
امروز رژیم اشغالگر است. این عوامل که در دوره های پیشین 
نخست وزیری نتانیاهو، روابط اسرائیل را با جهان مختل کرده 
بود در دوره فعلی نیز خیلی زود خود را نشــان داده اســت. 
اقدامات غیرمعمول نتانیاهو در همان روزهای اول نخســت 
وزیری او موجب شد تا مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت 
آرا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الهه را درباره 
ماهیت اشغالگری اسرائیل در سرزمین فلسطین،مطالبه کند.

این رای گیری نشــان داد که کشــورهای عربی و اسالمی و 
حتی آنهایی که وارد روند عادی سازی با تل آویو شده بودند، 
به نفع فلسطین رأی داده اند. بر اساس نتایج یک نظر سنجی 
در ۱۵ کشور عربی که توسط مرکز مطالعاتی قطر منتشر شد، 
۸۴ درصد شــرکت کنندگان مخالفت خود را با عادی سازی 
روابط با اســرائیل اعالم کردند که در برخی از این کشورها 
مانند الجزایر و موریتانی، میزان مخالفت ۹۹درصد بود. اقدام 
افراطی بعدی دولت نتانیاهو، یعنی ورود بن گویر،وزیر امنیت 
داخلی رژیم اشــغالگر به مسجداالقصی و هتک حرمت آن، 
واکنش گســترده مردم و مقامات کشورهای عربی و اسالمی 
را در پی داشــت. تقارن این اقدامات با مسابقات جام جهانی 
فوتبال موجب اعالم همبستگی با ملت فلسطین و مخالفت 
با رژیم صهیونستی بخصوص از سوی تماشاگران کشورهای 
تونس و مراکش بود که شوک سنگینی به صهیونیستها وارد 
کرد. واکنش های طرفداران تیم های غیر مسلمان مانند برزیل 
و پرتغــال باعث شــد که برخی از تحلیلگــران ، اتفاقات در 
حاشــیه جام جهانی را به مرگ عادی سازی روابط اسرائیل 
با اعراب تعبیر کردنــد. رویکردهای داخلی نتانیاهو از جمله 
انتصاب  مدیران سفارشــی با توانایی انــدک، عدم توجه به 
نیازهای معیشتی شهروندان، وجود تورم فزاینده، قیمت های 
گزاف مسکن و ماد غذایی و وجود فساد اداری نیز نارضایتی 
عمومی را مضاعف کرده است. شاید به همین دالیل، روزنامه 
تایمز اسرائیل، پیش بینی کرده که عمر دولت نتانیاهو کوتاه 
بوده و رژیم صهیونیستی بزودی انحالل کابینه و جایگزینی 
دولت دیگری را تجربه خواهد کرد. کارشناســان غرب آسیا 
نیزیکی از دالیل اقدامات افراطی نتانیاهو در اعمال فشــار بر 
مردم فلسطین و ژست مقابله با برنامه های هسته ای ایران را 
الپوشانی مشکالت داخلِی اسرائیل بویژه در حوزه اقتصادی 
مي دانند. در دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، علیرغم 
دوستی نزدیک او با نتانیاهو و اقدامات افراطی کاخ سفید از 
جمله انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقدس و طرح معامله 
بزرگ قرن، رژیم نتانیاهو نتوانست اجماع جهانی و حتی اروپا 
را به نفع خود داشته باشد. در دوره بایدن هم شاهد هستیم 
که روابط آمریکا و اســرائیل مانند قدیم گرم نبوده و حضور 
نتانیاهو در پُست نخست وزیری، نمي تواند اجماع جهانی را 
به نفع این رژیم رقم زند. اظهارات مداوم نتانیاهوعلیه احیای 
برجام و برنامه هســته ای ایران نیزموضوعی تکراری بوده و 
تازگــی ندارد و طرف های برجام حتی آمریکا نســبت به آن 
بی اعتنا هســتند. درعین حال جمهوری اسالمی ایران نیز 
بــدون توجه به این قبیل فضاســازی ها، مســیر خود را در 
جهت پیشرفت حداکثری و ارتقای دانش هسته ای در مسیر 
صلح آمیز ادامه می دهد. با توجه به این شــرایط،اغلب آینده 
پژوهان اعتقاد دارند وجــود یک فرد افراط گرا و غیرمنطقی 
همچون نتانیاهو در کابینه جعلی اســرائیل به نفع دشمنان 
این رژیم از جمله مردم فلسطین، محور مقاومت و جمهوری 
اسالمی ایران خواهد بود و فرصت های تازه ای را برای مقابله 

با رژیم صهیونیستی فراهم خواهد ساخت.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

 نوبت اول

آگهي ارزيابي کيفي                    آگهي مناقصه عمومي                        دعوتنامه

تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش اطالعات رایان فرتاک
 درتاریخ 1401/11/04 به شماره ثبت 608146 به شناسه ملی 14011895737 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت اصلی شرکت، پردازش داده و کالن داده و طراحی، 
تولید و بهره برداری از پلتفرم ها و سامانه های اطالعاتی و شامل موارد زیر است: . پژوهش، انتقال فناوری و بومی سازی سیستم 
ارایه  و  و کار  و توسعه در زمینه هوشمندسازی کسب  . تحقیق  بر کالن داده و هوش مصنوعی  های اطالعاتی و عملیاتی مبتنی 
راهکارهای تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی . طراحی، تولید و استقرار پلتفرم ها و سامانه های اطالعاتی و عملیاتی به منظور 
بهره برداری و فروش . تحقیق و توسعه در زمینه ایتنرنت اشیاء و ارایه راهکارهای تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی . طراحی، 
تولید و استقرار انواع نرم افزارهای پایه، سیستمی و کاربردی به منظور بهره برداری و فروش . طراحی و ارایه دوره های آموزشی 
افزار و فناوری های اطالعاتی و ارتباطی . طراحی، تولید و استقرار سامانه های کامپیوتری در حوزه های  کاربردی در حوزه نرم 
تجارت و کسب و کار الکترونیکی . طراحی، تولید و استقرار سامانه های کامپیوتری در حوزه های آموزش و یادگیری الکترونیکی . 
طراحی، تولید و استقرار سامانه های کامپیوتری در زمینه مدیریت پروژه . طراحی، تولید و استقرار سامانه های کامپیوتری در حوزه 
های سالمت الکترونیکی . طراحی، تولید و استقرار سامانه های هوش مصنوعی در زمینه آینده پژوهی . طراحی، تولید و استقرار 
مرورگرها و صفحات وب و مخازن داده مبتنی بر وب . طراحی، انتقال فناوری، تامین تجهیزات، استقرار و بهره برداری و اجاره مراکز 
داده )دیتا سنتر( . تحقیق و توسعه در حوزه تحول دیجیتال و ارایه راهکارهای تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی . ارایه خدمات 
مشاوره مدیریت و تهیه و تدوین مطالعات امکان سنجی، طرح کسب و کار، برنامه راهبردی و برنامه و بودجه عملیاتی . مشاوره، 
نظارت و مدیریت طرح ها و پروژه های نرم افزاری و رایانه ای . تولید و پشتیبانی بسته های نرم افزارهای سفارش مشتری . طراحی، 
تولید، استقرار و پشتیبانی پورتال ها و درگاه های ارتباطی و اطالع رسانی . خرید و فروش و صادرات و واردات سیستم ها و تجهیزات 
رایانه ای . فروش و صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه نرم افزار و رایانه . ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت . دریافت وام و 
تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری . تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطالعات 
و ارتباطات 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، شهرک قدس )غرب( - درختی، کوچه چهارم، خیابان جهاد، پالک 
107، طبقه 4، واحد 9 کدپستی 1468685773 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم 
به 1000000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
2509401290 مورخ 1401/10/11 نزد بانک پاسارگاد شعبه سپهر با کد 250 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می 
باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرساد صداقتی به شماره ملی 0063522616 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
فرورتیش توکلیان به شماره ملی 1911347888 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای داریوش اسدی به شماره ملی 
1971374512 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهران امامداد به شماره ملی 2000777767 به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای بهمن حسنوند به شماره ملی 4180042479 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات و نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم لعل 
عالی به شماره ملی 1062906225 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم فروزان مرادی به شماره ملی 4948890456 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 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 )1446602(

آگهي فراخوان 
شرکت انتقال گاز ایران 

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تجدید مناقصه پیگراني هوشمند خطوط لوله 36  اینچ را با 
مشخصات کلي ذیل را به روش مناقصه عمومي یک مرحله اي و ارزیابي کیفي )همزمان( به شماره 
کد فراخوان 2001092036000057وازطریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نمایید. کلیه مراحل برگزاري فراخوان مناقصه ازطریق درگاه مذکور به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. ، و به درخواست ها و مدارک ، خارج از سامانه ، ترتیب 
اثر داده نخواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- دستگاه مناقصه گزار : ستاد شرکت انتقال گاز ایران

2- مدت اجراء : دو سال شمسي 
3-تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار : 52,567 یورو

4-برآورد کلي)اولیه(: 1,656,480 یورو
5- محل اجراي پیمان : شرکت انتقال گاز ایران

مورخ  تا    1401/11/8 مورخ  کیفي:  ارزیابي  استعالم  و  مناقصه  اسناد  دریافت  زماني  6-مهلت 
1401/11/13

نلسون  خیابان  تهران-  در   1401/11/16 مورخ  صبح    9:00 تا  ساعت:8:00   توجیهي:  7-جلسه 
ماندال)جردن(-بلوار اسفندیار –پالک 27- شرکت انتقال گاز ایران-طبقه اول سالن کنفرانس

8-مهلت زمان بارگذاري اسناد مناقصه و استعالم ارزیابي کیفي: مورخ 1401/12/6
9-زمان بازگشایي پاکات استعالم ارزیابي کیفي : مورخ 1401/12/7

10- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه : 
الف- داشتن شخصیت حقوقي .

ب- داشتن تجربه ،  توان مالي و حسن سابقه براي اجراي موضوع پیمان  .
ج- گواهي صالحیت معتبر از مراجع ذیصالح به همراه گواهي صالحیت ایمني پیمانکاران .

د- ارائه تصویر گواهي کد اقتصادي و کد شناسه ملي.
هـ- داشتن ظرفیت خالي.

و-بقیه شرایط در اسناد استعالم ارزیابي کیفي درج شده است.
پاکات پیشنهادات مالي در شرکت انتقال گاز ایران ، به نشاني:تهران-خیابان نلسون ماندال)جردن 
( بلوار اسفندیار -پالک 27-صندوق پستي -15875-7647 ، بازگشایي خواهند شد که تاریخ 

دقیق  آن متعاقبًا به اطالع مي رسد . 
تلفن تماس : 81314278-81314322 /  فاکس : 81314333

توجه : ممکن است با توجه به روند برگزاري مناقصات تغییرات احتمالي در تاریخ هاي اعالم شده 
وجود داشته باشد لذا خواهشمنداست زمان دقیق دریافت و بارگذاري اسناد مناقصه و هرگونه 

تغییر دیگر را حتما از طریق شماره فراخوان مذکور در سامانه ستاد ایران دنبال نمایند.
www.nigtc.ir
www.shana.ir
شناسه اگهی:1445697                                         روابط عمومي شرکت انتقال گاز ایران

فیلمبازی

3 روز برای کشتن
»۳ روز برای کشتن« فیلمی مهیج و اکشن محصول سال ۲۰۱۴ و به کارگردانی 
ام سی جی اســت. در این فیلم بازیگرانی همچون کوین کاستنر، امبر هرد، هیلی 
استاینفلد، کانی نیلسن، ریچارد زامل، اریک ابوآنی، توماس لیمارکیوس و ریموند 

جی. بری ایفای نقش کرده اند.
داستان فیلم درباره ایتن رینر یک مأمور سازمان سیا است او حالت مریضی دارد 
و احساس می کند سرما خورده است پس از یک تعقیب و گریز با یکی از سوژه ها 
دچار حمله می شــود و بیهوش می شود. پس از هوشیاری در بیمارستان پزشکان 
به او اعالم می کنند که ســرطان پیشرفته ای دارد که از مغز به ریه های او سرایت 
کرده و چند ماه بیشتر زنده نخواهد ماند، همچنین سازمان او را بازنشسته می کند.

ایتــن تصمیم می گیرد تا به پاریس برود و آخرین روزهای زندگی خود را با دختر 
و همسرسابق خود بگذراند. در پاریس زنی به نام ویوی به دیدن او می آید و خود 
را یک مأمور عالی رتبه ســیا معرفی می کند و به ایتن می گوید آمپولی دارد که با 
تزریق آن می تواند حال او را بهبود دهد و شرط زنده ماندن او شرکت در عملیاتی 

است که ویوی از او می خواهد او در این عملیات باید مردی آلمانی به نام ولف را بکشد، ایتن هم این مأموریت را قبول می کند و... .


