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هر آنچه آموخته بیهوده بوده است
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شنبه

تنها یک نیمکره قمر سیاره مشتری بخار آب دارد!
در رصدهای تلسکوپ فضایی هابل شواهدی از وجود بخار آب در
قمر یخی سیاره مشتری به نام "اروپا" مشاهده شده است اما به طرز
اسرارآمیزی این بخار آب تنها در یک نیمکره دیده میشود.
به گزارش ایسنا و به نقل از فیز ،قمر "اروپا" دارای اقیانوسی بزرگ در
زیر سطح یخی خود است و میتواند شرایطی برای ایجاد حیات فرازمینی
فراهم کند .این یافتهها میتواند درک اخترشناسان از ساختار جوی این
قمر یخی را افزایش دهد و به زمینهسازی برای انجام ماموریتهای سفر
به قمرهای مشتری کمک کند .در این ماموریتها ،دانشمندان به بررسی
وجود حیات در این اقمار میپردازند.
مشاهدات قبلی بخار آب در قمر "اروپا" که توسط هابل در سال ۲۰۱۳
انجام شده است ،خروج تودههای آب از میان یخهای این قمر را نشان
میداد .این تودهها مشابه آبفشانهای زمین بودند اما ارتفاع آنها بیش از
 ۶۰مایل ( ۹۶کیلومتر) بود .این آبفشانها حبابهایی از بخار آب در جو
این قمر ایجاد میکردند.یافتههای جدید مقادیر مشابهی از بخار آب را
نشان میدهند که در منطقهای بزرگتر در قمر "اروپا" گسترش مییابند.
این دادهها که توسط تلسکوپ فضایی هابل در طی سالهای  ۱۹۹۹تا
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آنکه از دست روزگار به خشم می آید
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دانشمندان در حال آزمایش رقیب رمدسیویر

 ۲۰۱۵جمعآوری شده حاکی از وجود بخار آب برای مدتی طوالنی در
جو نیمکره عقبی "اروپا" است .نیمکره عقبی همیشه در خالف جهت
حرکت قمر در مدار قرار میگیرد.علت وجود عدم تقارن در دو نیمکره
عقبی و جلویی مشخص نشده است.این کشف با انجام بررسیهای جدید
روی تصاویر و طیفهای آرشیوی هابل انجام شده است" .لورنز روث"
( )Lorenz Rothاز "مؤسسه سلطنتی فناوری کیتیاچ" در سوئد با
استفاده از روشی که به تازگی به کشف بخار آب در قمر "گانیمد"
مشتری کمک کرد موفق به انجام چنین کشفی شد.

دانشمندان "دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس" یک
ترکیب شیمیایی ایجاد کردهاند که با ویژگی اصلی بسیاری از ویروسها
که به آنها اجازه حمله به سلولهای انسانی را میدهد ،مقابله میکند.
به گزارش ایرنا و به نقل از تی ان ،این ترکیب که"  " MM۳۱۲۲نامیده
میشود در سلولها و موشها مورد مطالعه قرار گرفته است و به گفته
محققان نویدبخش درمان جدیدی برای جلوگیری از عفونت یا کاهش
شدت کووید ۱۹-است.
این ترکیب ،پروتئین انسانی مهمی به نام پروتئاز تراغشایی
ِسـرین  )TMPRSS۲( ۲را که کروناویروسها از آن برای ورود و
عفونت سلولهای انسانی استفاده میکنند را مورد هدف قرار میدهد.
دکتر "جیمز دابلیو جانتکا" ( )James W. Janetkaنویسنده ارشد
مطالعه گفت :در حال حاضر واکسنهای بسیاری برای کروناویروس
سندرم حاد تنفسی  ۲در دسترس هستند اما ما هنوز به داروهای ضد
ویروسی موثرتری برای کمک به مهار شدت این بیماری همه گیر نیاز
داریم.ترکیبی که ما در حال ایجاد آن هستیم از ورود ویروس به سلولها
جلوگیری میکند .ما اکنون در حال آزمایش این راه درمانی هستیم تا

آگهی

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای (نوبت اول)

اداره كل راه و شهرسازی الرستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/07/24می باشد.
-1شرکتها باید دارای صالحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند.
-2محل دریافت اسناد مناقصه  :درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
-3زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8:00صبح مورخ 1400/07/24لغایت ساعت  14:15مورخ  1400/08/01می باشد.
-4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد :ساعت  14:15مورخ 1400/08/13
-5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1400/08/15
-6محل تحویل پاکت های الف  :اداره کل راه و شهرسازی الرستان–مدیریت حراست
-7بدینوسیله در اجرای بند "د" ماده  18قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند  5دعوت به عمل می آید.
-8براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن071–52241160-1560اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
-9اطالعات سامانه ستاد  :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
رديف

شماره مناقصه در سامانه
ستاد

شرح پروژه

محل تحویل/اجراي كار

برآورد تقريبي
(میلیون ریال)

مبلغ ضمانت نامه بانكي شرکت
درمناقصه(ريال)

1

2000003362000035

باند دوم محور الر – بندرعباس قطعه دو
حدفاصل کیلومتر  19+000الی 49+000

الر

1'830'549

35'206'000'000

2

2000003362000036

تکمیل قطعه دوم راه اصلی رامرد-
خنج(تجدید اگهی)

المرد

1'567'437

32'575'000'000

3

2000003362000037

ادامه عملیات تکمیل احداث تونل
شهدای خلیج فارس واقع در محور
ارد  -فداغ

گراش

714'732

18'195'000'000

4

2000003362000038

اجرای ایمن سازی ،رفع و آشکار
سازی نقاط حادثه خیز محورهای حوزه
استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی
الرستان (تجدید آگهی)

حوزه استحفاظی

---

988'500'000

زمان درج آگهي نوبت دوم  2 ،روز پس از زمان درج آگهي نوبت اول.
36815
1206098

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی الرستان

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک میپـذیـرد
071 - 32344772

ﻋﻠﻤﻰ

بتوانیم طی آن ،یک مولکول را به بدن موشها وارد کرده و از بیمار
شدن آنها جلوگیری کنیم.هدف نهایی ما این است که مولکولها را
به یک مهار کننده که از طریق دهان قابل مصرف باشد ،تبدیل کنیم
چراکه این امر میتواند به بخش موثری از مهارکنندههای کووید۱۹-
تبدیل شود.ترکیب دارویی جدید به طور جدی پروتئاز تراغشایی
ِسـرین ۲و پروتئین مرتبط دیگر به نام ماتریپتاز که در سطح ریه و
سایر سلولها یافت میشود را مسدود میکند .بسیاری از ویروس ها
از جمله کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۲برای آلوده کردن سلول و
پخش شدن در ریه به این پروتئینها نیاز دارند .پس از چسبیدن ویروس
به یک سلول در بافت پوششی مجرای هوایی ،پروتئین انسانی پروتئاز
تراغشایی ِسـرین  ،۲پروتئین میخ مانند ویروس را بریده و آن را فعال
میکند تا یک راه واسطه اتصال به غشای ویروسی و سلولی ایجاد و
فرآیند عفونت را آغاز کند.ترکیب  MM۳۱۲۲فعالیت آنزیمی پروتئین
پروتئاز تراغشایی ِسـرین ۲انسان را مسدود میکند .هنگامی که این
آنزیم مسدود میشود ،فعال شدن پروتئین میخ مانند را نیز مختل کرده و
و فرایند اتصال به غشا را سرکوب میکند.

