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شماره

صفحه سخن بزرگان
بهتر اسـت ثروتمند زندگی کنیم

تا این کـه ثروتمند بمیریم

علمى

آگهی

جانسون

به گزارش آنا از ساینس الرت، نتایج یک مطالعه جدید حاکی از آن است که 
این  به پستانداران دارند.  اختاپوس ها در مقابل احساس درد واکنش مشابهی 
نخستین باری است شواهد مستندی از وجود احساس درد در بی مهرگان پیدا 
شده است. تجربه درد به مراتب فراتر از یک بازتاب ساده به محرک های مضر 
است، درد حالت عاطفی پیچیده ای است که منجر به پریشانی یا رنج می شود.

مهره داران می توانند هر دو جنبه فیزیکی و عاطفی درد را تجربه کنند با این 
حال تاکنون مشخص نبود که بی مهرگان که سیستم عصبی ساده تری دارند، 
توانایی مشابهی دارند یا خیر. اختاپوس یا هشت پا پیچیده ترین جانور بی مهره 

به شمار می رود اما تحقیقات کمی روی این حیوان و توانایی تجربه درد آنها 
انجام شده است.

که  می دهد  نشان  در سن فرانسیسکو  محققان  از  پژوهش گروهی  نتایج  حال 
را  فیزیکی  و  عاطفی  درد  تجربه  توانایی  پستانداران  مانند  نیز  اختاپوس ها 

دارند. در این مطالعه رفتارها و فعالیت های عصبی خودبه خودی اختاپوس ها به 
صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های جدید حاکی از آن است که 
این جانوران در مواجهه با درد؛ حاالت عاطفی منفی را تجربه می کنند. باوجود 
رفتارها مشابه خصوصیات رفتار پستانداران در مواجهه با درد است.این که سیستم عصبی اختاپوس ها تفاوت های بسیاری با مهره داران دارد اما این 

آگهی حصر وراثت 
آقای محمد امین رحماندوست به شماره ملی 2372094858 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
4/99/997 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان افروز نیک دل به شماره ملی 2371802158 در تاریخ 98/5/20 در اقامتگاه 

دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1-محمدکریم رحماندوست فرزند عبدالرضا به شماره ملی 5479789546 همسرمتوفی 
2-محمد امین رحماندوست فرزند محمدکریم به شماره ملی 2372094858 پسر متوفی 

3-محمد رحیم رحماندوست فرزند محمدکریم به شماره ملی 2372514822 پسر متوفی 
4-اعظم رحماندوست فرزند محمدکریم به شماره ملی 2371969648 دختر متوفی 

5-لیال رحماندوست فرزند محمدکریم به شماره ملی 2370481171 دختر متوفی 
6-مریم رحماندوست فرزند محمدکریم به شماره ملی 2360059491 دختر متوفی 

7-فاطمه رحماندوست فرزند محمدکریم به شماره ملی 2360434616 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
35452/193708                    966م الف 

علی اصغر زمانی بخش – رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کازرون 

آگهی حصر وراثت 
خانم ماهرخ نوروزی فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه 2372 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان شمسی حیدری فرزند ابوالفتح بشناسنامه شماره 1971 در تاریخ 1388/08/09 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-ماهرخ نوروزی فرزند چراغعلی شماره شناسنامه: 2372 نسبت با متوفی : فرزند

2-علی نوروزی فرزند چراغعلی شماره شناسنامه :2801 نسبت با متوفی :فرزند 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیراین صورت گواهی صادر خواهد شد.
35453/193709               973 م الف 

شورای حل اختالف کنار تخته 

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 7 فارس شهرستان کازرون 
چون آقای هدایت اله بیعان فرزند مندنی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 62 کازرون تنظیم 
گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک باب مغازه پالک 2088/11 واقع در قطعه 
1 بخش 7 فارس کازرون که به موجب انتقال قطعی به شماره 47976 -1387/02/30 دفترخانه 116 کازرون در سهم 
مالکیت وی قرارگرفته و در دفتر 100 صفحه 28 ذیل ثبت 1727 بنام آقای هدایت اهلل بیعان ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی 0590745 ب 85 صادر گردید که سند مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسیده و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.                  35451/193712            970 م الف 
داود انصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

اطالعیه اعالن عمومی عوارض و بهای خدمات شهرداری خوزی
بدینوسیله به اعالن عموم شهروندان و ذینفعان محترم شهر خوزی می رساند که در راستای اجرای 74 و بند 26 ماده 55 
قانون شهرداری ها و بندهای 9، 16 و 26 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور 
و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصالحات بعدی آن و مستند به ماده 30 آئین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها، 
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری خوزی که در جلسه  شماره 114 مورخه 1399/10/29 شورای اسالمی شهر 
خوزی تصویب و با تایید هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان مهر موضوع ماده 90 قانون شوراها به شماره 
99/1911/99 مورخه 99/11/6 و ابالغیه شماره 99ص/56/10/39759 مورخه 99/11/12 استاندار محترم فارس جهت 
اجرا از سال 1400 تایید گردیده، برای اطالع عموم و دینفعان، منشر و اعالن عمومی می گردد. شایان ذکر است شرح 
کامل تعرفه عوارض و بهای خدمات و آئین نامه های پیوست، در سایت www.khoozi.ir و در تابلو اعالنات و واحد 

درآمد شهرداری موجود و قابل مشاهده است.                1109187                   35458               12607 م الف
عباس طاهری – شهردار خوزی 

آگهی حصر وراثت 
دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه 4/99/1012  دادخواست  به شرح  ملی 0081293666  به شماره  ده مالئی  امین  آقای محمد 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی ده مالئی فرزند محمد امین به شماره ملی 5329561310 متولد 1310/07/01 در تاریخ 

1395/09/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-نصرت آذری فرزند سلیم ش.ملی 3539601066 متولد 1329/12/22 صادره از حوزه گناوه زوجه متوفی 

2-محمد امین ده مالئی فرزند علی ش.ملی 0081293666 متولد 1364/11/05 صادره از حوزه تهران پسر متوفی 
3-نسترن ده مالئی فرزند علی ش.ملی 1829095676 متولد 1353/11/02 صادره از حوزه خرمشهر دختر متوفی 

4-رضوان ده مالئی فرزند علی ش.ملی 1829448579 متولد 1356/06/29 صادره از حوزه خرمشهر دختر متوفی 
5-رفعت ده مالئی فرزند علی ش.ملی 1827940379 متولد 1357/11/19 صادره از حوزه خرمشهر دختر متوفی 

6-نزهت ده مالئی فرزند علی ش.ملی 0372136241 متولد 1361/11/19 صادره از حوزه قم دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.              35454/193710                                 971 م الف 

علی اصغر زمانی بخش – رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کازرون 

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سیف آباد سبز شرکت سهامی 
استناد  به   10530098884 ملی  شناسه  و   571 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای 
طالب شفیعی به شماره ملی 2370774861خانم طاهره شفیعی به شماره 
به شماره ملی 2360663399  ملی2370781440 آقای رزیتا شفیعی 
مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 - آقای مهدی شهابی فرد به شماره 
شماره  قاسمی  محسن  آقای  اصلی  بازرس  سمت  ملی2372195212به 
سال  مدت یک  برای  البدل  علی  بازرس  ملی 2372196545به سمت 
مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی 

های شرکت انتخاب شد .  1109144                              35457
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهمین آقایان1-حمید بهار آزادی 2-سهراب پناهی 
فرزند حسین 3- مظفر برهمند به اتهام سرقت مقرون به آزار از 
طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه 
بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسر نگردیده، بدینوسیله 
دادرسی کیفری مصوب سال  آئین  قانون  ماده 174  اجرای  در 
از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب   1392
انتسابی  اتهام  از  دفاع  و  پاسخگویی  منظور  به  این آگهی  انتشار 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کازرون حاضر 
گردد. در این صورت دادیار شعبه پس از انقضاء مهلت مقرر به 

موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
35455/193711                       972 م الف 

عبدالخالق رنجبر- بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی
و انقالب کازرون 

شرکت توسعه فرهنگ و عمران کازرون 
کازرون  عمران  و  فرهنگ  توسعه  شرکت  سهامداران  کلیه  اطالع  به 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 18271 میرساند:
جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده راس ساعت 9 
صبح و جلسه هیات مدیره ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1399/12/24 
در محل دفتر شرکت برگزار میشود، لذا از کلیه صاحبان سهام دعوت 

بعمل می آید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به شرح زیر است:

1-تعیین تکلیف روند ادامه و ماترک شرکت بعد از آتش سوزی 
از  شده  خارج  سوخته  نیمه  و  سوخته  دستگاههای  تکلیف  2-تعیین 

کارخانه جهت اجرای تعهدات شرکت 
3-انتخاب اعضا هیات مدیره 4-انتخاب بازرسان 5- تصویب ترازنامه 

منتهی به سال 98
دستور جلسه هیات مدیره:

1-تعیین سمت اعضا هیات مدیره 2- دارندگان حق امضا 
35450/193707

از طرف هیات مدیره 

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سیف آباد سبز شرکت سهامی 
استناد  به   10530098884 ملی  شناسه  و   571 ثبت  شماره  به  خاص 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/11/19 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
سمت  به   2370774861 ملی  شماره  به  شفیعی  طالب  آقای  1ـ   : شد 
رئیس هیئت مدیره - مدیر عامل 2ـ آقای طاهره شفیعی به شماره ملی 
2370781440 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ خانم رزیتا شفیعی 
به شمارملی2360663399 به سمت عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد 
 ، بروات   ، سفته   ، چک  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء طالب شفیعی یا طاهره شفیعی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء 

هر کدام از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد .
35456                           1109143

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی مفقودی
دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی حقوق به نام خانم فاطمه اسد زاده فرزند علی به شماره شناسنامه 276 صادره از کازرون 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.                               35310/193613

IR030100004001133404025447

IR710100004101133430232891

شرکت گاز استان فارس
) سهامي خاص (

چاپ آگهي  مناقصه عمومي شماره  99/100) يك مرحله اي (
مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس                                                       موضوع مناقصه: عملیات امداد و کنتورخوانی و وصول مطالبات  

1-شرح مختصر كار و محل اجرای پروژه : عملیات امداد و کنترل توزیع عملیات گاز و کنتور خوانی و وصول مطالبات در سطح شهرستان های شرق استان شامل: 
فسا، استهبان، نی ریز، داراب، زرین دشت، سروستان، خرامه، کوار، بختگان در سال 1400-1399

2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 
مبلــــغ تضمیـــن حداقل به مبلغ-4/000/000/000  ریال می باشد كه باید توسط پیشنهاد دهنده به یكی از صورتهای ذیل اقدام گردد.                  

الف( ضمانت نامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا سه ماه از 
تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.

ب( واریز وجه به شماره حساب شبا )                                                         ( با اخذ تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس
ج( سایرضمانت نامه های موضوع بندهای )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4(آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 

مصوب هیات وزیران
3- زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 99/12/17  لغایت 99/12/20 )از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت،  حداکثر تا ساعت 19:00(

استان فارس و سامانه  تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/10 دبیرخانه واحد حراست شركت گاز  پیشنهادات: حداكثر  4- مهلت و محل تحویل 
تدارکات الکترونیک دولت

توجه: طبق شیوه نامه شماره 311578- 28/1 مورخ 93/7/5 وزارت نفت، مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد، تا  
قبل از شروع گشایش پاکت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر برای یك بار قابل تمدید می باشد.
6- تاریخ، ساعت و محل گشایش پاكات: روز چهارشنبه  مورخ 1400/01/25  ساعت  10:00  ساختمان مركزی شركت گاز استان فارس - بلوار استقالل – نبش 

خیابان باغ حوض – طبقه ششم – سالن كنفرانس
7- شرایط مناقصه گر    •داشتن شخصیت حقوقی و گواهی صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی     •داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار

•داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه  )-/ 79/636/593/189  ریال(
•داشتن تجهیزات الزم، تخصص و توانایی فنی و مالی انجام كار مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران

•ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد براساس بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی.
8- اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه:    1-8- ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.ir و دریافت توکن

واریز شناسه   ایران،   اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانك    4001133404025447 شماره  حساب  به  ریال    400  ،000/- مبلغ  به   واریزی   انجام   -8-2 
 )306133458292740838300000000501(   و  شماره شبا                                                            از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

-شركتهای واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پیشنهادات 
مناقصه گرانی كه حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی كیفی كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد )حداقل سه مناقصه گر(. اطالعات درج آگهی 
در وب سایت شركت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می 

باشد.  شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 - شماره تماس شرکت گاز استان فارس  071-38209443-9
تاریخ درج آگهی نوبت اول:  99/12/17                                تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 99/12/18                     1099973                      35441

روابط عمومی شركت گاز استان فارس

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی 
شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : 2099005669000113

نوع فراخوان: ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه 5 در رشته 

آب عملیات کارهای باقی مانده تصفیه خانه فاضالب کازرون اقدام نماید.
 www.setdadiran.ir 1(محل پروژه: کازرون            2(مدت اجراء پروژه : 7 ماه         3(محل اخذ اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

4(برآورد اولیه: 84/752/883/909 ریال       5-تاریخ نهایی اخذ اسناد:99/12/23                     6(تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 1400/01/16
7(تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی: 1400/01/17 و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج :1400/01/18

8(به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پرداخت  شناسه  به  ملت  بانک  به حساب 1528936404  اسناد 2/000/000)ریال(  ریال     10(قیمت  مناقصه 4/238/000/000  در  تضمین شرکت  9(مبلغ 

240008037112 نام شرکت آب و فاضالب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
11(اعتبارات طرح از محل اعتبارات ویژه استانی به شماره طرح 1503002139 که از طریق اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشارکت و غیره پرداخت میگردد می 
باشد.        12(نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی ) شرکت در فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس )سه ماه اعتبار (

13(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
14(این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده 
) مناقصه گر( در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند، کلیه پاکات عالوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ 

تغییری می بایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب فارس گردد.
-وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir  می باشد.         تاریخ آگهی نوبت اول : 99/12/13 و نوبت دوم : 99/12/18

1103119                 35407                12502 م الف 
شرکت آبفا استان فارس 


