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دانشمندان استرالیایی در بررسی جدید خود نشان داده اند آنزیمی که به 
واسطه ورزش کردن تولید می شود، نقش مهمی در جلوگیری از پیری 

بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، انجام دادن ورزش منظم به طور 
کلی در هر سنی، ایده خوبی است اما حفظ کردن یک سبک زندگی 

فعال به ویژه با افزایش سن، اهمیت زیادی دارد. 
موضوع  این  مورد  در  را  بیشتری  دالیل  استرالیایی،  دانشمندان 
تولید  ورزش  واسطه  به  که  را  جدیدی  آنزیم  نقش  و  کرده اند  ارائه 
می کند،  کمک  متابولیک  سالمت  کاهش  از  جلوگیری  به  و  می شود 
بالقوه ای  داروهای  برای  را  جدیدی  هدف  کشف،  این  داده اند.  نشان 
محافظت  پیری  پیامدهای  برابر  در  انسان  از  که  می دهد   ارائه 

می کنند.
این پژوهش که توسط دانشمندان دانشگاه مانش انجام شده است، برای 
عدم  پیامدهای  از  یکی  که  شد  طراحی  انسولین  به  مقاومت  بررسی 
تحرک فیزیکی در افراد مسن به شمار می رود. مقاومت به انسولین بدان 
انسولین پاسخ نمی دهند و آن  به  به خوبی  معناست که سلول های بدن 
گونه که باید به جذب گلوکز نمی پردازند و در عوض، آن را در خون 
جمع می کنند. مقاومت به انسولین، با چاقی مرتبط است و یک عامل 

خطر برای دیابت نوع دو به شمار می رود. 
دانشمندان به دنبال کشف برخی از مکانیسم های بیولوژیکی بودند که 
مرتبط  مسن  افراد  در  بدنی  فعالیت  کاهش  با  را  انسولین  به  مقاومت 

می کنند.
دانشمندان توانستند نشان دهند که فعالیت بدنی، سالمت متابولیک را از 
طریق تولید گونه های فعال اکسیژن )ROS( در عضالت اسکلتی ارتقا 
می دهد. گونه های فعال اکسیژن به طور طبیعی در عضالت اسکلتی تولید 
این  دانشمندان،  گفته  به  می یابند.  کاهش  سن  افزایش  با  اما  می شوند 

موضوع در ایجاد مقاومت به انسولین نقش دارد.
دانشمندان در آزمایش های صورت گرفته روی موش ها نشان دادند که 
فرآیند  این  مرکز  در   "NOX4" به  موسوم  کشف شده  تازه  آنزیم  یک 
به  و  یافت  افزایش  ورزش کردن  از  پس  آنزیم  این  سطح  دارد.  قرار 
باال رفتن سطح گونه های فعال اکسیژن و محافظت از موش ها در برابر 
موش های  مورد  در  موضوع  این  انجامید.  انسولین  به  مقاومت  ایجاد 
صدق  داشتند،  غذایی  رژیم  از  ناشی  چاقی  که  موش هایی  و   پیر 

می کرد.

پروژه  این  سرپرست   ،)Tony Tiganis( تیگانیس  تونی  پروفسور 
کردن،  ورزش  اثر  در  اکسیژن  فعال  گونه های  افزایش  گفت: 
ضروری  سالمت  بهبود  برای  که  می کند  هدایت  را   واکنش هایی 

هستند.
همچنین آزمایش ها نشان دادند که غلظت NOX4 در عضالت اسکلتی، 
مرتبط  انسولین  به  و کاهش حساسیت  افزایش سن  با  مستقیم  طور  به 
است. این نتایج، مشابه پژوهش های منتشرشده در ماه گذشته هستند که 
نشان داده اند چگونه یک عصاره گیاهی می تواند با تقلید از یک عامل 
رشد عضالت اسکلتی که در افراد چاق کاهش می یابد، با مقاومت به 

انسولین مقابله کند.
دانشمندان باور دارند که NOX4 را می توان با داروهایی که فعالیت آن 
را تقویت می کنند و سالمت متابولیک را در افراد مسن حفظ می کنند، 
را  نیاز  مورد  راه حل  که  می کنند  تصور  آنها  همچنین  داد.  قرار  هدف 
می توان در طبیعت یافت اما پیش از تبدیل آن به درمان، کار زیادی 

برای انجام دادن وجود دارد.
توسط  تنظیم شده  مکانیسم های  فعال سازی  داد:  ادامه  تیگانیس 
از  پیری،  کلیدی  جنبه های  است  ممکن  داروها  کمک  با   NOX4

ببخشد.  بهبود  را  دو  نوع  دیابت  و  انسولین  به  مقاومت  ایجاد  جمله 
بروکلی  کلم  مانند  سبزیجاتی  در  طبیعی،  ترکیبات  این  از  یکی 
ضد  اثرات  برای  نیاز  مورد  مقدار  اگرچه  می شود؛  یافت  کلم  گل  یا 
مصرف  به  مایل  افراد  که  باشد  مقداری  از  بیشتر  است  ممکن   پیری 

هستند.

جلوگیری از پیری به کمک آنزیمی که با ورزش کردن فعال می شود

آگهي مناقصه عمومي خريد ، نصب و تكميل سيستم و جانمايي دوربين هاي مدار بسته اماكن شهرداري 
صدرا 1400-35

نوبت اول :06 / 11 /  1400                                                                                                      نوبت دوم :13 / 11 / 1400
اساس  بر  صدرا  شهرداري  اماكن  بسته  مدار  هاي  دوربين  جانمايي  و  سيستم  تكميل  و  نصب   ، خريد  عمومي  مناقصه  دارد  درنظر  صدرا  شهرداري 
از  مناقصه  برگزاري  مراحل  كليه   . نمايد  برگزار  دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه  طريق  از  مناقصه،  دراسناد  قيدشده  مشخصات  و  برآورد 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه   درگاه   از  ها   پاكت  بازگشايي  و  گران  مناقصه   پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد   دريافت 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

گواهي امضاءالكترونيكي راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1- برآورد اوليه كل :  000 / 806 / 090 / 10 ريال مي باشد.

2- تامين اعتبار از محل منابع داخلي مي باشد.
3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000 / 000/ 505 ريال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به 

حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد .
4- مبلغ خريد اوراق مناقصه 1،500،000 ريال به حساب  100805891412 نزد بانك شهر در سامانه ستاد ايران مي باشد  

5- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
6- هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
7- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

8- ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است .
9- تاريخ انتشار مناقصه درسامانه تداركات الكترونيكي دولت روز چهار شنبه  تاريخ  06/ 11 / 1400 مي باشد .

10- آخرين زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت  تا ساعت 19 عصر روز چهارشنبه مورخ 13 / 11/ 1400مي باشد .
11- آخرين زمان ارائه پيشنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 19 روز يكشنبه مورخ  24 / 11 / 1400       مي باشد.

12-  زمان بازگشايي پاكت ها  ساعت 11 صبح روز  دوشنبه مورخ 25 / 11 / 1400مي باشد.
متقاضيان مي بايست مدارك مربوط به پاكتهاي الف – ب –  ج  در سامانه بارگذاري نمايند، شهرداري از دريافت حضوري پاكات طبق قانون ، معذور 
مي باشد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سايت ستاد )پاكت الف( به صورت فيزيكي تا ساعت 10 روز دو شنبه مورخ 25/ 11/ 1400 
در پاكت سربسته و با درج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا به آدرس زير تحويل نمايند . آدرس : استان 
فارس –شهرصدرا–بلوار پاسداران ساختمان مركزي شهرداري صدرا-كد پستي 7199433869 شماره تماس36410334-071واحدقراردادها اطالعات 

تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 41934 - 021دفتر ثبت نام   88969737           
37533                              1265071                                   

بهزاد پرنيان -  شهردار صدرا

"آگهي مناقصه عمومي - يک مرحله اي "
شماره مرجع:1400-105

شركت برق منطقه اي فارس ) به عنوان دستگاه مناقصه گزار ( در نظر دارد مناقصه " احداث فونداسيون خط 66 کيلوولت دو مداره خروجي پست 400 
خرامه به سمت سروستان" به شماره " ۲۰۰۰۰۰۱۰۴۶۰۰۰۰۸۸ " را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانکاري که داراي گواهي صالحيت پيمانکاري)حداقل 
رتبه 5 در رشته نيرو يا ابنيه( و گواهي صالحيت ايمني باشد واگذار نمايد. كليه مراحل فرايند مناقصه از دريافت اسناد مناقصه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و گشايش 
پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا مناقصه گران صالحيت دار در زمينه موضوع مناقصه مي توانند 
جهت اخذ اسناد به ترتيب اطالعات زماني ذكر شده در ذيل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تكميل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهي امضا 
الكترونيكي جهت شركت درمناقصه را محقق سازند. به پيشنهاد هاي واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و همچنين به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، 

مخدوش و پيشنهادهايي که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم مي گردد.
1-تاريخ اولين انتشار اسنادمناقصه در سامانه : از ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/11/6

2-آخرين مهلت دريافت اسنادمناقصه از سامانه : تا ساعت 14 روز  دوشنبه مورخ 1400/11/11
3-آخرين مهلت  بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 14روز شنبه مورخ 1400/11/23

4- آخرين مهلت تحويل اصل پاكات پيشنهاد) الف، ب و ج (: ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/11/24
5-تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد ها: ساعت11 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/11/24

6-تاريخ بازديد مسير: ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1400/11/18
7-نوع کميت و کيفيت خدمات مورد نظر:وفق اسناد مناقصه خواهد بود
8- نحوه برگزاري مناقصه:عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي ساده

9- مدت انجام كار: 8 ماه هجري شمسي
10- مبلغ برآورد: 26،054،414،754 ريال

11- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: به صورت يك يا تركيبي از تضامين بندهاي الف، ب، پ، ج، چ، ح ,خ ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتي 
به شماره123402/ت50659هـ مورخ94/9/22 و اصالحيه شماره 5211/ت57592هـ مورخ 1400/1/22مصوب هيات وزيران به مبلغ يک ميليارد و سيصد و دو ميليون 
و هفتصد و بيست هزار و هفتصد و سي و هشت )1,302,720,738( ريال مي باشد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، 

چك شخصي و نظاير آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
12- مدت اعتبار پيشنهادها: پيشنهادها بايد از هرحيث براي مدت 90 روز بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهادها معتبر باشند و اين مدت براي 90 روز ديگر 

قابل تمديد مي باشد.
13- نشاني اين شرکت جهت ارسال پاکتهاي "الف" و "ب" و "ج" : شيراز – خيابان زند – نبش خيابان فلسطين - شرکت برق منطقه اي فارس- دبيرخانه مرکزي ) 
تذکر مهم ؛ ارسال يک نسخه از پاكت هاي "الف") اصل ضمانتنامه( و "ب" ) به صورت CD(  و"ج" )اصل برگ پيشنهاد قيمت به صورت فيزيکي و جداول مقادير 

و قيمت ها به صورت CD( به صورت فيزيکي و الك و مهر شده الزامي است(
14- محل برگزاري مناقصه: شيراز، خيابان زند، نبش خيابان فلسطين، شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها

15- نام و نشاني مشاور: شرکت مهندسي مشاور نيروي خراسان )منيران(به نشاني:مشهد، بزرگراه سردار شهيد قاسم سليماني)شهيد کالنتري سابق(، بلوار پيروزي 2/1، 
آالله 8، پالک 5- پالک - کد پستي : 9176983643

16- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام يا سئوالي وجود داشته باشد مي توانند با 
شماره فكس 32359047- 071 دبيرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور تداركات و قراردادها( مكاتبه نمايند.

17- به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : تلفن مركز راهبري و پشتيباني سامانه 1456  مي باشد.

37534                                                   1265005
شركت برق منطقه اي فارس  

آگهي مزايده اموال غير منقول 
برابر آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و به موجب پرونده اجرايي کالسه 140004011188000252 وشماره بايگاني 140000259 اين اداره، له خانم 
رودابه رهنمائي عليه هيبت اله مسيحي موضوع سند ازدواج شماره 6955-68/08/09 دفترخانه ازدواج 54 کازرون، موازي هزارو هشتصد و نوزده سهم 
مشاع از دو هزار و چهارصد و سه سهم سهام ششدانگ عرصه و اعيان يک باب خانه به پالک ثبتي 161 فرعي از 879 اصلي واقع در قطعه 2 بخش 7 
فارس کازرون که بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري، مساحت عرصه 293/85 مترمربع و اعياني مسکوني 70 مترمربع با مصالح آجر و سيمان و 
سقف تيرچه بلوک داراي امتياز آب- برق – گاز و تلفن مي باشد و سند مالکيت به شماره سريال 298988 الف 82 صادر گرديده است محدود به اين 
حدود: شماال اول بطول 24/45 متر به پالک 879/244 دوم بطول 19/50 متر به ديوار پالک 879/147 سوم بطول 7/20 متر به باقيمانده شرقا: بطول 
22/83 متر ديوار به ديوار پالک 879/132 جنوبا اول بطول 17 متر و اراضي باقيمانده پالک 879 دوم بطول 2/27 متر به باقيمانده پالک مزبور غربا در 
سه قسمت که دوم جنوبي است  بطول هاي 19/47 متر و 3038 متر به ديوار پالک 879/243 سوم بطول 3/25 متر درب و ديوار است به کوچه مالکيت 
آقاي هيبت اله مسيحي فرزند مراد قلي به شماره شناسنامه 369 و شماره ملي 2370508523 متولد 1342/12/01 که پالک مزبور توسط کارشناس رسمي 
دادگستري ارزيابي و در قبال طلب بستانکار و نيم عشر اجرايي و حق حراج از ساعت 9 الي 12 روز يکشنبه مورخه 1400/11/24 در محل اجراي 
ثبت اسناد کازرون ازطريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 1/819/324/474 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي از طرف خريدار نقدا 
فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي غير مترقبه گردد، روز اداري پس از تعطيل در همان محل و ساعت انجام مي شود و 
حقوق دولتي و حق مزايده طبق مقررات وصول خواهد شد.بدهي هاي احتمالي و ساير هزينه هاي قانوني ديگر که تعلق بگيرد مشخص نيست و چنانچه 
از اين بابت تا روز فروش بدهي داشته باشد به عهده برنده مزايده خواهد بود. الزم به ذکر است شخصي که ميخواهد به عنوان خريدار در مزايده شرکت 
نمايد، مي بايست قبل از برگزاري مزايده نسبت به واريز 10% مبلغ پايه مزايده به حساب سپرده اداره ثبت اسناد اقدام نمايد.) اين آگهي در يک نوبت 

در روزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و در معابر عمومي نيز الصاق مي گردد.(
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داود انصاري – رئيس ثبت اسناد و امالک کازرون 

آگهي

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی که روی موش ها انجام شد، 
نشان داده اند که ورزش کردن می تواند عضالت را تا ۱۰ درصد جوان تر 

کند.
سال های  در  پژوهش هایی که  نیواطلس،  از  نقل  به  و  ایرنا  به گزارش 
به روشن کردن راه های سودمندی کمک می کنند  انجام شده اند،  اخیر 
که ورزش به واسطه آنها می تواند بر روند پیری تأثیر بگذارد و به مقابله 
بینایی، آسیب قلبی و همچنین، ترمیم عضله بپردازد.  با از دست دادن 
مسن  موش های  روی  که  آزمایش هایی  طریق  از  جدید  پژوهش  یک 
انجام شده اند، داده هایی را به این مجموعه اطالعات اضافه کرده است. 
این اطالعات پس از یک رژیم شدید تناسب اندام، ویژگی  موش هایی 
را که هشت هفته جوان تر بودند، در مقایسه با گروه کنترل شده غیرفعال 

نشان دادند.
 "DNA این پژوهش، روی یک فرآیند بیولوژیکی موسوم به متیالسیون
یا )DNA methylation( متمرکز است که طی آن، خوشه هایی از اتم های 
موسوم به گروه های متیل با مولکول DNA تعامل می یابند و بیان ژن های 
عوامل  از  وسیعی  طیف  تأثیر  تحت  فرآیند،  این  می دهند.  تغییر  را  ما 
محیطی مانند رژیم غذایی و استرس قرار می گیرد و به همین دلیل، یک 
متیالسیون  نظر گرفته می شود.  پیری در  با  مرتبط  اپی ژنتیک  مکانیسم 

DNA با باال رفتن سن، افزایش می یابد.

از  و  آمریکا   )UArk(آرکانزاس دانشگاه  پژوهشگر  موراک،  کوین 
اعضای این گروه پژوهشی گفت: تغییرات متیالسیون DNA طی عمر، 
است که  تا جایی  تغییرات  این  می افتد.  اتفاق  به شیوه ای سیستماتیک 

می توان DNA یک شخص را از یک نمونه بافت مشخص شده به دست 
آورد و با درجه ای از دقت، سن تقویمی او را پیش بینی کرد.

ورزش کردن می تواند عضالت را تا ۱۰ درصد جوان تر کند
این پژوهش، موش های نزدیک به پایان عمر را در ۲۲ ماهگی در بر 
داشت که طی دو ماه، تحت یک رژیم ورزشی قرار گرفتند. این برنامه 
به یک سرباز انسانی تشبیه شده است که یک کوله پشتی سنگین را طی 
چندین مایل حمل می کند و برای اطمینان از ساخت عضله در موش ها 

طراحی شده است.
بررسی موش ها در پایان برنامه نشان داد که تمرینات اواخر عمر، پیری 
اپی ژنتیک را در عضالت اسکلتی آنها کاهش داده است. سن اپی ژنتیک 
موش های  از  از یک گروه کم تحرک  هفته کمتر  بافت حدود هشت 
همسن بود. اگرچه نتایج این پژوهش امیدوارکننده هستند و این ایده 
را تقویت می کنند که ورزش برای سالمتی خوب است اما برای از بین 
بردن ارتباط بین متیالسیون و عملکرد عضالت باید بررسی های بیشتری 

انجام شود.
ارتباط  این  بررسی  برای  را  بیشتری  بررسی های  دارند  قصد  دانشمندان 
به واسطه  یافته می تواند  تغییر  متیالسیون  بفهمند که آیا  تا  انجام دهند 

ورزش، تغییراتی را در عملکرد و سالمت عضالت ایجاد کند یا خیر.
کار  این  پیامدهای  باشد،  درست  موضوعی  چنین  اگر  گفت:  موراک 
فنوتیپ  ویژه،  بسیار  متیالسیون  نواحی  این  در  تغییرات  آیا  چیست؟ 
واقعی دارند که از آن پدید می آید؟ آیا این عاملی است که به بروز 
پیری منجر می شود یا فقط با آن مرتبط است؟ آیا این فقط عاملی است 
که در هماهنگی با سایر عوامل گوناگون طی فرآیند پیری رخ می دهد؟ 

این چیزی است که ما نمی دانیم.

ورزش کردن می تواند عضالت را تا 10 درصد 
جوان تر کند


