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به کمک یک تراشه؛

تهیه اولین عکس سه بعدی رنگی اشعه ایکس از
بدن انسان
مهر :عکســبرداری از بدن انسان با استفاده از
اشعه ایکس از سال ها قبل یک روش درمانی مؤثر
برای تشخیص بیماری ها بوده است ،اما تصاویر
تهیه شــده به این شیوه همیشه ســیاه و سفید
بوده اند.
ایســنا :محققــان دانشــگاه «دوک» آمریکا در
مطالعــات اخیر خــود اعالم کردند کــه «موفقیت»
میتواند در ژن هر فرد نوشته شده باشد.
به نقــل از دیلیمیــل ،دانشــمندان دریافتند که
«پویایــی اجتماعــی» تا حــدودی در ژنهای افراد
نوشته شده که ممکن اســت منجر به موفق بودن یا
پولدار شدن شود.
مطالعــهای که با حضــور  ۲۰هزار نفــر از مردم
انگلیس ،آمریکا و نیوزلند انجام شد نشان داد ،افرادی
که تغییرات ژنتیکی مشــخصی داشتند ،درآمد و شغل
بهتری داشته و تحصیالت خوبی داشتند.
صــرف نظــر از طبقهای کــه این افراد داشــتند،
«ژنهــای» آنها میتواند به عملکرد بهتر این افراد
در زندگی کمک کند.
ایــن مطالعــه کــه در دانشــکده پزشــکی

بــه نقــل از نیواطلس ،این تصاویــر معمو ً
ال
کمک شایانی به شناسایی محل دقیق شکستگی
اســتخوان ها می کننــد ،امــا وجــود جزئیات و
اطالعات بیشــتر در این تصاویر می تواند به حل
مشکالت بیشتری کمک کند.

حال برای اولین بار یک شــرکت نیوزلندی با
استفاده از یک تراشــه تولید شده در آزمایشگاه
ســرن توانســته اســکنر تصویربرداری زیستی
منحصر به فــردی تولید کند که قــادر به تهیه
تصاویر سه بعدی رنگی از استخوان ها ،چربی ها

محققان دانشگاه دوک:

پولدار و موفق بودن تا حدودی ژنتیکی است
دانشــگاه «دوک» در دورهام انجام شــده اســت،
مطالعــه «همخوانــی سراســر ژنــوم»را روی
 ۲۰هــزار فرد از انگلیس ،نیوزلنــد و آمریکایی انجام
داده است.
بررســی این افراد از کودکی تا بزرگسالی صورت
گرفته است.
مطالعه «همخوانی سراسر ژنوم» در دانش ژنتیک،
یک بررســی سراســری ژنوم بر روی مجموعهای از
تنوعهای ژنتیکی فردی در افراد مختلف است .هدف از
این بررسی مقایسه ،نتیجهگیری و در نهایت رسیدن به
رابطههای مشترک و همخوانی ،همبستگی و وابستگی

میــان یک تنوع ژنتیکی و بــروز و ظهور یک ویژگی
مشــترک در بین دارندگان آن تفاوت ژنتیکی اســت.
در این بررســی هزاران تغییــر کوچک ژنتیکی که
در مطالعات قبلی مربوط به «موفقیت» و «مدرســه
رفتن» بوده است ،مد نظر محققان قرار گرفته است.
این محققــان دریافتند مــردان و زنانی که حاوی
ژنهای مربوط به تحصیالت بودند ،از نظر علمی عملکرد
بهتری داشتند.
اما همان ژنها به افراد کمک میکند که به سمت
موفقیت قدم بردارند.
همچنین افرادی کــه نمره پلیژنیک آنها باال بود،

سال بیست و  سوم شماره 6390

و بافت های نرم بدن است.
تراشه مذکور اولین بار در آزمایشگاه سرن به
منظور اســتفاده در برخورددهنده بزرگ هادرون
تولید شد و حاال کاربرد تازه ای در عرصه پزشکی
یافته است.
شــرکت  Mars Bioimagingکه این
اســکنر رنگی ســه بعدی را تولید کرده تحول
یادشده را مشــابه با اختراع دوربین های عکاسی
رنگــی دانســته و معتقــد اســت از این روش
می توان برای بررسی دقیق تر وضعیت سالمت
بدن انســان و بافت ها و ارگان های مختلف آن
استفاده کرد.
حسگر نصب شــده در تراشه Medipix۳
می توانــد بــا دقتی بی ســابقه میزان گوشــت
عضالت بدن ،وضعیت دقیق استخوان ها ،میزان
آب ،چربی و  ...موجود در آنها و حتی عالئمی که
نشان دهنده شــکلگیری بیماری در ارگان های
مختلف است را به نمایش بگذارد.
در حــال حاضــر نمونــه کوچکــی از ایــن
دســتگاه تصویربــرداری مــورد آزمایــش قرار
گرفته تا مشــخص شــود تا چه حد می توان از
آن برای تشــخیص بیماری هایی مانند سرطان
و بیماری هــای خطرنــاک قلبــی و عروقــی
استفاده کرد .پژوهشــگران می گویند نتایج اولیه
اســتفاده از این دســتگاه امیدوارکننده است ،اما
هنوز باید بررســی های بیشــتری در این زمینه
صورت بگیرد.
صرف نظر از طبقه اجتماعی و شــرایط خانوادهشان،
در تحصیــات ،شــغل و ثروت ،بازدهــی و عملکرد
بهتری داشتند.
«دنیــل بل اســکای» رهبر این مطالعــات و از
پژوهشــگران دپارتمــان علوم این دانشــگاه گفت:
یافتههای ما در این تحلیل و بررسی نشان می  دهد که
ژن های مربوط به تحصیالت ممکن است سرنخ هایی
برای فرآیندهای بیولوژیکی در پیشــرفتهای انسان
باشــد که منجر به موفقیت وی در تحصیل ،کار و در
نهایت پولدار شدن وی در زندگیاش میگردد.
وی افزود ،نمــرهی ژنتیکی یک مــادر میتواند
پیشرفت های تحصیلی فرزند وی را پیشبینی کند.
این به این معنا است که بهبود و تغییر در رفتار یک
فرد ،می تواند موجب بهبود در شرایط و موفقیت نسل
بعد وی شود.

قدیمی ترین رنگ جهان با قدمت  ۱.۱میلیارد سال
کشف شد

مهــر :محققان دانشــگاه ملی اســترالیا رنگدانه ای بــه قدمت  ۱.۱میلیارد ســال در
صخره های رســوبی در آفریقا کشــف کرده اند .این کهن ترین رنگدانه موجود در جهان
و به رنگ صورتی درخشان است.
به نقل از فیز ،محققان دانشگاه ملی استرالیا( )ANUبا همکاری دانشمندان بین المللی
قدیمی ترین رنگ موجود در ســوابق زمین شناسی را کشــف کرده اند .آنها رنگدانه های
 1/1میلیارد ساله صورتی را از صخره هایی زیر صحرایی در آفریقا یافته اند.
نور گوئنلی از دانشــگاه  ANUدر این باره می گوید :رنگدانه ها از صخره های رسوبی
 Carboniferousدر حوضچه  Taudeniدر موریتانیا واقع در غرب آفریقا کشف
شــده اند .رنگدانه های مذکور  ۵۰۰میلیون ســال قدیمی تر از نمونه هایی هستند که پیش
از این کشف شده اند.
به گفته او رنگدانه های صورتی درخشــان فسیل های مولکولی کلروفیل هستند که از
ارگانیســم های فتوسنتزیک باستانی موجود در اقیانوس ها تولید می شوند .این ارگانیسم ها
مدت های مدیدی است که از زمین ناپدید شده اند.
رنگ این فســیل ها در حالت فشــرده از قرمز تیره تا بنفش تیره است و درحالت رقیق
صورتی درخشان هستند.
محققان قبل از استخراج و تحلیل مولکول های مربوط به ارگانیسم های قدیمی ،صخره
ای یک میلیارد ساله را خرد و به پودر تبدیل کردند.

تأمین نیروی رباتها با دانه ذرت!

ایســنا :پژوهشگران آمریکایی توانســتند نیروی رباتهای نرم را با استفاده از دانههای
ذرت تأمین کنند.
به نقل از دیجیتالترندز ،پژوهشگران «دانشگاه کرنل» آمریکا موفق شدند با استفاده از
دانههای ذرت ،مکانیسم یک ربات را بسازند و نیروی مورد نیاز آنها را تأمین کنند.
دکتر «استیون سرون» ،پژوهشگر مهندسی مکانیک دانشگاه کرنل گفت :پژوهشگران
آزمایشــگاه ما ،به طراحیهای چنــد منظورهای که ربات را قادر بــه انجام وظایف پیچیده
میکنند ،عالقه دارند .ما در جســتجوی روشهایی هســتیم که ربات با استفاده از آنها و با
الهام از قالب الیهای چندسلولی ،بتواند ساختارهای بینظمی را با بدن خود بسازد .برای این
کار ،به مایع ارزان قیمتی نیاز داشتیم که میزان استحکام آن قابل تغییر باشد و پس از به کار
رفتن ،گسترش یابد .دانههای ذرت ،از چنین ویژگیهایی برخوردار هستند.
نکته مثبت اینجاســت که دانه های ذرت ،به راحتی و با هزینه کم ،در دســترس هستند
و ویژگیهای فیزیکی مؤثری دارند .برای مثال ،با قدرت باالیی باز میشــوند و به  15برابر
اندازه فعلی خود میرســند .میتوان از این دانهها برای ساخت رباتهایی استفاده کرد که از
نظر زیستی تجزیهپذیر هستند و پس از تجزیه ،چیزی از آنها باقی نمیماند.
دانه های ذرت همچنین به این دلیل می   توانند به عنوان منبع تغذیه ربات های زیســتی
تجزیه پذیر استفاده شوند چرا که این ربات ها پس از تجزیه نباید از خود باتری به جا بگذارند.
نکته منفی این طرح این است که دانههای ذرت ،پس از باز شدن ،قابل تغییر مجدد نیستند
و به آسانی در آب حل میشوند.
پژوهشگران دانشگاه کرنل توانستند روش گوناگون گرم کردن دانهها را با موفقیت نشان
دهند .این مکانیسم ،کارآیی مؤثری بر ربات های نرم داشت.
پژوهشــگران امیدوارند با اســتفاده از این فناوری بتوانند در آینده ،مکانیسمهای رباتیک
جدیدتری با کاربردهای بیشتر ابداع کنند.

آگهی
آگهی حصر وراثت
نرگس خانم پاکدل دارای شناســنامه شــماره  24متولد  57/2/17به
شرح دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان آغا بیبی تابعی اصطهباناتی به شماره
شناســنامه  97در تاریخ  96/12/22در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر نرگس خانم پاکدل فرزند متوفیه
 -2اسماعیل پاکدل به شــماره شناسنامه  211صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفیه
 -3ابراهیم پاکدل به شــماره شناســنامه  1114صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4جعفر پاکدل به شماره شناسنامه  239صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -5محسن پاکدل به شماره شناســنامه  226صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8263م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری

آگهی حصر وراثت
عزیزاهلل شیبانی دارای شناسنامه شــماره  2803متولد  1330به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان زرین تاج وفائی به شماره شناسنامه 1850
در تاریخ  97/3/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر عزیزاهلل شیبانی همسر متوفیه فسا
 -2نرجس شــیبانی به شماره شناســنامه  188صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -3قاسم شــیبانی به شماره شناســنامه  447صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4زینب شــیبانی به شماره شناســنامه  3133صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8264م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری

آگهی حصر وراثت
ماه عنبر نادری دارای شناســنامه شماره  12متولد  1340/5/7به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان قلندر جلیلی به شــماره شناسنامه  5در
تاریخ  96/12/10در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر ماه عنبر نادری فرزند خدابخش
همسر متوفی
 -2محمد جلیلی به شماره شناســنامه  52صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -3مسعود جلیلی به شماره شناســنامه  2280016990صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -4طیبه جلیلی به شماره شناسنامه  8صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -5نیره جلیلی به شماره شناسنامه  7صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -6فاطمه جلیلی به شماره شناســنامه  5140015358صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8262م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
مهناز پایگان دارای شناســنامه شــماره  293متولد  1341به شــرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان خانم فاطمی حقیقی به شــماره شناسنامه
 220در تاریــخ  96/12/23در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2مهین پایگان به شماره شناسنامه  146صادره از حوزه جهرم فرزند
متوفیه
 -3فرحناز پایگان به شــماره شناســنامه  709صادره از حوزه جهرم
فرزند متوفیه
 -4حجتاله پایگان به شــماره شناســنامه  652صادره از حوزه جهرم
فرزند متوفیه
 -5محمدرضا پایگان به شــماره شناسنامه  426صادره از حوزه جهرم
فرزند متوفیه
 -6عنایتاله پایگان به شماره شناســنامه  697صادره از حوزه جهرم
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8261م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
پری کشــاورزی دارای شناسنامه شماره  4442متولد  43/3/5به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان محمود کشاورزی به شماره شناسنامه  84در تاریخ  94/12/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2زری وحید به شماره شناسنامه  2889صادره از حوزه خرامه همسر متوفی
 -3لیال کشاورزی به شماره شناسنامه  5225صادره از حوزه خرامه فرزند متوفی
 -4محسن کشاورزی به شماره شناسنامه  5224صادره از حوزه خرامه فرزند متوفی
 -5قاسم کشاورزی به شماره شناسنامه  862صادره از حوزه خرامه فرزند متوفی
 -6حسین کشاورزی به شماره شناسنامه  1372صادره از حوزه خرامه فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از
متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد.
 /8268م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظــر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  970122یک
دستگاه خودرو سمند به شماره انتظامی  721د  61ایران  73به شماره
شاســی  940570و شــماره موتور  03252241رنگ سفید و مدل 1392
متعلق به فردین ســلیمی فرزند علی را با قیمت پایه  200000000ریال به
مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده
باشد در تاریخ  97/5/16رأس ســاعت  10صبح در محل اجرای احکام
دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناســی
شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقداً دریافت میگردد مابقی
پس از  20روز از تاریخ مزایده میبایست پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /257م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی

آگهی حصر وراثت
رحمتاله خسروی پور دارای شناسنامه شــماره  1متولد 1363/1/18
به شرح دادخواست به کالســه  9709988867700449از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
سروعلی خسروی پور به شــماره شناسنامه  403در تاریخ  95/4/10در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2احمدعلی خســروی پور به شماره شناســنامه  38صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -3محمد خسروی پور به شماره شناسنامه  486صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -4نوشآفرین خسروی پور به شماره شناسنامه  485صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -5خدیجه خســروی پور به شماره شناســنامه  484صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -6فاطمه خســروی پور به شماره شناسنامه  2480165272صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -7بلور خسروی نیا به شــماره شناسنامه  489صادره از حوزه داراب
همسر رسمی متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /263م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم داراب
علی مقدسی
آگهی احضار متهم
بدینوسیله به باقر عباســی فرزند قلی فع ً
ال مجهولالمکان که به اتهام
اســتفاده از اوراق مجعول و جعل موضوع شکایت ،احمدعلی روزافزون
در پرونده کالسه  970072شــعبه  102دادگاه کیفری دو شیراز تحت
پیگرد بوده و وقت رســیدگی پرونده برای مورخ  97/5/30ســاعت
 10تعیین شــده ابالغ میگردد در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر
شوید .در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 /8271م الف
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شیراز
حمیدرضا نوحی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره 97-62

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 071-32319374-80
تلفن امور تدارکات 071-32317869
 - 2موضوع مناقصه :دســتمرد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی به روستاهای بدون برق امیدیه از توابع شهرستان گراش ،روستای شمس آباد و
کارگاه شرکت قدس آزاد از توابع شهرستان الرستان و روستای ناچار پایین از توابع شهرستان مهر از محل اعتبارات عمرانی به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  97/4/23لغایت  97/4/27به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  220000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.Setadiran.irامکانپذیر میباشد.
 - 6آدرس محل دریافت پیشنهاد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا – شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – امور تدارکات – تلفن 32317869
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  12ظهر روز دوشنبه مورخ 97/5/8
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمــان بازگشــایی پــاکات :پیشــنهادهای واصله در ســاعت  10/30روز شــنبه مــورخ  97/5/13بــا حضور اعضــاء کمیســیون مناقصه بــاز و قرائت
میگــردد ،به پیشــنهادهای فاقد امضاء ،مشــروط ،مخدوش و پیشــنهاداتی کــه بعد از موعد مقــرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شــود ترتیــب اثر داده
نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  321/637/240ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی ،اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز ،ضمانتنامه صادره
توسط موسسه بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران ،اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت
باز خرید از قبل از سررســید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) ،وثیقه ملکی معادل هشــتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن ،ضمانتنامه های
صادره توســط صندوق ضمانت دولتی تا به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساســنامه فعالیت می نمایند ،می باشد.به پیشنهادات فاقد سپرده،
ضمانتنامه و ســپرده های مخدوش ،ســپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ،چک شخصی ،وجه نقد ،ســفته ،مطالبات بلوکه شده و نظایر آن ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 - 12پرداخت کلیه هزینه های کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 13سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/8768م الف
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

