
برگزاری پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در 2۱ تیر ماه
رییس هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات نظام 
پرستاری با اشاره به برگزاری پنجمین دوره انتخابات سازمان 
نظام پرســتاری در ۲۱ تیر ماه، گفت: ثبت نام از کاندیداهای 
هیــات مدیره به مدت ۱0 روز کاری تا پایان وقت اداری ۲۴ 

اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.
به گــزارش کاروکارگر، محمدحســین حیدری با اشــاره به 
برگزاری جلســه هیات مرکزی و هماهنگی های الزم با رییس 

ســتاد اجرایی مرکزی پنجمیــن دوره انتخابات ســازمان نظام 
پرســتاری با بیان اینکه 147 شهرستان، واجد شرایط انتخابات 
هیات مدیره نظام پرســتاری هستند، گفت: مراحل تعیین هیات 
نظــارت بر انتخابات هر شهرســتان )شهرســتان هــای دارای 
دانشــگاه یا دانشکده 5 نفر و سایر شهرستان ها 3 نفر( انجام و 
در مجموع 575 نفر از بین کارکنان دانشــگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشــور با توجه به تعداد شهرســتان های واجد شرایط 

)147 شهرستان(، از 2۶ فروردین تا 9 اردیبهشت ماه سال جاری 
تعیین و تایید شدند.وی با بیان اینکه در حال حاضر، ثبت نام از 
کاندیداهای هیات مدیــره به مدت 10 روز کاری تا پایان وقت 
اداری 24 اردیبهشت ماه در حال انجام خواهد بود، گفت: هیات 
های نظارت شهرستان ها بر روند امور، نظارت مستمر دارند و 
بــا اقدامات مطابق با جدول زمان بندی مربوطه امید اســت که 

انتخابات در فضایی آرام در 21 تیر ماه انجام شود.
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8 اجتماعی- فرهنگی

معاون کمیته امداد:
بیش از 2 میلیون خانوار امداد سبد کاالی 

نقدی را دریافت کردند
معاون حمایت و ســامت خانواده کمیته امداد از واریز سبد کاالی 
نقدی به بیــش از ۲ میلیون خانوار تحت حمایت ایــن نهاد خبر داد و 
گفت: میانگین رقم واریزی برای خانوارهای مددجویان ۲00 هزار تومان 

است.
بــه گزارش کاروکارگــر، فاطمه رهبر افزود: حــدود 1.5 میلیون خانوار 
مددجوی عادی کمیته امداد و500 هزار خانوار مشمول تبصره 14 از سبد 

کاالی نقدی ماه مبارک رمضان برخوردار شدند.
وی ادامــه داد: برای خانوارهای یک نفره 100 هزار تومان، 2 نفره 150 
هزار تومان، ســه نفره 200 هزار تومان، چهار نفره 250 هزار تومان و پنج 
نفره و بیشــتر 300 هزار تومان در کارت بانکی سرپرســت خانوار شــارژ 

انجام شده است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد کل مبلغ تخصیصی برای 
ارائه سبد کاال به مددجویان امداد را 342 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
براین اساس میانگین مبلغ پرداختی به هر خانوار تحت حمایت 200 هزار 
تومان است.رهبر با اشاره به اینکه در گذشته مبالغ پرداختی تنها به صورت 
خرید کاال امــکان پذیر بود، تاکید کرد: مددجویــان امداد می توانند عالوه 
بر خرید کاال از تمامی فروشــگاه ها، وجوه واریزی ســبد کاالی ماه مبارک 

رمضان را به صورت نقدی دریافت کنند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر اعالم کرد:
 تایید توانایی جسمی ۹۵ درصد زائران

 برای اعزام به حج
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هال احمر از تایید توانایی 
جسمی ۷۷ هزار زائر )۹۵ درصد( از میان مجموع ۸۴ هزار زائر متقاضی 

برای اعزام به حج ۹۸ خبر داد.
به گــزارش کاروکارگر، محمدتقی حلی ســاز با اعــالم انجام معاینات 
جســمی 95 درصد زائران متقاضی اعزام به حــج، گفت: معاینات ۶ هزار 

متقاضی باقیمانده نیز در دست انجام است.
وی گفت: آزمایش غربالگری زائران نشان داده است که 20 درصد مبتال 
به فشــار خون، 12 درصد قند خون و 4/5درصد مبتال به بیماری های قلبی 
هســتند، زائرانی که معاینات پزشکی آنها انجام شده است می توانند برای 

واکسیناسیون به پزشک خود مراجعه کنند.
رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت هالل احمر با اعالم اعزام نخســتین 
گروه پزشــکی هالل احمر به عربســتان در 13 تیر، گفت: برنامه ریزی الزم 
برای حفظ و تأمین ســالمت زائران در حج 98 انجام شــده و با توجه به 
تجربیات ســال های قبــل و خرید 85 درصد از داروهــای مورد نیاز حج، 

مشکلی برای تأمین داروهای زائران وجود ندارد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور 
در امور زنــان و خانواده ایــراد الیحه اعطای 
تابعیت از مادر به فرزند را که روز گذشته کلیاتش 

در مجلس تصویب شد را تشریح کرد.
شهناز سجادی )دستیار حقوق شهروندی معاون 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده( در گفت وگو 
با ایلنا با اشــاره بــه تصویب کلیات الیحه اعطای 
تابعیت از مادر به فرزند در مجلس شورای اسالمی 
گفت: این قانون یک گام مهم و رو به جلو اســت، 
چراکه بــه لحاظ والیتی که پدر نســبت به فرزند 
دارد، مادر هیچ گونه والیت و سرپرســتی نسبت به 
فرزندش ندارد، از همین رو در قوانین مدنی ما هیچ 

وقت تابعیت فرزند تابع تابیعت مادر نبوده است. وی ادامه 
داد: عالوه بر این، الیحه مورد اشاره به این مفهوم است که 
ما به نوعی به مادر این حقوق را نسبت به فرزندش اعطاء 
کردیم، چراکه در قوانین فعلی مادر هیچ اختیار و حقوقی 
غیر از حضانت آن هم تا 7 ســالگی نسبت به فرزندش 

ندارد.
دســتیار حقوق شــهروندی معاون رییس جمهور در 
امور زنان و خانواده با بیان اینکه این الیحه در کمیسیون 

حقوقی و قضایی مجلس هنوز بررســی نشــده اســت، 
تصریح کرد: من خیلی بــه نتیجه بخش بخش بودن این 
الیحه در کمیسیون حقوقی خوشبین نیستم، چراکه تاکنون 
ثابت کرده اســت، خیلی نسبت به حقوق زنان و کودکان 
جــدی برخورد نمی کند، اما در عیــن حال به اعتقاد من 
تصویــب جزییات این الیحه دو پیامــد مثبت به همراه 

خواهد داشت.
سجادی خاطرنشان کرد: اولین پیامد مثبت این الیحه، 
توجه به اختیارات مادر نسبت به فرزندش است. همچنین 

تکلیف فرزندان این زنان نیز مشــخص می شود و 
مادر می تواند برای فرزندش درخواســت تابعیت 
کنــد.وی با بیان اینکه این الیحه دارای یک نقص 
اســت که امیدوارم بعدها این موضوع نیز اصالح 
شود، گفت: در این الیحه متاسفانه این خالء وجود 
دارد که اگر چنانچه مادر به هر دلیلی درخواســت 
تابعیت برای فرزندش نداشــته باشد یا مادر فوت 
کرده باشد، حقوق این فرزند باز هم ضایع می شود 
و باید این موارد نیز در قانون پیش بینی می شــد که 
اگر مــادر اقدامی در خصــوص تابعیت فرزندش 
نکرد، دادســتان یا یکی از اعضای نزدیک خانواده 
می تواند این اقدام را انجام دهد، بنابراین به نظرم 
این خالء وجــود دارد و امیدوارم بعدها اصالح شــود.
دســتیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور 
زنان و خانواده گفت: مادران ایرانی اختیارات قانونی در 
خصوص فرزندانشان ندارند و بنابر اصل والیت قهری 
که پدر دارد، همه اختیارات در دست پدر است، اما با این 
الیحه به مادر این حق را دادیم که نسبت به دغدغه هایی 
کــه درباره فرزندش دارد با داشــتن اختیــار قانونی این 

دغدغه ها را رفع کند.

همزمان با روز جهانی پرستار اعالم شد
کمبود ۱2۵هزار پرستار در کشور

اصغر دالوندی، رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری درگفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به  شعار هفته جهانی بهداشت تحت عنوان »بهداشت 
برای همه و پوشــش همگانی ســامت« گفت: این شعاری است که 
ســازمان بین المللی پرستاری نیز به آن تاکید دارد. سامت بر اساس 
دو عنصر؛ عدالت در سامت و برابری مردم در دسترسی به خدمات 
پزشــکی ماک مهمی است تا پوشــش همگانی سامت در کشورها 

اتفاق افتد.
وی با بیان این که طبق آخرین آمار جهانی در دنیا به هفت میلیون و 200 
هزار پرســتار نیاز داریم، افزود: این آمار از نیاز به توجه ویژه به پرستاران 
و ســرمایه گذاری بر آنان حکایت دارد که ســازمان بهداشت جهانی بر آن 

تاکید دارد.
دالوندی با اشــاره به روند رو بــه پیری جمعیت جوامع گفت: جذب و 
تربیت پرســتاران یکی از برنامه های راهبردی در بســیاری از کشــورها از 
جمله استرالیا، کانادا و اسکاندیناوی است که با محور قرار دادن پرستار در 

تیم های درمانی اتفاقات مثبتی را رقم زده اند.
این متخصص ســالمت ســالمندی ادامه داد: در اکثر کشــورها نسبت 
پرستار به جمعیت مالک قرار می گیرد، اما در ایران نسبت پرستار به تعداد 
تخت های بیمارستانی مالک است؛ چراکه نگاه ما در ایران بیمار مداری و 
بیمارســتان مداری اســت و این نگاه سبب محدود کردن پرستار به فضای 
بیمارستان می شود. با توجه به روند پیر شدن جوامع، باید توجه بیشتری به 

حرفه  پرستاری با عنوان مراقبین سالمت داشت.
وی افــزود: با توجه به برنامه ای که برای ســال 1404 داشــتیم تا تعداد 
تخت های بیمارســتانی افزایش یابد، باید گفت با کمبود حدود 125 هزار 

پرستار در کشور مواجه هستیم.
دالوندی با چند وجهی خواندن شــغل پرستاری افزود: نیروهای تربیت 
شــده ما می توانند در زمینه ارتقای ســالمت مردم، اصالح سبک زندگی و 

تغییرات آن و همچنین فعالیت های مشاوره ای، به خوبی عمل کنند.
وی در زمینه آموزش پرستاران افزود: برای توجه بیشتر به پرستاری پایه، 
نیاز به فلوشــیپ هایی هست تا بتوانیم با دعوت از متخصصین خارجی از 
تجربه آنها مطلع شویم و یا امکاناتی برای فرستادن پرستاران مان به خارج 

از کشور برای کسب تجربه و مهارت آموزی داشته باشیم.
دالونــدی در پایان صحبت هایش طرح خدمات در منزل پرســتاری را 
نیازمند نظارت جدی از ســوی وزارت بهداشــت دانســت و افزود: برای 
انجام نشــدن کارها توســط افراد غیر متخصص نیاز بــه این توجه وجود 
دارد. همچنین امیدواریم طرح های پایلوت که سازمان های بیمه گر برای این 

دست خدمات شروع کرده اند، اثربخش باشد.
12 می مصادف با 22 اردیبشــهت و سالروز تولد پرستاری انگلیسی به 
عنوان پایه گذار پرســتاری مدرن، روز جهانی پرســتاری شناخته می شود و 
طبق اعالم مسووالن سازمان نظام پرستاری و به استناد آخرین آمار جهانی، 

در حال حاضر دنیا به 7 میلیون و 200 هزار پرستار نیاز دارد.

یک متخصص متابولیسم :

 بیماران دیابتی از انسولین می ترسند
فوق تخصص غدد و متابولیســم اظهار 
داشت :  میزان مصرف انسولین بیماران دیابتی 
در کشــور ما نســبت به داروهای خوراکی 
پایین تر اســت و بیماران دیابتی مــا، آن را 
به سختی می پذیرند و از آن می ترسند و این، 

نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.
به گزارش کاروکارگر،دکتر محمدرضا مهاجر 
تهرانــی، فوق تخصص غدد و متابولیســم در 
حاشــیه همایش دیابت گفــت: دیابت در حال 
حاضــر در دنیــا رو به افزایش اســت و اکنون 
چیزی حــدود 480 میلیون بیمار دیابتی در دنیا 
داریم و به نظر می رســد تا 30 ســال آینده این 
رقم به 700میلیون نفر برســد. شیوع دیابت در 
دنیا با ســرعت زیادی رو به افزایش است و در 
کشورهای پیشرفته عمدتا افراد در سن باال مبتال 
می شوند، اما در کشورهای در حال توسعه مثل 
کشــور ما متاسفانه سن ایجاد بیماری دیابت به 

سنین پایین رسیده است. در سنین اوج فعالیت 
افراد و زمانی که می توانند برای کشور و خانواده  
مفید باشــند دچار عوارض و دغدغه های این 
بیماری می شوند. زندگی شهرنشینی، اضافه وزن، 
کم تحرکی از عواملی هستند که باعث افزایش 

بیماری دیابت در جوامع می شوند.
  استاد دانشــگاه علوم پزشکی تهران ادامه 
داد: از طرفی بسیاری از بیماران درباره بیماری 
خود اطالع ندارند و زمانی به پزشــک مراجعه 
می کننــد که دیگر دچار عــوارض  این بیماری 
شده اند. حتی افرادی که از بیماری خود اطالع 
دارند هم به خوبی آن را کنترل نمی کنند. کنترل 
بیماری دیابت فقط کنترل قند خون نیست. کنترل 
چربی و فشار خون، بررسی عوارض این بیماری 
و پیشگیری از همه آنها را نیز شامل می شود.  وی 
افزود: میزان مصرف انسولین بیماران دیابتی در 
کشور ما نسبت به کشــورهای هم جوار بسیار 

پایین تر است و این موضوع یا به این دلیل است 
که پزشــکان ما دیر سراغ انســولین می روند یا 
اینکه بیماران دیابتی ما آن را به سختی می پذیرند 
و وقتی پیشنهاد انسولین به آنها می شود زیر بار 
نمی روند و همین مسئله باعث می شود که نسبت 
مصرف انسولین نسبت به داروهای خوراکی در 
کشور ما پایین تر باشد. همین باعث می شود که 
دیابت در کنترل نباشد و حد شاخص هموگلوبین 
A1C که شایع ترین و مهم ترین شاخص کنترل 
دیابت هست بسیار باال برود و بیمار با عوارض 
این بیماری مواجه شــود. در واقع افراد دیابتی 
از انسولین می ترسند. آنها اغلب نگران اند که با 
انسولین اضافه وزن پیدا کنند که این هم با رژیم 
غذایی مناســبی که ما در کنار مصرف انسولین 
می گذاریم، قابل پیشگیری است. از طرفی نگران 
هزینه های آن هستند و فکر می کنند هر کسی که 
انسولین زده است بعد از آن به مشکالت بینایی 

و قطــع  پا رسیده اســت در صورتی که این طور 
نیســت. این بیماران به خاطر آنکه دیر به سراغ 
انســولین رفتند عارضه پیدا کردند، نه به خاطر 
مصرف آن. اینها تفکرات اشــتباهی اســت که 
تغییر آنها نیاز به آموزش دارد. آموزش پزشکان 
در جلســات و همایش های تخصصــی که از 
سراســر کشور گرد هم می آیند و اطالعات آنها 
به روز می شود و هم آموزش عمومی که آگاهی 
افراد جامعه را نســبت به انسولین و دیابت باال 
ببرد. بدون شک برنامه های IDS که شرکت های 
خصوصــی در بخش آمــوزش مجموعه  خود 
برگزار می کنند نقش بسیار مثبتی در فرهنگ سازی 
و ارتقای دانش روز جامعه پزشــکی و بیماران 
دیابتی خواهد داشت و در واقع آنها با این کار، 
خیلی خوب از این بخش آموزش در راســتای 
مســئولیت و رســالت اجتماعی خود استفاده 

می کنند.

اطالعیه تاسیس کانون انجمن های صنفی کارگری رانندگان حمل ونقل کاالی 
خراسان رضوی 

به اســتناد ماده131 قانون کار وآیین نامه مصوب 1389/8/3هیئت وزیران کانون باعنوان فوق 
درشــرف تاسیس می باشــد ازکلیه انجمن های صنفی کارگری درصنف مزبور درصورت تمایل به 
عضویت ازتاریخ انتشــاراین اطالعیه ظرف 20روز می توانند درخواســت کتبی خودرا به انضمام 
آخرین اگهی تغییرات وگواهینامه ثبت انجمن صنفی وصورتجلســه هیات مدیره مبنی بر عضویت 
درکانون مذکور رابه نشانی مشهد-شهرک صنعتی طرق-مقابل خیابان کارآفرین 7-مجتمع خدماتی 

رامشارارسال ورسید دریافت نمایند 
هیئت موسس:

1-محمد ازغدی           2-مهدی سیدحسینی      3-محمدعلی میر
نماینده هیئت موسس:محمدازغدی   تلفن 0915517186

خالصه آگهی مزایده
با صلوات برمحمد و  آل محمد )ص( اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آمل 

در نظر دارد طبق نظریه کارشــناس شماره 239 مورخ 98/2/16 یک قطعه زمین به 
مســاحت 4447 متر مربع از رقبات موقوفه آقا محمد شاهرخ و میرزا محمد واقع در 
آمل خیابان دکتر بهشتی ابتدای خیابان اسپیاری جنب ورزشگاه موقوفه کار دیگر آملی 
را برابر آگهی مزایده به اجاره یک ســاله وگذار نماید متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیشتر و شــرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 98/3/11 به دایره 
اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل، واقع در خیابان شهید رجائی روبروی 

بانک ملی مرکزی آمل مراجعه نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل

آگهی مجمع عمومی فوق العاده
بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان 

دهیاری و شــورای اسالمی فرون آباد می رساند جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده در مورخ 98/03/10 راس ســاعت 11 در محل: مسجد 
جامع شهر فرون آباد واقع در خیابان ولیعصر )عج( به منظور بررسی 

و اعالم انحالل این تعاونی تشکیل خواهد شد.
- حضور کلیه اعضاء در جلسه الزامی می باشد.

 »آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان  دانشگاه ارومیه« )نوبت اول(
شماره ثبت:      470         شماره ملی :      10220026137

بنا به تصویب هیأت مدیره جلســه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اّول شركت تعاوني اعتبار 
كاركنان دانشــگاه  ارومیه  رأس  ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/03/18 در محل سالن 
دانشــکده منابع طبیعی واقع در پردیس نازلو تشكیل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاي 
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل 
تعیین شده حضور بهم  رسانند و یا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه¬ی تشکیل مجامع عمومی 
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد، مي تواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه 
بــه عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیراعضا واگذار نماید، در این صورت هر 
عضوي مي تواند عالوه بر رأي خود حداكثر حق سه رأي با وكالت و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رأی با وکالت داشته باشد. توضیحًا اینكه وكالتنامه های عادی بایستي یک روز پس از انتشار آگهی 
مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده 
توسط هیات مدیره  تأیید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به 

تأیید یکی از دفترخانه¬های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:

1( استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان 
2( طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورت هاي مالي سال 1397

3( اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سال 1397
4( طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1397

5( طرح و تصویب بودجه پیشنهادي هیأت مدیره براي هزینه هاي سال مالي 1398
6( انتخاب یك نفر بازرس اصلي و یك نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت مأموریت

7( تغییر و افزایش موضوع فصل چهارم شرایط میزان پرداخت و بازپرداخت وام و افزایش 
ســرمایه اعضاء از آیین نامه اجرایي شركت تعاوني اعتبار كاركنان و طرح پیشنهاد افزایش 

وام هاي عادی و ضروري موضوع ماده 17 آیین نامه 
8( اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه كثیراالنتشار برای درج آگهي هاي بعدی شركت.

ضمنًا كلیه كاندیداهاي عضویت در ســمت بازرس بایستي حداكثر تا ظرف مدت یك هفته 
بعد از انتشار آگهي لغایت تاریخ 1398/02/31 مدارك شناسایي ذیل را با مراجعه به دفتر 
شركت واقع در خیابان شهید بهشتي ساختمان آپا یا مدیرعامل شرکت آقای حسین شرفپور 

در پردیس نازلو تحویل نموده و رسید دریافت دارند .
مدارك شناســایي شــامل: تکمیل فرم کاندیدای عضویت در ســمت بازرسی بهمراه کپی 

شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی و تصویر حکم کارگزینی
  تاریخ انتشار:  1398/02/23   

هیأت مدیره شركت تعاوني
اعتبار كاركنان دانشگاه ارومیه

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی عمومی سالیانه 
 نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

اداره کل آموزش و پرورش استان
تاریخ انتشار 98-2-23

بدینوسیله باطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان به شــماره ثبت 10001 و به شناسه ملی 
10200159057 میرساند جلسه مجمع عمومی عادی / سالیانه نوبت دوم 
/ شرکت تعاونی، ساعت 3 روز شنبه مورخه 11-3-98 در محل نمازخانه 
آموزش و پرورش واقع در تبریزخیابان ارتش جنوبی روبروی فروشگاه اتکا 
– اداره کل آموزش و پرورش اســتان ، برگزار خواهد شد. لذا از تمامی ، 

اعضای محترم دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مطابق سنوات قبلی
1-  گزارش هیات مدیره و بازرس

2-  طرح صورتهای مالی سالهای قبل 95-96-97
3-  خط و مشی آتی تعاونی

4-  انتخابات هیات مدیره و بازرس
5-  اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه واگذاری پروژه 196 واحد

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن 
تامین اجتماعی قم 

براســاس تصمیم هیات مدیره جلســه مجمع عمومی عادی شرکت 
تعاونــی مســکن تامین اجتماعی راس ســاعت هجده روز شــنبه 
1398/3/25 در محل دفتر شرکت واقع در 55 متری عمار یاسر 
کوچه 32 پ 82 تشــکیل مــی گردد لذا بدینوســیله از صاحبان 
ســهام )اعضاء( دعوت به عمل می آیــد راس موعد مقرر در محل 
مذکور حضور بهم رســانند چنانچه حضور عضوی بنا به عللی میسر 
نباشــد می تواند حق رای خود را ظــرف مدت 7 روز با مراجعه به 
دفتر شرکت به آدرس فوق و در حضور بازرس شرکت به دیگری 
واگذار نماید در این صورت هر عضو ســه رای و غیر عضو حق یک 
رای خواهد داشــت چون بر اســاس مصوبه مجمع عمومی مورخه 
1398/2/18 شــرکت منحل گردیده و انتخابات هیات تصفیه در 
دســتور جلسه می باشد لذا بدینوســیله از کلیه افرادیکه تمایل 
به کاندیداتوری در ســمتهای هیات تصفیه و ناظر بر امر تصفیه را 
دارند می توانند حداکثر ظــرف مدت یک هفته با مدارک ذیل به 
دفتر شــرکت مراجعه و فرم کاندیداتوری خود را تکمیل و امضاء 
نماید 1-تصویر شناســنامه و کارت ملی 2-تصویر مدارک ســابق 
تجربی 3-تصویــر حکم کارگزینی )مربوط بــه کارمندان(4-اصل 

برگ عدم سوء پیشینه 
دستور جلسه: 

1-ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس 
2-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به 97/12/29 

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره جهت سال 98 
4-تصمیم گیری راجع به افراد و اعضای بدهکار شرکت 

5-انتخاب اعضای هیات تصفیه و ناظر بر امر تصفیه 
هیات مدیره شرکت 

آگهی مزایده عمومی شماره 98/1 مرحله دوم )نوبت دوم(
موضــوع مزایده: 1- فروش ســرقفلی یــک باب واحد 

تجــاری در زیــر زمین  مجتمع بهشــت نبش میــدان جهاد 
 به مســاحت 13 متــر مربع مطابق مشــخصات در اســناد 

و مدارک مزایده.
2-فروش دو قطعه زمین واقع در میدان شــهیدان زارع ، خیابان رودخانه 
به متراژ های 228 و 248 متر مربع مطابق مشــخصات در اســناد و مدارک 

مزایده.
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ 98/2/26 مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا تاریخ 98/2/28 و بازگشایی پاکات در ساعت 13 مورخ 98/2/29 

می باشد.
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن: 55424800
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان

اگهی تغییرات انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران حمل آب وفاضالب ولجن 
شهرستان مشهد 

به استناد ماده131قانون کاروآیین نامه مصوب 1389/8/3هیات وزیران وبه موجب صورتجلسه 
های مورخ1397/12/1مجمع عمومی و1398/1/21هیات مدیره وســایرمدارک تسلیمی اسامی 
وســمت هریک ازاعضــای اصلی وعلی البدل هیات مدیره وبازرســان انجمــن صنفی که ازتاریخ 

1397/12/1به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد 
1-محمدرضا جالب      رئیس هیات مدیره 

2-علی اکبر قانع توانا        نایب رئیس هیات مدیره ودبیر
3-مجتبی ساالری کمرزرد     خزانه دار

4-حمیدزارعی        عضو علی البدل هیات مدیره 
5-حمیدرضا جالب        بازرس اصلی 

6-محمدزنگوئی             بازرس علی البدل 
ضمنابرابرماده19و22اساسنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری  واوراق عادی انجمن باامضاء  رئیس 
هیات مدیره یادبیر ممهوربه مهر انجمن وکلیه اســنادمالی اوراق رسمی بهادار وقراردادهای تعهداور 
که به تصویب هیات مدیره رســیده باشــند باامضای رئیس هیات مدیره وخزانــه داریادبیروخزانه 
داروممهوربــه مهرانجمــن معتبرخواهدبود.همچنیــن بــه موجــب مصوبه مجمع عمومی موســس 
مورخ1397/12/1مقررگردیدورودیه که تنهابرای یکباردریافت میگرددمبلغ یک میلیون ریال وحق 
عضویــت  برای کامیون های خاور 500/000ریال –کامیون هــای 8تن 800/000ریال ،کامیون های 

10تن 1/000/000ریال وکامیون های 15 تن 1/500/000ریال درسال تصویب گردید . 
محمد سنجری-مدیرکل

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 نوبت اول

روابط عمومی شهرداری جم

۱-سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم 
2-نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای

۳-موضوع مناقصه: خدمات شهری شهر جم
۴-برآورد اولیه هزینه موضوع مناقصه:  30.692.151.040 ریال 

۵- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ  1.535.000.000 ریال به حســاب 
3100004700009بنام شهرداری جم نزد بانک ملی

۶-محل دریافت و تحویل اسناد: استان بوشهر شهرستان جم خیابان شهرداری شهرداری جم امور حقوقی و قراردادها .
۷- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/02/23 لغایت 1398/03/12 

8-مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری 1398/03/12 
۹-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 13 خرداد 1398 در محل شهرداری جم 

10-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
11- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

12-صالحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در رسته خدمات شهری می باشد.
13- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.

14-گواهینامه صالحیت و آخرین آگهی تغییرات شرکت می بایست برابر با اصل ارائه گردد.
15-در صورتیکه برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
16-اعتبار مورد نیاز طرح از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1398/02/23
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/02/30

آگهی تجدید مزایده نوبت اول
ســازمان همیاری شهرداریهای اســتان قزوین به استناد 

مجوز هیــات مدیره به شــماره 447 در نظــر دارد تعداد 
دو قطعه زمین به مســاحت 365/28 متــر مربع با کاربری 
مســکونی قابلیت تبدیل به تجاری واقع در شهر اقبالیه را از طریق تجدید 
مزایده عمومی به فروش برســاند. لذا متقاضیان می توانند ده روز پس از 
درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت و تحویل اســناد تجدید مزایده به روابط 
عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین واقع در قزوین ، میدان 

ارتش، ابتدای خیابان پادگان ساختمان همیاری ، واحد 6 مراجعه نمایند.
1-هزینه درج آگهی برعهده برنده تجدید مزایده می باشد.

2-واریز مبلغ 5 درصد به حســاب 0105225279000 بانک ملی شــعبه 
قزوین یا به مبلغ فوق ضمانت نامه بانکی

3-ســایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده درج 
گردیده است.

4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
شناسه آگهی: 454533  

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30
هادی طاهرخانی - مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای

 استان قزوین

 شهرداری خمین
آگهی مزایده

موضوع مزایده : 
-فروش واحدهای تجاری ، اداری و امالک تجاری ، مسکونی شهرداری واقع در سطح شهر 

بصورت نقد و اقساط)مزایده نوبت اول (
  محل ،مهلت و نحوه دریافت اســناد : از تاریخ درج آگهــی )98/02/23( تا پایان وقت 
اداری مورخ 98/03/12 با مراجعه به آدرس شــهرداری خمین واحــد امورمالی یا از طریق مراجعه به 

سایت www.khomeincity.ir  شهرداری امکان پذیر می باشد.
-مهلت واریز ســپرده : متقاضیان خرید امالک باید ضمانتنامه یا رســید واریز وجه ســپرده شرکت در 
مزایده  به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حداکثر تا پایان وقت مورخ 98/03/12 به دبیرخانه شهرداری 

تسلیم و رسید دریافت نمایند.
-محــل و زمان برگزاری مزایده : جلســه بازگشــائی پاکتهای مزایده امالک راس ســاعت 10:00 روز 

98/03/13 برگزار میگردد.
-ســپرده شــرکت در مزایــده : متقاضیــان می بایســت اصل فیش واریز وجه به حســاب شــماره 

70061152072983 به مبلغ 5% قیمت پایه کارشناسی ملک ارائه نمایند.
-درس دســتگاه مزایده گذار: اســتان مرکزی – خمین – میدان انقالب – کوچه شــهید ناصر عزیزیان 

-  شهرداری خمین – امور مالی – 08646333433
-شرایط اختصاصی :

1-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار می باشد
2-کلیــه هزینه های درج آگهی ، کارشناســی ، دارائی ، دفترخانه ، نقــل و انتقال  و غیره بعهده برنده 

مزایده می باشد
3-برندگان اول و دوم و ســوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد
4-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد                                                            
ابوالفضل مرتضیان

شهردارخمین
تاریخ چاپ در روزنامه مورخ 98/02/23   تاریخ چاپ در روزنامه مورخ 98/02/30 

 نوبت اول

دستیار معاون رئیس جمهور:

ایراد الیحه "اعطای تابعیت از مادر به فرزند" باید رفع شود


