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صفحه سخن بزرگان
موفق کسی است که اگر دیگری هم مراقب او نباشد، 

در اعمال و در رفتار و در کار خود دقت کند

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک می پـذیـرد  
071 - 32344772        

علمى

موریس راول

آگهی

مطالعه  در  سوییس  لوزان"  فدرال  پلی تکنیک  "اکول  دانشگاه  محققان 
اخیرشان دریافته اند بدن انسان در مکان های بسته که هوا حاوی ازون 
 nanocluster(است، می تواند یک منبع انتشار آئروسل نانو خوشه ای

aerosol( باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، اثرات مخرب آلودگی 
هوا عمدتا ناشی از ذرات ریز معلق در هوا است که آنها نیز از ترافیک 
و نیروگاه های زغال سنگ یا از طریق واکنش های شیمیایی با ترکیبات 
موجود در جو تولید می شوند.در محیط های بسته مانند محیط داخل یک 
ساختمان، کوچک ترین ذرات)که به اصطالح آئروسل های نانوخوشه ای 
نامیده می شوند( می توانند از پخت و پز، سوختن شمع ها، پرینت سه بعدی 
هر  بیایند.  وجود  به   )ozone(ازون معرض  در  انسان  گرفتن  قرار  و 
با چربی پوست ما واکنش داده  با ازون برخورد می کنیم  زمان که ما 
بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  می کند.طبق  ایجاد  نانویی  ذرات  و 
سراسر  در  نفر  میلیون  عامل مرگ زودرس هفت  ساالنه  هوا  آلودگی 
جهان است و این میزان مرگ و میز ناشی از آلودگی هوا تقریبا با تعداد 
مرگ افرادی که در اثر استعمال سیگار یا سوء تغذیه جان خود را از 

دست می دهند، یکسان است.این موضوع که انسان ها از طریق پوست، 
لباس و فعالیت های تنفسی )مانند سرفه، عطسه یا تنفس( ذراتی را در 
این  بودند  گفته  محققان  بود.  شده  شناخته  پیشتر  می کنند،  پخش  هوا 
ذرات معموال قطری در حدود یک میکرومتر یا بزرگتر دارند.اما در این 
مطالعه، دانشمندان یک مکانیسم ناشناخته تولید ذرات را کشف کردند. 
آنها دریافتند که این ذرات از نظر اندازه بسیار کوچکتر و در حد چند 
نانومتر هستند.ازون در غلظت های باال می تواند سمی باشد. جالب است 
بدانید هنگامی که ازون با آالینده های خاصی تماس پیدا می کند، باعث 

تشکیل آئروسل نانو خوشه ای می شود.

تاثیر ازون بر عملکرد پوست انسان

شرکت گالسکواسمیت کالین به یک درمان موفقیت آمیز برای بیماری 
ایدز رسیده است که می تواند ویروس HIV را در بدن ریشه کن کند و 

به زودی آزمایشات انسانی آن را آغاز می کند.
به گزارش ایرنا و به نقل از آی ای، بیش از ۳۸ میلیون نفر در سراسر 
انسانی که  ایمنی  نقص  یا ویروس   )HIV(اچ آی وی با ویروس  جهان 
با  حال،  این  با  می کنند.  زندگی  می شود،  ایدز  بیماری  به  ابتال  موجب 
پیشرفت های متعددی که در راه است، امیدواریم این آمار در سال های 

آینده تغییر کند.
غول  یک  که  گالکسواسمیت کالین  شرکت  بلومبرگ،  گزارش  به 
داروسازی چندملیتی بریتانیایی است، در نظر دارد تا اوایل تابستان سال 
آینده آزمایش های انسانی روش درمانی خود را برای این بیماری آغاز 
کند. این یک حرکت تغییر دهنده بازی است که می تواند میلیون ها نفر 

را از این بیماری رها کند.
کردن  بیدار  برای  را  خود  درمان  جدیدترین  آزمایش  شرکت  این 
برای  این درمان  افراد آغاز خواهد کرد.  ایمنی  ویروس در سلول های 
بیرون آوردن ویروس از مخفیگاه خود طراحی شده است تا بتوان آن را 

هدف قرار داد و شکست داد.
این درمان تاکنون روی پستانداران غیر انسانی آزمایش شده است و در 

شناسایی ویروس ها موفق عمل کرده است.
حاال پس از چند دهه از ظهور و شیوع ویرو "اچ آی وی"، این بیماری 
دیگر حکم مرگ ندارد و داروها می توانند به افراد مبتال به این بیماری 
کمک کنند زندگی طوالنی تر و سالم تری داشته باشند و در عین حال 
بدبینی ها  این حال،  با  به دیگران را در آنها کاهش دهند.  انتقال  خطر 
و ترس حول این بیماری هنوز پابرجاست و در حالی که جوامع برای 
برای  نیز  دانشمندان  بهداشت در مدارس تالش می کنند،  بهتر  آموزش 

یافتن راهی برای پایان دادن به این بیماری در تالش هستند.
بهداشت  بخش  در  توسعه  و  تحقیق  سرپرست  اسمیت  کیمبرلی  دکتر 
یک  می دهد:  توضیح  "گالکسواسمیت کالین"  شرکت  در  "اچ آی وی" 
نبرد طوالنی علیه HIV داشته ایم و اکنون اوضاع بسیار بهتر است. افراد 
مبتال عمر طوالنی تری دارند، اما هنوز هم یک بیماری خطرناک و تهدید 
بنابراین  است.  بدبینی و ترس  مورد  به شدت  است و هنوز هم  کننده 

رسیدن به یک درمان، بسیار مهم است.

درمان موفق HIV در آستانه آزمایشات انسانی

آگهی مناقصه عمومی
1400-937

نوبت اول:۱۴۰۰/۰9/11 طلوع                                                                                نوبت دوم:۱۴۰۰/۰9/13عصرمردم
شهرداری شیراز در نظر دارد  اجرای خط انتقال آب بلوار فضیلت را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا از كلیه پیمانكاران دارای شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه یا اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه یا اشخاص 

حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه، 
با  توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:شیراز ، خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه - شهرداری منطقه سه مراجعه نمایند. ضمنَا در 

صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن: 32263208-071 آماده پاسخ گویی می باشد.
-مبلغ برآورد: 7/191/966/006ریال              -مدت قرارداد : 4 ماه                  -محل انجام کار:     بلوار فضیلت

-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 360/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده بانک  شهر شعبه کریم خان زند شماره حساب 
۷۰۰۷۸۶۵۱۱۴۰۵ بنام شهرداری شیراز  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-در زمان انعقاد قرارداد ۵ درصد مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
-جهت اخذ اسناد مناقصه  با مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر، کارت شناسایی و رسید واریز وجه دریافت اسناد به آدرس: )خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت 

و پل علی ابن حمزه - شهرداری منطقه سه( اقدام گردد.
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : تا ساعت 14:15 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/23 به آدرس  خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه - شهرداری 

منطقه سه می باشد.  
-تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهار شنبه ساعت   ۱۳:۰۰ مورخ    ۱۴۰۰/۰۹/24 در محل شیراز چهارراه خلدبرین، اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد. 

-مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه  ۰ روز  ماه می باشد.           -هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد..
-بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.      - شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.

-شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

-آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://portal.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.          1231474                                  37137
 اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز  

)) آگهی  مناقصه عمومی يك مرحله اي خريد ، نصب و راه اندازي تجهيزات شبكه و زيرساخت ارتباطی 
بيمارستان امام علی )ع( كازرون ((

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نظر دارد  مناقصه عمومی یك مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات شبكه و 
زیرساخت ارتباطی بیمارستان امام علی )ع( كازرون  به شرح ذیل  را از طریق سامانه ستاد )تدارکات الکترونیکی دولت( برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . به 
پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد . پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از تاریخ 11 /1400/09  لغایت 
1400/09/03  از طریق سامانه ستاد دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را تهیه و به صورت فایل های pdf در سامانه فوق درج 

نمایند .

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه واحد شماره مناقصه عمومیردیف
به ریال

مناقصه عمومی یك مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات شبكه و زیرساخت ارتباطی 1
بیمارستان امام علی )ع( كازرون

350.000.000  ریال

بازگشایی پاكاتپایان مهلت ارائه پيشنهاداتپایان مهلت توزیع اسنادشروع توزیع اسناد

1400/09/111400/09/131400/09/231400/09/24

- از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در زمانهای ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند.
-محل بازگشایی پاكتها: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه  

37136                                                            1234206        
  مديريت امور پشتيبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز

آگهی تجديد مناقصه عمومی
1400-940

نوبت اول :1400/9/11طلوع                                                                                    نوبت دوم :1400/9/13عصرمردم
شهرداری شیراز در نظر دارد  خدمات عمومی اداری جهت دوائر مختلف شهرداری را از طریق مناقصه عمومی به بخش 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 : 2/297/833/871/479 ریال                           -مدت انجام کار : یکسال شمسی می باشد. 

-هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت، پرداخت نخواهد شد.
-مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ 114/892/000/000 ریال است كه باید به یكی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت ) الف ( به دستگاه 

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.
-شرکتهایی که مجوز اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان فارس را نداشته باشند می بایست مجوز فعالیت در استان فارس را، از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 

فارس اخذ و ارائه نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهادی آنان بازگشایی نخواهد شد.
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز سه شنبه  تا ساعت 14:15  مورخ 23 /1400/9  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 24 /9 /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 روزدیگر قابل تمدید 

می باشد.          -هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.      -شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد در اینصورت سپرده  مسترد می گردد.
-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.
-آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سامانه شفافیت شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.                  1233285                37139

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی تجديد مناقصه عمومی
1400-942

نوبت اول :11 /9 /1400طلوع                                                                                      نوبت دوم:13 / 9 /1400نیم نگاه
شهرداری شیراز در نظر دارد  خدمات عمومی شامل )راننده و حمل و نقل( حوزه خدمات شهری شهرداری شیراز را از طریق مناقصه عمومی به بخش 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 : 832/014/155/517 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

-مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ 41/601/000/000 ریال است كه باید به یكی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت ) الف ( به دستگاه 
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 14:15 مورخ 23 /1400/9  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 24 /9 /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.                  1233339              37138

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی فقدان سند مالکيت قطعه 10 بخش 7 فارس
آقای سید سلیمان حسینی فرزند سید حبیب با تسلیم یک برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 254 کازرون تنظیم گردیده مدعی است که تعداد 
یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یکباب خانه تحت پالک 1/676 واقع در قطعه 10 بخش 7 فارس شماره سیستمی 139620311038000652 
و شماره سریال 938703 سری الف سال 94 صادر و تسلیم گردیده سپس به علت نامعلوم مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده 
است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی میشود 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 در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
37142/195327                    329 م الف 

عليرضا کشوري- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خشت و کمارج 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 2000530 و 2000531 و 2000538 و 2000532 و 2000527 و 2000529 و2000533 و 2000528 و 2000537 و 2000534 مورخ 
1400/05/23 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانمها1-هاجر رضازاده بشماره شناسنامه 1459 صادره از کازرون فرزند جلیل نسبت به یک سهم مشاع از پانزده سهم سهام 
ششدانگ باستثناء بهای یک هشتم آن 2- ماه بی بی رضا زاده مهرنجانی بشماره شناسنامه 1126 صادره از کازرون فرزند جلیل نسبت به یک سهم مشاع 
از پانزده سهم سهام ششدانگ باستثنای بهای یک هشتم آن 3-زیور شفیعی به شماره شناسنامه 69 صادره از کازرون فرزند حسنقلی به میزان بهای یک 
هشتم عرصه و اعیان ششدانگ 4- حلیمه رضازاده مهرنجان به شماره شناسنامه 1861 صادره ازکازرون فرزند جلیل نسبت به یک سهم مشاع از پانزده 
سهم سهام ششدانگ باستثنای بهای یک هشتم آن آقایان 5-عباس رضا زاده مهرنجان به شماره ملی 2360110535 صادره از کازرون فرزند جلیل نسبت 
به دو سهم مشاع از پانزده سهم سهام ششدانگ باستثناء بهای یک هشتم آن 6-اسماعیل رضازاده مهرنجانی به شماره شناسنامه 39 صادره از کازرون فرزند 
جلیل نسبت به دو سهم مشاع از پانزده سهم سهام ششدانگ باستثناء بهای یک هشتم آن 7- عبداله رضا زاده به شماره شناسنامه 1457 صادره از کازرون 
فرزند جلیل نسبت به دو سهم مشاع از پانزده سهم سهام ششدانگ باستثناء بهای یک هشتم آن 8-ابراهیم رضازاده مهرنجان به شماره شناسنامه 48 صادره 
از کازرون فرزند جلیل نسبت به دو سهم مشاع از پانزده سهم سهام ششدانگ باستثناء بهای یک هشتم آن 9-خلیل رضازاده به شماره شناسنامه 1458 
صادره از کازرون فرزند جلیل نسبت به دو سهم مشاع از پانزده سهم سهام ششدانگ باستثناء بهای یک هشتم آن 10- عابد رضازاده مهرنجانی به شماره 
شناسنامه 1127 صادره از کازرون فرزند جلیل نسبت به دو سهم مشاع از پانزده سهم سهام ششدانگ باستثناء بهای یک هشتم آن همگی در یکباب مغازه 
به مساحت 9/11 مترمربع به پالک 7 فرعی از 997 اصلی مفروز شده از پالک 997 اصلی قطعه یک بخش 7 فارس خریداری از مالک رسمی آقای ) 
محمود معطری فرزند بشیر( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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 انتشارنوبت اول: 1400/08/26                                                               تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/09/11

37070/195053               305 م الف 
داود انصاري- رئيس ثبت اسناد و امالک 


