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ولو برخالف رای شما باشد.
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تهران ممنوع است!
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فناوری

پیش بینی میزان بقای بیماران قلبی با کمک هوش مصنوعی
پژوهشگران »دانشگاه جانز هاپکینز«، نوعی روش 
یادگیری عمیــق را ابداع کرده انــد که می تواند 

میزان بقای بیماران قلبی را پیش بینی  کند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از نیوز مدیکال نت، 
پژوهشگران »دانشگاه جانز هاپکینز«)JHU( در 
بررسی جدید خود، از ارزیابی جای زخم در قلب 
با کمک یادگیری عمیق، برای پیش بینی امکان 
نجات یافتن از مــرگ ناگهانی مرتبط با آریتمی 

استفاده کردند.
 ،)SCDA(»مرگ ناگهانی قلب مرتبط با آریتمی«
یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراســر جهان 

است.
»دستگاه های کاردیوورتر قابل کاشت«)ICD(، مرگ ناگهانی مرتبط با آریتمی  را به طور مؤثری خنثی می کنند. یافته های 
این پژوهش، بر نیاز حیاتی به روش های دقیق و ارزان ارزیابی خطر آریتمی تأکید می کنند تا این مشکل بزرگ سالمتی 

عمومی را کاهش دهند.
عالوه بر این، شواهد موجود نشان می دهند که مدل های محاسباتی به عنوان ابزار غربالگری مرحله اول، در یک جمعیت 

بزرگ بی اثر هستند.
 تصاویر به  دست آمده از قلب که توزیع جای زخم را نشان می دهند و متغیرهای بالینی معمولی را در خود جای داده اند، 
ممکن اســت بر این محدودیت ها غلبه کنند و احتمال مرگ ناگهانی مرتبط با آریتمی در بیمار را در عرض چند ثانیه و 

به طور دقیق ارائه دهند.
پژوهشــگران در این پروژه، یک راهبرد منحصر به فرد را برای افراد مبتال به بیماری ایســکمیک قلبی ارائه داده اند که 
خطــر مرگ ناگهانی مرتبط با آریتمی را پیش بینی می کند. این روش جدید که »SSCAR« نام دارد، تجزیه و تحلیل 
شــبکه های عصبی را بــرای تخمین میزان بقای فردی در بیماری عروق کرونــری ترکیب می کند و متغیرهای بالینی و 
»تصویربرداری تشــدید مغناطیسی قلبی-عروقی« )CMR( را به کار می برد. روش SSCAR توانست زمان بقای بیمار 

را به صورت فردی پیش بینی کند.
نتایج این پژوهش نشان داد که روش SSCAR نه تنها یک مدل بسیار انعطاف پذیر است که می تواند ارتباطات متقابل 
پیچیده را ثبت کند، بلکه یک مدل قوی به دلیل روش شناســی آماری خود اســت که نحوه ادغام این ویژگی ها را برای 
مطابقت با داده های مربوط به بقا نشــان می دهد. این روش، به یک مشــکل عمده شناخته  شده شبکه های عصبی یعنی 

اعتماد بیش از اندازه به پیش بینی های نادرست می پردازد.

دانستنیها

اتاق افسران
»اتاق افســران« روایتی است از ســربازان جنگ جهانی اول؛ از مهندس نظامی که 
دقیقــاً در روزهای اول جنگ مورد اصابت ترکش خمپاره قرار می گیرد و بخش های 

مهمی از صورت اش را از دست می دهد.
بیشــتر فضــای رمان در بیمارســتان نظامی می گذرد، در ســالنی کــه صورت از 
دســت داده هایی همچون شــخصیت اول در آن بستری هســتند و آرام آرام ناچار 

می شوند با زیست جدید خود خو کنند. 
»اتاق افســران« نوعی روایت است از یک شرایط خاص. حال زیستن با این شرایط 
خاص برای پاره ای شــخصیت ها، مصیبت ها و وضعیت هایی تراژیک پیش می آورد و 

برای پاره ای قابل حل است... 
»صدای انفجاری را از فاصله خیلی نزدیک می شنوم. سوتی یک چهارم ثانیه ای. 

فقط فرصت می کنم ســری را ببینم که از بدنی که روی زانوهایش خم شــده، جدا 
می شــود و اســبی که از پا در می آید و پخش زمین می شــود. آن درجه دار دیگر 
که ســوار اســب مانده بود، کنارم به زمین می غلتد، شــانه اش از جا کنده شده و 
اســتخوانش بیرون زده. احساس می کنم تبری زیر بینی ام فرو می رود و بعد همه جا 
تاریک می شود.« »اتاق افسران«کتابی از مارک دوگن با ترجمه پرویز شهدی را نشر 

چشمه در 142صفحه منتشر کرده است.

سرقت اموال مردم اوکراین توسط نیروهای ارتش روسیه

طرحروز

پیشنهاد

ماریان کامنسکی

بازسازی بل ایر 
1954 و تبدیل آن به کالسیک آتشین خاص

بل ایــر یکی از مطرح 
محصــوالت  تریــن 
شــورولت اســت که 
ســال های  فاصله  در 
تا 1980 روی   1949
خط تولید قرار داشت. 

این خودرو در 8 نســل روانه بازار شــد و مدل های اولیه آن 
تبدیل به نمادی از صنعت خودروی کالسیک آمریکا در دهه 
پنجاه میالدی شــده است. احتماال یکی از این نسل ها را در 
فیلم های سینمایی مشاهده کرده باشید.  اما نکته جالب آن 
است که تقریبا تمامی کارشناسان و مخاطبان، نسل اول بل 
ایر را جذاب ترین عضو این خانواده می دانند. حالت عضالنی و 
حجیم بویژه در اتاق کوپه با آن جلوپنجره و سپر که شباهت 
به کوســه و نهنگ دارد، شرایطی خاص را در طراحی بل ایر 

ایجاد کرده است.
همین جذابیت ها موجب شده تا یک تیونر مشهور آمریکایی 
با نام رترو دیزاینز) دفتر مرکزی کارولینای شمالی( طی پروژه 
ای بــه ارزش 350 هزار دالر از مدل کوپه نســل اول بل ایر 

1954 یک اثر هنری متفاوت ایجاد کند.
تیونر کد رنگ پروژه را آبی آسمانی اعالم کرده که با جزئیات 
ســفید و عناصر کرومی به خوبی هماهنگ شده است. شکل 
خاص درپوش موتور، بافت جلوپنجره و ســپر اصلی پس از 
کاهش ارتفاع سیستم تعلیق و البته در همراهی با رینگ های 
براق 20 اینچی یک فرمــول برنده را پیش روی بیننده قرار 
داده است. یکی از زیباترین قسمت های این خودرو به فضای 
داخل کابین مربوط می شــود. کنسول اصلی جلو با جزئیات 
اســتیل و کامال تخت همان چیزی متفاوتی است که میان 

دیجیتالی های امروز صنعت خودرو دنبال آن هستیم!

تختگاز

جواد لگزیان

 

فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای 

شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اتاقک های سرچاهی و حصارکشی در سوغانلوی 

شهرستان پیرانشهر به شماره فراخوان 2001005390000032 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 

دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir  انجام خواهد 

شــد. الزم اســت 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. ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده برسد و 

اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/03/07 می باشد.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

صالحیت های 
مورد نیاز

قیمت اسناد مناقصه
)ریال(

احداث اتاقک های سرچاهی 
و حصارکشی در سوغانلوی 

شهرستان پیرانشهر

33،588،578،98618
1،680،000،000

رشته آب پایه 5 و باالتر از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و همچنین داشتن گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت کار

500،000

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی )طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/12
مهلت ارسال پاسخ مناقصه: تا ساعت 13:00 روز  یکشنبه تاریخ 1401/03/29

گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گران در ساعت 9:30 روز دوشنبه  تاریخ 1401/03/30خواهد بود.
توجه: الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر، در سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف )تضمین 
شــرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در ســامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها پس از رویت دفتر قراردادها  

تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار: آدرس: ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پســتی 363 شــرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر 

قراردادها و تلفن 04431945372  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي)سهامي خاص(

)نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي:
 شرکت گاز استان اصفهان، در نظر دارد جهت موضوع زیر:

موضوع: ترمیم ترانشــه های خطــوط اصلی و فرعی و انشــعابات پراکنده در ســطح 
مناطق شــش گانه گازرســانی اصفهان و شهرســتان های اســتان به شــماره فراخوان 
)20010911380000027( مورخ 1401/03/01 را از طریق ســامانه 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.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
جهت شــرکت در مناقصه را محقق ســازند. الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی 

مناقصات 53117779 مورخ 1401/03/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 

03/12/ 1401 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08:00روز یکشنبه تاریخ 1401/03/22 می باشد.

• زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:30 دوشنبه تاریخ 1401/03/23 می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,750,000,000 ریال می باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن حداقل رتبه 5  راه و ترابری  الزامی می باشد. 
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شــرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک - 
امور قراردادها و تلفن )داخلی 3769( 031-38132

اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: - مرکز تماس: 
021-41934

دفتر ثبت نام: 33999818 و 33191893
شناسه آگهی: 1325281

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان

)نوبت اول(

فراخوان تجدید مناقصه عمومی و دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
ول خرید ایستگاه کابینتی 2500-60-60  )تجدید نوبت 1(

ت ا
نوب

 

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری  مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی  از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم  ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد 
شد و 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. ا طالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد صالحیت  ارسال خواهد شد.
الف : مدت تحویل : مطابق جدول ذیل پس از نفوذ قرارداد با احتساب ایام تعطیل

ب : مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج: مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه  به میزان مندرج در جدول ذیل را داشته باشد ، )در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.( ارائه 

تأئیدیه اعتبار از سوي بانک مرکزي یا مؤسسات مالي واعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه با سربرگ بانک و مهر و امضاء شده
د : توانایی تهیه وتسلیم ضمانت نامه بانکي حسن انجام تعهدات توسط مناقصه گر به میزان 10درصد کل مبلغ پیشنهادی ) در صورت برنده شدن (
ه: کاالي پیشنهادي الزم است ساخت شرکتهاي معتبر و مورد تائید شرکت ملی گاز ایران بوده و در صنعت گاز سوابق موثر و مطلوب داشته  باشند.

و: ثبت نام و اخذ کد ملي اطالع رساني مناقصات از معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي ریاست جمهوري .
ز: مناقصه گرالزم است داراي کد اقتصادي از وزارت اموراقتصاد و دارایي باشد و ایران کدکاال و شناسه ملي را نیزارائه نماید.

ح: از کلیه ی سازندگان و تامین کنندگان داخلی موجود در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت )AVL( به منظور تامین کاال و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت واجد شرایط 
دعوت می گردد ، از تاریخ اعالن عمومی سامانه  ستاد ظرف 5 روز نسبت به دریافت اسناد از این سامانه  اقدام نمایند . شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند ، 15  روز فرصت 
خواهند داشت تا  مدارک ارزیابي کیفي را تکمیل و به سامانه ارسال نمایند. شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند، پانزده )15 (  روز فرصت خواهند داشت تا مدارک ارزیابي 
کیفي را تکمیل و با مهر و امضاء الکترونیک صاحبین امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی در سامانه ارسال نمایند. ارائه  سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری موضوع مناقصه )مربوط 
به پروژه های ارائه شده در 10 سال گذشته( ، )تکمیل فرم ارزیابی کارفرمایان قبـلی از سوابق کاری فروشنده و ممهور کردن آن توسط کارفرمایان قبلي الزامی است( درغیر اینصورت امتیازی در 
این قسمت ارائه نمی گردد.)در صورتیکه فرم ارزیابی ممهور به مهر کارفرمای قبلی نباشد فاقد اعتبار بوده و امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت ، همچنین در صورت اعالم عدم رضایت مکتوب 

نمایندگان شرکت گاز استان تهران نسبت به حسن سابقه ، امتیاز حسن سابقه مرتبط با سوابق اجرایی مربوطه  معادل صفر محاسبه می گردد و مناقصه گر حق هیچگونه اعتراضی را ندارد (.
ط: نام شــرکت تولید کننده محصول و ارائه اصل نامه نمایندگی مهر و امضاء شــده از طرف آن شرکت )در صورتیکه شرکت حاضر در مناقصه تامین کننده کاال می باشد ( الزامی می باشد. اگر 
مناقصه گر تولید کننده باشد، در صورت عدم ارائه مستندات قانونی مرتبط با تولید کاال و عدم فراهم نمودن شرایط بازدید کارشناسی )در صورت نیاز(، متقاضی از فرآیند مناقصه حذف می شود.
ی: ارائه اظهارنامه مالیاتی ، ترازنامه منتهی به آخرین سال مالی حسابرسی شده  و اعتبار نامه بانکی  و اساسنامه شرکت و مجوز امضای الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی در اسناد کیفی الزامی می باشد.

ک: پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه الزاماً می بایست دارای مهر و امضای دیجیتال صاحبان امضای مجاز شرکت باشد.
ل: شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی کیفی صرفا” پس از احراز صالحیت، مجاز به ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه خواهند بود .

شرکت گاز استان تهران در رد پیشنهاداتی که شرایط این آگهی و اسناد مناقصه را رعایت ننمایند مختار است و مناقصه گرحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
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پژوهشــگران آمریکایی و هلندی در بررســی مشترکی، 
مکانیسمی را کشــف کرده اند که سلول های ایمنی بدن 
را برای از بین بردن تومورهای سرطانی تحریک می کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیوزوایز، پژوهشگران طی 
دهه گذشــته، گام هــای قابل توجهی را برای توســعه و 
اجرای روش های ایمنی درمانی سرطان برداشته اند که از 
سیستم ایمنی بدن برای درمان بیماری استفاده می کند. 
با وجــود این، درمان ها بــرای همه افراد یــا همه انواع 
سرطان کارآمد نیســتند. دشواری در درک این که بدن 
دقیقا چگونه واکنش ایمنی ضد سرطان را ایجاد می کند، 
پیشــرفت به ســوی مؤثر کردن درمان در سطح جهانی 
را کند کرده اســت. پژوهشگران »دانشگاه شیکاگو«  در 
آمریکا و »دانشگاه آمســتردام«  در هلند، بینش هایی را 
در مورد روند واکنش ایمنی ضد ســرطان ارائه داده اند و 
گام مهمی در این زمینه برداشته اند. واکنش ایمنی مورد 

نظر آنها، تحریک سلول های T بود.
پژوهش های پیشین نشان داده اند که یک مکانیسم واحد، 
مسئول تحریک سلول های T برای شناسایی سلول های 
ســرطانی و حمله به آنها است. این پژوهش جدید نشان 
 »1-MHC« می دهد که یک مکانیســم دوم موسوم به

نیز در تحریک واکنش سلول های T مؤثر است. 
»جاستین کالین« ، اســتادیار پزشکی دانشگاه شیکاگو 
و از پژوهشــگران این پروژه گفت: نکته مهم این اســت 

که ما مســیری کامال منحصربه فرد را شناسایی کرده ایم 
که به واســطه آن، تومورها و سیســتم ایمنی با یکدیگر 
صحبت می کنند. دانســتن این که چنین مسیری وجود 
دارد، ممکن است پیامدهایی برای نحوه تفکر ما در مورد 
طراحی واکسن یا پیش بینی این که کدام آنتی ژن تومور 
ممکن اســت بهترین گزینه برای هدف قرار دادن باشد، 

به همراه بیاورد.
کالیــن و گروهــش، نقش ســلول های دندریتیک را در 
واکنش ایمنی ســرطان مورد بررســی قــرار دادند. این 
سلول ها، سیســتم ایمنی را نسبت به حضور آنتی ژن ها، 
ســموم و ســایر مواد خارجی در بدن آگاه می کنند و به 

تحریک سلول های T می پردازند.
فرضیه پژوهشــگران این بود که نمایش متقابل آنتی ژن، 
مکانیســم انحصاری مورد استفاده سلول های دندریتیک 
برای صحبت کردن با سلول های T است. نمایش متقاطع 
زمانی رخ می دهد که یک ســلول دندریتیک، یک سلول 
سرطانی را می خورد و ســپس آنچه را که خورده است، 
نشــان می دهد تا ســلول های T بتواننــد ببینند که آیا 

آنتی ژنی وجود دارد یا خیر.
مکانیســمی که کالین و گروهش شناســایی کردند، به 
ســلول های دندریتیک نیاز دارد تا خود را با مولکول های 
سلول تومور بپوشانند و سلول های T را در مورد بیماری 
آگاه کننــد. پژوهشــگران با یک مشــاهده غیرمنتظره 

در آزمایشــگاه، به وجود این مکانیســم دوم پی بردند.
کالینگفت: اکتشــاف ابتدایی زمانــی اتفاق افتاد که یک 
مولکول خاص MHC ســطح یک را از رده های سلولی 
تومــور موش حذف کردیم و متوجه شــدیم که واکنش 

ایمنی در برابــر آن به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار 
گرفت. این موضوع به ما نشــان داد که یک مکانیســم 
دوم نیز وجود دارد و ما تصمیم گرفتیم که آن را بیشــتر 

بررسی کنیم.

کشف مکانیسمی که قاتل تومورهای سرطانی است!


