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فناوری

روشی برای افزایش کارآیی تصویربرداری در تشخیص سرطان پستان

پژوهش��گران آمریکای��ی با همکاری دکت��ر "فاطمه
حس��نی پور" ،دانش��مند ایرانی ،روش��ی ارائه دادهاند
ت��ا تصویربرداری حرارتی را برای بررس��ی س��رطان
پستان توسعه بدهند.به گزارش ایسنا ،دهههاست که
تصویربرداری حرارتی ،برای شناسایی تفاوت دما روی
پوست به کار رفته تا شاید سرطان پستان را بدون قرار
دادن بیماران در معرض اش��عه تشخیص دهد.اگرچه
این روش به اندازه ماموگرافی ،قابل اطمینان نیس��ت.
پژوهشی که در "دانشگاه تگزاس در داالس"()UTD
و ب��ا هم��کاری دکت��ر "فاطم��ه حس��نیپور"
( ،)Fatemeh Hassanipourاس��تادیار رش��ته
مهندسی مکانیک این دانشگاه انجام شده است ،گام

مهمی در افزایش کارآیی تصویربرداری حرارتی برای
بررسی سرطان پستان به شمار میرود.پژوهشگران در
این بررس��ی ۱۱ ،بیمار زن را مورد بررسی قرار دادند.
آنها از یک دوربین مادون قرمز با وضوح باال اس��تفاده
کردن��د و دادههای بالینی مربوط ب��ه بیماران را مورد
بررس��ی قرار دادند.آنها از روش اس��کن س��هبعدی و
طراحی با کمک رایانه نیز استفاده کردند تا یک مدل
رایانهای از ویژگیهای حرارتی س��رطان پستان ارائه
دهند.دکتر حسنیپور گفت :هدف ما از این کار ،بهبود
تصویربرداری حرارتی دیجیتال برای بررسی سرطان
و درمان آن اس��ت و استفاده از آن به جای ماموگرافی
است.شاید تصویربرداری مادون قرمز بتواند اطالعات

مشاهیر

س��ودمندی را در اختی��ار رادیولوژیس��تها بگذارد.ما
میخواهیم که این روش ،دومین ابزار برای بررس��ی
تومورها باش��د.در این پژوهش ،تصویربرداری حرارتی
به همراه دوربین مادون قرمز به کار گرفته شده است
تا تصاویری از پوس��ت ارائ��ه دهد.این تصاویر کمک
میکنند تا تغییرات دمای ناش��ی از س��رطان پستان
ک��ه به تغییر در عروق موضعی و متابولیس��م س��لول
میانجامند ،شناسایی شوند.این روش فقط الگوهایی
از حرارت و جریان خون را روی س��طح پستان و یا در
نزدیکی آن نش��ان میدهند اما اطالعات ناشناختهای
در م��ورد فعالیت توم��ور در عمق بافت پس��تان ارائه
میکنند.پژوهش��گران س��عی کردند این مشکل را با

حجره های بسته بازار تبریز

ب��ه کار گرفتن ابزار مهندس��ی حل کنن��د و دادههای
تصوی��ری را برای ابداع یک م��دل ارائه دهند که به
بررسی ویژگیهای حرارتی سرطان پستان میپردازد.
نتایج این بررسی ،یک تفاوت دمای قابل تشخیص در
تولید حرارت متابولیک را میان بافت عادی و سرطانی
پستان نشان داد.پژوهش��گران دریافتند که این مدل
را نمیتوان برای بررس��ی همه انواع س��رطان به کار
گرفت.به عالوه ،همه انواع س��رطان پس��تان ،حرارت
کافی را برای تشخیص با تصویربرداری حرارتی تولید
نمیکنند.اکن��ون این گروه پژوهش��ی در نظر دارند تا
مدلهای محاسباتی خود را برای تشخیص انواع دیگر
سرطان پستان توسعه دهند.
عکس :مهر

"هانري چهارم" که بود؟

هانري چهارم پادش��اه فرانسه در  12سپتامبر 1553م به دنيا آمد و پس از
مرگ هانري سوم ،در  25مارس سال 1589م در  36سالگي به پادشاهي
فرانسه رسيد.وي اولين پادشاه از سلسله بوربون به شمار ميرفت.سالهاي
آغاز حكومت هانري چهارم بيش��تر به جنگهاي داخلي گذش��ت ،اما در
سالهاي آخر سلطنت به ترميم خرابيها و توسعه آباداني فرانسه پرداخت.
هانري چهارم ضمن منظم س��اختن امور مالي فرانس��ه ،هنر و صنعت را
تروي��ج كرد و بر وس��عت خاك فرانس��ه افزود.ازجمله اقدام��ات او ،وضع
مقرراتي براي امور مالي ،ترغيب و تش��ويق كش��اورزي ،ساخت جادهها و
كانالهاي جديد ،توس��عه تجارت خارجي با بستن معاهداتي با انگلستان،
اس��پانيا و عثماني و تبديل كانادا به مستعمره فرانسه را ميتوان ذكر كرد.
گفته شده كه وي به خوشبختي تمامي طبقات ميانديشيد و شعار معروف
وي" ،هر يكشنبه ،يك جوجه در ديگ هر روستایي" نيز بر همين اساس
بوده اس��ت.وي در  13اوت 1598م فرمان مشهور "نان ْْت" مبني بر آزادي
پروتس��تانها و برابري آنها با كاتوليكها را صادر كرد اما اين پيمان در
سال 1685م توس��ط لويى چهاردهم لغو گرديد.هانري چهارم در سياست
خارجي ،پيگير تش��كيل اتحادي عليه اسپانيا و خاندان هابسبورگ اتريش
بود.اما در  14ماه مه س��ال 1610م در حالي كه قصد داش��ت تا به اتريش
اعالن جنگ دهد ،به دس��ت يك فرد متعصب ،در  57س��الگي و پس از
21سال سلطنت به قتل رسيد.

دیانت
از سرنوشت علمای یهود پند بگیرید!

هاجر نادعلی-تبیان :امر به معروف و نهی از منکر یکی از ش��اخص های فرهنگی و اصلی اقدام امام حسین
علیه الس�لام در قیام عاشوراس��ت که بارها توسط ایشان به صراحت بیان شده است.فرمان به کار پسندیده و
بازداش��تن از کار ناپس��ند را «امر به معروف و نهی از منکر» می گویند.امر به معروف و نهی از منکر ،پیشینه
ای به قدمت تاریخ حیات انس��ان دارد.نخس��تین انس��ان دعوت کننده به نیکی ،آدم بود و پس از وی نیز پیام
آوران وح��ی و پی��روان آنان در انجام این وظیفه مهم ت�لاش کرده اند.مهمترین این تالش ها ،قیام حضرت
اباعبدا ...الحسین علیه السالم بود ،که اساس آن با امربه معروف و نهی از منکر آمیخته شده است.از دیدگاه
امام علی علیه الس�لام ،فریضه امر به معروف و نهی از منکر س��ه مرتبه دارد« :فمنهم المنکر بیده و لسانه و
قلبه فذلک المستکمل لخصال الخیر؛گاهی فرد با دست و زبان و قلب نهی از منکر می کند ،چنین کسی همه
خصلت های خیر را تکمیل می نماید» مراتب سه گانه امر و نهی در این روایت از مشکل به آسان (-1دست،
-2زبان-3 ،قلب) بیان گردیده است.تقس��یم بندی فوق ،در کتاب های فقهی علمای اسالم نیز رایج است و
فقها به هنگام بحث از این فریضه ،آن را به این سه مرتبه تقسیم می نمایند.در نگاه امیرالمومنین علی علیه
الس�لام امر به معروف و نهی از منکر ،عنایت دین ،قوام ش��ریعت و با فضیلت ترین اعمال بندگان خداس��ت
ون َعلَ ْی ِه م َِن الْ ِج َها ِد الْ ِج َها ُد
ک��ه حتی از جهاد در راه خداوند نیز باالتر اس��ت.آن حضرت فرمود« :أَ َّو َل َم��ا ُت ْغلَ ُب َ
َ
َ
ب ِ َأ ْید ُ
ِیك ْم ،ث َُّم ب ِ َألْسِ َنت ُِك ْم ،ث َُّم ب ِ ُق ُلوب ِ ُك ْم؛ َف َم ْن لَ ْم َی ْع ِر ْف ب ِ َقلْبِ ِه َم ْع ُروف ًاَ ،ولَ ْم ُی ْنك ِْر ُم ْن َكراًُ ،قل َِب َف ُجع َِل أ ْعلاَ ُه أ ْس َف ُل ُهَ ،و
َ
أَ ْس َفلَ ُه أ ْعلاَ ُه؛ نخست درجه از جهاد كه از آن باز مى مانید ،جهاد با دستهایتان بود ،پس جهاد با زبان ،سپس
جهاد با دلهاتان ،و آن كه به دل كار نیكى را نس��تاید و كار زش��ت او را ناخوش نیاید ،طبیعتش دگرگون شود
چنانكه پستى وى بلند شود و بلندیش سرنگون زشتی هایش آشكار و نیكویی هایش ناپدیدار ».ترك نظارت
ملی ،و بی توجهی به مراحل امر به معروف ،انسان را دگرگون نموده دچار مسخ ارزشها می کند ،هاضمه ی
جامعه بیمار می گردد به طوری كه بد و خوب را دیگر تش��خیص نمی دهد.موالی متقیان فرمودَ :و الْ ِج َها ُد
ِینَ :ف َم ْن
ِم ْن َها َعلَى أَ ْربَ ِع شُ َع ٍبَ :علَى الَأْ ْم ِر بِالْ َم ْع ُر ِ
الص ْد ِق فِی الْ َم َواطِ ِنَ ،و شَ ْنآن الْفَاسِ ق َ
وفَ ،وال َّن ْه ِی َع ِن الْ ُم ْن َك ِرَ ،و ِّ
ُ
َ
ِینَ ،و َم ْن نَ َهى َع ِن الْ ُم ْن َك ِر أ ْرغ ََم أن َ
ین؛ و جهاد بر چهار شعبه است :به
أَ َم َر بِالْ َم ْع ُر ِ
ُوف الْ َكا ِف ِر َ
ور الْ ُم ْو ِمن َ
وف شَ َّد ُظ ُه َ
كار نیك وادار نمودن ،و از كار زشت منع فرمودن و پایدارى در پیكار با دشمنان ،و دشمنى با فاسقان.پس آن
كه به كار نیك واداش��ت ،پش��ت مومنان را استوار داشت ،و آن كه از كار زشت منع فرمود بینى منافقان را به
خاك سود.امام علی علیه السالم ،برای امر به معروف و نهی از منکر آثار مبارکی ذکر می نماید که برخی از
الم َ
نك ِر أَرغ ََم أَ َ
المناف ِِق َو أَم َِن َكی َد ُه؛
الم ِ
نف ُ
الموم ِِن َو َمن نَهى َع ِن ُ
هر ُ
عروف شَ َّد َظ ُ
آنان عبارتند ازَ -1 :من أ َم َر ب ِ َ
ه��ر ك��س امر به معروف كند به مومن نیرو مى بخش��د و هركس نهى از منكر نماید بینى منافق را به خاك
مالیده و از مكر او در امان مى ماند«.چرا از نکوهشی که خداوند نسبت به علمای یهود فرموده است پند نمی
وف
گیرید؟ ...چرا که علمای یهود مردم را از سخنان گناه آلود و خوردن حرام نهی نمی کردند-2».وا ُمر بِالْ َم ْع ُر ِ
ان فِی ِه ثَلاَ ٌث َسل َِم ْت لَ ُه ال ُّدن َْیا َو آْالخ َِر ُة َی ْأ ُم ُر
ت َُك ْن م ِْن اَ ْهلِهِ؛ امر به معروف كن تا از اهل معروف شوىَ -3.م ْن َك َ
وف َو َی ْأتَم ُِر ب ِ ِه َو َی ْن َهى َع ِن الْ ُم ْن َك ِر َو َی ْن َت ِهی َع ْن ُه َو ُی َحاف ُِظ َعلَى ُح ُدو ِد اَ ...ج َّل َو َعال؛ كسى كه سه چیز در
بِالْ َم ْع ُر ِ
او باشد ،دنیا و آخرتش سالم مى ماند.1 :امر به معروف كند و خود نیز پذیراى آن باشد.2.نهى از منكر كند و
خود نیز پذیرا باشد.3.حدود الهى را نگهدارى كند.امر به معروف و نهی از منکر یکی از شاخص های فرهنگی
و اصلی اقدام امام حسین علیه السالم در قیام عاشوراست که بارها توسط ایشان به صراحت بیان شده است.
امام حسین(علیه السالم) هم چون پدرش امیرالمومنین علیه السالم ،به هر طریق ممکن ،به افشاى جنایات
امیه پرداخت و برای احیای دین الهی و سنت های پیامبر خاتم صلی ا ...علیه و آله ،تا پاى جان ایستادگى
بنى ّ
طى یک خطابه بسیار مهم ،سرشناسان جامعه اسالمى آن روز را
«منا»،
س
د
مق
سرزمین
در
حضرت
کرد.آن
ّ
ّ
به سبب مسامحه و سهل انگارى نسبت به فریضه امر به معروف و نهى از منکر در اصالح امور جامعه ،مورد
مالمت و سرزنش قرار داد و فرمود« :چرا از نکوهشى که خداوند نسبت به علماى یهود فرموده است پند نمى
الس ْ��ح َت»( سوره مائده ،آیه
ون َوا َال ْح َبا ُر َع ْن َق ْول ِ ِه ُم ا ِ
گیرید؟ آنجا که فرمود« :لَ ْو َال َی ْن َه ُاه ُم ال َّربَّانِیُّ َ
الث َْم َواَ ْکلِ ِه ْم ُّ
 ».)63چراکه علماى یهود ،مردم را از سخنان گناه آلود و خوردن حرام نهى نمى کردند.آنگاه امام(علیه السالم)
عاب ا ...ذل َِک َعلَ ْی ِه ْمَ ،الن ُِّه ْم کانُوا َی َر ْو َن م َِن َّ
ِین بَ ْی َن اَ ْظ ُه ِره ُِم الْ ُم ْن َک َر
الظلَ َم ِه الَّذ َ
در ادام��ه چنین فرمودَ « :و اِنَّما َ
َو الْفَسا َدَ ،فال َی ْن َه ْون َُه ْم َع ْن ذل َِک»؛ خداوند تنها از این جهت بر آنها عیب مى گیرد که آنها با چشم خود شاهد
زشتکارى و فساد ستمکاران بودند ولى (هیچ عکس العملى نشان نمى دادند و) آنان را نهى نمى کردند؛ سپس
ض ُکلُّها َه ِّی ُنها َو َصع ُِبها»؛
ِیم ْت ،ا ِْس َتقا َم ِت الْفَرایِ ُ
در مورد اه ّم ّیت و عظمت این دو فریضه فرمود« :ا ِذا اُ ِّد َی ْت َو اُق َ
اعم از آسان و
هرگاه فریضه امر به معروف و نهى از منکر به درستى انجام شود و اقامه گردد ،فرایض دیگر ّ
دش��وار انجام خواهد شد».شاید بتوان صریح ترین و رساترین تعبیر امام(علیه السالم) در تبیین انگیزه اصلى
حنفیه آمده است.
وصیت نامه اش به مح ّمد ّ
قیام عاشورا را جمله اى دانست که در ّ
سخنگوی دولت:

خرابکاری نطنز خسارتهایی بههمراه داشت

س��خنگوی دولت گف��ت :مذاک��رات انجامگرفته در
کمیسیون مشترک برجام تا امروز سازنده بوده است و
در مسیر درستی پیش میرود .منتظریم آمریکا بهجای
بازی با کلمات ،گامهای عملی برای اثبات حسننیت
خود بردارد .به گزارش تسنیم ،علی ربیعی سخنگوی
دولت در نشس��ت خبری هفتگی ب��ا خبرنگاران که
بهص��ورت ویدئوکنفران��س در حال برگزاری اس��ت،
ضمن تبریک فرارس��یدن حلول ماه مبارک رمضان
اظهار داش��ت :ماه رمضان یک ضیافت الهی اس��ت
ک��ه همه مس��لمانان جهان و در ه��ر کجای جهان
از خ��وان بیدریغ خداوند ّ
ح��ظ وافر میبرند .رمضان
بهترین فرصت برای گس��ترش و تعمیق آموزههای
اخالقی اس��ت و امیدواریم آموزههای برگرفته از این
ماه فرصتی برابر ما قرار دهد تا صبر ،خویشتنداری،
همدلی ،ب��ه فکر دیگ��ران ب��ودن در زندگی فردی
و اجتماعی همه ما نمود بیش��تری پی��دا کند .وی با
بیان اینکه این ماه رمضان ،دومین س��الی اس��ت که
مل��ت ایران همراه ب��ا تحریم و کرونا آن را س��پری
میکنند ،خاطرنش��ان کرد :یقین داریم که با عنایت
خداوند و بردباری که تاکنون مردم داش��تهاند رحمت
الهی نصیب این کش��ور و مردم خواهد شد ،همچنین
رمضان ب��رای جهان اس�لام فرصت صل��ح و کنار
گذاش��تن منازعات و پایان تن��ش در کانونهای داغ
منطقهای و جهانی است و امیدوارم بهبرکت این ماه
شریف تحکیم و تقویت هرچه بیشتر مناسبات میان
کشورهای اس�لامی فراهم شود .س��خنگوی دولت
در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص جزییات حادثه روز
یکش��نبه در مجتمع نظنز و حجم خسارات آن گفت:
روز یکشنبه خرابکاری در کانال کابلهای برقرسان

به س��امانه ماشینهای س��انتریفیوژ رخ داد ،این یک
حمل��ه بیرونی نب��وده و محل خراب��کاری نیز کام ً
ال
مشخص شده است .خسارت واردشده بهسرعت قابل
رفع و جبران است و پرسنل غیور سازمان انرژی اتمی
در حال تالش ش��بانهروزی هستند .بهگفته وی مقرر
شد بهجای س��انتریفیوژهای  IR1س��انتریفیوژهای
 IR6مجدداً نصب ش��ود .قطع ًا هدف این تخریبها
از کار انداختن س��انتریفیوژها بوده است و من امروز
اع�لام میکنم براس��اس یک تصمی��م ملی و یک
خواست مدنی چرخ سانتریفیوژهای ما برای همیشه
خواهد چرخید ،هر روز بهت��ر از دیروز .ربیعی با بیان
ای��ن مطلب که هدف اصلی این خرابکاری سیاس��ی
است تا نگذارند دس��تیابی مردم ایران به حقوق خود
در عرصه جهانی به ثمر بنشیند ،تصریح کرد :تجربه
به ما نشان میدهد هرگاه در عرصه جهانی گامهای
مؤث��ری را برمیداریم دش��من اس��تراتژیک ایران و
مردم ای��ران کینهتوزانه علیه مناف��ع ملت به اعمال
تروریستی ناجوانمردانه دست میزند .هدف اینگونه
تخریبها هم حمله به تواناییهای فنی و هم حمله
به تواناییهای سیاس��ی ایران اس��ت .آنه��ا بهدنبال
تضعی��ف روحیه جوانان غیور در صنعت هس��تهای و
ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هس��تند .س��خنگوی
دولت اضافه کرد :ما قطع ًا پاس��خ محکم خواهیم داد.
ایران به این گونه اقدامات اس��تراتژی ،پاسخ سهگانه
را دنب��ال میکند؛ اول حق خود را ب��رای اقدام علیه
عاملی��ن و آمرین و مباش��رین محف��وظ میدانیم و
مجازات خواهند شد .کانون این پاسخ نیز در سرزمین
متجاوز خواهد بود .پاسخ دوم ما پیشرفت و گسترش
فعالیتهای صلحآمیز هستهای در کشور است .پاسخ

سوم در عرصه سیاسی است .با عقب راندن تحریمها
و ت�لاش مضاعف برای کس��ب حق��وق ملت ایران
اهدف تروریس��تها را ناکام خواهیم گذاش��ت .ما در
دام عملیات تحریکی دشمن ایران قرار نمیگیریم ،به
مسیر درست خود در عرصه بینالمللی ادامه میدهیم،
تحریم را خواهیم شکس��ت و به تأمین و گس��ترش
صلح و امنیت جهان و منطقه کمک خواهیم کرد .وی
خطاب به کشورهای معاند ادامه داد :اجازه نمیدهیم
زندگی ننگین شما که مثل انگل فقط در فضای ناامن
ممکن است ادامه دهید .ربیعی گفت :شواهدی بسیار
قوی از دست داشتن رژیم صهیونیستی در این حادثه
وجود دارد؛ اول آنکه مقامات این رژیم از ترس پاسخ
قاطع ایران با اظهارات دوپهلو شادمانی میکنند .دوم
اینکه خوش��بختانه وزارت اطالع��ات و متخصصان
ضدجاسوسی ما در ماههای گذشته و پس از شهادت
شهید فخریزاده چندین تیم ترور و خرابکاری وابسته
به سرویسهای امنیتی اسرائیل را دستگیر و هماکنون
پرونده این افراد در مراحل بررسی قضایی قرار گرفته
اس��ت .در این حادثه هم فرد خائن به ملت شناسایی
و هویت او مش��خص شده اس��ت و اقدامات الزم در
دست پیگیری است .ربیعی همچنین به موضوع سفر
روز گذشته وزیر خارجه روسیه به تهران اشاره کرد و
گفت :این س��فر جهت گسترش روابط همکاریهای
دوجانبه انجام خواهد شد ،بر این اساس این سفر برای
تمدید سند  5ساله همکاریهای دوجانبه موافقتنامه
تأس��یس و چارچوب فعالیت مراک��ز فرهنگی که به
امضای دو وزیر خارجه خواهد رس��ید ،انجام میشود،
همچنین در خصوص مذاکرات وین و رفع تحریمها
تبادل نظر خواهد شد.

آگهی مزایده عمومی
شماره 99/39

شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد فروش حدود  ۲۸تن پسماندهای جامد کف کوره نیروگاه شهید سلیمی نکا
را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند .عالقمندان می توانند جهت خرید اسناد مزایده
با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ  ۳۰۰،۰۰۰ریال به حساب سیبای شماره  ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸به نام
شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه کد  ۹۶۹۴به اداره تدارکات شرکت مراجعه نمایند.
 -۱زمان فروش اسناد مزایده :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  ۷روز.
 -۲پیش��نهاد دهندگان بایستی پیش��نهاد خود را بر اساس شرایط مزایده تنظیم و حداکثر تا ساعت  ۱۶روز پنجشنبه
مورخه  1400/2/16به اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا -کیلومتر  ۲۵جاده زاغمرز -نیروگاه
شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت نمایند .پیشنهادات واصله راس ساعت  ۱۰صبح روز شنبه مورخ 1400/2/18
با توجه به ش��رایط مزایده باز قرائت خواهد ش��د .حضور پیش��نهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلس��ه گش��ایش
پیشنهادهای مالی کمیسیون مزایده آزاد میباشد.
 -۳سپرده شرکت در مزایده :مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  ۲۰۳،۰۰۰،۰۰۰ریال است که بایستی به یکی از
صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده در پاکت الف به دستگاه مزایده گزار گردد.

نوبت اول

 -3-1رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه
شهید سلیمی نکا.
 -2-3چک تضمین شده بانکی به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا.
 -3-3ضمانت نامه بانکی به نفع مزایده گزار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای  ۳ماه اعتبار باشد.
 -۴به پیش��نهادهای فاقد سپرده ،س��پردههای مخدوش ،سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی یک بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل میشود
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوط ،در اسناد مزایده مندرج است.
جهت مش��اهده آگهی و خالصه اسناد به س��ایتهای www.tender.tpph.ir , www.npgm.irپایگاه ملی
مناقصات کش��ور مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی و شماره تلفن  ۰۹۱۱۱۵۲۶۲۰۴آقای اسدپور و جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۱۳۵۲۰۷۳۳آقای جعفری تماس حاصل فرمایید.

اداره روابط عمومی

