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دانشنامه
عرضه حسگر نانو براي تعيين اندازه ويروس در دماي بدن

پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس با همکاري محققاني از دانشگاه انگلستان توانستند با استفاده از يک روش
الکترومکانيکي و نوعي حس��گر زيستي ،انداز ه ويروسها را در دماي بدن و آزمايشگاه تعيين کنند و به گفته
ت ذره را در نمون ه مورد آزمايش مشخص کند.به گزارش
آنها اين روش قادر است تعداد يک نوع خاص از زيس 
ايس��نا ،مسعود سلطانرضايي پژوهشگر دور ه پس��ادکتري دانشگاه تربيت مدرس ،تعيين انداز ه ذرات زيستي
مختلف را از مهمترين مواردي دانست که دانشمندان و محققان سالها به دنبال آن هستند و گفت :براي اين
منظور ،تاکنون روشها و وسايل گوناگوني ارائه شده است که هرکدام معايبي دارند و ما در اين کار تحقيقاتي
توانس��تيم روش جديدي براي اندازهگيري ويروسها در دماي بدن و دماي آزمايشگاه معرفي کنيم.وي اين
روش را مبتني بر حس��گرها ذکر کرد و ادامه داد :حس��گر معرفيش��ده در اين مطالعات ،در آزمايشگاههاي
تشخيص طبي براي تعيين انداز ه يک ويروس و يا تعداد ويروسهاي موجود در نمون ه مورد آزمايش ،استفاده
ميش��ود.عالوه بر زيس��تفناوري و مهندسي پزشکي ،مدل ارائهشده به عنوان آشکارساز در صنايع مختلف
ازجمله نفت و گاز براي شناس��ايي و اندازهگيري ذرات مختلف و يا در کالنش��هرها و کارخانهها براي اندازه
گيري ميزان آلودگي ناشي از ذرات معلق در هوا نيز کاربرد دارد.سلطان رضايي با بيان اينکه به منظور طراحي
اين حسگر از مفاهيم مهندسي مکانيک ،مهندسي الکترونيک و علوم زيستي استفاده شده است ،خاطرنشان
کرد :گاهي تغيير انداز ه بعضي از ذرات زيس��تي داخل بدن موجود زنده نش��انگر بروز بيماري خاصي است.در
صورتي که اين بيماري به موقع تشخيص داده شود ميتوان از پيشرفت آن جلوگيري کرد و حتي به درمان
آن پرداخت.يکي از روشهاي تعيين اندازه زيس��ت ذرات موجود در خون ،روش الکترومکانيکي اس��ت که در
اين تحقيق به معرفي آن به عنوان يک روش نوين و کارآمد پرداخته شده است.وي درباره ويژگيهاي نوآورانه
مبتني بر فناوري نانو اين طرح گفت :با توجه به انداز ه اين حس��گر ،خواصي در س��امانه بروز ميکنند که آثار
آنها تنها در ابعاد نانو تأثيرگذار است و در ابعاد ديگر اهميتي ندارند؛ مانند نيروهاي بين مولکولي و خواص الي ه
سطحي.به علت انداز ه بسيار کوچک ذرات زيستي که به دنبال تعيين دقيق سايز يا تعداد آنها هستيم و با توجه
به حساسيت و دقت مورد نياز براي حسگر ،الزامياست که خواص تأثيرگذار در ابعاد نانو به طور کامل در نظر
گرفته شوند.اين محقق با اشاره به ويژگيهاي اين پژوهش ،يادآور شد :در اين مطالعات نياز به استفاده از مواد
خاصي براي انجام و يا تکرار هر آزمايش وجود ندارد و ميتوان از حس��گر ،در آزمايشهاي متعدد بهره برد.
همچنين مدت انجام آزمايش بسيار کوتاه و نتايج به صورت آني قابلمشاهده است
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فناوري

محلول ضدعفوني کننده نانويي آنتي ويروس از راه رسيد

يکي از ش��رکتهاي دان��ش بنيان دانش��گاه اميرکبير
توليدکنن��ده محصوالت تجهيزات پزش��کي دارويي،
م��واد ضدعفوني کننده آنتي وي��روس و آنتي باکتري
را ب��ا فناوري نانو توليد و به بازار عرضه کرده اس��ت.

به گزارش مهر ،دکتر س��هيال سلحش��ور کردس��تاني
مديرعامل يک شرکت دانش بنيان در خصوص مواد
ضدعفوني کننده شرکت خود عنوان کرد :اين شرکت
يک موسسه تحقيقاتي است که بر روي بيوپليمرهاي
طبيعي و کاربرد پزش��کي آنها مطالعه ،تاس��يس شده
اس��ت.وي افزود :اي��ن واحد توليدي خ��ط توليد مواد
ضدعفوني ابزار و سطوح ،ضد عفوني دست ،فومهاي
بهداش��تي ترميم زخم و بندآورنده خونريزي متمرکز
اس��ت و از سال  ۸۶با کاربردهاي متفاوت و تحت نام
تجاري «سيلوسپت» و بر پايه تکنولوژي نانو راه اندازي
ش��د.عضو هيات علميدانش��کده مهندس��ي پزشکي
دانش��گاه صنعتي اميرکبير با بيان اينکه نقره از ديرباز

مشاهير

به عنوان يک ماده ضدعفوني کننده استفاده ميشده،
بيان کرد :محلولهاي ضدعفوني کننده سيلوس��پت،
تکنولوژي جدي��دي از محلولهاي ضدعفوني کننده
غيرالکلي با اس��تفاده از نانو کلوئيد نقره هستند که با
از بين بردن طيف وس��يعي از پاتوژنه��اي بيماري زا
(باکتريها ،ويروسها و قارچها) از انتشار و گسترش انواع
بيماريهاي عفوني مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرند.وي
افزود :فعاليت ضدميکروبي محصوالت سيلوسپت طي
مطالعات دقيق در آزمايش��گاههاي مرجع و مطالعات
باليني مطابق با استانداردهاي بين المللي ،اثبات شده
است.مديرعامل شرکت دانش بنيان خاطرنشان کرد:
نقره قدرت کش��ندگي حتي بس��ياري از ويروسها و

قارچها را در کنار باکتريها دارد از اين رو بعد از توليد
نانوذرات نقره و اخذ مجوز از ستاد توسعه فناوري نانو
شروع به توليد محصوالت ضدعفوني کننده و فومها
بر پايه نقره شديم.سلحش��ور کردستاني با بيان اينکه
اين محصوالت اکنون در بازار موجود هس��تند ،ادامه
داد :اين محصوالت فاقد سميت سيستميک و سلولي،
تحريک زايي و س��ميت حاد استنش��اقي هس��تند و
همچنين براساس نتايج تست تعيين ميزان دوز غلظت
ماده موثره آنها در محدوده کامال ايمن گزارش ش��ده
است.وي افزود :ماده اصلي در محصوالت سيلوسپت،
نانوذرات نقره بوده ک��ه فعاليت ضدميکروبي آن چند
صد برابر فلز نقره در حالت عادي است.

تشییع پیکر سردار مدافع حرم شهید حاج رضا فرزانه

ساخت «ونتيالتور» از شيردوش!

عکس :مهر

جمعي از مهندس��ان خالق دانش��گاه «مريلند» در پي کمبود شديد «ونتيالتور» در دوران بحران شيوع بيماري
همهگير کوويد ۱۹-اقدام به ساخت دستگاه تنفس مصنوعي با استفاده از دستگاه شيردوش کردهاند.به گزارش
ايسنا ،کمبود جهاني «ونتيالتور» در بحران همهگيري کوويد ۱۹-موجب چالشي بزرگ شده که رفع آن نيازمند
ابداع راه حلهاي غيرمتعارف است.اکنون چهار تن از مهندسان دانشگاه مريلند با تبديل شيردوش استفاده نشده
به ونتيالتورهاي بس��يار مورد نياز و حياتي ،رويکرد جديدي را اتخاذ کردهاند.به دليل کمبود ونتيالتور يا همان
دس��تگاه تنفس مصنوعي در اياالت متحده و همچنين در سراسر جهان ،مقامات مسئول پيشنهاد ميدهند که
بيمارستانها روشهاي بيسابقهاي را براي حل اين بحران پيدا کنند.همچنين چندين شرکت بزرگ مانند اپل،
تسال و دايسون در تالش هستند تا اين کمبود را برطرف کنند يا کاهش دهند.اکنون مهندسان دانشگاه مريلند با
تغيير شيردوشهاي استفاده نشده به دستگاههاي تنفس مصنوعي ،پنجره جديدي رو به اين چالش باز کرده اند.
اين مهندسان توانستهاند جريان هوا را در شيردوشها معکوس کنند.به اين معني که شيردوش به جاي مکيدن
هوا و دوشيدن شير ،قادر به دميدن هوا به ريههاي بيماران است».برندي گرستنر» يکي از اين مهندسان ميگويد:
شيردوشها دستگاههاي بهداشتي هستند که توسط سازمان غذا و دارو تأييد شده و قابل اعتماد هستند.بهترين
قس��مت اين پروژه اين اس��ت که نمونه اوليه اين ونتيالتور ظرف چهار س��اعت قابل توليد است و در مقايسه با
دستگاههاي تنفس مصنوعي موجود در بيمارستانها که چندين هزار دالر قيمت دارد ،تنها حدود  ۳۰۰دالر خرج
برميدارد.اين مهندسان پس از موفقيت اوليه ،براي ارتقاي کار خود يک صفحه فيسبوک ايجاد کردند و هم اکنون
در حال پذيرش کمکهاي مالي براي تأمين اعتبار پروژه و توليد انبوه اين ونتيالتورها هستند.بديهي است که اين
ايده جديد ميتواند کمک کننده باشد ،اما مهندسان هنوز براي استفاده از آنها در بيمارستانها به تأييد سازمان غذا و
داروي آمريکا( )FDAاحتياج دارند.همچنين نمونههاي اوليه را بايد بتوان به آساني ضدعفوني کرد تا خطر آلودگي
و انتقال به حداقل برسد.تا زماني که اين معيارها برآورده نشوند ،سازمان غذا و دارو اين طرح را تاييد نخواهد کرد.
البته از آنجايي که دانشمندان و مهندسان در سراسر جهان براي جلوگيري از شيوع کوويد ۱۹-متحد شدهاند ،مهم
است که سازمانها هيچ ايده جديدي را رد نکنند و احتماال همينطور خواهد بود.

«لوتر بوربنگ» که بود؟

لوتر بوربنگ طبيعيدان آمريكايى ،در  ۱۸فوريه ۱۸۴۹م بهدنيا آمد.وي
تحصيالت رس��ميرا تا سن  ۱۹سالگي به اتمام رساند و از آن پس بر
اثر مطالعه برخي آثار درباره جانوران و گياهان ،به تحقيق درباره گياهان
پرداخت.بوربن��گ پس از چندي ،راهي كاليفرنيا گرديد و پنجاه س��ال
بقي��ه عمرش را به آزمايش درباره گياهان گذراند.بوربنگ قصد نفي يا
اثبات مسائل علميرا نداشت ،اما تجارب روزافزون او باعث گرديد كه از
گياهان سودمند ،انواع سودمندتري بهدست آيد.بر اين اساس ،بوربنگ
به تكثير صدها نوع گياه پرداخت و در اين راه به شهرت فراواني رسيد.او
در ميوهها نيز انواع نوظهوري توليد كرد.بوربنگ چهل سال تمام درباره
گوجه فرنگي ،زردآلو و تمشك مطالعه كرد و اقسام مختلفي از آنها را
بهوجود آورد.بهطور مثال با كاشت و تكثير يك نوع سيبزميني ۲۳ ،نوع
مختلف از آن بهدست آورد كه نوعي از آن هنوز بهنام بوربنگ معروف
است و بهعنوان پدربزرگ همه سيبزمينيهاي مرغوب كنوني بهشمار
ميرود.بوربنگ در س��الهاي پاياني عمر خود درب��اره نظريه تكامل،
س��خنرانيهايى در برخي دانش��گاهها ايراد كرد و كتابهايي به چاپ
رساند كه "ش��يوه كار و اكتشافات لوتر بوربنگ" و "چگونگي پرورش
گياهان براي استفاده بيشتر" از آن جملهاند.لوتر بوربنگ سرانجام پس
از س��الها تحقيق و تجربه و ردهبندي گياهان مختلف ،در يازده اوريل
سال  ۱۹۲۶ميالدي در سن هفتاد و هفت سالگي درگذشت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین مطرح کرد؛

حزباهلل:

به دنبال جنگ نیستیم اما تجاوز دشمن را تحمل نمیکنیم

سید نظام الدین موسوی مطرح کرد؛

آغاز دیدار و بررسی وزاری پیشنهادی در کمیسیونهای تخصصی مجلس

س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی از
تحویل رس��می نامه معرفی وزرای پیش��نهادی دولت
س��یزدهم به مجلس خبر داد .سید نظام الدین موسوی
اظهار کرد :فهرس��ت اس��امی وزرای پیشنهادی دولت
س��یزدهم رأس س��اعت به صورت رس��می به مجلس
واص��ل ش��د؛ البته این فهرس��ت در روز ش��نبه اعالم
وصول خواهد شد.نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمش��هر و پردیس در مجلس اظهار داش��ت :آقای
رئیسی در نامه رس��می خطاب به آقای قالیباف رئیس
مجلس وزرای پیشنهادی را اعالم کرد و طبق اصل ۱۳۳
قانون اساس��ی وزرای پیشنهادی برای اخذ رای اعتماد
از مجلس معرفی ش��دند .وی گفت :بر اساس این نامه
حس��ین باغگلی برای وزارت آموزش و پرورش ،عیسی
زارع پ��ور برای وزرات ارتباط��ات و فناوری اطالعات،
حجت االسالم والمسلمین سیداسماعیل خطیب برای
وزارت اطالعات ،سیداحسان خاندوزی برای وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،حسین امیرعبداللهیان برای وزارت
ام��ور خارجه ،بهرام عیناللهی برای وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزشکی و حجت اهلل عبدالملکی برای
وزارت کار ،تع��اون و رفاه اجتماعی معرفی ش��دند.این
نماینده مجلس ادامه داد :همچنین س��یدجواد ساداتی

نژاد برای وزارت جهادکش��اورزی ،امین حسین رحیمی
برای وزارت دادگس��تری ،امیر سرتیپ ستاد محمدرضا
آشتیانی برای وزارت دفاع ،پشتیبانی و نیروهای مسلح،
رستم قاس��می برای وزارت راه و شهرسازی ،سیدرضا
فاطمی امین ب��رای وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت،
محمدعلی زلف��یگل برای وزارت عل��وم ،تحقیقات و
فناوری ،محمدمهدی اس��ماعیلی برای وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی ،احمد وحیدی برای وزارت کشور،

س��یدعزت اهلل ضرغامی برای وزارت میراث فرهنگی
و گردش��گری ،جواد اوج��ی ب��رای وزارت نفت ،علی
اکبر محرابیان برای وزارت نیرو و س��ید حمید سجادی
هزاوه برای وزارت ورزش و جوانان پیش��نهاد داده شد.
موس��وی تاکید کرد :این اسامی رس��ما در جلسه روز
شنبه هفته آینده اعالم وصول خواهد شد ،پیش از این
برخی لیس��ت های غیررسمی در رسانه ها مطرح شده
بود که اعالم کردم این لیس��ت ها غیررس��می است و
تا زمانی که لیس��ت ها رسما ارائه نشود رسمیت ندارد
اما این نامه در حال حاضر نامه رسمی است.سخنگوی
هیات رئیسه روند اخذ رای اعتماد وزرا از نمایندگان را
تش��ریح کرد :طبق ماده  ۲۰۲آیین نامه رئیس جمهور
دو هفته بعد از مراسم تحلیف فرصت اعالم اسامی وزرا
را دارد که با تأکید رهبری بر تس��ریع در شکل گیری
دولت اسامی یک هفته زودتر اعالم شد.وی بیان کرد:
پس از اعالم وصول فهرست وزرا در جلسه شنبه آینده
کمیس��یون های تخصص��ی به مدت ی��ک هفته این
فهرست را بررسی کرده سپس جلسات رأی اعتماد در
مجلس برگزار خواهد ش��د .جلسات رأی اعتماد وزرای
پیش��نهادی دولت س��یزدهم بعد از تعطیالت عاشورا و
تاسوعا خواهد بود.

سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:
مهمترین مسئله طرح شهید سلیمانی ،بیماریابی است
که طبق آن سازماندهی خوبی شد و این سازماندهی
باید در تمام کشور با تمرکز بر پیشگیری شیوع کرونا،
ادامه پیدا کند .به گزارش راه دانا؛ نشس��ت مشترک
سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران،
سعید نمکی وزیر بهداشت ،سردار غالمرضا سلیمانی
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین با موضوع ارتباط
تصویری با روس��ای دانش��گاههای علوم پزشکی و
فرماندهان س��پاههای اس��تانی برای مقابله با کرونا
برگزار ش��د .در این نشست س��ردار سلیمانی با اشاره
به ش��یوع کرونا گفت :با همکاری وزارت بهداش��ت

توانس��تیم تجربه موفقی را در طرح ش��هید سلیمانی
رقم بزنیم .این تجربه گرانس��نگ در اختیار ماست و
بعد از آن هم بروزرس��انی کردیم و در ابتدای سال با
عنوان گام پنجم طرح ش��هید سلیمانی انجام شد که
یک بُعد آن کمک به واکسیناس��یون بود .وی با بیان
اینکه احساس میشود که این طرح با تمرکز بیشتری
باید پیگیری شود ،به تأکیدات روز گذشته رهبر معظم
انقالب مبنی بر انس��جام بیشتر برای مقابله با کرونا
اشاره کرد و گفت :باید با انسجام بیشتری طرح شهید
س��لیمانی را ادام��ه دهیم و از هم��ه ظرفیتها برای
موفقیت در مقابله با کرونا اس��تفاده کنیم .س��لیمانی
با یادآوری اینکه طرح ش��هید سلیمانی طرحی محله

محور و مس��جدمحور است و با همکاری آحاد جامعه
انجام میش��ود ،گفت :مهمترین مسئله طرح شهید
س��لیمانی ،بیماریابی اس��ت که طبق آن سازماندهی
خوبی ش��د و این س��ازماندهی باید در تمام کشور با
تمرکز بر پیشگیری شیوع کرونا ،ادامه پیدا کند .رئیس
سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه از آقای نمکی
میخواهیم نسبت به انجام تستها شرایط را فراهم
کنند و سایر روشهایی که برای بیماریابی الزم است
را فراه��م کنند ،ب��ه لزوم بهکارگی��ری قرنطینههای
هوشمند اش��اره کرد و گفت :باید مطمئن شویم که
بیمار در جامعه نمیچرخد و این تجربه را داش��تهایم
که از بیمار در منزل خود پشتیبانی کنیم.

((آگهي مناقصه عمومی  -نوبت اول ))
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد
شماره مناقصه

موضوع

مبلغ برآورد

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار

مدت اجرای کار

دوره تضمین/گارانتی

1

2000003489000102

بهسازی و آسفالت راه روستایی تالرک شهرستان ساری -تجدید دوم

4/561/439/187

228/071/959

 8ماه

 24ماه

2

2000003489000103

روکش آسفالت راه شهیدآباد -نعمت آباد -مازوبن سفلی شهرستان تنکابن

12/301/474/708

615/073/735

 10ماه

 24ماه

3

2000003489000104

تهیه باکس بتنی جهت اجرا در محل تقاطع کمربندی قائمشهر با محور قائمشهر-جویبار(چمازکتی)

129/892/280/775

6/494/614/039

 12ماه

 24ماه

4

2000003489000105

تکمیل زیرگذر محمدآباد آمل -تجدید سوم

13/997/856/287

699/892/814

 12ماه

 24ماه

ردیف

معاون سید حسن نصراهلل گفت که مردم لبنان به اینکه
حزباهلل هم��واره در کنار آنهاس��ت اطمینان دارند و
حزباهلل تمامی امکان��ات خود را برای کمک به مردم
به صحنه آورده اس��ت .به گزارش فارس ،شیخ «نعیم
قاس��م» دبیرکل حزباهلل لبنان روز جمعه در آس��تانه
سالروز پیروزی حزباهلل لبنان در جنگ  ۳۳روزه به بیان
مواضع این جنبش مقاومت در خصوص مسائل مختلف
پرداخت .او به وبس��ایت رادیو نور لبنان گفت که پاسخ
هفته گذش��ته حزباهلل به رژیم صهیونیستی یک طرح
کام ً
ال حس��اب شده و طبق دستورالعملهای دقیق بود
و حزباهلل لبنان هرگز از مردم به عنوان سپر دفاعی یا
برای مطامع سیاسی بهره نمیبرد و در اقدامات خود به
دقت عمل میکند و همگی شاهد این حقیقت هستند.
نعیم قاس��م تأکی��د کرد« :فتنهای ک��ه برخی به دنبال
آن بودن��د ،به باد رفت ».اش��اره وی به جنجالآفرینی
برخی جریانها در روستای دروزینشین «شویا» است
که قصد داش��تند ساکنین روس��تا را در مقابل حزباهلل
قرار دهند .او توضیح داد« :پ��س از عملیات قهرمانانه
ک��م نظیر حزباهلل در یک منطقه باز و غیرمس��کونی،
بای��د امور به ش��کل عادی پیش میرف��ت .مجاهدین
حزباهلل وقتی در روستای ش��ویا مورد اعتراض اهالی

قرار گرفتند که در راه بازگشت بودند و طبیعی است که
کامیون حامل مجاهدین از میان روس��تاها عبور کند».
مع��اون دبیرکل ح��زباهلل افزود« :عملی��ات مقاومت
بس��یار بزرگتر از آن اس��ت که به مسائل جزئی توجه
یا بزرگنمایی ش��ود و مقاومت بزرگتر از آن اس��ت که
با یک حادثه جزئی از س��وی برخی افراد ارزشگذاری
شود ».او در خصوص مخالفان مقاومت در لبنان گفت
که آنها دو بخش هستند ،بخشی آرای سیاسی دارند و
میگویند که حزباهلل به حق نیست چرا که همه مردم
لبنان را نمایندگی نمیکند و بخش دیگری نیز کسانی
هس��تند که شب و روز تالش میکنند تا پروژه و طرح
آمریکایی -اس��رائیلی به اجرا در آید .ش��یخ نعیم قاسم
ریشه مشکالت لبنان را تالش برخی برای بازگرداندن
این کش��ور به دایره تسلط آمریکا و رژیم صهیونیستی
مرتبط دانست و گفت که مقاومت مقابل این تالشها
ایستادگی میکند .معاون سید حسن نصراهلل افزود« :از
لحظه ابتدایی تأس��یس حزباهلل در راستای همبستگی
اجتماعی ،اخالقی و سیاس��ی و رعایت مسائل مختلف
در محیطی که مقاومت در آن قرار گرفته کار کردهایم.
تفکرمان این بود ک��ه مقاومت باید از طریق نظامی با
اس��رائیل مقابله کند و نتایج این مقاوم��ت نیز باید در

راس��تای ایجاد همبستگی خرج ش��ود .عالقه مردم به
حزباهلل به دلیل اعتمادشان به حزباهلل است و اینکه
هرگز آنه��ا را تنها نمیگذارد .ما ب��ا تمام امکاناتمان
برای کمک به آنها ایس��تادهایم ام��ا آنقدر امکانات
نداریم که بحران فعل��ی را حل کنیم و همچنین نباید
برخی ای��ن بحران را به گردن م��ا بیندازند و حکومت
را نادی��ده بگیرند ».او در خصوص بحران س��وخت در
لبنان نیز گفت که حزباهلل در راس��تای واردات بنزین
و گازوئی��ل از ای��ران اقدام کرده اس��ت و این موضوع
مق��داری زمان میبرد و در وقت مناس��بش ثمره خود
را نش��ان خواهد داد .معاون دبیرکل حزباهلل س��پس
خواس��تار محاکم��ه رئیس بانک مرکزی لبنان ش��د و
گفت که او از عوامل اصلی رسیدن لبنان به وضع فعلی
است .شیخ نعیم قاسم در پایان به موضوع انفجار سال
گذش��ته بیروت پرداخت و گفت نهادهای قضایی لبنان
از مقام��ات حزباهلل در این خصوص بازجویی نکرده و
حزباهلل در لیس��ت تحقیقات قرار ندارد اما رسانههای
وابس��ته به دش��منان حزباهلل در لبنان و آمریکاییها
و صهیونیس��تها اصرار دارند که حزباهلل را مس��ئول
انفج��ار جلوه دهن��د در حالی که ح��زباهلل از نیترات
استفادهای نمیکرد.

بیماریابی سریع و قرنطینه هوشند در طرح شهید سلیمانی

ردیف : 1-2 -4دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد
ردیف  : 3دارا بودن پروانه از مراجع ذی صالح مبنی بر تولید یا فروش موضوع مورد مناقصه الزامی است
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد  :تا ساعت  14 :00مورخ 1400/05/26
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد  :ساعت  14 :00مورخ 1400/06/06
زمان بازگشایی پیشنهادات  :ساعت  8:30صبح مورخ  1400/06/07در دفتر مدیر کل
آدرس  :ساري خيابان انقالب مقابل استانداري-اداره پيمان و رسيدگي تلفن  011- 33326002اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.irنيز درج گرديد.
م الف  1-:شناسه آگهی 1175657:

آگهی تجدید مزایده عمومی

نوبت اول

شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصیر شهر بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح نصیرشهر را به صورت استیجاری و از طریق برگزاری
مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اس��ناد مزایده به امور مالی
شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1400/06/09به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .ضمن ًا هزینه چاپ آگهی
به عهده برنده مزایده می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/05/30 :

فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر

