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کشف مواد نادر در پالستیکهای مصرفی انسان!

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود ،برخی از مواد نادر را در پالستیکهای مورد استفاده
انسان یافتهاند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فستکمپانی ،پرازئودیمیم ،دیسپروزیوم و نئودیمیم ،فلزات گرانبها و
کمیابی هستند که در بسیاری از ابزار الکترونیکی به کار میروند .به دست آوردن این فلزات نه تنها
هزینه باالیی دارد ،بلکه به تخریب باورنکردنی محیط زیست منجر میشود .دانشمندان به تازگی
کشف کردهاند که بسیاری از این فلزات نادر را میتوان در پالستیکهای مصرفی روزمره از جمله
بطریهای آب ،اسباببازیهای کودکان ،ظرف ماست و جای لوازم آرایش پیدا کرد .پالستیکهای
یک بار مصرف نیز مقادیر کمی از این گنجینههای نادر را در خود جای دادهاند .اندرو ترنر ،پژوهشگر
دانشگاه پلیموث و سرپرست این پژوهش گفت :این فلزات ،واقعا ارزشمند هستند و عناصر حیاتی
فناوری جدید به شمار میروند .ما دریافتهایم که این فلزات در حال تبدیل شدن به آالینده هستند.
مدتی است که دانشمندان فهمیدهاند پالستیکهای مورد استفاده ما میتوانند مواد غیرمنتظرهای
را شامل شوند؛ به ویژه پالستیکهای سیاه که سطح خطرناکی از برم یا سرب در آنها وجود دارد.
دلیل این موضوع ،اضافه کردن موادی مانند برم به تلویزیونها و سایر دستگاههای الکترونیکی به
عنوان بازدارنده شعله است.
این پژوهش جدید ،به طور کلی با پژوهشهای دیگر متفاوت است .نخستین موفقیت پژوهش
کنونی این است که دانشمندان به وجود مواد کمیاب در پالستیکها پی بردند .میتوان گفت که
نسبت مواد کمیاب موجود در پالستیکها با توزیع آنها در پوسته زمین برابر است .ترنر گفت :جالب
است .ما هر چه را که مورد استفاده ما است ،آلوده میکنیم.
دومین نکته این است که پژوهشگران در این پروژه ،به جای محصوالت بازیافتی ،پالستیکهایی را
که از نفت خالص به دست آمده بودند ،مورد بررسی قرار دادند .این بدان معناست که ما نمیتوانیم
وجود مواد کمیاب را در قطعات الکترونیکی بازیافتی یا سایر آالیندههای ساخته شده توسط بشر
ردیابی کنیم .ترنر باور دارد که این پژوهش ،بیش از این که پاسخ ارائه دهد ،سوال ایجاد میکند.
پیش از هر چیز باید بدانیم که این موضوع ،پدیده جدیدی نیست .به گفته ترنر و گروهش ،مواد
کمیاب روی زمین را میتوان در زبالههای پالستیکی اقیانوس یافت؛ بدین ترتیب ممکن است که
این آلودگی ،طی دههها رخ داده باشد .پالستیکها ،مواد شگفتانگیزی هستند که طی دههها
بدون تغییر ماندهاند .ترنر گفت :مواد کمیاب احتماال همه مدت و بدون این که ما باخبر شویم ،در
پالستیکهابودهاند.
پژوهشگران نگران نیستند که این مواد کمیاب ،سمی باشند یا حداقل در مورد تراکم مورد بررسی
خود فعال این نگرانی را ندارند.
ترنر به بازیافت مواد نادر برای استفاده دوباره از آنها معتقد نیست .وی در این باره گفت :بازیابی
مواد نادر ارزشی ندارد زیرا سطح آنها بسیار کم است.
وی باور دارد که شاید بررسی فرایندهای تولید بتواند به کشف منابع دستنخوردهای از مواد نادر
منجر شود که برخی از نیازهای مربوط به استخراج را کاهش میدهند.
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 - 1ســپرده شــركت در مناقصــه بــه يكــي از روشــهاي ذيــل ارائــه گــردد .ضمانــت نامــه بانكــي معــادل مبلــغ فــوق كــه بــه مــدت  90روز اعتبــار داشــته و قابــل تمديــد
باشــد و يــا واريــز فيــش نقــدي بــه مبلــغ فــوق بــه حســاب  700786948623بانــك شــهر - 2 .برنــدگان نفــر اول و دوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد
نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتيــب ضبــط خواهــد شــد - 3.شــهرداري كــرج در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادها مختــار اســت - 4 .مبلــغ  500/000ريــال بــه عنــوان
هزينــه خريــد اســناد بــه حســاب  700785313795نــزد بانــك شــهر شــهرداري واريــز و رســيد آنــرا ارائــه نماينــد - 5 .متقاضيــان مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار آگهــي
جهــت خريــد اســناد مناقصــه بــه اداره امــور قراردادهــا و پيمانهــا واقــع در ميــدان توحيــد -بلــوار بــال شــهرداري كــرج طبقــه هفتــم مراجعــه نماينــد - 6.در هــر
صــورت مــدارك منــدرج در اســناد مناقصــه مــاك فــروش اســناد و متعاقبـاً عقــد قــرارداد خواهــد بــود - 7 .توضيــح اينكــه بــه غيــر از ســپرده شــركت در مناقصــه
كليــه اســناد و مــدارك مربــوط بــه پيمانــكاران شــركت در مناقصــه نــزد شــهرداري باقــي مــي مانــد - 8 .الزم بــه ذكــر اســت هنــگام خريــد اســنادمعرفی نامــه ممهــور
بــه مهروداشـتًن رتبــه مربوطــه و تأييديــه صاحيــت درســايت  sajar.mporg.irوگواهينامــه صاحيــت ايمنــی معتبر،امضــای مديــر عامــل  ،روزنامــه آخريــن آگهــی
تغييــرات اعضــای شــركت  ،كــد اقتصــادی الزامــی مــی باشــد  - 9.شــركت كننــدگان در مناقصــه مــي بايســت كليــه فرمهــا و اطاعــات مــورد درخواســت شــهرداري
را تكميــل و بــه همــراه ســاير اســناد مناقصــه در پاكــت مربوطــه قــرار دهنــد - 10 .ســاير اطاعــات و جزئيــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت - 11پيشــنهادات مــي
بايســت در پاكتهــای مجــزا (الــف – ب  -ج) الك و ممهــور بــه مهــر شــركت شــده و پــس از الصــاق هولوگــرام بــر روی پاكــت ج تــا پايــان وقــت اداری روز يــك شــنبه
مــورخ  99 / 12 / 17بــه آدرس كرج-ميــدان توحيــد – بلــوار بــال دبيرخانــه شــهرداري كــرج تحويــل داده شــود - 12.پيشــنهادات رســيده در مــورخ 99 / 12 / 18در
كميســيون عالــی معامــات شــهرداري كرج(دفتــر شــهردار) مطــرح و پــس از بررســي و كنتــرل برنــده مناقصــه اعــام خواهــد شــد .
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن  026 - 35892421 – 35892418تماس و يا به سايت  www.karaj.irمراجعه نمائيد.
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وزارت نيرو

دستگاه مزایده گزار  :شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان
نوع مزایده  :عمومی يک مرحله ای
موضوع مزایده  :فروش حدود  ۴۰تن انواع سيم و ضايعات مسی اسقاط
زمان  ,مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده :
متقاضيــان مــی تواننــد ازتاريــخ  1399/1۲/۰9لغايت  1399/1۲/13به ســامانه الکترونيکی تــداركات دولت بــه آدرس www.setadiran. ir
مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند
اطالعات تماس مزایده گزار :
تلفن  ۰5۴-31137337و  311373۴۰فکس  ۰5۴-31137۰5۰پيام كوتاه ۰93۰7۲8۰۲۰۰
پست الکترونيک  sbepdc@gmail.com :وب www.sbepdc.ir :
مبلــغ و نــوع تضيمــن شــركت در مزایــده  :ضمانتنامــه بانکــي يــا واريــز مبلــغ  3,۴۰۰۰۰۰,۰۰۰ريــال بــه حســاب
جــاری 1۰3۴۰3815۰۰۲بانــک صــادرات شــعبه بــرق زاهــدان بنــام ســاير در آمدهــا شــركت توزيــع نيــروي بــرق سيســتان وبلوچســتان
مهلــت ارايــه پيشــنهاد قيمــت و تحويــل اصــل پــاكات  :پيشــنهاددهندگان مــی بايســت ضمــن ارائــه پيشــنهاد قيمــت در ســامانه الکترونيکــی
دولــت تــا ســاعت  15روز يکشــنبه مــورخ  1399/1۰/۲۴نســبت بــه ارســال اصــل مــدارک مطابــق شــرايط درج شــده در اســناد مزايــده در
پــاكات الک و مهــر شــده تــا مهلــت تعييــن شــده فــوق بــه دبيرخانــه شــركت آدرس نشــاني زاهــدان خيابــان دانشــگاه حدفاصــل دانشــگاه
37و39شــركت توزيــع نيــروي بــرق سيســتان وبلوچســتان اقــدام نماينــد .الزم بذكــر تمامــی فراينــد مزايــده از طريــق ســامانه تــداركات
دولــت صــورت مــی پذيــرد.
تاریــخ و محــل بازگشــایي پــاكات  :پيشــنهادات ارائــه شــده در ســاعت  1۰روز دوشــنبه مــورخ  1399/1۲/۲5در ســالن كنفرانــس
شــركت توزيــع نيــروی بــرق سيســتان و بلوچســتان گشــايش خواهــد شــد.
در ضمــن شــركت كننــدگان در صــورت عــدم عضويــت قبلــی در ســامانه تــداركات دولــت  ,مــی بايســت بــه ســايت يــاد شــده مراجعــه و
نســبت بــه ثبــت نــام و دريافــت امضــاء الکترونيکــی اقــدام نماينــد جهــت اطالعــات بيشــتر در ايــن خصــوص مــی توانيــد بــا تلفنهــای ذيــل
تمــاس حاصــل فرماييــد.
مركز تماس ۰۲1-۴193۴مركز ثبت نام ۰۲1- 889۶9737 :و ۰۲1-851937۶8
مدت قرارداد  15 :روز
ضمنــا متقاضيــان مــی تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســايت معامــالت توانيــر بــه نشــانی Tender.tavanir.org.irيــا
ســايت شــركت توزيــع نيــروی بــرق سيســتان و بلوچســتان بــه نشــانی  www.sbepdc.irهمچنيــن پايــگاه ملــی مناقصــات بــه آدرس
www.iets.mporg.irمراجعــه فرماينــد .بديهــی اســت ايــن شــركت در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار اســت .
« ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است ».
شركت توزیع نيروي برق
سيستان و بلوچستان

شــهرداري كــرج در نظــر دارد بــا توجــه بــه بودجــه مصــوب شــورای اســامی شــهر پــروژه منــدرج در جــدول ذيــل را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه
پيمانــكاران واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
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روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران

اداره امور قراردادها و پيمانها  -شهرداري كرج

برگ سبز و کارت موتور سیکلت سیستم نامی مدل  ۱۳۹۲به شماره
پالک۴۹۳۹۹ایران ۸۲۸به شماره موتور  0124NBE022855به شماره تنه
 NBE125A9208773بنام عباس عاشوری مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.
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