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مشاهير

«جوزف هنري» که بود؟

جوزف ِه ْنري ،دانشمند شهير آمريکايى در
 17دس��امبر 1797م در مزرعه كوچكي در
ايالت نيويورك آمريکا به دنيا آمد.وي در ابتدا
بيشتر اوقاتش را به كار در مزرعه و كمك به
خانواده ميگذراند و گاهي در اوقات بيكاري
كتاب ميخواند ،اما شوق فراگيري دانش ،او
را به سمت علم رهنمون كرد و با دلبستگي

خاص به تئاتر ،هنر و ادبيات ،وارد آكادميشد.
ِه ْنري در اين زمان روزانه شانزده ساعت كار
ميكرد و عالوه بر تحصيل ،به تدريس نيز
ميپرداخت.وي پس از چندي به اس��تادي
رياضي و فلسفه منصوب شد و در كنار آن،
كار علميخود را پيرامون و مغناطيس جريان
برق متمركز كرد.در اين هنگام بود كه يك
آهنرباي الكتريكي ساخت كه قادر بود يك
تُ��ن بار را بلند كند در حالي كه آهن رباهاي
آن زمان ،تنها قادر به نگهداشتن سه كيلوگرم
بودند.هنري از آن پس به فكر توليد برق از
مغناطيس افتاد و در اين راه موفقيتهايى به

فناوري

دس��ت آورد ولي همچون موضوع آهن ربا،
نتايج كار خود را منتشر نكرد و ديگران بدون
اطالع از يافتهه��اي علميجوزف هنري ،با
تحقيقات خود به اين نتايج رس��يدند.او پس
از چندي دس��تگاه تقويت ِرل ِه را ابداع كرد و
از آن به منظور اختراع اولين دستگاه تِلگراف
استفاده نمود.هنري همچنين پس از چندي
اساس ترانسفورماتور مبدل را تشريح كرد و به
جاي آگاه كردن ديگران و ثبت اين اختراعات،
آنها را پنهان نمود و باز ،ديگران ،خود ،اين
نتاي��ج را ب��ه دس��ت آوردند.آخرين خدمت
علميهنري ،در سال 1842م انجام گرفت.

او در اين سال انتقال امواج راديويى را عم ً
ال
به ثبوت رساند و تحولي در اين زمينه ايجاد
كرد.هنري در اواخر عمر اداره هواشناس��ي
آمريکا را تأسيس نمود و با اطالعاتي كه از
س��وي پانصد نفر از صاحبنظران از سراسر
كشور به دستش ميرسيد توانست نقشههاي
هواشناسي زيادي چاپ كند و پيشبينيهاي
هواشناس��ي را آغ��از نمايد.رصدخان��ه اين
س��ازمان علم��ي ،تحقيقات جالب��ي درباره
خورش��يد انجام داد و ِه ْنري از كس��اني بود
كه در مورد دماي لكههاي خورش��يدي به
تحقيق پرداخت.او ثابت نمود كه دماي اين

آیین خطبه خوانی خادمان در سالروز میالد کریمه اهل بیت(س)

ّلكهها به مراتب كمتر از حرارت نقاطي است
كه در اطراف خورشيد هستند.جوزف هنري
يكي از خدمتگ��زاران بزرگ جهان علم بود
كه خدم��ات برجس��تهاش در زمينه برق و
مغناطيس ،در خور اهميت و ارزش اس��ت.
در الكتريسيته مبحث مهمياست كه درباره
اندازهگيري مقدار ميدان مغناطيسي و مقدار
جرياني كه اين ميدان را توليد ميكند گفتگو
مينمايد.اي��ن اندازهگيري را القاء و واحد آن
را ب��ه افتخار اين دانش��مند ب��زرگ ،هِنري
ناميدهاند.جوزف هنري س��رانجام در س��ال
1878م در هشتاد سالگي در گذشت و چهل
س��ال پس از مرگش ،دنياي علم كام ً
ال به
خدمات او پي برد.
عکس :مهر

دريافت اولين پروتز کامل دست
توسط پسر بچه انگليسي

ي��ک مخترع انگليس��ي موفق به س��اخت ي��ک پروتز کامل
هيدروليک دس��ت ش��ده که ميتواند اش��يا را بگي��رد و براي
نخس��تين بار روي يک پس��ر بچه پنج س��اله انگليسي نصب
ش��ده است.به گزارش ايسنا ،يک پسر بچه پنج ساله انگليسي
س��رانجام توانس��ت برادر کوچ��ک خود را در آغوش بکش��د.
براس��اس گزارش رس��انهها" ،جيکوب اسکريم شاو" به اولين
پس��ر در انگليس بدل شد که يک بازوي پروتزي باالي آرنج
دريافت کرد و اين پروتز اين امکان را براي وي فراهم کرد تا
بتواند ان��واع کارها ازجمله بغل کردن برادر کوچکش را انجام
دهد.والدي��ن اين پس��ر پس از تحقيقات ي��ک مخترع به نام
"بنرايان" را در اينس��تاگرام پيدا کردند که پس از قطع شدن
بازوي پس��رش ،يک پروتز هيدروليکي طراحي کرده بود.آنها
ن��زد "رايان" رفتند و از وي خواس��تند يک بازوي پروتز ديگر
ني��ز براي "جيک��وب" طراحي کند و رايان اي��ن بازوي پروتز
هيدروليک را با روش چاپ سه بعدي طراحي و ايجاد کرد.اين
پروتز از طريق پمپ هيدروليک ،کاربر را قادر ميسازد تا پنجه
دست را باز و بس��ته کند.اين پروتز در صورت اتمام باتري به
صورت دستي هم کار ميکند.

دانشنامه
درمان ضايعات کبدي با سلول بنيادي توسط محققان کشور

محققان کش��ور در صدد برآمدند تا با س��لول بنيادي ضايعات کب��دي را درمان کنند.به
گزارش مهر ،س��لولهاي بنيادي مزانشيمي ،کيس��ههايي (وزيکول) ترشحي توليد و به
محيط پيرامون خود آزاد ميکنند؛ بررسيها نشان داده است اين وزيکولها داراي اثرات
درماني روي ساير سلولها هستند.با توجه به گرايش سلولهاي کبدي براي جذب اين
وزيکولهاي ترش��حي ،از آنها به شکل گستردهاي براي درمان ضايعات کبدي يا انتقال
دارو به کبد اس��تفاده ميشود.با اين وجود ،تخريب س��ريع اين وزيکولها در محيط خارج سلولي موجب کاهش
اثر آنها بر کبد ميش��ود.به منظور غلبه بر اين مش��کل ،دکتر حس��ين بهاروند ،دکتر سورا مردپور ،محمد حسين
قانيان و همکارانشان در پژوهشگاه رويان و دانشگاه علوم پزشکي ايران ،پژوهشي را طراحي کردند که طي آن
پلياتيلنگليکول با وزيکولهاي ترشحي سلولهاي مزانشيميترکيب شد ،به نحوي که کرههاي وزيکولي محصور
شده در پلياتيلنگليکول بهدست آمد.بدين ترتيب با تخريب تدريجي پليمر محصور کننده ،وزيکولها به تدريج و
طي يک ماه آزاد ميشدند.چهار هفته پس از تزريق وزيکولهاي محصور شده به حيوان مدل آزمايشگاهي مبتال به
فيبروز کبدي ،کبد حيوان برداشته شد و با روشهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت.نتايج اين پژوهش نشان
داد ،استفاده از وزيکولهاي ترشحي محصور شده با پليمر ،نسبت به روش مرسوم موجب بهبود وضعيت درماني
کبد حيوانات مدل ميشود.استفاده از اين روش جديد باعث بهبود  ۴۰تا  ۵۰درصدي اثر ضد فيبروزي ،ضد التهابي،
ضد مرگ سلولي (آپوپتوزيس) و بازسازي کبد توسط وزيکولهاي ترشحي سلولهاي بنيادي مزانشيميشده بود.
نتايج اين پژوهش نشان داد ،ميتوان از وزيکولهاي ترشحي سلولهاي بنيادي مزانشيميبهعنوان درمان موثري
براي ضايعات کبدي استفاده کرد.همچنين استفاده از روش محصور کردن اين وزيکولها در پليمر ،بهعنوان روشي
براي طوالنيتر و اثربخشتر کردن استفاده از آنان در روندهاي درماني معرفي شد.
پيشبيني آلزايمر با الگوريتم هوش مصنوعي

محققان دانشگاههاروارد يک الگوريتم هوش مصنوعي ابداع کردهاند که با شناسايي نشانههاي
اوليه بيماري آلزايمر ميتواند به سرعت آن را پيشبيني کند.به گزارش مهر ،از اين الگوريتم
براي طراحي نرم افزار جديدي استفاده شده که با بررسي سوابق پزشکي افراد داوطلب و به
خصوص اسکن مغز آنها ميتواند پيشبيني کند که فرد مذکور در آينده به آلزايمر مبتال خواهد
شد يا خير.محققان ميگويند الگوريتم مورد استفاده براي طراحي اين نرم افزار تا بدان حد
پيشرفته است که ميتواند منجر به شناسايي اختالالت شناختي بسيار جزئي گردد که در آينده باعث پيشرفت بيماري
آلزايمر ميشوند.نرم افزار يادشده از يک پردازشگر زبان طبيعي براي افزايش دقت نتيجه گيريهاي خود بهره ميگيرد
و در نهايت نتايج حاصل را در قالب ميزان جدي بودن خطر ابتالي هر فرد به آلزايمر منتشر ميکند.در بررسيها و
آزمايشهاي اوليه انجام شده ،اين نرم افزار موفق به پيشبيني آلزايمر در برخي افراد هشت سال زودتر از زمان وقوع آن
شده است.در مجموع شرايط بيش از  ۲۶۷هزار داوطلب با استفاده از اين نرم افزار بررسي شده که  ۲.۴درصد از آنها در
حال ابتال به آلزايمر بوده اند.با توجه به هزينههاي بسيار باالي درمان آلزايمر و هزينههاي فراوان نگهداري و رسيدگي
به مبتاليان به اين بيماري تشخيص زودهنگام آن موجب صرفه جوييهاي مادي قابل توجهي خواهد شد.
کشف نحوه آسيب ديدن مغز به علت راديوتراپي سرطان

نتايج بررسيهاي جديد محققان دانشگاه راچستر نشان ميدهد که چگونه راديوتراپي با
هدف درمان بيماري سرطان در عمل به سلولهاي مغز انسان آسيب ميزند.به گزارش
مه��ر ،راديوتراپي اگرچه به نابودي تومورهاي س��رطاني کم��ک ميکند ،اما ميتواند
تواناييه��اي ش��ناختي بيماران را نيز تضعيف کند و زندگي اي��ن افراد را دچار چالش
کند.کش��ف نحوه آس��يب زدن راديوتراپي به تواناييهاي شناختي انسان به محققان
کمک ميکند تا از مغز بهتر در برابر چنين آس��يبهايي حفاظت کنند و بتوانند درمان بيماري س��رطان را به
ش��کلي دقيق تر انجام دهند.هر س��ال تنها در آمريکا نزديک به  ۲۵هزار نفر دچار تومورهاي مغزي و مجبور
ب��ه راديوتراپي ميش��وند.اما  ۸۰درص��د از اين بيماران به همين علت تواناييهاي ش��ناختي مغزي خود را تا
حدي از دس��ت ميدهند.بر همين اساس راديوتراپي منجر به فعال شدن برخي سلولهاي ايمني مغز موسوم
به ميکروگليا ميش��ود.اين فعاليت به علت نابود کردن س��يناپسهايي که نورونها را به هم وصل ميکند،
به س�لامت مغز آس��يب ميزند.فعاليت يادش��ده همچنين تداوم عملکرد صحيح برخي غشاي مهم مغز که
فعاليت صحيح سلسله اعصاب مغزي را تضمين ميکند ،ناممکن ميکند.پژوهشگران اميدوارند با پي بردن به
اختالالت ناشي از راديوتراپي بتوانند راهي براي جلوگيري از وقوع اين مشکل بيابند.
«عمارت خفته» داعش در «الهول»؛

«بمب ساعتی» در عراق منفجر میشود؟

اردوگاه «الهول» در س��وریه همان «عمارت خفته» داعش محس��وب می شود که آمریکایی ها قصد دارند با انتقال
س��اکنان آن به عراق طرح احیای این گروه تروریس��تی در آنجا را تس��ریع کنند .به گزارش مهر ،طی روزهای اخیر
گمان��ه زنیهای فراوانی پیرامون تالش ایاالت متحده آمریکا برای انتقال داعش��ی های س��اکن اردوگاه «الهول»
سوریه به عراق مطرح شده است .به نظر میرسد که در دوران ریاست جمهوری «جو بایدن» ایاالت متحده آمریکا
قصد دارد از انتقال داعشی های «الهول» به عراق ،طرح احیای گروه تروریستی داعش در این کشور را تسریع کند.
در همین ارتباط« ،،امیر عبدالمنعم» کارش��ناس امور امنیتی عراق درباره بازگشت تروریستها و خانوادههای آنها از
اردوگاه الهول س��وریه به عراق هش��دار داده است .وی از طرحهایی از سوی واشنگتن برای احیای داعش خبر داد و
اعالم کرد« :واش��نگتن به دنبال بازگرداندن داعش��ی ها و خانوادههای آنها از اردوگاه الهول سوریه به عراق است.
مناطق شمال نینوا یکی از مناطقی است که به دنبال بازگرداندن تروریستها به آن هستند» .افزون بر این« ،عباس
الزیدی» از فرماندهان حش��د ش��عبی سخنانی را در خصوص تحرکات خصمانه ایاالت متحده آمریکا در خاک عراق
مطرح کرده اس��ت .این فرمانده حشد ش��عبی در سخنانی تصریح کرد« :ایاالت متحده آمریکا با تقویت تروریسم در

عراق به دنبال تداوم حضور نظامی خود در این کشور است .یکی از طرحهای آمریکاییها بازگرداندن تروریستهای
اردوگاه الهول در س��وریه به عراق است» .وی افزود« :در واقع ،آمریکاییها از طریق انتقال تروریستهای تکفیری
الهول به عراق برای ناامن س��ازی این کش��ور تالش میکنند .آنها با تقویت تروریس��م در صدد بقای نظامی بیشتر
در خاک عراق هس��تند» .واقعیت این اس��ت که آمریکاییها خود نیک میدانند که تروریس��تها و خانوادههای آنها
در اردوگاه الهول یک بمب س��اعتی محس��وب میشوند و در صورت بازگشت به عراق ،هر لحظه امکان انفجار آنها
وجود دارد .شخصیتهای مختلف عراقی بر این باورند که ساکنان اردوگاه الهول جملگی تروریستهایی هستند که
بازگشتشان زمینه ظهور و بروز مجدد داعش در عراق را فراهم خواهد آورد .با تمامی اینها ،آخرین اخبار حاکی از آن
اس��ت که ایاالت متحده آمریکا فشارهای فراوانی را بر دولت بغداد اعمال کرده است تا تروریستهای ساکن الهول
را به عراق بازگرداند .پر واضح اس��ت که طرح بازگرداندن تروریس��تهای ساکن الهول در راستای همان سناریوی
احیای داعش در عراق به ویژه در استانهای کرکوک ،االنبار و نینوا ،مطرح شده است .از زمان روی کار آمدن «جو
بای��دن» به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا ،اقدامات تروریس��تی بقایای عناصر تکفیری داعش در عراق
بیش از پیش تشدید شده است .علت این مسأله هم کام ً
ال واضح است و آن ،تالش آمریکا برای احیای داعش است.
در واقع ،ایاالت متحده آمریکا در ش��رایط کنونی بازگرداندن س��اکنان الهول به عراق را ابزار مهمی برای موفقیت
ط��رح خ��ود در احیای داعش تلقی میکند .در همین ارتباط« ،بدر الزیادی» عضو کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان

عراق تصریح کرده اس��ت« :به نظر میرس��د که دولت عراق پس از اعمال سلس��له فشارهای ایاالت متحده آمریکا
تصمیم به بازگرداندن خانوادههای داعش��ی در اردوگاه الهول گرفته اس��ت .اجرای چنین تصمیمی نیازمند موافقت
پارلمان عراق است» .با تمامی اینها ،گزارشهایی منتشر شده است که نشان میدهد دولت بغداد تحت فشارهای
ایاالت متحده آمریکا با بازگش��ت ش��ماری از عناص��ر داعش از اردوگاه الهول به «الجدعه» واقع در ش��هر موصل
موافقت کرده است .این مسأله بیش از هرچیزی احتمال وقوع فاجعهای مجدد در موصل را افزایش میدهد؛ مسأله
ای که اعتراض نمایندگان پارلمان عراق را نیز به دنبال داش��ته اس��ت .در همین راس��تا« ،بدر الزیادی» تأکید کرده
اس��ت :تصمیم دولت بغداد برای بازگرداندن خانوادههای عناصر داعش از اردوگاه «الهول سوریه به الجدعه واقع در
ش��هر موصل یک تصمیم خطرناک است .این تصمیم دولت باعث خواهد شد وضعیت امنیتی عراق نامناسب شود و
مش��کالت بس��یاری به وجود آید» .این مقام عراقی افزود« :چنین تصمیمی ،تأثیرات بسیار منفی برای سراسر عراق
در پی خواهد داشت» .دولت بغداد تاکنون موضعی در قبال گزارشها مبنی بر موافقت خود با طرح بازگشت بخشی
از داعش��ی های الهول به موصل ،اتخاذ نکرده اس��ت» .به هر حال ،از اردوگاه الهول در س��وریه به عنوان «عمارت
خفته» داعش یاد میش��ود ،چرا که بیش��ترین تعداد از داعش��ی ها و خانوادههای آنها در حال حاضر در این اردوگاه
اقامت دارند .بدیهی اس��ت که بازگشت آنها به عراق نقطه آغازی برای احیای داعش خواهد بود و این همان هدفی
اس��ت که دولت «بایدن» برای تحقق آن تالش میکند.
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نوبت دوم

انتخاب سرمایهگذار به منظور باز سازی ،بهرهبرداری و انتقال مرکز داده استان چهارمحال و بختیاری
سازمان فناوری اطالعات ایران در نظر دارد به منظور تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار
ترافیکی به منظور افزایش پایداری زیرساخت های مورد نیاز کسب و کارهای فضای مجازی در راستای
اهداف ش��بکه ملی اطالعات و توانمندسازی قابلیت های بومی و توسعه کسب و کارهای نوین براساس
ن چهارمحال و بختیاری و بر
مدل (بازسازی  ،بهره برداری و انتقال) مراکز داده توزیع شده خود را در استا 
اساس مصوبه دو مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات در راستای اهداف شبکهی
ملی اطالعات و توس��عهی خدمات الکترونیکی از طریق مش��ارکت بخش دولتی و خصوصی ( )PPPبه
روش بازس��ازی ،بهرهبرداری و انتقال ( )ROTو از طریق فراخوان و رقابت عمومی و با رعایت قوانین،
مقررات و آییننامههای اجرایی مربوط به س��رمایهگذار واجد ش��رایط به ص��ورت جداگانه واگذار نماید،
بنابراین از کلیهی اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت اجرای پروژهی فوق دعوت به عمل میآورد.
 -1محدودهی طرح
ای��ن طرح در مراکز داده س��ازمان فناوری اطالعات ایران واقع در اس��تانچهارمحال و بختیاری اجرا
خواهد شد .
 -2شرح کلی طرح
نام طرح :پروژهی بازسازی ،بهرهبرداری و انتقال مرکز داده استان چهارمحال و بختیاری
س��رمایهپذیر :س��ازمان فناوری اطالعات ایران به عن��وان طرف اول موافقتنامه ک��ه در انتهای دوره
بهرهبرداری تجاری ،موضوع فراخوان توسعه را از سرمایهگذار تحویل میگیرد.
سرمایهگذار :شرکت یا مشارکتی که جهت اجرای موضوع فراخوان به عنوان طرف دوم موافقتنامه از
طریق فراخوان انتخاب میشود.
 150میلیارد ریال
برآورد تقریبی سرمایهگذاری :
دو ( )2ماه
		
دوره پیشبرد موافقتنامه:
دوازده ماه ()12
			
دوره بازسازی:
هفت س��ال شمس��ی و قابل تمدید برای یک دوره
		
دوره بهره برداری تجاری:
هفت ساله دیگر با توافق طرفین
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده2/000/000/000 :ریال
 -3مشوقها و مجوزها
خرید حداقل  15درصد از ظرفیت ایجاد شده از محل تجهیزات موجود(تحویلی توسط سازمان)توسط
سرمایه پذیر و ترکیبی از سرویس های ذیل:

Co-Location
VPS
فضای ذخیره سازی
سرور اختصاصی
خدمات ابری
تعرفه خرید ظرفیت مذکور براساس طرح کسب وکار پیشنهادی و با درنظر گرفتن عرف بازار(استعالم از
سایر تأمین کنندگان)خواهد بود.
ارائه تخفیف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت زیر:
ارائه پهنای باند انتقال با لحاظ تخفیف.
ارائه وام از محل اعتبارات صندوق نوآفرین به میزان  15میلیارد تومان با شرایط زیر:
دانش بنیان بودن برنده فراخوان یا شرکت پیشرو.
حداکثر وام به میزان 70درصد سرمایه گذاری مورد نیاز در دوبخش به شرح زیر:
تجهیزات اکتیو اعم از پردازش و شبکه
تجهیزات زیرساخت فیزیکی پسیو  UPSو خنک کننده،برق اضطراری و...
نرخ سود تسهیالت  11درصد.
دوره بازسازی:یکسال(پرداخت وام بصورت مرحله ای در طول دوران بازسازی)
دوره بازپرداخت به صورت  7ساله
قابلیت ارائه یکسال تنفس جهت پرداخت پس از بازسازی(در این صورت دوره ی بازپرداخت به  6سال
پس از دوره ی تنفس کاهش می یابد)
رعایت دستور العمل ها و آیین نامه های صندوق مذکور
 -4زمانبندی
متقاضیان میتوانند با مراجعه به س��ازمان فناوری اطالعات ایران به نش��انی زیر نسبت به دریافت اسناد
فراخوان ها اقدام نمایند
4ـ 1ـ مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی :از تاریخ انتش��ار آگهی تا س��اعت  15:00روز چهارشنبه مورخ
1400/03/26
4ـ 2ـ زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی :حداکثر تا ساعت  15:00روز شنبه مورخ 1400/04/12
4ـ 3ـ زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی  :از ساعت  10:00صبح از روز یکشنبه مورخ 1400/04/13

4ـ 4ـ زمان جلسه پرسش و پاسخ  :ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/06
4ـ 5ـ بهای اس��ناد مزایده  :مبلغ  5/000/000ریال (معادل پانصد هزار تومان) قابل واریز به حس��اب به
ش��ماره  4001048204006597و یا شماره ش��بای  IR 450100004001048204006597نزد بانک
مرکزی به نام سازمان فناوری اطالعات ایران
4ـ 6ـ محل دریافت و تحویل اسناد مزایده :تهران خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان -ورودی
ش��ماره  – 22س��اختمان مرکزی س��ازمان فناوری اطالعات ایران – طبقه دوم – ات��اق  – 211اداره
قراردادها ( -آقاي مسروری)
4ـ 7ـ به منظور دریافت اس��ناد مزایده تس��لیم معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد
مذکور الزامی می باشد.
 -5توضیحات ضروری
ارایه مستندات هیچ حقی را برای ارایهدهنده ایجاد نخواهد کرد و سرمایهپذیر پس از بررسی مستندات
و ارزیابی فنی و مالی متقاضیان ،طرح فنی ارایه ش��ده ،و ارزیابی پیش��نهادهای مالی  ،نسبت به انتخاب
سرمایهگذار واجد صالحیت و مناسب برای سرمایهگذاری در طرح فوق اقدام خواهد کرد.
کلیه شرکت کنندگان می توانند بمنظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه
پرس��ش و پاس��خ مندرج در بند  4-4که در محل آدرس :خیابان ش��ریعتی  ،نرسیده به پل سیدخندان،
ورودی  ،22س��اختمان مرکزی س��ازمان فناوری اطالعات ایران – طبقه ششم – سالن جلسات تشکیل
میشود شرکت نمایند.
متقاضیان مي توانند جهت کس��ب اطالع به س��ایت اینترنتی زیرمراجعه و یا هرگونه سؤال و نظر خود
را درباره اسناد مزبور به آدرس فوق ارسال و یا با کارشناسان اداره قراردادها به شماره تلفن 88112499
(آقاي مس��روری)و بخش فنی به ش��ماره تلفن ( 88115938آقای رضایی) و ( 88115992آقای افضلی)
تماس حاصل نمايند.
نشاني سايت اينترنتي www.ito.gov.ir :

سازمان فناوری اطالعات ایران
معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی
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