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گرفتاری این دنیا در اینست که نادان از کار خود اطمینان دارد 

و دانا از کار خود مطمئن نیست

آگهی

گوناگون

برتراند راسل

آمینو  روی  مطالعه  و  جدید  آزمایش  یک  با  است  ممکن  دانشمندان 
اسیدها ممکن است حلقه گمشده چگونگی پیدایش حیات از عدم را بر 

روی زمین کشف کنند.
"هیروشیما"  دانشگاه  دانشمندان  آی ای،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
در ژاپن معتقدند که ممکن است یکی از قدیمی ترین و ماندگارترین 
رازهای علمی را حل کرده باشند و به این سوال که چگونه چرخه حیات 
از مواد غیر زنده در دوره اولیه توسعه زمین به وجود آمده است، پاسخ 

دهند.
 Nature Communications مجله  در  که  جدیدی  مقاله  در 
اولیه  سلول های  چگونه  که  دادند  توضیح  محققان  است،  شده  منتشر 
آنها  کرده اند.  ایجاد  آزمایشگاه  در  را  خود-تکثیر  پروتوسلول های  یا 
معتقدند که این کار به فرضیه تکامل شیمیایی که برای اولین بار در دهه 

۱۹۲۰ مطرح شد، اعتبار می بخشد.
با  ابتدا  حیات  که  داد  توضیح  مطالعه  این  سرپرست  ماتسو  مونیوکی 
تشکیل ماکرومولکول ها از مولکول های کوچک ساده ایجاد شده و این 
مولکول های درشت، مجموعه های مولکولی را تشکیل دادند که توانستند 

تکثیر شوند.
محققان دانشگاه هیروشیما به طور خاص برای بررسی منشأ مجموعه های 
کردند،  تحقیق  می شوند،  تکثیر  مولکول های کوچک  از  که  مولکولی 
زیرا این موضوع از زمان طرح فرضیه تکامل شیمیایی به صورت یک 
"حلقه  را  آنها  خود  مطبوعاتی  بیانیه  در  "ماتسو"  است.  مانده  باقی  راز 

مفقوده شیمی و بیولوژی در پیدایش حیات" می نامد.
در  را  تکثیر  قابل  سلول های  این  داشتند  قصد  خود  مطالعه  در  محققان 
از  جدید  کوچک  مولکول  یک  آنها  ابتدا  کنند.  بازسازی  آزمایشگاه 
مشتقات اسید آمینه ایجاد کردند که خود را به سلول های اولیه تبدیل 

می کرد. سپس این ترکیب برای مشاهده طی یک دوره زمانی معین، به 
آبی با دمای اتاق و فشار معمولی جوی اضافه شد.

و  شده  مرتب  پپتیدها  به صورت  مولکول ها  این  که  دریافتند  محققان 
افزودن  با  دانشمندان  می دهند.  تشکیل  را  قطراتی  خود  به  خود  سپس 
این قطرات در فرآیندی که  بیشتر مشاهده کردند که  اسیدهای آمینه 
و  شده  بزرگ  است،  بیولوژیکی  سلول های  مثل  تولید  با  مقایسه  قابل 

سپس تقسیم می شوند.
ماتسو می گوید: با ساختن این قطرات پپتیدی که با تغذیه از مشتقات 
اسید آمینه جدید تکثیر می شوند، ما به طور تجربی رمز و راز دیرینه 

پیدایش حیات بر روی زمین را روشن کرده ایم.
وی افزود: نتایج ما نشان می دهد که این قطرات به اجزای مولکولی قابل 
تغییر و تکامل تبدیل شده اند و یکی از آنها تبدیل به جد مشترک همه 

ما انسان ها شده است.
عالوه بر این، در طول این آزمایش، برخی از قطرات همچنین نوکلئیک 
اسیدها را که اطالعات ژنتیکی را حمل می کنند، تشکیل دادند. به گفته 
محققان این قطرات در برابر محرک های خارجی نیز مقاومت بیشتری 

داشتند و احتمال زنده ماندن آنها بیشتر بود.

کشف احتمالی حلقه گمشده زندگی با یک آزمایش جدید

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت فن آوران کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10530101125 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه مورخ 1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمدرضا گل آقائی به شماره ملی 
2371938890 – آقای فرید پویان به شماره ملی 0943367085 -آقای وحید پویان به شماره ملی 2371999733 برای مدت دو سال انتخاب - خانم 
طاهره رستمیان به شماره ملی 2372008323 به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد پیروز به شماره ملی 2372049526 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.              1201816                           36741
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311241002772 مورخ 1400/06/14 موضوع پرونده کالسه شماره 1399114411241000343 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 5 تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رسول فرجامی نژاد به شناسنامه شماره 1001 کدملی 2297357958 صادره شیراز فرزند صفر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
264/55 مترمربع به پالک 12884 فرعی از 2139 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 38 فرعی از 2139 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبت 
ملک شیراز- ناحیه 5 خریداری ازمالک رسمی جیران همتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود که در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27                                                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11

36653/194655                   3548 م الف 
محسن مرتضوی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تاسیس موسسه
تاسیس موسسه غیر تجاری باشگاه ورزشی ستاره جنوب ایل مزیدی فسا درتاریخ 1400/04/29 به شماره ثبت 14 به شناسه ملی 14010174055 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. نام : باشگاه ورزشی ستاره جنوب ایل مزیدی فسا موسسه غیر 
تجاری موضوع فعالیت :کلیه فعالیتهای ورزشی درزمینه فوتبال ،فوتسال ،والیبال ،هندبال ،کاراته و کشتی ،ووشو،تکواندو، سپک تاکرا،فوتوالی ،بسکتبال 
،فوتبال ساحلی بدنسازی ایروبیک ،ژیمناستیک تمامی فعالیتهای فوق جهت آقایان و بانوان میباشد وشرکت در مسابقات شهرستان ،استانی و کشوری با 
رعایت قوانین جاری کشورایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان فسا ، بخش شیبکوه ، دهستان میان ده ، روستا بیدزرد، محله بیدزرد ، کوچه 
آالله ، کوچه مسجد ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7468136144 سرمایه شخصیت حقوقی 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای اسداله انصاری به شماره ملی 2572079372 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقای اشکان بهادر به شماره ملی 6730007761 دارنده 
200000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی صادقی مزیدی به شماره ملی 6730012528 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مدیران آقای اسداله انصاری به 
شماره ملی 2572079372 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اشکان بهادر به شماره ملی 
6730007761 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی صادقی مزیدی 
به شماره ملی 6730012528 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رییس 
هیات مدیره یا مدیر عامل و یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های موسسه 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.                 1201811                   36740
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیبکوه 

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت فن آوران کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10530101125 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
ملی  به شماره  آقائی  احمدرضا گل  آقای  تعیین گردیدند:  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  اتخاذ شد: - سمت  ذیل  مورخ 1400/06/06 تصمیمات 
2371938890 به سمت رئیس هیئت مدیره – مدیر عامل و آقای فرید پویان به شماره ملی 0943367085 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
وحید پویان به شمارملی 2371999733 سمت عضو هیئت مدیره. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضاء هر سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر سه نفر اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.                                 1201817                         36742
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی فراخوان مزایده حراج حضوری
1400-673

نوبت اول   1400/07/10 شیرازنوین                                                                                       نوبت دوم  1400/07/11 طلوع
شهرداری منطقه یک شیراز ، درنظر دارد اجاره مکان مشروحه ذیل را  از طریق  مزایده حضوری )حراج( و با انعقاد قرارداد اداری اجاره بدون اخذ سرقفلی به اشخاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط قانونی نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی نباشد ؛ که از سوی کمیسیون حراج شهرداری 
بعنوان برنده مزایده اعالم  میشود ) پیشنهاد دهنده ای که دارای تمامی شرایط مزایده و باالترین قیمت پیشنهادی بوده باشد(، واگذار نماید . متقاضیان میتوانند برای 
شرکت در این مزایده در صورت داشتن شرایط با همراه داشتن مدرک شناسایی خود و فیش نقدی و  یا ضمانت نامه بانکی )صرفا بنام شرکت کننده( در جلسه کمیسیون 

حراج که بدین مناسبت درتاریخ و محل اعالم شده ذیل تشکیل میگردد ،  شخصا" یا نماینده قانونی وی حضور بهم رساند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده حراج مدت قراردادغرفه یا محل مورد مزایده ردیف
) ریال (

 واگذاری غرفه فروش تنقالت و دستگاه کپی به مساحت 12 متر مربع واقع در ساختمان اداری1
منطقه یک

50/000/000یک سال شمسی

- متقاضی میبایست قبل از ارائه پیشنهاد ، محل کار را رویت و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد .
- مورد اجاره صرفًا جهت بهره برداری برای مورد ذکر شده در آگهی  به برنده مزایده  واگذار میگردد و لذا حق هرگونه تغییر کاربری دیگر در طی مدت پیمان برای 

وی وجود نخواهد داشت .
قراردادها  واحد  یک  منطقه  خلدبرین-شهرداری  پارک  جنب   ، خلدبرین  راه  چهار  شیراز-  آدرس  به  نماینده  معرفی  ازطریق  یا  و  شخصا  حراج،  اسناد  اخذ  جهت   -
مراجعه نمایند.      -  مبلغ سپرده شرکت در مزایده حراج به شرح مندرج در جدول فوق الذکر بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا واریز نقدی بحساب 
1002386018 شهرداری منطقه یک نزد بانک شهر شعبه مالصدرا بال مانع است. الزم به ذکر است که تحت هیچ شرایطی چک تضمینی، چک شخصی و وجه نقد جهت 
شرکت در مزایده مورد قبول نمی باشد .      - زمان برگزاری جلسه کمیسیون حراج مزایده ساعت 13 روز یکشنبه  مورخ 1400/07/25 درسالن جلسات شهرداری منطقه 
هفت واقع در بلوار فرصت شیرازی جنب آتش نشانی خواهد بود.   - برنده مزایده موظف می باشند از تاریخ ابالغ به مدت هفت روز ) کاری ( نسبت به واریز 10% کل 
پیمان بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ، پرداخت مال االجاره 2 ) دو (  ماه آخر قرارداد و همچنین انعقاد قرارداد اقدام نمایند و در غیر این صورت بمنزله انصراف تلقی 
و شهرداری پس از ختم مدت قانونی راسًا نسبت به ضبط سپرده اقدام و مزایده را تجدید خواهد نمود و برنده مزایده در این خصوص حق هرگونه ادعایی را از خود سلب 
و ساقط می نماید.      - پس از انعقاد قرارداد در صورت نقض هر یک از شروط پیمان توسط مستاجر ، پیمان یک طرفه از سوی شهرداری قابل فسخ و سپرده حسن انجام 

تعهدات و وجه نقد واریزی جهت دو ماه آخر قرارداد ضبط می گردد و مستاجر در این خصوص حق هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.
- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، آب، برق،گاز و هرگونه عوارض قانونی قرارداد )مزایده مذکور( به عهده برنده حراج می باشد.

- متقاضیان تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/07/24 نسبت به واریز و ارائه سپرده شرکت در حراج اقدام نمایند، در غیر اینصورت به سپرده های بعد از زمان مقرر 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.                - نحوه پرداخت مبلغ اجاره: در اسناد حراج قید گردیده است.

-ارائه کارت شناسایی و اسناد ممهور به مهر و امضاء اشخاص حقوقی و امضاء و اثر انگشت اشخاص حقیقی در روز حراج الزامی می باشد. 
- در صورت تغییر زمان مزایده مراتب از طریق همین جراید در یک نوبت همزمان به اطالع خواهد رسید.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده حراج میباشد.     - شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است  که در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
- آگهی فوق از طریق سامانه شفافیت شهرداری شیراز قابل مشاهده است .     - سایرشرایط در اسناد مزایده حراج به متقاضیان ارائه خواهد شد. 

- درصورت نیاز به اطالعات بیشتر ، شماره تلفن  36476064-071 آماده پاسخگویی می باشد.          1201203                                   36744
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

برگزاری مراسم معارفه استاندارجدید فارس )دکتر محمدهادی ایمانیه( 
در  او  والیتمداری  منش  و  جهادی  روحیه  از  وی  برخورداری  بواسطه 
ملی  مسئوالن  ازسوی  که  درهرزمانی  السالم  علیه  مطهرشاهچراغ  حرم 
باب  فتح  گردد،  مقرر  واستانی  محلی  مقامات  و  کشور  وزارت  بویژه 
خواهد  علیهم السالم  اهل بیت  حرم  درشیرازسومین  وحسنه  نیکو  وسنتی 
بود تا منبعد هریک ازمدیران ارشد فارس و شیراز که قصد و نیتشان 
واقعاخدمت خالصانه وبی منت به مردم فارس باشد با استعانت گرفتن 
امامزادگان الزم  قدسی  انفاس  از  متعال و کمک گرفتن  از پروردگار 
موسی  میراحمدبن  آقاسید  االعاظم  سیدالسادات  بویژه حضرت  التکریم 
الکاظم علیه السالم وجهه همت خودرا برتوسعه و ترویج فرهنگ دینی 
وانقالبی در استان فارس که به تعبیرمقام معظم رهبری "فارس استان درقله 
است" بپردازند. یکی ازابعادو جنبه های استان در قله بودن فارس وجود 
همین اماکن متبرکه وضراریح مطهره ومنوره وشخصیتهای ارزشمندی 
استانداروالیتمدارفارس  گشته اند.  مدفون  پاک  خاک  دراین  که  است 
می باید ازبارگاه رفیع امین والیت )سیدمیراحمدبن موسی( عهدوپیمان 
خودرابابهره  کار  ببنددوشروع  فارس  و  شیراز  مردم  به  خدمت  راسخ 
مهر،  درسرزمین  )ص(  خدا  رسول  فرزندان  شریف  ازوجود  گرفتن 
که  مکانی  کلیدبزند.  )شیراز(  وداراالولیا  دارلعلم  معرفت،  و  ادب 
نفس  که  فضایی  و  درآنجاآرمیده  شریفش  ازخاندان  وخوبانی  پدروی 
است.  ومتعالی  مغتنم  فرصتی  آن  در  بیتوته  و  غنیمت  درآن  کشیدن 
حضورمردم و مدیران دراین حرم هاوآستانهای متبرک می تواند برکات 
مسافران،  برای  وهم  وفارسیان  شیرازیان  برای  هم  فراوانی  وثمرات 

زائران ومجاوران آنها داشته باشد. شایداجرای برنامه های تودیع ومعارفه 
استانداران، شهرداران، فرمانداران وسایرمدیران ومسئوالن ارشدو میانی 
فارس درمکانهایی مثل حرم مطهر شاهچراغ باعث تألیف قلوب مومنان 
وتوجه بیشتر آنان به عمران وابادانی چنین فضاها ورفع مشکالتی ازاین 
برنامه  )اجرای  اقدامات  امورو  اینگونه  قطعًا  شود.  ومیراثی  دینی  ابنیه 
تاثیرپذیرفتن  و...در حرمین شریف شیراز( موجبات  استانداران  معارفه 
بهتر و بیشتر مردم به مهمترین جنبه های دین ومذهب که کارکردهای 
و  آورد  می  فراهم  را  آنهاست  از  یکی  هم  شریف  حرمین  اجتماعی 
عالیه شیراز، سومین حرم  اهداف  تحقق  راستای  نو در  اقدامی  می تواند 
اهل بیت علیهم السالم وفارس شیرازه فرهنگ وتمدن ایران اسالمی باشد.

پیشنهاد معارفه استاندارجدید فارس درصحن و سرای 
حرم شاهچراغ )ع(

سید محی الدین حسینی ارسنجانی


