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ابداع ماسکی که بوی بد دهان را میگیرد

محققان موفق به ابداع یک نسخه پیشرفته از ماسکهای  N۹۵شدهاند که با
الیههای کربن قادر است همراه با نابودی ویروسها و باکتریها ،بوی
بد دهان را نیز از بین ببرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای ،با آشفتگی وضع شیوع
بیماری همهگیر کووید ۱۹-در سراسر جهان ،صنعت تجهیزات
حفاظت شخصی( )PPEشاهد رونق سفارشات بوده است و
هر هفته محصوالت جدیدی را به خود میبیند که خیلی زود
وارد بازار میشوند.
تجهیزات حفاظتی شخصی به ابزار ،تجهیزات و پوششهای
محافظتی اطالق میشود که استفادهکننده را در برابر هرگونه خطرات
سالمتی یا ایمنی در محل کار محافظت میکند .تجهیزات حفاظتی
شخصی شامل مواردی چون کاله ایمنی ،دستکش ،محفاظ چشم ،جلیقه ضدگلوله ،کفش ایمنی،
ماسک غواصی ،محافظ گوش و تجهیزات تنفسی هستند.
اکنون گروهی از محققان موسسه فناوری هند ( ،)IITیک ماسک  N95جدید را طراحی کردهاند.
اما آنچه این ماسک را از سایر ماسکهای  N95متمایز میکند این واقعیت است که یک الیه کربن
فوق فعال دارد که با استفاده از فناوری بدون بو تولید میشود و قادر است بوی بد دهان را که در
اثر استفاده از ماسک میتواند آزاردهنده باشد ،از بین ببرد.
الیه بیرونی این ماسک نیز با نانوذراتی باردار شده است که به عنوان یک سد برای خنثی سازی
ویروسها عمل میکند.
اما فناوری بدون بو چیست؟ شاید همه تجربه کردهایم که وقتی چند ساعت ماسک میزنیم،
قسمت درونی ماسک بوی بدی میگیرد .این بو همان بوی نفس ما است که با باکتریهای که با
بازدم خود بیرون میدهیم و در ماسک گیر کردهاند ،مخلوط شده است.
تیم طراح این ماسک جدید با هدف ارائه یک ماسک چند منظوره که عالوه بر محافظت در
برابر باکتریها و ویروسها قادر باشد بوی بد درون ماسک را نیز از بین ببرد شروع به طراحی
آن کرد.
کربن معموال مادهای مضر برای بدن است ،اما با تغییر خصوصیات آن ،استفاده از آن در ماسک
ایمن میشود .این دقیقا ًهمان چیزی است که تیم با باردار کردن کربن و استفاده از آن برای ایجاد
یک الیه کربن فوق فعال در داخل ماسک به آن رسید.
منافذ این الیه کربنی ظریفتر از الیههای دیگر است و باعث میشود این ماسک در برابر
آالیندههای خارجی و ویروسهایی مانند کروناویروس جدید نفوذناپذیر باشد.
بنابراین وقتی بو وجود داشته باشد ،الیه کربنی ،ذراتی را که منجر به بوی بد میشوند ،میمکد.
در حالی که این ماسک در آینده نزدیک آماده عرضه به بازار خواهد بود ،محدوده قیمت آن
احتماال ًباالتر از ماسکهای معمولی  N95خواهد بود.
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بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان قزویــن بــه نشــانی :قزویــن
خیابــان ســعدی باالتــر از منبــع آب ،در نظــر دارد یــک واحــد تجــاری
از پــروژه مجتمــع 34واحــدی تجــاری اداری واقــع در جنــب اداره خــود
را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش رســاند.
زمــان و محــل دریافــت اســناد مناقصــه :از مــورخ 99/6/25الــی 99/6/29از طریــق
ســامانه ســتاد بــه نشــانی www.setadiran.irآمــاده بهرهبــرداری میباشــد.
-1مهلــت تحویــل پیشــنهادات از ســوی مناقصهگــران :تــا پایــان وقــت اداری
مــورخ( 99/7/9حداقــل10روز) طبــق بنــد(ب) مــاده 15قانــون برگــزاری مناقصــات.
 -2تضمیــن شــرکت در مناقصــه :بــه مبلــغ 3/500/000/000ریــال میباشــد کــه
بــه یکــی از روشهــای ذیــل قابــل دریافــت اســت.
* ضمانتنامههــای بانکــی و ضمانتنامههــای صــادر شــده از ســوی موسســات اعتبــاری
غیربانکــی دارای مجــوز الزم از طــرف بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه نفــع
بنیاد مسکن استان قزوین با اعتبار 3ماهه.
* رســید بانکــي واریــز وجــه مزبــور بــه حســاب شــماره  1065025691نــزد بانــک
رســالت بــه نــام بنیــاد مســکن اســتان قزویــن.
 -3مــدت اعتبــار پیشــنهادها :از آخریــن روز مهلــت تحویــل پیشــنهادات بــه مــدت
ســه مــاه معتبــر باشــد.
 -4تاریــخ بازگشــایی پــاکات (الــف ،ب و ج) :ســاعت 10مــورخ - 99/7/10در محــل
دفتــر مدیــرکل محتــرم بنیــاد مســکن اســتان قزوین.
 -5تامیــن کننــدگان از مراجعــه حضــوری بــه بنیــاد مســکن اســتان قزویــن جهــت
دریافــت اســناد مناقصــه خــودداری نماینــد و فقــط بــه ســامانه تدارکاتــی الکترونیکــی
دولــت بــه نشــانی www.setadiran.irمراجعــه نماینــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/25:
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/26:
شناسه آگهی 984730 :
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سومین کتاب مجموعه «مورگان دین» منتشر شد

نها دروغ نمیگویند
استخوا 

رمان پلیسی «استخوانها دروغ نمیگویند» نوشته ملیندا لی با ترجمه
نشاط رحمانینژاد توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار
نشر شد.
به گزارش مهر ،رمان پلیسی «استخوانها دروغ نمیگویند» نوشته
ملیندا لی بهتازگی با ترجمه نشاط رحمانینژاد توسط انتشارات کتابسرای
تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است .اینکتاب سومین عنوان
مجموعه «مورگان دین» اثر ملیندا لی نویسنده پرفروش مجله
والاستریت است که پیش از آن ،ترجمه دو جلد اول و دومش با
عناوین «بگو متاسفی » و «آخرین وداع» با ترجمه همینمترجم توسط
کتابسرای تندیس منتشر شدهاند .شخصیت اصلی این مجموعه مورگان
دین است که در جلد دوم بهعنوان یک وکیل شجاع همراه با همکارش
کارآگاه لنس کروگر درگیر پرونده گمشدن مرموز یک زن میشود.
جلد سوم ،با پیدا شدن شواهد شوکهکنندهای در نزدیکی خان ه وکیل
مدافع مورگان دین و کارآگاه خصوصی لنس کروگر شروع میشود.
وقتی پدر کارآگاه خصوصی لنس کروگر  ۲۳سال پیش ناپدید شد ،او
فقط یک بچه بوده است .لنس از آنزمان زیر سنگینی بار ناپدید شدن
او زندگی کرده است؛ تا زمانیکه سرانجام ماشین پدرش از زیر دریاچه
گری بیرون کشیده شد .حاال و در مقطع آغازین جلد سوم ،باید به
همه این ماجراها پایان داده شود .فقط مشکل این است که یک اسکلت
در آن پیدا شده و یک پرونده گمشدگی را به پرونده قتل تبدیل کرد.
حاال لنس و مورگان دین باید با گذشته مرگباری روبرو شوند که از پس
سالهای زیادی سر برآورده است...
اینکتاب با  ۴۳۲صفحه و قیمت  ۷۶هزار تومان منتشر شده است.

آگهی ارزيابي كيفي مناقصه گران»
جهت برگزاری مناقصه عمومی  -دو مرحله ای

شــركت بــرق منطقــه اي فــارس (بــه عنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار) در نظــر دارد بــه اســتناد آييــن نامــه اجرايــي بنــد «ج» مــاده 12
قانــون برگــزاري مناقصــات ،ارزيابــي كيفــي مناقصــه گــران مناقصــه طراحــی  ،خريــد و حمــل تجهيــزات  ،نصــب تســت و راه انــدازی توســعه يــک بــی  63كيلــو ولــت در
پســت ســيدان و يــک بــی  63كيلــو ولــت در پســت درودزن بــه روش( ) EPCبــه شــماره « » 2099001046000048را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت
برگــزار نمايــد .كليــه مراحــل ارزيابــي كيفــي از دريافــت و ارســال پاســخ بــه اســتعالم تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســاير مراحــل مناقصــه از طريــق ســامانه تــداركات
الكترونيكــي دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .لــذا مناقصــه گــران صالحيــت دار در زمينــه موضــوع ارزيابــي مــي تواننــد جهــت اخــذ اســناد
ارزيابــي كيفــي بــه ترتيــب اطالعــات زمانــي ذكــر شــده در ذيــل بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و اســناد مربوطــه را دريافــت و پــس از تكميــل ،همــراه بــا اســناد و مــدارك
خواســته شــده در ســامانه بارگــذاری نماينــد.الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي در ســامانه ،مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دريافــت گواهــي
امضــا الكترونيكــي جهــت شــركت در ارزيابــي كيفــي را محقــق ســازند .بــه مــدارك واصلــه خــارج از ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت و همچنيــن مــدارك فاقــد
امضــا ،مشــروط ،مخــدوش  ،ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد.
اطالعات زماني به شرح ذيل مي باشد:
 -1تاريخ اولين انتشار اسناد ارزيابي كيفي در سامانه  :از ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 99/06/26
-2آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از سامانه  :تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ 99/06/31
-3آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم (بارگذاري اسناد) در سامانه :تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 99/7/15
 -4نــام و نشــانی مشــاور  :شــركت ســهامی خدمــات مهندســی بــرق ( مشــانير ) بــه آدرس ميــدان ونــک – خيابــان شــهيد خدامــی – كوچــه شــادی پــالك يــک –
شركت مشانير – معاونت طرحهای انتقال و توزيع نيرو – امور پستهای  – 2پروژه پستهای منطقه فارس و بوشهر
ايــن آگهــي بــه منظــور ارزيابــي كيفــي مناقصــه گــران انتشــار يافتــه و پــس از ارزيابــي ،از مناقصــه گــران واجــد شــرايط جهــت مراحــل بعــدي و دريافــت اســناد مناقصــه
از طريــق ســامانه دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.
ســاير اطالعــات و جزئيــات مربوطــه در اســناد اســتعالم ارزيابــي كيفــي منــدرج اســت و هــم چنيــن مناقصــه گــران مــي تواننــد جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر بــا
شــماره تلفــن  071-32142714آقــاي اســكروچی تمــاس حاصــل نماينــد.
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضويــت در ســامانه  :تلفــن مركــز راهبــري و پشــتيباني ســامانه  021-41934و تلفــن دفتــر ثبــت
نــام  88969737و  021-85193768مــي باشــد.
شناسه آگهی 987085 :
شركت برق منطقه اي فارس
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آفرودری تنومند و دلربا!

پس از وقفهای ششساله فورد در سال  ۲۰۱۹نام «ترمور» را با معرفی نسخه آماده آفرود از  250-Fو  350-Fسوپر دیوتی زنده کرد .این
نام خشن هماکنون روی رنجر کوچکتر نیز گذاشته شده است .ترمور که به عنوان پکیجی سفارشی در مدلهای  XLTو الریات و با
پیکربندی سوپرکرو چهار چرخ محرک عرضه میشود قیمت  ۴۲۹۰دالری دارد.
فورد از رنجر ترمور به عنوان آمادهترین نسخه کارخانهای تاریخ این پیکاپ برای آفرود نام بره است .این پیکاپ هماکنون ارتفاع
بیشتری از سطح زمین داشته و الستیکهای  ۳۲اینچی کانتیننتال نیز زیرش خودنمایی میکنند .این الستیکها رینگهای ۱۷
اینچی را در آغوش گرفتهاند.
تواناییهای آفرودر رنجر ترمور با افزایش بازه حرکتی سیستم تعلیق در جلو و عقب بیش از پیش بهبود یافته است .از دیگر
بازنگریهای رخ داده در پیکاپ یاد شده میتوان به دامپرهای فاکس ،شوکهایی با تنظیمهای ویژه و فالپهای زیر بدنه اشاره کرد.
فورد همچنین دیفرانسیل عقب قفل شونده و قالبهای عقب را نیز به این خودرو اضافه کرده است.
رنجر ترمور  ۲۰۲۱دارای چهار حالت رانندگی است که با استفاده از سیستم مدیریت تراین میتوان آنها را انتخاب کرد .این خودروساز آمریکایی همچنین
اقدام به بهبود سیستم کنترل کشش کرده تا شتاب گیری و کشش خودرو در زمینهای شنی بهبود یافته و زوایای حمله و فرار نیز نسبت به مدل استاندارد
بهتر شده است.
همچنین روی داشبورد این خودرو پاور بانکی محوری با شش سوئیچ قرار گرفته که مواردی همچون وینچها ،چراغها و کمپرسور باد را کنترل میکنند .برخی
تغییرات ظاهری نیز وجود دارند که از جمله آنها میتوان به رنگ جدید مهشکنها و گرافیک خاص بدنه اشاره کرد .داخل کابین نیز عناصر جیر سفارشی،
دوختهای جدید و عناصر تیرهرنگ دیده میشوند.
این خودرو از پیشرانه  ۲.۳لیتری اکوبوست با قدرت  ۲۷۰اسب بخار و گشتاور  ۴۲۰نیوتون متر استفاده میکند .قدرت پیشرانه از طریق گیربکس  ۱۰سرعته
اتوماتیک ،سیستم چهار چرخ محرک استاندارد و دیفرانسیل عقب قفل شونده به چرخ ها فرستاده میشود.
تولید رنجر ترمور آفرود از اوایل سال  ۲۰۲۱شروع خواهد شد .اگر خواهان نسخه پرچمدار رپتور هستید شاید نسل جدید ،این آرزوی شما را برآورده کند.
همچنین قرار است پیکاپی رده پایینتر از رنجر با نام ماوریک نیز در سال آینده معرفی شود.
منبع :پدال ()pedal.ir

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( شماره )99-1-1-58

وزارت نیرو

 -1نام مناقصه گزار  :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا تلفن  071-32319574-80تلفن امور تدارکات 071-32317869
 -2موضوع مناقصه  :مناقصه خرید انواع پایه سیمانی گرد پیش تنیده از تولیدکنندگان واجد صالحیت
 -3زمان دریافت اسناد مناقصه  :در ساعت اداری ( از ساعت  7/30الی  ) 14/30از تاریخ  99/06/26لغایت  99/06/31به مدت  5روز کاری
 -4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد  :فیش واریزی به مبلغ  220000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 -5آدرس محل دریافت اســناد  :دسترســی به آگهی مناقصه از طریق شــبکه اطالع رســانی معامالت توانیر به نشــانی  www.tavanir.org.irو شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس www.farsedc.ir
اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  www.setadiran.irبه شماره فراخوان  2099007000000018امکان پذیر می باشد .
– 6آدرس محل دریافت پیشنهاد  :شیراز  -خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا – ساختمان  -147شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – امور تدارکات تلفن 32318617
 – 7زمان تحویل اسناد  :ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 99/07/12
 -8محل برگزاری مناقصه  :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه اول – دفتر معاونت پشتیبانی
 – 9زمــان بازگشــایی پــاکات  :پیشــنهادهای واصلــه ســاعت  13ظهــر روز شــنبه مــورخ  99/07/12بــا حضــور اعضــاء کمیســیون مناقصــه بــاز و قرائــت مــی گــردد  ،بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا مشــروط ،
مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر در بنــد  7آگهــی مناقصــه واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
 -10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
 -11تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :مبلــغ  1/623/684/000ریــال کــه بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی  ،چــک بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده در وجــه مناقصــه گــزار یــا مطالبــات بلوکــه شــده توســط
امــور مالــی ایــن شــرکت مــی باشــد کــه بایســتی در پاکــت الــف قــرار گرفتــه و همزمــان بــا ســایر پــاکات تحویــل مناقصــه گــزار گــردد ضمنــا تضمیــن کمتــر از مبلــغ یــاد شــده یــا ســایر مــوارد ( چــک
شــخصی وجــه نقــد و  )...قابــل قبــول نمــی باشــد.
 -12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -13پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد .
 -14سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
نوبت اول  99/06/25 :نوبت دوم 99/06/26 :
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
شناسه آگهی 985921 :
شرکت توزیع نیروی برق
استان فارس (سهامی خاص)

6394

وزارت نيرو

شركت برق منطقه ای
فارس

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت خدماتی شهرک صنعتی گچساران
موضوع  :آگهی دعوت سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی گچساران سهامی خاص جهت تشکیل مجمع
عمومی عادی سالیانه بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی
سالیانه) که در ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  ۱۵/۷/۹۹در آدرس گچساران– شهرک صنعتی گچساران فاز
اول –ساختمان آتش نشاني تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانيد.حضور وکیل یا قائم مقام قانونی دارنده سهام
با ارائه معرفینامه رسمی الزامی است.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضا هیات مدیره جدبد
 -2انتخاب بازرس
 -3تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین
 -4تصويب نرخ آب بهاء هزينه نوسازي  ،بازسازي و نگهداري از تاسيسات (حق شارژ)
رئيس مجمع عمومي شركت خدماتي شهرک صنعتی گچساران
و هيات مديره شرکت خدماتی شهرک صنعتی گچساران

