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فناوری

یک شرکت خارجی با استفاده از موادی خاص در راستای
تولید ماسک و لباس��های بیمارستانی ،پارچه های ضد
کرونا را تولید می کند.به گزارش مهر ،بررسیهای انجام
شده نشان میدهد که پارچه حاوی ذرات نقره که توسط
شرکت نانوکس و با همکاری چند مرکز تحقیقاتی تولید
شده میتواند ویروس  SARS-CoV-۲را در مدت
زمان  ۲دقیقه از بین ببرند.این پارچه قرار اس��ت برای
تولید ماس��ک و لباس بیمارستانی استفاده شود.شرکت
نانوکس ( )Nanoxموفق به تولید پارچهای شده که
قادر به از بین بردن وی��روس  SARS-CoV-۲در
تستهای آزمایشگاهی اس��ت.نتایج آزمونهای انجام
ش��ده روی این پارچه نش��ان میدهد که تماس تقریب ًا
حکایت

پارچه ضد کرونا ساخته شد

دو دقیقهای ای��ن پارچه با ویروس موجب از بین رفتن
 ۹۹.۹درصد ویروسها میش��ود.در این پروژه شرکت
نانوکس با موسسه علوم پزش��کی دانشگاه سائوپائولو
( ،)ICB-USPآزمایشگاه شیمی نظری و محاسباتی
دانش��گاه  Jaume Iاسپانیا ( )UJIو همچنین مرکز
توس��عه مواد کارب��ردی ( )CDMFو ب��ا کمک بنیاد
تحقیقاتی س��ائو پائولو ( )FAPESPهمکاری داشته
است.شرکت نانوفکس در حال ثبت پتنت مربوط به این
فناوری است.برای تولید این پارچه ،محققان از ترکیب
کتان (پلیکتان) و پلیاستر استفاده کردند ،که روی این
مواد از ذرات نقره استفاده شده است.برای نشاندن ذرات
نقره روی س��طح ،غوطهوری ،خش��ککردن و فرآیند

تثبیت انجام ش��ده است.لوئز گوس��تاوا پاگوتو سایموز،
مدیر شرکت نانوکس گفت :ما با چند شرکت و کارخانه
فعال در حوزه نس��اجی به توافق رسیدیم تا از این مواد
برای تولید ماسک و لباس بیمارستانی استفاده کنند.اخیراً
دانش��مندان  CDMFهمکاری مشترکی با محققان
 UJIآغاز کردهاند که این پروژه با هدایت جوان آندرس
بورت از دپارتمان فیزیک و ش��یمی تجزیه  UJIانجام
میشود.این گروه تحقیقاتی شروع به انجام تستهایی
کردند تا اثربخشی نانوذرات نقره را روی ویروس کرونا
بررسی کنند.این پروژه با توجه به شواهد به دست آمده
از مقاالت عملی تعریف شده است ،شواهدی که در آنها
پتانسیل اثربخش��ی نانوذرات نقره روی انوع مدلهای

ویروس نش��ان داده شده اس��ت.با توجه به این مسئله،
ش��رکت نانوکس با محققان  ICB-USPهمکاری
مشترکی آغاز کرده اس��ت تا روی نمونههای ویروس
 SARS-CoV-۲ک��ه از دو بیمار برزیلی که اولین
بیماران کرونایی این کش��ور هس��تند ،مطالعاتی انجام
دهند.نتایجی که تاکنون به دس��ت آمده نشان میدهد
که پارچههای ح��اوی میکروذرات نق��ره میتوانند در
م��دت زمان  ۲تا  ۵دقیقه این وی��روس را از بین ببرد.
در کنار این تستها که به بررسی خواص ضدویروس،
ضدقارچ و ضدمیکروبی میپ��ردازد ،این پارچه برای از
بین بردن برخی مش��کالت پوس��تی نیز مورد بررسی
قرار گرفته است.
عکس :مهر

بچههای مسجد در مسیر مبارزه با کرونا
غربت و تنهایی

-1گویند هنگامی که حضرت یوسف علیه السالم را در
بازار مص��ر در معرض فروش قرار دادند ،مردی با دیدن
چه��ره پاک و معصومانه آن حضرت ،متأثر ش��د و رو به
مردمی که برای خرید و فروش او جمع شده بودند ،گفت:
به این کودک غریب و بی گناه رحم کنید و با او مهربان
باشید! حضرت یوسف علیه السالم که با وجود سن کم،
ایمان و اعتماد به نفس کاملی داشت ،به آن مرد رو کرد
و گفت :آن کس که خدا را دارد ،گرفتار غربت و تنهایی
نمی ش��ود-2.زنی به امام باقر علیه السالم عرض کرد:
من تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم.حضرت پرسید :چرا؟
گفت :برای رسیدن به فضیلت و کمال! حضرت فرمود :از
تصمیمت برگرد.اگر ترک ازدواج فضیلتی داشت ،حضرت
زهرا علیها الس�لام به درک این فضیلت از تو شایس��ته
تر بود.چنین نیس��ت که احدی در فضیلتی بر وی پیشی
گیرد-3.به بزرگی گفتند :فالن��ی از تو غیبت کرد.او در
جواب ،طبقی از رطب برایش فرس��تاد و گفت :شنیده ام
که اعمال نیک خود را برای من فرس��تاده ای ،خواستم
کار تو را تالفی کرده باش��م.ازاین رو ،این طبق خرما را
تقدیم نمودم.

سرلشکر باقری:

میخواهند ایران پای میز مذاکرهای برود که نتیجهاش از قبل مشخص است

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح گفت :میخواهند ایران را پای میز مذاکره بکشانند اما
میزی است که نتیجه آن از قبل تعیین شده است و آن تسلیم ملت ایران است .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،سرلش��کر محمد باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح صبح امروز
(دوش��نبه) در نشست ویدئوکنفرانسی کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور با استانداران
و رؤس��ای شورای پدافند غیرعامل استانها اظهار داش��ت :انقالب اسالمی با اهداف و
آرمانهای الهی و با شعارهای ارزشمندی مانند نشان دادن نقش سلطه بیگانه ،حمایت از
مستضعفان و خوداتکایی ملت ایران شکل گرفت و در یک منطقه فوق العاده حساس در
جهان به پیروزی رسید .وی ادامه داد :اگر روزی در نظریههای ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی
جاهایی در جهان به عنوان منطقه محور در کره زمین مطرح میشد یا موضوع هارتلند
مطرح میش��د ،امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که در هرم قدرت جهانی منطقه جنوب
غرب آسیا تعیین کننده برتری و رهبری در جهان است .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
گف��ت :قدرت و ابرقدرتی که بتواند در این منطقه تس��لط پیدا کند به علت ویژگیهای
این منطقه و مزیت راهبردی این منطقه در رأس هرم قدرت جهانی قرار خواهد گرفت.
سرلشکر باقری افزود :زمانی که جمهوری اسالمی با یک انقالب در مسیر پس گرفتن
امور این منطقه قرار میگیرد ،طبیعت ًا با حساسیتها و تهدیدهای بزرگی مواجه میشود.
تهدیدهایی که روز به روز به اشکال مختلف و در حال توسعه منطقه و کشور ما را مورد
تأثیر خود قرار میدهد .وی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران بدون هیچ گونه چشمداشت
به س��رزمین و منافع همس��ایگان و دیگران صرف ًا با اتکا به مبانی دینی و انقالبی خود
بدنبال در دست گرفتن امور خود و خوداتکایی کامل خود بوده و هست .رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح گفت :همانطور که تاریخ ما نشان میدهد در همین دوره اخیر جمهوری
اس�لامی در مس��اله هستهای با پذیرش تعهدات با دنیا کنار آمد و پذیرفت که با کاهش
برخی اقدامات هستهای خود از مزایایی در مساله کاهش و رفع تحریمها برخوردار شود
و همه دنیا اذعان دارند که جمهوری اس�لامی ایران کام ً
ال به تعهدات خود پایبند بود و
کسی نتوانست هیچ تخطی را اثبات کند اما عهدشکنی آمریکا تروریست و جنایتکار خاتمه
پیدا نکرد .سرلشکر باقری افزود :با وجود این که جمهوری اسالمی به همه تعهدات خود
پایبند بود آمریکاییها از برجام خارج شدند و تحریمها و فشارها را علیه ملت ایران مجدد
در پیش گرفتند .این فشارها در مساله تحریمهای تسلیحاتی و تحریمهای اقتصادی و
فش��ارهای سیاسی ،امنیتی علیه ملت و کش��ور ایران در پیش گرفته شد .وی ادامه داد:
هدف دشمن این است که ملت ایران راهبردها و سیاستهای تحمیلی آمریکا را بپذیرد.
هر چند که ظاهر آن این اس��ت که میخواهند ایران را به پای میز مذاکره بکش��انند اما
میزی که نتیجه آن از قبل تعیین شده و آن تسلیم ملت ایران است .خواستهای که هیچ
گاه با آرمانها و اهداف و رویکرد انقالب اس�لامی انطباقی ندارد .سرلشکر باقری یادآور
شد :جمهوری اسالمی ایران یکسال صبر کامل کرد اما دشمن بر سر عهد خود بازنگشت
بنابراین جمهوری اسالمی ایران از سال گذشته رویکرد و راهبرد مقاومت فعال را در پیش
گرفت .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :هرچند فشارها به ملت ایران سنگین است

اما دس��تاوردهای قابل توجهی در سطوح راهبردی وجود دارد .این که ملت ایران تسلیم
نش��د و زانو نزد و کشور خود را اداره کرد .اتکا به فروش نفت خام و سایر خام فروشیها
کاهش پیدا کرد .خوداتکایی ملت ایران ارتقا پیدا کرد و ملت و دولت جمهوری اسالمی
ایران توانست این تهدید و فشار را به فرصتی برای خوداتکایی و سربلندی ملت تبدیل
کند .وی افزود :قدرت ملی کشور در این ایام باالتر رفت و ملت ایران توانست همچنان
روی پای خود بایستد و کار و مأموریت و آرمانهای خود را دنبال کند .سرلشکر باقری با
بیان این که در همین مقطع ممکن است نگارشهای غلطی به سیاستها وجود داشته
باش��د گفت :رهبر معظم انقالب فرمودند این روزها بعضیها حرف از عقالنیت و تدبیر
میزنند با این تعبیر غلط که منظورشان ترس و انفعال و فرار است در حالی که عقالنیت
و تدبیر به معنای خالی کردن سنگر در برابر دشمنی که نسبت به دشمنی او تردیدی وجود
ندارد نمیتواند باشد .عقالنیت و تدبیر را رهبری بارها در قوی شدن کشور تعبیر کردند.
وی افزود :کش��ور ما در منطقهای از جهان قرار دارد که دارای ویژگیها و مزایایی است
که اگر قوی نباشیم انچه که در جنگهای جهانی به سر ما آمد میتواند تکرار شود .آیا
در دورهای که جنگهای جهانی اتفاق افتاده و کشور ایران اعالم بی طرفی کرده است
حاکمیت و تمامیت ارضی ،استقالل و هویت و ارزش ما محترم شناخته شده است ،به هیچ
وجه این گونه نیست .اگر قوی نباشیم نخواهیم توانست از همه منافع خود دفاع و حفاظت
کنیم .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که برای قوی شدن کشور راهبردها و
سیاستهای متعددی باید دنبال شود ادامه داد :یکی از آنها وحدت و یکپارچگی در مسیر
تبعیت از رهبری و تالش جهادی با رویکرد نگاه به توان داخل و حل معضالت مردم و
ارتقا توان بازدارندگی در بخش دفاع اس��ت .سرلشکر باقری گفت :یکی از راهها و ارکان
مهم قدرت و قوت کشور ارتقا تاب آوری ملی در سطوح مختلف کشور در برابر فشارهای
همه جانبه دشمن است .این ارتقا تاب آوری و استقامت ملی میتواند موجب بازدارندگی
ش��ود و دشمن را نسبت به ادامه فش��ار مأیوس کند و میتواند در صورت تداوم فشار از
کشور و مردم به خوبی حفاظت و صیانت کند .وی افزود :کشور ایران به برکت فرماندهی
بی نظیر فرمانده معظم کل قوا و به برکت خون شهیدان و برکت همراهی مداوم و کامل
مردم و به برکت همه تالشهایی که در نیروهای مسلح و سایر بخشها صورت گرفته ،از
جهت قدرت دفاعی و بازدارندگی دفاعی و از جهت آمادگی و انسجام نظامی و دفاعی و
یکپارچگی مردم ،نیروهای مسلح و حاکمیت کشور در دفاع از کشور در بهترین وضعیت
وجود دارد .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :دشمن بارها اثبات کرده که اگر در
جایی هدف داشته باشد و در مقصد خود احساس ضعف کند در انجام تهاجم و تجاوز هیچ
تردیدی راه نمیدهد .اگر مشاهده میکنید پهپاد راهبردی آمریکا در تیرماه سال گذشته به
علت تجاوز به فضای آبهای کشور مورد هدف قرار میگیرد و دشمن دچار تردید شدید
میشود که پاسخ نظامی دهد و نهایت ًا این اقدام را انجام نمیدهد دلیل آن این نیست به
طور مزورانه اعالم میکند که به ما گفتند که در آنجا  ۱۵۰ایرانی کشته خواهد شد ،دلیل
آن این بود که بازدارندگی دفاعی کارآمد است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه وشهرسازي
شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور

امیر س��رتیپ حیدری گف��ت :قدرت دفاع��ی نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران پشتوانهای محکم برای
امنیت ملی کش��ور اس��ت .به گزارش «عصر ایرانیان»،
امیر س��رتیپ کیومرث حیدری در همایش سیاسی ویژه
فرماندهان ،مسئوالن عقیدتی سیاسی یگانهای نیروی
زمینی ارتش ک��ه همزمان در تهران و به صورت ویدئو
کنفرانسی در تمامی یگانهای این نیرو برگزار شد ،گفت:
قدرت دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران،

امنیت را برای ملّت شریف ایران در منطقه فراهم کرده
اس��ت .قدرت دفاعی ،پش��توانه امنیت ملی است .وی با
اشاره به طرحهای فرهنگی مصباح که از سوی سازمان
عقیدتی سیاسی در ارتش اجرا میشود افزود :طرحهای
فرهنگی مصباح سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ،دریچه
و س��اختار جدی��دی را برای اعت�لای مکتبی و معنوی
کارکنان ارتش بوجود آورده اس��ت .امیر سرتیپ حیدری
اجرای برنامههای فرهنگی در س��طح یگانهای نیروی

 710جلوگیری از کاهش بینایی در پیری با ورزش کردن

یک مطالعه جدید اولین شواهد تجربی را از این موضوع نشان میدهد که ورزش میتواند باعث کاهش سرعت
تباهی لکه زرد در چشم با افزایش سن شود.به گزارش ایسنا ،مطالعات مشاهدهای گزارش دادهاند که فعالیت بدنی
باعث کاهش اختالل بینایی در پی افزایش سن میشود ،اما تاکنون رابطه علت و معلولی آن مشخص نشده بود.
تحقیقات جدید محققان دانشگاه ویرجینیا( )UVAاولین شواهد را از این ارتباط ارائه میدهد که نشان میدهد
ورزش چگونه میتواند به طور مستقیم تباهی لکه زرد را آهسته و یا حتی از آن جلوگیری کند.تباهی لکه زرد یا
دژنراسیون ماکوال ( »Macular degeneration)، «AMDیا « »ARMDشایعترین علت کوری در
افراد مسن است.در این بیماری «ماکوال» یا «لکه زرد» تخریب میشود.ماکوال قسمت حساس به نور شبکیه و
مس��ئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی الزم است.تباهی لکه زرد بر
دو نوع اس��ت :خش��ک( )Dryو تر(.)Wetنوع خشک شایعتر بوده و حدود  ۹۰درصد بیماران به این نوع مبتال
میش��وند.نوع تر معمو ًال با کاهش دید ش��دیدتر و جدیتری همراه است.تباهی لکه زرد در افراد باالی  ۶۵سال
شایعتر بوده و زنان بیشتر به این بیماری مبتال میشوند.اکثر موارد این بیماری با افزایش سن به وجود میآیند.
این بیماری میتواند عارضه بعضی داروها نیز باشد.همچنین به نظر میرسد ارث نیز در ابتال به این بیماری نقش
داشته باشد.دژنراسیون ماکوال یک وضعیت پزشکی است که ممکن است نتیجه آن تاری یا از دست دادن بینایی
در مرکز دید باشد.در اوایل اغلب هیچ نشانهای وجود ندارد.به تدریج دید یک یا هر دو چشم بدتر میشود و ممکن
اس��ت حتی بینایی بهطور کامل از دس��ت برود و حتی فعالیتهای روزانه فرد مختل شود.گاه افراد دچار توهمات
بینایی میشوند که این حالت ارتباطی با بیماریهای روانی ندارد.دژنراسیون ماکوال بهطور معمول در افراد مسن رخ
میدهد.البته عوامل ژنتیکی هم در این مشکل نقش دارند و علت اصلی مشکل آسیب به ماکوال در شبکیه چشم
است.پیشگیری از آن شامل ورزش و تغذیه مناسب و سیگار نکشیدن است.تأثیر آنتیاکسیدانها ،ویتامینها و مواد
معدنی برای پیشگیری از این مشکل اثبات نشده است.هیچ درمان خاصی برای کسی که با این مشکل دید خود
را از دست داده وجود ندارد.مکملها در کسانی که مبتال به این بیماری هستند ممکن است پیشرفت آن را کندتر
کند».لکه زرد» یا «ماکوال»( )Maculaبخشی از شبکیه است که بیشترین حساسیت به نور را دارد و موجب دید
مستقیم و واضح میشود.لکه زرد برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی الزم است.این لکه با شکل بیضوی
حاوی رنگدانههای زرد و در نزدیکی مرکز شبکیه است.گودی مرکزی( )foveaکه بیشترین تراکم یاختههای
مخروطی چشم را داراست در لکه زرد قرار دارد.یاختههای مخروطی گونهای از یاختههای گیرنده نور هستند که
به مغز توانایی دیدن رنگها و جزئیات ظریف اشیا را میدهند و بیشتر در نور قوی تحریک میشوند.بنابراین ،این
بخش که در انتهای چشم و در راستای مردمک قرار دارد ،در دقت و تیزبینی چشم نقش دارد.قطر لکه زرد حدود دو
میلیمتر است».بردلی گلفاند» سرپرست این مطالعه جدید میگوید :مدتی طوالنی است که این سؤال مطرح شده
است که آیا حفظ یک سبک زندگی سالم میتواند تباهی لکه زرد را به تأخیر بیاندازد یا مانع از آن شود.وی گفت که
با استفاده از نظرسنجی از مردم پرسیده شده است که چه غذاهایی میخورند و چه میزان ورزش انجام میدهند.اما
این نوع مطالعات مستعد خطاهای خود گزارشی هستند و همانطور که «گلفاند» خاطرنشان میکند ،حتی اگر بین
افزایش فعالیت بدنی و کاهش بینایی ارتباط وجود داشته باشد ،لزوم ًا به معنای پیوند ِعلّی نیست.از این گذشته ،هرچه
افراد پیرتر میشوند و بینایی آنها کاهش مییابد ،به طور طبیعی کمتر حرکت و ورزش میکنند.بنابراین «گلفاند» و
همکارانش مجموعهای از آزمایشها روی موشها را برای بررسی اینکه آیا ورزش به طور مستقیم بر روی تباهی
لکه زرد تأثیر میگذارد ،ترتیب دادند.دو گروه از موشها با هم مقایسه شدند ،یک گروه دارای یک چرخ گردونه
ورزشی در قفس خود بودند و گروه دیگر بدون چرخ بودند.ماهیت ورزش داوطلبانه اهمیت زیادی داشت ،زیرا اجبار
به ورزش به تحریک واکنشهای استرسی منجر میشود که میتوانست بر نتایج مطالعه تأثیر منفی بگذارد.محققان
بعد از چهار هفته از لیزر برای بررسی یک آسیب چشم به نام « »CNVاستفاده کردند که یکی از عوامل اصلی در
بسیاری از اشکال اختالل بینایی مربوط به افزایش سن ،شامل رشد بیش از حد رگهای خونی در قسمت خاصی
از چشم است.محققان در دو آزمایش دریافتند که رشد رگهای خونی در موشهایی که ورزش میکنند ،بین  ۳۲تا
 ۴۵درصد کمتر از موشهای بدون تحرک بود که به ورزش داوطلبانه دسترسی نداشتند.حتی جالبتر از این یافته
آن بود که انجام ورزش پس از ایجاد آسیب ،باعث بهبود آن نمیشود و فقط موشهایی که از پیش ورزش کرده
بودند ،با کاهش و جلوگیری از آسیب بینایی بهره مند شدند.این در نهایت بدین معنی است که حتی مقدار کمی
ورزش به نظر میرسد پیامدهای مستقیم و پیشگیرانهای در برابر انواع خاصی از اختالالت بینایی داشته باشد.اینکه
دقیق ًا چه مکانیسم مولکولی خاصی واسطه این محافظت از لکه زرد است ،هنوز مشخص نیست.یک فرضیه مطرح
شده این است که انجام ورزش دارای اثرات مفید برای سیستم ایمنی است که میتواند اقدامات التهابی احتمالی
برای لکه زرد را که وابسته به افزایش سن است ،کاهش دهد.محققان امیدوارند مکانیسمهای اصلی این موضوع را
با هدف توسعه نوعی از داروهای درمانی برای تقلید از این روند طبیعی دریابند.

«آگهي مناقصه شماره ( 99-58به شماره فراخوان
 ۲۰۹۹۰۰۱۰۰۴۰۰۰116در سامانه)»

نوبت دوم

بر اساس ماده  13قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زير بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار میگردد:

دستگاه مناقصه گزار  :شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشانی تهران  -بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دستگردي – خيابان فريد افشار  -نبش
بلوار آرش.
شرح پروژه :تأمین تجهیزات ،نصب ،تست ،راه اندازی و آموزش سیستم انتقال  SDHمحور راه آهن همدان– سنندج .بامدت اجراي كار18ماه.

سير مراحل دریافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه :صرف ًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.irو مهلت
دريافت اس��ناد از س��امانه مذكور حداکثر تا ساعت  14/30مورخ  1399/08/14ميسر خواهد بود .ضمن ًا مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور،
مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند .تلفن پشتيباني سامانه 41934 :
محل تحويل پاکات شرکت در مناقصه (صرف ًا پاكات الف) اداره كل امور پيمانها و رسيدگي فني – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور حداکثر تا
ساعت 14/30روز شنبه مورخ  1399/08/24و تاریخ جلسه مناقصه ساعت  11/30روز يكشنبه مورخ  1399/08/25می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادات  3ماه از تاریخ فوق و يكبار قابل تمديد حسب تشخيص كارفرما می باشد.
برآورد :براساس استعالم بهای بعمل آمده به مبلغ  99/725/327/607ريال میباشد.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  4/7ميليارد ريال تعیین میگردد.
مهندسين مشاور طرح :ایمر-تلفن  88556910-13 :و .88701508
ضمنا آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  http:\\iets.mporg.irنيز قابل دسترسي است.
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آگهی مناقصه عمومی خرید – نوبت دوم

شماره  2099001403000157مورخ  99/7/21مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره  125سال 99

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی :
شماره
125

ردیف
1
2
3
3

نام ومشخصات کاال
لوله پلی اتیلن دوجداره 200
واشر مانشون پلی اتیلن200
لوله پلی اتیلن دو جداره 250
واشر مانشون پلی اتیلن250

تعداد یا مقدار
19998
3333
15000
2500

واحد
متر
حلقه
متر
حلقه

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

محل اعتبار

1000000000

غیرعمرانی

و از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید .کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه تدارکت الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد .بدیهی است شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد بود .هزینه آگهی از برنده اخذ خواهد شد

شناسه آگهی 1029738 :

قدرت دفاعی نیروهای مسلح پشتوانه امنیت ملی است

زمین��ی ارتش را تکلیف مهم خواند و افزود :فرمان مقام
معظم رهبری این است که در حوزه فرهنگی ،برنامهها
و فعالیتهای بیشتری انجام شود و طرحها و برنامههای
متنوعی در سطح ارتش جمهوری اسالمی ایران در حال
اجرا است .فرمانده نیروی زمينی ارتش تصریح کرد :در
حوزه ارتقای بینش و بصیرت سیاس��ی ،تربیت و سبک
زندگی اس�لامی ایرانی ،ترویج فرهنگ قرآن و معنویت
کارکنان باید گامهای مؤثرتری را برداشت.

دانشنامه

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

روز نامه صبح ايران
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آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

