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علت سبز بودن رنگ گیاهان مشخص شد

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا ،ریورساید در مطالعه اخیرشان علت سبز رنگ
بودن گیاهان را کشف کردهاند.
به گزارش ایسنا ،یک تیم بینالمللی از محققان به سرپرستی ناتانیل
ام گابور ،فیزیکدان دانشگاه کالیفرنیا ،ریورساید در مطالعه اخیرشان
اظهار کردند که چرا گیاهان سبز رنگ هستند .برای دستیابی به این
هدف محققان مدلی را ساختند که ویژگی کلی برداشت نور فتوسنتزی
را مجددا تولید میکرد.
گابور طی بیانیهای گفت :مدل ما نشان میدهد که با جذب تنها رنگهای
بسیار خاصی از نور ،ارگانیسمهای فتوسنتزی ممکن است به طور خودکار از خود
در برابر تغییرات ناگهانی نویز انرژی خورشیدی محافظت کنند و در نتیجه تبدیل انرژی/توان به طرز
چشمگیری کارآمد میشود .گیاهان سبز ،سبز رنگ به نظر میرسند و باکتریهای بنفش ،بنفش به
نظر میرسند زیرا فقط نواحی خاصی از طیف که آنها جذب میکنند برای محافظت در برابر تغییر
سریع انرژی خورشیدی مناسب هستند.
طی این مطالعه از مدلی که پژوهشگران توسعه داده بودند برای بررسی طیف وسیعتری از
ارگانیسمهای فتوسنتزی استفاده کردند .محققان سپس توانستند نشان دهند که این مدل عالوه بر
گیاهان سبز میتواند در ارگانیسمهای دیگر نیز به کار رود .این نشان میدهد که مدل مذکور یک
خاصیت کلی و اساسی برداشت نور فتوسنتزی را مشخص میکند.
ریچارد کوگدل ،گیاهشناس دانشگاه گالسگو و یکی از محققان این مطالعه گفت :مطالعه ما نشان
میدهد که چگونه با انتخاب مکانی که انرژی خورشیدی مرتبط با طیف خورشیدی جذب میشود،
میتوان میزان نویز خروجی را به حداقل رساند و این اطالعاتی است که میتوان از آن برای افزایش
کارایی سلولهای خورشیدی استفاده کرد.
محققان نشان دادند که چگونه گیاهان و سایر ارگانیسمهای فتوسنتزی از روشهای مختلفی
استفاده میکنند تا از صدمات ناشی از قرار گرفتن در معرض نور بیش از حد خورشید بکاهند .این
روشها شامل همه چیز از جمله مکانیسمهای مولکولی آزاد سازی انرژی تا حرکت فیزیکی برگها
میشود.
دانشمندان در ادامه توضیح دادند که چگونه ارگانیسمهای فتوسنتزی از وارد آمدن استرس
اکسیداتیو که به سلولها آسیب میرساند ،جلوگیری میکنند .استرس اکسیداتیو بازتابدهنده
عدم تعادل میان تظاهرات سیستماتیک گونههای فعال اکسیژن و توانایی یک سیستم زیستی در
خنثی سازی و مهار میانجیهای سمی آن یا ترمیم آسیبهای وارده است.
اگر جریان انرژی خورشیدی وارد شده به شبکه برداشت نور ،از جریان خروجی بیشتر باشد،
شبکه فتوسنتزی باید سازگار و اصالح شود در غیر این صورت خطر آسیب دیدن ارگانیسم وجود
دارد .به این ترتیب سیستم باید بطور خودکار اصالح شود .اکنون محققان برای آزمایش ایدههای
خود قصد دارند از روش میکروسکوپی استفاده کنند.
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ممنوعه

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد از طریــق مناقصــه عمومــی خریــد
را مطابــق جــدول زیــر از فروشــندگان ذیصــاح انجــام دهــد.

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت
کوپلر سرخود در اقطار  500 ،400 ،315، 250 ،200و
 600میلیمتر جهت منطقه یک و دو شهر اصفهان

مبلغ تضمین
(ریال)
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موضوع مناقصه

نوع
بودجه
جاری

شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان
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476.000.000

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه معامات شرکت اتاق  :292تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/4/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :ازساعت  8:00روزیکشنبه به تاریخ 99/4/29
محــل دریافــت اســناد :ســایت اینترنتــي شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان
WWW.abfaesfahan.ir
پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir
شماره تلفن گویا ( 031 - 3 6680030-8 :داخلي ) 388
4283

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی () 99/11

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب اســتان قزویــن در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای تامیــن  ،بارگیــری  ،حمــل  ،آزمایــش و بازرســی  ،تخلیــه و تحویــل لولــه هــای
جــدار چــاه ( ســاده فــوالدی  ،مانیســمان و مشــبک ) مطابــق شــرایط اســناد مناقصــه بــه شــماره  99/13/7674را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :تاریخ  1399/4/10می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1399/4/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  8روز چهارشنبه تاریخ 1399/4/25
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10روز چهارشنبه تاریخ 1399/4/25
اطاعــات تمــاس بــا دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف  ،آدرس  :قزویــن  ،چهــار راه ولیعصــر « عــج » بلــوار
آیــت ا ...خامنــه ای  ،کوچــه گلســتان پنجــم  ،پــاک  ، 4شــرکت آب و فاضــاب اســتان قزویــن .تلفــن  33379051-4:نمابــر 33378167 :
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-27313131 :و دفتر ثبت نام  021-88969737و 021-85193768
 به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت  3ماه می باشد . هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضاب استان قزوین تامین می گردد .نوبت اول  99/04/10 :نوبت دوم 99/04/11 :
شناسه آگهی 896553 :
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین
شرکت آب و فاضالب
استان قزوین
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آیا تاکنون از مانیل دیدن کردهاید؟ اگر این کار را انجام دادهاید که به شما تبریک میگوییم زیرا که قدم به یکی از بدترین مکانهای دنیا برای رانندگی
گذاشتهاید! و این گفتهها اغراق نیست و خود اهالی مانیل نیز به چنین چیزی اذعان دارند.
دستههای بزرگ موتورسواران در چندین الین خیابانهای مانیل حرکت میکنند ،خیابانهایی که پذیرای همه نوع خودروها میباشند .در این نوع محیطها
راندن یک شاسیبلند بزرگ برای در امان ماندن از سیل موتورها و خودروهای دیگر منطقی به نظر میرسد و چه چیز بهتر از یک لندکروزر باابهت؟! شرکت
آتوی کاستومز که قبال ًبا یک تویوتا  FJکروزر تیون شده خبرساز شده بود هماکنون دست روی تویوتا لندکروزر گذاشته است .این مدل  LC200ارتقا یافته
برای گشتوگذار در محیطهای شهری و جنگلی طراحی شده است .در بخش جلو شاهد میله آلومینیومی سبکوزن و صفحات حفاظتی  ۶میلیمتری
زیر خودرو هستیم .وقتی به کنارهها حرکت کنید پلههای محافظتی دیگری را خواهید دید .سرانجام هم در نمای عقب نوار فوالدی خودنمایی میکند .در
حقیقت این لندکروزر محافظت کاملی را تجربه کرده و به این موارد باید سیستم تعلیقی را اضافه کنیم که در دستاندازها مقاومت استثنایی از خود نشان
این دوم
نوبت دوم میدهد.نوبت
لندکروزر ویژه از رینگهای  ۱۸اینچی و الستیکهای  KO2بی اف گوودریچ بهره میبرد.
منبع :پدال ()pedal.ir
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ماشین
بازی

لندکروزری مناسب برای جنگلنوردی!
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طرح :محمد طحانی

نوبت اول

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
محمدعلي وکيلي

دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي نرسيده
به بيمارستان مهر ،پالک  ،56طبقه سوم ،واحد 5
تلفن88994609 -88975710 :
فاکس88975709 :

سامانه پيامکي30006000404000 :
ebtekarnews@gmail.com
سازمان آگهي ها88242214 :

سازمان شهرستانها۰۹۱۲۹۴۳۷۴۸۶-88263696 :
توزيع :شرکت نشرگسترامروز

چاپ :همشهری(3روزتاب) 44545076 -
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اداره کل راهدا ری و حمل و نقل جاده ای استان قم

فراخوان ارزیابی کیفی بهره برداران جهت مدیریت،

وزارت نیرو

بهرهبرداری و نگهداری بلندمدت تصفیهخانه آب ابهر خرمدره
به شماره مناقصه 99-3

شرکت آب و فاضالب
زنجان

شــرکت آب و فاضــاب زنجــان در نظــر دارد بــر اســاس آییــن نامــه معامــات شــرکت هــای آب و فاضــاب  ،مدیریــت ،بهرهبــرداری و نگهــداری بلندمــدت
تصفیــه خانــه آب ابهــر خــرم دره را از طریــق فراخــوان عمومــی و مناقصــه یــک مرحلــه ای بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه و بــا شــرایط ذیــل بــه یکــی از
پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد:
 -1موضوع فراخوان و مناقصه
 مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری بلند مدت تصفیهخانه آب ابهر خرم دره:انجــام کلیــه فعالیتهــا و اقدامــات الزم بــه منظــور راهبــری و بهــره بــرداری تصفیــه خانــه بــه مــدت  20ســال  ،شــامل انجــام عملیــات راهبــری ،بهرهبــرداري،
مراقبــت ،نگــهداری و تعمیــرات مــورد نیــاز از تمامــی تأسیســات و تجهیــزات بــه همــراه انجــام عملیــات بازســازی اساســی ( ،)overhaulخریــد قطعــات و
لــوازم یدکــی مــورد نیــاز ،نصــب ،راهانــدازي ،نگهــداری و تعمیــرات ،نمونهبــرداري و انجــام آزمایشهــاي الزم ،تامیــن مــواد مصرفــی و پرداخــت هزینــه هــای
انــرژی مصرفــی (بــه جــز هزینــه هــای بــرق مصرفــی متعــارف تصفیــه خانــه کــه بــر عهــده کارفرماســت) مطابــق بــا دســتورالعمل هــای موجــود ،تصفیــه خانــه
و تاسیســات جانبــی مربوطــه
 هزینه های برق مصرفی متعارف تصفیه خانه بر عهده کارفرماست محل تامین اعتبار :اعتبارات جاری شرکت آب و فاضاب زنجان نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :زنجان  -کمربندی شمالی  ،اول زیبا شهر – شرکت آب وفاضاب استان زنجان تلفن 024-33783201 -4: محل تصفیه خانه :ضلع جنوب غربی شهرهای ابهر و خرم دره ظرفیت متوسط تولید آب 400 :لیتر بر ثانیه مدت قرارداد :شامل  2ماه دوره پیشبرد و  20سال دوره بهره برداری شرایط و نحوه پرداخت :برحسب هر مترمکعب آب تولیدی بر اساس صورت حساب های ماهیانه مطابق مشخصات کمی و کیفی تعیین شده -2شرایط بهره بردار:
متقاضیانبایستی دارای شرایط زیر باشند:
صاحیت حداقل رتبه  4بهرهبرداری و نگهداري از تصفیهخانههای آب (صادره از شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور)
اراﺋه تصویــرگواهینامه احراز صاحیت و رتبــه بنــدی کــه در دفترخانه اسناد رسمﯽ برابر با اصلشده است و آخرینﻇرفیتآزاد کاري از معاونت آب و آبفا وزارت نیــرو
الزامﯽاست .اســناد فــوق بایســتی در ســایت دفتــر نظــارت بــر بهــره بــرداری آب شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور نیــز موجــود باشــد.
 -3تاریــخ وآدرس دریافــت اســناد ارزیابــی :متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد از تاریــخ  99/04/10لغایــت  99/04/17بــا مراجعــه بــه یکــی از ســایتهای
ســایتهای http://iets.mporg.irو  http://znabfa.irبصــورت رایــگان نســبت بــه دانلــود اســناد ارزیابــی کیفــی اقــدام نماینــد.
 -4مهلت تحویل پاکات :مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی فوق حداکثر تا ساعت  14:30مورخه 99/05/01
 -5مکان تحویل پاکات :دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر کد پستی4514978757:
 -6زمان گشایش پاکات  :پاکات ارزیابی کیفی در ساعت  11مورخه  99/05/04در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضاب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
 -7سایر اطاعات و جزﺋیات مربوطه در اسناد مندرج است.
 -8هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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