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که  دریافته اند  خود  جدید  بررسی  در  آگوستا"  "دانشگاه  پژوهشگران 
نوعی باکتری ساکن در خاک می تواند افرادی را که پیوند کلیه انجام 

داده اند، به بیماری مبتال کند.
آگوستا،  دانشگاه  رسمی  وب سایت  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
آب  و  خاک  در  که  است  باکتری  نوعی   ،)Nocardia("نوکاردیا"
وجود دارد و به ندرت باعث بروز بیماری می شود اما پژوهش  جدیدی 
را پشت سر  پیوند کلیه  افرادی که  در  نوکاردیا  به  ابتال  مورد  که در 
از  ناشی  بیماری  بروز  که  می دهد  نشان  است،  شده  انجام  گذاشته اند، 
نوکاردیا، به سینه پهلو و آبسه مغزی منجر می شود و به پزشکان هشدار 

می دهد که در این زمینه مراقب باشند.
این گروه  اعضای  از  دانشگاه آگوستاو  پژوهشگر  بائر،  استفانی  دکتر 
نامیده می شود زیرا  نوکاردیا، یک عامل فرصت طلب  پژوهشی گفت: 
ایمنی  واکنش های  که  افرادی  اما  نمی کند  بیمار  را  انسان ها  بیشتر 
ضعیفی دارند، مانند افرادی که پیوند عضو یا درمان سرطان را پشت سر 

گذاشته اند، نسبت به آن آسیب پذیرتر هستند.
دکتر سندیپ پاداال از پژوهشگران این پروژه گفت: بیمارانی که پیوند 
اگرچه  انواع عفونت ها هستند.  به  ابتال  داشته اند، در معرض خطر  کلیه 
اما  تنظیم می شود  اغلب  ایمنی  داروهای سرکوب کننده  انتخاب  و  دوز 
برخی از ترکیبات این داروها که از حمله سیستم ایمنی به کلیه پیوند 
زده شده پیشگیری می کنند، باید تا زمانی که عضو پیوندی وجود دارد، 
مصرف شوند. هرچه مدت مصرف این داروها طوالنی تر باشد، خطر ابتال 

افزایش می یابد.
ابتالی  خطر  بر  آسیب پذیری  تأثیر  نحوه  بررسی  برای  پژوهشگران 
"سامانه  به  موسوم  داده ها  ملی  پایگاه  یک  از  نوکاردیا،  به  بیماران 
را  اطالعاتی  که  کردند  استفاده   )USRDS("آمریکا کلیوی  داده های 
در مورد بیماری های کلیوی جمع آوری، تحلیل و منتشر می کند. آنها با 
کمک این مجموعه، داده های مربوط به ۲۰۳۲۳۳ گیرنده پیوند کلیه بین 

سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ را مورد بررسی قرار دادند.
"نوکاردیوز"  به  مبتال  بیماران  جستجوی  در  پژوهشگران 

خطرساز  عوامل  و  عفونت  از  پس  کلیه  نارسایی   ،)Nocardiosis(
داده  تشخیص  نوکاردیا  به  مبتال  بیمار،   ۶۵۷ که  دریافتند  آنها  بودند. 

شده اند.
باال، داشتن آبسه مغزی و مصرف یک داروی خاص  بائر گفت: سن 
منجر  بیماران  این  پیوند در  افزایش خطر رد  به  ایمنی،  سرکوب کننده 
داشتند  پیوند  رد  سابقه  بودند،  مسن تر  یا  ساله   ۶۵ مبتال،  بود.افراد  شده 
و بیشتر آنها کلیه خود را از اهداکننده مرده دریافت کرده بودند. در 
سال ۲۰۲۰، تعداد اهداکنندگان مرده ۳۳۳۱۰ نفر و تعداد اهداکنندگان 
داروهای  با  مبتال،  افراد  پژوهشگران،  گفته  بود.به  نفر   ۵۷۲۶ زنده 
و   )Cyclosporine("سیکلوسپورین" مانند  ایمنی  سرکوب کننده 
"تاکرولیموس")Tacrolimus( درمان شده بودند. افرادی که با داروی 
که   )Anti-thymocyte globulin("گلوبولین "آنتی تیموسیت 
افرادی  و  بودند  درمان شده  را کاهش می دهد،  تی  عملکرد سلول های 
که در نتیجه ابتال به نوکاردیا به آبسه مغزی مبتال شده بودند، بیشتر در 
پیوندی قرار داشتند.تقریبا ۴۳ درصد  اندام  افتادن  از کار  معرض خطر 
تجربه  را  زده شده  پیوند  نارسایی عضو  پیوند،  بیماران گیرنده  همه  از 
به ۶۷ درصد  افزایش می یابد و  نوکاردیا  به  ابتال  با  این آمار  می کنند. 
می رسد.به گفته پژوهشگران، پروژه آنها نخستین پژوهش در آمریکا 
نوکاردیا  به  مبتال  بیماران  در  را  پیوند  نارسایی  خطر  عوامل  که  است 
بررسی می کند و یافته های جدیدی را برای تشخیص زودهنگام و درمان 

هدفمند این بیماران ارائه می دهد.

نوعی باکتری که بیماران گیرنده پیوند کلیه را شکار می کند!

اعالم  فناوری ماساچوست)MIT( که در سال ۲۰۱۷  مهندسان موسسه 
کرده بودند می خواهند چراغ ها را با گیاهان درخشان جایگزین کنند، 
و  هستند  نور  کننده  ساطع  که  شده اند  گیاهانی  تولید  به  موفق  اکنون 

می توان آنها را در کمتر از ۱۰ ثانیه شارژ کرد.
به گزارش ایرنا و به نقل از آی ای، در دسامبر ۲۰۱۷، محققان "موسسه 
گیاهان  ایجاد  برای  راهی  کردند  اعالم   )MIT("ماساچوست فناوری 
ساطع کننده نور پیدا کرده اند. آنها با جاسازی نانوذرات مخصوص در 
برگ گیاهان ترتیزک آبی یا آب تره که به آنها اجازه می دهد تقریبًا 
چهار ساعت نور بسیار کمی از خود ساطع کنند، به این مهم دست یافتند.
دانشمندان با استفاده از همان ترکیبی که موجب درخشش کرم شب تاب 

می شود، توانستند گیاهانی تولید کنند که در تاریکی بدرخشند.
توسط  حاضر  حال  در  که  را  کارهایی  می توانند  درخشان  گیاهان 
دستگاه های الکتریکی مانند المپ ها و چراغ های خیابانی انجام می شود، 

عهده دار شوند.
تیم تولید گیاهان درخشان، با هدف مهندسی کردن گیاهانی که یک روز 
بتوانند وظایف دستگاه های الکتریکی فعلی انجام دهند، پرمصرف ترین 

انرژی در جهان، یعنی روشنایی را هدف قرار داده است.
گیاهان  این  بیشتر،  بهینه سازی  با  که  بودند  امیدوار  آنها  زمان  آن  در 
روزی بتوانند آنقدر درخشان باشند که بتوانند فضای خانه یا دفتر کار را 

روشن کنند. اکنون به نظر می رسد آن روز فرا رسیده است.
نیروگاه های  این  اکنون   )MIT(ماساچوست فناوری  موسسه  مهندسان 
ساطع کننده نور خود را ارتقاء داده اند تا بتوانند توسط LED تنها در ۱۰ 
ثانیه شارژ شوند و ۱۰ برابر درخشان تر از نسل اول گیاهان درخشانی 
باشند که در سال ۲۰۱۷ ابداع شده بودند و تا چند دقیقه نیز قادر به نور 

دهی باشند. حتی می توان آنها را بارها و بارها شارژ کرد.
مایکل استرانو استاد مهندسی شیمی در MIT و نویسنده ارشد این مطالعه 
ایجاد  با ذراتی  را  نور  ما می خواستیم یک گیاه ساطع کننده  می گوید: 
کنیم که نور را جذب کنند و مقداری از آن را ذخیره کرده و به تدریج 

منتشر کند. این یک گام بزرگ در جهت روشنایی گیاهی است.

نوع گیاه  نور در هر  تولید  نانوذرات مخصوص همچنین می توانند  این 
ساطع کننده نور را افزایش دهند. آنها همچنین حاوی آنزیم "لوسیفراز" 

هستند که ماده ای است که در کرم شب تاب یافت می شود.
"لوسیفراز" آنزیمی است که باعث می شود که کرم شب تاب بدرخشد. 
اکسیداتیو  آنزیم های  کالس  برای  عمومی  اصطالح  یک  لوسیفراز 
یک  از  معموال  و  می کنند  تولید  بیولومینسنس)زیست تابی(  که  است 
"رافائل  توسط  بار  اولین  برای  نام  این  می شود.  متمایز  فوتوپروتئین 
دوبویس" استفاده شده است که به ترتیب لوسیفرین و لوسیفراز را به 
ترتیب برای سوبسترا)بستر( و آنزیم به کار برده است. هر دو کلمه از 

واژه التین لوسیفر به معنی آورنده نور مشتق شده اند.
به تولید و انتشار نور توسط موجودات زنده که در اثر واکنش های شیمیایی 
  )bioluminescence(در بدن آن ها صورت گرفته باشد، زیست تابی

گفته می شود.
 )ATP(تری فسفات آدنوزین  نام  به  ماده ای  زیست تابی ها  بیشتر  در 
واکنش دارد. در این واکنش نور فرابنفش و فروسرخ ایجاد نمی شود، 
است  ممکن  شیمیایی  واکنش  این  می شود.  تابیده  سرد  نور  فقط  بلکه 
درون یاخته یا بیرون از آن صورت بگیرد. این فرآیند نمونه ای از زمینه 
در حال ظهور "نانو بیونیک گیاهی" است که در آن محققان روش هایی 

را برای تقویت گیاهان با ویژگی های جدید توسعه می دهند.

»روشنایی گیاهی« یک گام به واقعیت نزدیک شد

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی 
به استحضار می رساند مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امیرحسین محققی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 24883 صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی صنایع پلیمر صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی شیراز به شماره سریال 2147038 مفقود گردیده است . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز خیابان قاآنی شمالی  تلفن 07132342025 ارسال نماید.               36795/194765 

آگهی مناقصه عمومی
1400-719

نوبت اول  : 20 /7 /1400طلوع                                                                                               نوبت دوم : 21 / 7 /1400نیم نگاه 
بخش  به  مناقصه عمومی  از طریق  را  نقل( حوزه خدمات شهری شهرداری شیراز  و  )راننده و حمل  دارد  خدمات عمومی شامل  نظر  در  شهرداری شیراز 

خصوصی واگذار نماید. لذا از كلیه شركتهای خدماتی دارای صالحیت  معتبر از اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعی دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل  جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز ابتدای بلوار چمران حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مراجعه نمایند.  ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 

36292085  آماده پاسخگوئی میباشد.
-مبلغ برآورد : 791/621/307/865 ریال
-مدت انجام کار : یکسال شمسی می باشد.

-هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت، پرداخت نخواهد شد.
-شرکتهایی که مجوز اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی سایر استانها را داشته باشند می بایست مجوز فعالیت در استان فارس را، از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 

فارس اخذ و همراه اسناد در پاکت ب ارائه نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهادی آنان بازگشایی نخواهد شد
با اسناد مناقصه در پاكت ) الف ( به دستگاه  باید به یكی از صورتهای مشروحه زیر همراه   -مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ 39/582/000/000 ریال است كه 

مناقصه گزار تسلیم شود. 
الف - ضمانتنامه بانكی به نفع كارفرما   ب – فیش واریز شده به حساب سپرده  700791888145  بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری

-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-جهت اخذ اسناد مناقصه ، شخصًا و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز – ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری – دبیرخانه اداره 

قراردادها مراجعه نمایند.
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز سه شنبه  تا ساعت 13 مورخ 4 /1400/8  به آدرس : دبیرخانه اداره قراردادها واقع در ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت مالی 

و اقتصادی می باشد.
-تاریخ بازگشایی پاکات  ساعت 13 روز چهارشنبه  مورخ 5 /8 /1400  در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری واقع در چهارراه خلدبرین می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادها دو ماه می باشد و پاکت ها می بایست بصورت الک و مهر شده تحویل گردد.
-کمسیون مناقصه از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری نظر خود را اعالم می نماید و در صورت لزوم با مجوز شهردار تا 10 روز دیگر قابل تمدید 

می باشد.
-آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سامانه شفافیت شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.

-بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

-کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.                        1204575                     36784
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

شركت گاز استان فارس
) سهامی خاص (

چاپ آگهی  تجدید مناقصه عمومی شماره  1400/47
) یك مرحله ای (

مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس                                                      موضوع مناقصه: نوسازی، کالیبراسیون و تعویض کنتور دیافراگمی
1-شرح مختصر كار و محل اجرای پروژه : نوسازی، کالیبراسیون و تعویض 39700 عدد کنتور دیافراگمی معیوب در سطح شرکت گاز استان فارس

2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 
مبلــــغ تضمیـــن حداقل به مبلغ-5/910/000/000  ریال می¬باشد كه بایدتوسط 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 1400/07/25  لغایت 1400/07/29  )از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت،  حداکثر تا ساعت 19:00(

4- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداكثر تا ساعت 13:00 روز دوشنبه  مورخ 1400/08/10 دبیرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه 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 شنبه  مورخ 1400/08/22  ساعت  08:00  ساختمان مركزی شركت گاز استان فارس - بلوار استقالل – نبش خیابان باغ حوض – سالن وصال
7- شرایط مناقصه گر 

•داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز یا رشته صنعت شاخه اتوماسیون صنعتی از سازمان برنامه و بودجه کشور یا پروانه بهره¬برداری در زمینه کنتورهای گاز دیافراگمی از اداره 
صنعت، معدن و تجارت                •داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار                   •داشتن  ظرفیت آزاد  معادل حداقل برآورد پروژه  )-/ 118/003/418/510   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 بر اساس 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

2-8- انجام واریزی  به  مبلغ -/000، 400 ریال  به حساب شماره 4001133404025447  بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  شناسه  واریز  )30613345829274083830000000
0501(   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 ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشنهادات مناقصه گرانی كه حداقل امتیاز 
www.  قابل قبول را در ارزیابی كیفی كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد )حداقل دو مناقصه گر(. اطالعات درج آگهی در وب سایت شركت گاز استان فارس به آدرس

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
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روابط عمومی شركت گاز استان فارس

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه 
شركت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد "عملیات برق رسانی به ایستگاه پمپاژ قیر و حفاظت کاتدی خطوط انتقال آب از سد سلمان فارسی به جهرم و 
قیر" با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی طبق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

1(محل اجرای پروژه: استان فارس- شهرستان جهرم و قیر 
2(خالصه کارهای موضوع مناقصه: خرید، حمل و نصب یک دستگاه پست کمپکت KVA 800 و احداث فونداسیون مربوط- 200 متر مسیر فشار متوسط- 200 متر مسیر 
فشار ضعیف- یک کیلومتر شبکه فشار متوسط 20 کیلوولت- خرید، حمل و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 50KVA به همراه کابل خروجی و تابلو زیرترانس- تست، 
راه اندازی، بهره برداری و رفع عیب از پست کمپکت آبگیر شناور شهرستان جهرم- بهره برداری، سرویس و نگهداری از ایستگاه پست 66 کیلوولت به 20 کیلوولت واقع 
در سه راهی سیمکان جهرم- سرویس، نگهداری و رفع عیب از حدود 40 کیلومتر شبکه فشار متوسط مربوط به طرح آبرسانی به جهرم- تهیه و اجرای حفاظت کاتدیک 

خطوط لوله انتقال آب از سد سلمان فارسی به شهرستان جهرم و قیر به طول تقریبی 56 کیلومتر.
3(اعتبار پروژه از محل طرح "آبرسانی به جهرم و بخش هایی از الرستان" به شماره طبقه¬بندی 1307002032 تامین گردیده است. قرارداد فاقد پیش پرداخت بوده و 

سایر پرداخت ها تابع ضوابط ابالغی دولت و از طریق اوراق مالی می-باشد.
4(برآورد پایه عملیات موضوع مناقصه حدودا مبلغ 86،508 میلیون ریال بر اساس فهارس بهاء پایه سال 1400 و استعالم قیمت خرید تجهیزات در سه ماهه دوم سال 

1400 می باشد. 
5(مدت اجرای پروژه 3 ماه می باشد.

6(مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 4،326 میلیون ریال است كه می بایست طبق شرایط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه و در پاکت "الف" پیشنهاد ارائه گردد.
7(پیمانکاران دارای گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو و داشتن سوابق اجرایی معتبر واجد شرایط شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه می باشند.

8(حداقل نمره ارزیابی کیفی قابل قبول جهت گشایش پاکات مناقصه، امتیاز 65 می باشد. توضیحات بیشتر به همراه ضوابط ارزیابی کیفی در اسناد ارزیابی کیفی آورده 
شده است.

9(دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 لغایت ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/07/24 صرفًا از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.Setadiran.ir و با پرداخت هزینه  1،000،000 ریال امکان پذیر می باشد.

10(آخرین مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی پاکت )الف( پیشنهاد به مناقصه گزار )با 
رعایت موارد مندرج در اسناد(، ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/08/09 می باشد.

11(محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت )الف( پیشنهاد، آدرس: شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس، مدیریت قراردادها اتاق 362 می باشد.
الزامی است(، در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ  نامه  باشند )همراه داشتن معرفی  به حضور  نمایندگان مناقصه گرانی که مایل  با حضور  12( جلسه مناقصه 

1400/08/12 برگزار خواهد شد. تنها پاکات پیشنهاد مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی حایز امتیاز الزم شده باشند، گشوده خواهد شد.
13( هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

14( در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : شیراز- بلوار ارم مکاتبه نمایند و یا با شماره 
تلفن 07132250702 تماس حاصل نمایند.

15( وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.FRRW.IR و IETS.MPORG.IR و WWW.SETADIRAN.IR  می باشد.  
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