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معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت :خوشبختانه
تاکنون مورد مثبتی از بیماری آنفوالنزا در استان فارس به اثبات نرسیده
است.
به گفته او همچنین ،تشخیص بالینی پزشک برای کرونا بر هر آزمایشی
ارجحیت دارد بنابراین بیماران نباید برای گرفتن تست کرونا اصرار کنند.
گفت و گوی اختصاصی /خدیجه غضنفری :محمد رضا کریمی در
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار طلوع میگوید که انجام تستهای
آزمایشگاهی کرونا ویروس جدید در حجم کنونی تعداد تستها در
کشور ،عمدتًا برای تأیید تشخیص بیماری در مواقعی که بیمار نیازمند آغاز
درمانهای بیمارستانی است ،ارزشمند است.
وی با مقایسه بیماری آنفوالنزا و کووید  19از جهت روش تشخیص
بیماری اضافه میکند که همانگونه که آغاز استراحت مطلق بیمار مبتال
به آنفوالنزا نیاز به انجام تست ندارد و اساسًا تست آنفوالنزا از بیماران
سرپایی گرفته نمیشود ،در خصوص بیماری کووید  19نیز جز در موارد
خاص ،تشخیص بالینی پزشک بر انجام تست ارجحیت داشته و جداسازی
بیمار مشکوک به کووید  19نباید منوط به انجام و مشخص شدن جواب
تست شود.
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به شیوع
بیماری کووید  19یادآور میشود به جهت اینکه پاییز میتواند فصل بروز
بیماری آنفوالنزا باشد ،گردش ویروس آنفوالنزا در سطح جامعه پایش
میشود که خوشبختانه تاکنون مورد مثبتی از بیماری آنفوالنزا در استان به
اثبات نرسیده و تقریبًا تمام افرادی که عالیم آنفوالنزا داشتهاند ،در واقع
مبتال به کووید  19بودهاند.
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معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مصاحبه اختصاصی با طلوع خبر داد؛

تاکنون مورد مثبتی از آنفوالنزا در استان فارس به اثبات نرسیده
تشخیص بالینی پزشک برای کرونا بر هر آزمایشی ارجح است

به عقیده او ،رعایت نکات بهداشتی و زدن ماسک از عوامل اصلی عدم
شیوع آنفوالنزا تا امروز است.
این مقام مسئول دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مردم درخواست کرد در
صورت داشتن عالیم بیماری کرونا بر اساس تشخیص پزشک عمل نموده
و در صورتی که نیاز به خدمات بیمارستانی نداشته باشند با رعایت کامل

وﯾﮋه

نکات بهداشتی سریعًا جداسازی خود از دیگر اعضای خانواده ،محل کار
و جامعه را انجام داده و با استراحت کامل ،تقویت سیستم ایمنی ،استفاده
کافی از مایعات و داروهای تجویز شده توسط پزشک به درمان هرچه
سریعتر بیماری خود کمک کنند.
به گفته معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز داروی

اختصاصی و واکسن مؤثری برای بیماری کووید  19تاکنون در دنیا در
دسترس قرار نگرفته است لذا بیمارانی که نیاز به بستری ندارند میتوانند
با قرنطینه خانگی و تقویت سیستم ایمنی و استراحت و مصرف برخی
داروهای حمایتی روند درمان خود را پیگیری نمایند.
کریمی یادآور میشود بیماران به تشخیص پزشک معالجه خود اعتماد
کنند و اگر بنا بر تشخیص پزشک انجام تست کرونا الزم نباشد ،اصراری
بر انجام تست نداشته باشند چرا که مراجعه غیرضروری برای انجام تست
یا دریافت پاسخ آن موجب ازدحام جمعیت در آزمایشگاهها و مراکز
منتخب کووید  19شده و ضمن گرفتن انرژی از بیمار و طوالنیتر شدن
روند بهبودی وی ،احتمال انتقال بیماری به دیگران را نیز افزایش میدهد.
وی اضافه میکند تست  pcrبرای تشخیص کرونا ویروس جدید مثبت
کاذب بسیار کمی دارد ولی بین  30تا  40درصد این تستها منفی کاذب
میشوند به این معنی که فرد مبتال به کووید  19است ولی پاسخ تست او
منفی است .میزان منفی کاذب بسیار باالی این تست باعث میشود بسیاری
از افرادی که واقعًا کووید  19دارند بنا بر پاسخ منفی تست خود بعضًا اصول
قرنطینه  14روزه خانگی را رعایت نکنند و موجب انتقال بیماری به دیگر
اعضای خانواده ،همکاران و جامعه شوند.
او یادآور میشود متأسفانه برخی با عالئم واضح کووید  19پزشک را
تحتفشار قرار میدهند که تست کرونا از آنها گرفته شود در حالی که
تشخیص بالینی پزشک برای کرونا بر هر آزمایشی ارجحیت دارد پس
اصرار بیمار برای گرفتن نمونه و انتظار برای جواب تست میتواند خستگی،
اضطراب ،هزینه ،سرگردانی و آلودگی بیشتر برای بیمار و همراهان وی
را به دنبال داشته باشد.

آگهی
آگهی مناقصه اجاره خودرو با راننده جهت شهرداری کازرون

شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره  1002مورخ  99/8/1شورای اسالمی شهر کازرون نسبت به تامین تعداد  8دستگاه خودرو با راننده جهت انجام امورات واحد های شهرداری از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال با شرایط زیر از طریق مناقصه اقدام نماید .لذا از کلیه شرکت های
صالحیت دار حمل ونقل و تاکسی تلفنی های مجوز دار دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نمایند:
-1مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  110/000/000ریال می باشد.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 10 :روز پس از آگهی نوبت دوممهلت دریافت اسناد درسامانه  :هشت روز پس ازآگهی نوبت اول-3خودرو باید پالک شخصی و مدل  90به باال باشد-4 .چنانچه نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان
-2ارائه سپرده به صورت ضمانت نامه معتبربانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره  0106842587004به نام شهرداری کازرون نزد بانک ملی قابل قبول می باشد.
-6شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-5سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه در شهرداری ضبط خواهد شد.
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
م الف 8552
34662
1048491
-7سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه شهرداری موجود است.
محمد امین مهرورز شهردارکازرون
آگهی تجدید مناقصه خرید سطل های زباله 99-41
نوبت دوم ( 99/09/01 :خبر جنوب – طلوع)
نوبت اول ( 99/08/24 :خبر جنوب – طلوع)
شهرداری صدرا در نظر دارد عملیات خرید سطل های زباله جهت نصب در معابر شهری را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم  99/09/01جهت خرید اسناد تا ساعت
 14تاریخ  99/09/10به آدرس :شهرصدرا ،بلوار پاسداران ،ساختمان شماره  ،1امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره
تلفن  07136410334آماده پاسخگوئی می باشد.
 -1مبلغ کل برآورد اولیه  6،865،000،0000 :ريال می باشد .
 -2تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد .
 3ماهه یا فیش واریزی نقدی به
-3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  344،000،000ريال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل
حساب  100830670088بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد.
-4واریز مبلغ  700/000ریال به حساب  100805891412نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه پس از دریافت فرم پرداخت از واحد امور قراردادها .
-5به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-7هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-8شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
-9سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
-10آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و تحویل به واحد حراست شهرداری صدرا تا ساعت  14مورخ  99/09/11می باشد.
می پذیرد.
-11بازگشایی پاکات رأس ساعت  14/30روز چهار شنبه مورخ  99/09/12در ساختمان مرکزی شهرداری انجام
م الف 8402
34624
1043403
بهزاد پرنیان-شهردار صدرا

آگهی نوبتی اصالحی سه ماهه دوم 1399بخش  25فارس شهرستان مهر

به موجب مقررات ماده  12قانون ثبت ماده  59آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک واقعات آنها در قطعه  1بخش  25فارس شهرستان مهر در سه
ماهه دوم سال  1399قبول و درخواست ثبت گردیده و به ترتیب شماره پالک و ذکر نام ونام خانوادگی متقاضی ثبت و مقدار مساحت و محل وقوع ملک جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد .
بخش  25فارس قطعه 1
1

پالک 5935/4

2

پالک 4095/105

احمد بهزادی فرزند حسین و علی بهزادی بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 32871مترمربع واقع در قطعه 1
بخش  25فارس شهرستان مهر روستای تل مالیی
فرزند غالم
نوبتی اصالحی
حمید رشیدی فرزند علی

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 812/7مترمربع واقع در قطعه  3بخش  25فارس
شهرستان مهر روستای بهرستان

بنابراین برابر مواد 16و  17قانون ثبت و ماده 86آئین نامه هر کسی نسبت به امالک در خواست ثبت شده مندرج در این آگهی واخواهی دارد طبق ماده  16قانون
ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا مدت 90روز و در مورد آگهی نوبتی اصالحی تا مدت 30روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک مهر تسلیم
و رسید اخذ نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع قضایی تقدیم نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم دادخواست را دریافت و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد
چنانچه بین مستدعی ثبت و دیگری قبل از انتشار آگهی نسبت به پالک مندرج در این آگهی اقامه دعوی شده و در دادگاه مطرح است کسی که طرف دعوی یا
مستدعی است می تواند طبق ماده قانونی ثبت گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمنا معترض مکلف است
طبق تبصره  2ماده واحده قانون ثبت و تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و اعتراض آنها در مرجع قضایی ازبین رفته است ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل دادخواست الزم مراجع قضایی را تقدیم نماید و اال پس از پایان مهلت مقرر در صورت نرسیدن اعتراض حق
او ساقط خواهد شد و حقوق ارتفاقی در موقع مقرر تعیین حدود که طبق ماده 14و  15قانون ثبت به عمل خواهد آمد منظور می گردد و مدت واخواهی نسبت
به حدود ویا حقوق ارتفاقی طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/01 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/01 :

1028842

34499

م الف 348
خلیل شاکری  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399شهرستان کازرون

برابربا مقررات ماده  12قانون ثبت و ماده  59آئین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک درخواست ثبت نموده اند با ذکر نام و نام
خانوادگی و شماره و مقدار و نوع و محل وقوع ملک به شرح زیر آگهی میشود :
قطعه چهار بخش  7فارس کازرون قریه دوان
پالک  -304/3600آقای محمد حسین خواجه ئی فرزند فالمرز نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ انگوری وساختمان احداث شده در آن به مساحت
12683/80مترمربع واقع در قطعه چهار بخش  7فارس کازرون قریه دوان
لذا طبق ماده 16و  17قانون ثبت و ماده  86آیین نامه قانون مذکور هرکس نسبت به رقبه فوق واخواهی دارد و یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نموده
و در دادگاه مطرح میباشد میتواند دادخواست اعتراض و یا گواهی نامه دادگاه مشعر برطرح دعوی خود ظرف مدت 90روز از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی
( )99/08/01را به اداره ثبت اسناد و امالک کازرون تقدیم نماید و حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک کازرون
دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره تحویل نمایند و اال حق او ساقط و متقاضی ثبت یا نماینده قانونی
او میتواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست اعتراض اخذ و جهت ادامه عملیات ثبتی به این اداره تسلیم نمایید تحدید حدود رقبات فوق الذکر
برابر با ماده  14و  15قانون ثبت بعمل خواهد آمد واخواهی مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی برابر با ماده 20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی به فاصله
30روز در دونوبت منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 99/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/01 :
34398
1007978
م الف 7183

داود انصاری – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون

آگهی تجدید مناقصه عمومی
99-861

نوبت دوم 99/9/2 :سبحان
نوبت اول  99/9/1:طلوع
شهرداری منطقه سه شیراز درنظر دارد احداث پارک حاشیه ای سرداران را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار
نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه  5در رشته ابنیه از سازمان برنامه وبودجه کشور دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس  :خیابان ساحلی  ،حد فاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  ،شهرداری منطقه سه مراجعه نمایند  .ضمنا درصورت نیاز
به اطالعات بیشتر شماره تلفن  32263208 :آماده پاسخگویی می باشد.
محل انجام کار :بلوار هفت تنانمدت قرارداد 3 :ماهمبلغ برآورد اولیه  6/734/405/937:ریالمبلغ تضمین شرکت در مناقصه  337/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 700786511405بانک شهر شعبه کریمخان زند به نام شهرداری -برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط
خواهد شد- .در زمان انعقاد قرارداد  %5مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
جهت اخذ اسناد مناقصه  ،شخصا و یا از طریق معرفی نماینده آدرس شیراز خیابان ساحلی ،حد فاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  ،دبیرخانهشهرداری منطقه سه مراجعه نمایند- .آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  :پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  99/9/13به آدرس شیراز خیابان
ساحلی  ،حد فاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  ،شهرداری منطقه سه می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات  :روز شنبه ساعت  13مورخ  99/9/15در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز میهیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.باشد.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود- .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار می باشد در این صورت سپرده هامسترد می گردد- .شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
شرکت کنندگان می بایست پاکت های (الف،ب وج) را به صورت الک و مهر شده تحویل نمایند.می باشد.
سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه  ،در اسناد مناقصه مندرج است.آگهی واطالعات مربوط به مناقصه ازطریق سایت  https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.م الف 8523
34657
1047866
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399بخش  8فارس شهرستان فراشبند

به موجب ماده  11و  12قانون ثبت و ماده  59آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخش  8فارس شهرستان فراشبند
در سه ماهه دوم سال 1399قبول درخواست ثبت گردیده به شرح ذیل به ترتیب ذکر شماره پالک و نام و نام خانوادگی مالک مقدار و نوع ومحل وقوع ملک
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
-1پالک 1231/7075مجزا شده از پالک  1231/160آقای حسینقلی حسینیان فرزند آرزومند ششدانگ یک باب خانه به مساحت  497/18مترمربع واقع در
شهرستان فراشبند قطعه  6بخش  8فارس
-2پالک 1231/7079مجزا شده از پالک 1231/3خانم سمن گل مرادی دولت آبادی فرزند علی مراد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 326/5مترمربع واقع
شهرستان فراشبند قطعه  6بخش  8فارس
 -3پالک 1231/7080مجزا شده از پالک 1231/821آقای عالءالدین عالیشوندی فرزند هاشم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 345/4مترمربع واقع در
شهرستان فراشبند قطعه 6بخش  8فارس
برابر مواد 16و 17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی دارد یا قبل از انتشار آگهی اقامه دعوی نموده و در دادگاه مطرح رسیدگی است می تواند
دادخواست واخواهی و یا گواهی دادگاه مشعر برطرح جریان دعوی خود را ظرف مدت 90روز نسبت به آگهی نوبتی و 30روز نسبت به آگهی اصالحی به اداره
ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم ورسید دریافت نماید در غیر اینصورت حق اوساقط خواهد شد و تحدید حدود امالک فوق برابر مقررات 14و 15
قانون ثبت بعدا" به عمل خواهد آمد واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/01 :
م الف 7337
34439
1015301

امید حسینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند

آگهی مناقصه
با استناد به مصوبه شماره  98013مورخ  1398/11/13شورای اسالمی شهر ارد ،این شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام عملیات آسفالت معابر سطح شهر به میزان
تقریبی 13000مترمربع اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط تقاضا میشود جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری ارد مراجعه و قیمت پیشنهادی خود
را به صورت دستی در پاکت های سر بسته و ممهور به این شهرداری ارائه نمایند.
.1مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به میزان 520/000/000ریال میباشد.
.2ارائه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده  3100007074001به نام شهرداری ارد نزد بانک ملی قابل قبول میباشد.
.3سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد در شهرداری به امانت خواهد ماند.4 .چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
.5هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد (.که پیمانکار قبل از عقد قرارداد باید پرداخت نماید).
 .6شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
.7سایر اطالعات در اسناد مناقصه شهرداری موجود است.
.8تاریخ گشایش پاکت ها در مورخ  1399/09/09راس ساعت  9صبح در دفتر شهردار میباشد.
.9مدارک در سه پاکت حاوی  :الف ) ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ب) کپی مدارک شناسایی و ثبت شرکت  ،اساسنامه  ،گواهی
صالحیت ایمنی گواهی صالحیت پیمانکاری ،تصویر آگهی روزنامه درخصوص دارندگان امضای مجاز و ...ج) برگ استعالم بهاء  .به صورت در بسته و ممهور
به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایید.
 .10زمان دریافت پاکت ها از تاریخ نشر آگهی تا پایان نوبت دوم میباشد.
			
نوبت اول چاپ 1399/08/22
نوبت دوم چاپ1399/09/01 :
34623
1042734
روح اله جمالی نوبندگانی -شهردار ارد

