
گزارش روز
صفحه  5

شنبه 2شهریور 1392 
16 شوال1434 - شماره  20573

حکیم باش�ی هایی  قدیمی  عطاره�ای 
بودن�د ب�ا مطالعه، درای�ت و تجرب�ه. نگاه 
کاون�ده روان شناختی ش�ان درد و مرض را 
به س�هل تش�خیص می داد. آنان در محله، 
مناطق ش�هری و دهس�تانی معروف خاص 
و ع�ام و خانواده ها بودند. مطب ش�ان یک 
چاردی�واری جم�ع و ج�ور و س�اده بود با 
داروهای�ی در قفس�ه های چوبی، برخی در 
جعبه های کوچک چوبی در کشویی تعبیه 
ش�ده ب�ه اط�راف و پ�اره ای از داروه�ا در 
کیسه های سر باز قرار داشتند. میز و تلفن 
و منشی و پیشکار و کولر نداشتند اما دید 
حکیمانه ش�ان و اعتم�اد و اعتقاد اهالی به 
درمانگری آنان، کارساز و آرامش بخش بود.
... پس از س�ال های سال غربت گیاهان 
دارویی، طی چند س�ال گذشته، این شغل 
فعال تر ش�ده اس�ت و جال�ب آن که تعداد 
عطاری ه�ا مثل برخی ش�غل های مدرنیزه 
ش�ده، افزای�ش یافته اس�ت. مراجعان هم 
بیش�تر ش�ده اند. ش�اید برخی خس�ته از 
مص�رف داروهای مصنوعی باش�ند. اگرچه 
گفت�ه می ش�ود داروهای گیاهی و رس�می 

مکمل یکدیگرند.
با هم س��ری به برخ��ی عطاری ها می زنیم 
ت��ا از چگونگ��ی درمانگری آنها مطلع ش��ویم و 
صحبت ه��ای مراجعه کنندگان به این مغازه ها را 

نیز می خوانیم:
وارد یک عطاری پرسابقه می شوم.  بوی انواع 
داروهای گیاهی فضا را انباش��ته است. چند نفر 
جلوی پیشخوان عرضه دارو ایستاده و 4-3 نفری 
هم روی صندلی نشسته اند. جلو می روم می بینم 
مرد سالخورده ای در انتهای پیشخوان نشسته و 
ب��ا یکی از مراجعه کنندگان گفت وگو می کند. او 
مدیر و عطار قدیمی است. به یک نفر از کارکنان 
که بیش از س��ایرین پیاپی ب��ا مراجعه کنندگان 
صحب��ت می کند می گویم ک��ه می خواهم چند 
دقیقه با آق��ای... مدیر عط��اری گفت وگو کنم. 
می پرس��د در چ��ه موضوعی؟ می گوی��م درباره 
رویک��رد مردمی به گیاهان دارویی و... می گوید: 
»ایشان با کسی مصاحبه نمی کند.« -شما چی؟... 
علت روی آوردن برخی مردم به مصرف گیاهان 
دارویی و روش تش��خیص دارو چیس��ت؟ )او به 
عکاس می گوید عکس نگیرد.( بعد این پاس��خ را 
می دهد: »برخی مردم چون تجربه کرده اند داروی 
شیمیایی- بعضا- نتوانسته نتیجه بدهد و مصرف 

داروهای گیاهی برایشان مفید بوده است.«
این فروشنده گیاهان دارویی که تمایل ندارد 
نام خود را بیان کند می گوید: »بنویسید مهدی، 
وی بر این باور است که هر کس یک بار از مصرف 
گیاهان دارویی راضی شده، کسان دیگر که مشکل 

سالمتی دارند را هم راهی عطاری می  کند.«
می پرسم شیوه تشخیص گیاه درمانی عطار 
چیس��ت، می گوید: »اولویت درمانگری، پزشک 
اس��ت. اگر درمان بیمار به نتیجه نرسیده باشد، 
به عطار مراجعه و شرح مشکلش را بگوید، عطار 

داروی گیاهی مناسب نیازش را می دهد.«
می پرس��م: تأثی��ر مصرف گی��اه دارویی در 

* »صالحی«، شغل آزاد: باید 
تدابیری وضع شود تا عطاری ها 
داروهای گیاهی را با دفترچه 

بیمه قبول کنند چون نرخ 
هزینه این داروها باالست.

* »باغبانی«، باغدار: درد و 
مرض از هر جا و به هر طور به 
انسان برسد طبیعت خدایی 

پیشاپیش درمانش را داده است 
منتها ما قدر این درمان گیاهی 

را ندانسته ایم.

نگاهی به وضعیت درمان گیاهی و فعالیت عطاری ها

گیاهان دارویی
ارمغان طبیعت به سالمت زندگی

 بخش نخست

شخص را بگویید، پاسخ وی چنین است: »بستگی 
به مزاج و حال ط��رف دارد اگر مصرف به اندازه 
باشد معموال گیاهان دارویی ضرری برای شخص 

ندارد.«
باال بودن نرخ داروها

پرسش دیگر: برخی از مردم می گویند قیمت 
گیاهان دارویی باالس��ت. فروش��نده، هم چنان 
ضمن پاس��خ به مراجعه کنندگان و عرضه دارو، 
نیز پاسخگوی سؤالم است، جواب می دهد: »نرخ 
داروهای گیاهی نیز متأثر از ش��رایط قیمت های 
روز هر نوع کاالی دیگری و طبعا متغیر می شود.«

نیاز به داشتن تخصص
وی در خصوص نقش و لزوم تخصص عطار 
که مورد پرسشم بود، نیز نقبی به سال های دیرینه 
می زند و می گوید: »در س��ال های بسیار دور که 
هر دهستان و ش��هر گیاه مخصوص متناسب با 
شرایط آب و هوای خود را داشته است، اهالی با 
مصرف سبزی های صحرایی مشکل درمانی خود 
را برط��رف می کردند. ح��ال روش گیاه درمانی 
با گذش��ته فرق می کند. مسلما عرضه گیاهان 

داروی��ی نیاز به متخص��ص دارد، ام��ا خیلی از 
فروشندگان تخصص این شغل را ندارند.«

روی صندلی نشس��ته منتظر نوبت و شرح 
مش��کل جس��می و گرفتن دارو گیاهی است. از 
شهرستان آمده است. دلیل مراجعه به عطاری و 
مصرف گیاهان دارویی را تحقیق علمی- پزشکی 
می خواند مضاف براینکه می گوید برخی آشنایانش 
که مشکل بیماری داشته اند در اثر مصرف گیاهان 

دارویی درمان شده اند.
ای��ن خانم جوان کارمند که خود را »ل.ف« 
معرفی می کند، مش��کل سنگ کلیه دارد. پیشتر 
پزشک برای درمان نسخه کپسول داروی گیاهی 
داده و از داروخانه رس��می گرفته و مصرف کرده 
اس��ت. حال برای دومین دفعه از شهرس��تان به 
این عطاری مراجعه کرده و هم چنان از گیاهان 

دارویی برای درمان خود استفاده می کند.«
هزینه ها باالست

حدود 30 سال است گیاهان دارویی مصرف 
می کن��د. در خانه انواع داروهای گیاهی دارد اما 
اکنون به عطاری آمده است و فشار خون دارد. 

»صالحی«، ش��غل آزاد- که تعریف و تجربه 
و اطالعات��ی در م��ورد گیاهان داروی��ی دارد و 
شنیده- می گوید یک شخص آشنایش ناراحتی 
سنگ کلیه داشته است و آزمایش پزشکی نشان 
از بزرگی سنگ کلیه اش می دهد. او آن را به یک 
عطاری راهنمایی می کند و مقداری داروی گیاهی 
برای مصرف به مدت 20 روز می گیرد. ظرف این 

زمان، سنگ کلیه خرد شده و دفع می شود. این 
شهروند سپس با دادن نشانی یک دکتر متخصص 
داخلی که طبابتش را با گیاهان دارویی در محل 
کارش انجام می دهد، اظهار می کند همسرش که 
با مش��کل کم خونی مواجه بوده گیاهان دارویی 
مصرف کرده که تأثیر بس��یاری داشته است. او 
ای��ن را هم اضافه می کند پیش از آن که به عطار 
مراجعه کند آزمایش پزشکی انجام شده ولی برای 
درمان از گیاه دارویی مصرف می کند. این شهروند 

هم چنین پیشنهاد می کند دولت تدابیری وضع 
کند ت��ا عطاری ها داروهای گیاهی را با دفترچه 
بیمه قبول کنند چون هزینه این داروها باالست.«

دارو برای 20 روز در میان
مدت ها است در ناحیه گلویش چیزی مثل 
خلط، ذهنش را مشغول و بی قرار کرده است. برای 
تشخیص و درمان نزد چند متخصص رفته، دارو 
مصرف کرده، عکس گرفته. ولی در نهایت جواب 

داده شده مشکل ندارد وسالم است.

»یگان��ه«، دبیر، ح��اال از یک عطاری بیرون 
آمده در حالی که کیس��ه پالستیکی در دستش 
حاوی چند بس��ته پ��ودر دارو و عرقیات اس��ت 
می پرسم: دارو برای خودتان خریده اید؟ می گوید: 
»اولین بار است می خواهم از گیاهان دارویی برای 
ناراحتی ام اس��تفاده کنم«. پیش��ترها به خیلی 
مکان های درمانی رفته دارو خورده لیکن مشکلش 
رفع نشده اس��ت. او درباره بیماری اش می گوید: 
»چیزی مثل خلط توی گلویم چس��بیده است. 
حتی از گلویم عکس هم گرفته ش��ده است ولی 
هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشده وحتی گفته اند 
مشکلی نیست و س��الم هستم.« سؤال می کنم 
عطار چه گفت و دارو چه داد، می گوید: »حاال به 
عطاری گیاهان دارویی آمده ام مشکلم را مطرح 
کرده ام و عطار نظر داده که کبدم مشکل دارد و 
تاکنون هر چه برای مداوایم انجام داده ام بی فایده 
بوده است. بنابراین، عطار مقداری پودر و عرقیات 
خنکی داده که به مدت بیست روز مصرف کنم. 
اگر وضع گلویم خوب ش��د دیگر نیایم، غیر آن، 

بار دیگر مراجعه کنم.«

طبابت حکیمانه
امام علی بن موس��ی الرضا»ع« درباره علل و 
پیش��گیری از بعضی بیماری ه��ا، درد و درمان، 
دارو، غ��ذا و خوردنی ه��ا و... تحت عنوان »طب 
و بهداش��ت« نکات بسیار مفید و راهنمایی های 
سودمند و س��المت محور فرموده است. برگی از 
برداشت های نویسنده کتاب »طب و بهداشت« 

از توصیه های آن حضرت را می خوانیم:
»از مس��ائلی که با داشتن اهمیت زیاد مورد 
بی التفاتی طب جدید قرار گرفته اس��ت، مسئله 
تأثیر ادراک و احس��اس در تربیت بدن اس��ت و 
این یکی از اختالفاتی است که مسیر طب جدید 

را از قدیم جدا می کند.
طب قدیم چون آمیخته با روان شناس��ی و 
فلس��فه بود نکات��ی را در معالجه امراض منظور 
می ک��رد ک��ه ام��روز در طب جدید م��ورد نظر 
نمی باش��د مگر بعضی از اطبای کارآزموده که از 
راه تجربه شخصی به اهمیت آن ها پی برده اند. در 
هر حال علوم عقلی و تجربی به اثبات رسانده که 
مواد ترکیبی بدن و عناصر الزم آن را تنها تغذیه 
)از راه شکم( تکمیل نمی کند بلکه احساسات و 
ادراکات که از آن جمله بوییدن و استشمام باشند 
به نوبه خودشان مدخلیت دارند چه بسا بوییدن 
چیزی انس��ان را بیمار می کند و استشمام چیز 
دیگر بیمار را ش��فا می دهد. استش��مام مشک و 
عبیر، مولد حرارت در مغز و موجب تبخیر دماغ 
می شود. در حزیران- ماه سوم بهار، تابستان- که 

هوا نیز گرم و مایعات بدن تبخیر می شود چنان 
که مشک و عبیر بوییده شود خشکی زیاد از حد 
دماغ و مغز موجب صداع و زکام خش��ک ودرد 
چشم می گردد. در حزیران برای جبران کمبود 
مایعات بدن الزم است از سبزی های سرد و خیار، 

شیر خشک و میوه ها استفاده کرد...«
شناخت طبیعت انسان، 

دارو و تخصص درمان
»درد و م��رض از ه��ر جا و به هر طور به 
انسان برسد طبیعت خدایی پیشاپیش درمانش 
را داده اس��ت منتها ما قدر این درمان گیاهی 
را ندانسته ایم. پدر و پدربزرگم اهل ده بودند. 
می گفتن��د آدم باید مزاج خود را بشناس��د و 
ناپرهیزی نکند تا درد به سراغش نیاید. آن ها 
وامثال آن ها اگر دچار درد جسمی می شدند 
از گیاه��ان درمان می ش��دند؛ از جوش��اندن 
فالن گیاه وخوردن آن تا مرهم زخم با شیره 

گیاهان.«
»عب��اس باغبان��ی« باغدار که خ��ود حال 
پدربزرگ ها را دارد و با قامت اس��توار و پرانرژی 
اس��ت، با آن پیش گف��ت، ادام��ه می دهد: »از 
قدیم االیام بیشتر مردم و خانواده ها چه روستایی 
و چه ش��هری از گیاهان دارویی برای رفع درد و 

مرض استفاده می کردند.
 در بیشتر محله ها یک  آدم باتجربه و حتی 
اندک سواد داشته بوده حکم عطار و درمان بخش 
با داروهای گیاهی مشکل بیماری آدم ها را برطرف 
می کرده است. آن موقع این قدر مریضی و طبیب 
نبود. عطارباش��ی ها با درایت درد ش��خص را به 

درستی تشخیص می دادند.
اهال��ی و خانواده ها س��رگردان اینجا و آنجا 

رفتن ه��ا نبودند چون نیازی نبود. از تش��خیص 
درست گفتم، یک تعریف از پدر یادم آمد: او حکایتی 
از مثنوی موالنا را این گونه تعریف می کرد : روزی 
حکیم��ی  از ب��ازار عطرفروش ها گ��ذر می کرده 
می بیند عده ای وس��ط ب��ازار گرداگرد هم جمع 
 شده اند. آن حکیم جلو می رود می بیند یک مرد 
بی حال افتاده است. کسی نمی دانست علتش چه 
بوده است. حکیم خم می شود دستی به بدن مرد 

بی حال می کشد.
 بعد از جماعت می پرسد کسی این شخص 
را می شناس��د؟... یک نفر می گوی��د بله. حکیم 
می پرسد این ش��خص شغلش چیست؟ آن فرد 
می گوی��د در ب��ازار دباغ ه��ا کار می کند. حکیم 
می گوی��د قدری فضوالت س��گ را ب��ه بینی او 
نزدیک کنند . اندکی بعد مرد بیحال با استشمام 
آن جسم بدبو  از زمین بلند می شود. آدم هایی که 
او را همراهی کرده بودند، تعجب می کنند. حکیم 
می گوید: این شخص به بوی بازار دباغ ها عادت 
کرده است. آنجا که افتاده بود بازار عطرفروشان 

بود. بوی عطر حالش را خراب کرده بود.«
»باغبانی« ادام��ه می دهد که منظور از این 
تعریف تبحر و تجربه در امر درمان به هر صورت 

است.
 می پرسم کال نظرتان راجع به گیاهان دارویی 
چیست؟ لبخندی می زند و می گوید: »همان اول 
صحبت��م به نوعی گفتم و اعتقاد دارم صدها نوع 
گی��اه دارویی برای صدها نوع بیماری و ناراحتی 

حتی ناآرامی روحی و... وجود دارند. 
منتهی ش��ناخت و تخصص باید باشد چون 
دس��ت اندرکاران با تندرستی انس��ان سر و کار 

دارند.«

* یک عطار: 
تأثیر مصرف 
گیاه دارویی 

به مزاج و 
حال شخص و 

مصرف به اندازه 
دارد. معموال 

گیاهان دارویی 
ضرری برای 

شخص ندارند 
اما اولویت 

درمانگری با 
پزشک است... 

عرضه گیاه 
دارویی نیاز به 
متخصص دارد.
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افقی: 
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ب��رروی کار آورد 2 - یکی از ارزش��های اخالقی و اجتماعی 
م��ردم خون گرم ایران- طوالنی ترین رود جهان 3 - کلمه ای 
در تعریف و تمجید- روس��یاه مطبخ- مدال آورترین رش��ته 
رزمی ورزش��کاران ایرانی در مسابقات جهانی 4 - همنشین 
شیطان است- اس��الم آن را عبادت می داند- جزیره ای که 
دارای پاالیشگاه فرآورده های نفتی است 5 - نوعی گل- یکی 
از پاک کننده ها- واحد زمین و خانه 6 - خبرگزاری کش��ور 
فلسطین- یکی از بلوک های تفکر و اندیشه در جهان- چوپان 
7 - تکرارش نام مادربزرگ هاست- کلمه ای که مفهوم فعل 
ی��ا صفت را به زم��ان و مکان مقید س��ازد- قرائت قرآن با 
آهنگ خوش- آقای آلمانی 8 - نام یکی از حواریون حضرت 
مسیح)ع(- دریایی میان شبه جزیره بالکان و ترکیه- یکی از 
دو قبیله متخاصم  یثرب 9 - حضرت علی علیه السالم عدالت 
را برتر از آن برشمرده اند- اثری از افالطون 10 - پیامبری که 
از بهشت رانده شد- نوعی گل- پیمانی که در آن اروپا میان 
کش��ورهای پیروز جنگ جهانی تقسیم شد 11 - لحظه ای- 
مظه��ر زیبایی در طبیعت- س��از عزا- ش��هری در کرمان 
12 - س��نگدلی- در س��خن امر به خاموشی می کند- جمع 
لسان 13 - از جلسات مجلس- فیلمی از چارلی چاپلین نابغه 
قرن بیس��تم هنر 14 - گوشه کمان- وسیله ای برای ارتباط 
فرهنگ ها و نزدیکی مردم در سراسر جهان- فاصله زمانی از 
طلوع تا غروب خورشید- سریعترین گربه سان جهان که در 
ایران زندگی می کند 15- کارگردان فیلم ماندگار و ارزشی 

آژانس شیشه ای در سینمای دفاع مقدس.

عمودی: 
1 - نام پروتئینی که در خون موجود است- از پیامبران 
عهد عتیق که ش�اعر بزرگی نیز بود 2 - منظومه ای از 
خداوندگار عشق و عرفان- رخدادی بزرگ و مردمی 
که باعث دگرگونی عمیق در جامعه می گردد 3 - زیر و 

پایین- لباس برای مردان- نام دیگر رازیانه 4 - یکی 
از شهرهای باستانی و دیدنی ایران- جدید نیست- 
روادی�د 5 - گاهی دلس�وزتر از مادر می ش�ود- از 
نامه�ای خداوند- بزرگ و گن�ده- میوه ای پاییزی 
6 - صدای بچه- گندم به آس�یاب رفته- شهر هزار 
سنگر- نوعی بافته ابریشمی 7 - حرف نفی در زبان 
عربی- همه باید به دنبال حالل آن باش�ند- نوعی 
س�رطان که در میان مردان بس�یار ش�ایع است- 
کلم�ه احترام ب�رای زنان 8 - از ان�واع حکومتهای 
استبدادی- یکی از دو گروه اقوام 9 - پایتخت کشور 
غنا- بهتری�ن ماه خدا- ضمی�ر مفعولی 10 - واحد 
پول کش�ور آرژانتین- بزرگترین س�یاره منظومه 
شمس�ی- یکی از جباران در طول تاریخ 11 - واحد 
پول کشور عربستان- رودی در کشور چین- نوعی 
فع�ل 12 - چهارمی�ن مرد رنکین�گ جهانی ورزش 
تنیس- زبان مردم تاجیکستان 13 - روستای تاریخی 
و دیدنی آذربایجان شرقی- نام دیگر اقیانوس اطلس 
14 - از وسایل الزم در سفرها- خدای درویشان- نام 
بیابانی که حضرت موسی علیه السالم با سپاه خود در 
آن گم شد- حرف پیروزی 15 - از بیماری هایی که در 
گذشته تلفات فراوانی داشت ولی امروزه کنترل شده 
است- تاریخی است به فارسی نوشته قاضی احمد 

غفاری  قزوینی- رشته ای در علم حقوق.

شماره 9790 جدو    ل

زن روز

 اولين نشريه مخصوص بانوان

 با مطالب متنوع و خواندني 

شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

صورتجلس��ه  طب��ق 
مجم��ع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده مورخ 
92/2/22 شرکت مزبور 
ک��ه در تاریخ 92/3/4 
واص��ل گردی��د اعضاء 
برای  مدی��ره  هیئ��ت 
بقیه مدت تصدی بقرار 
گردیدند.  انتخاب  ذیل 
ره��ام جوانبخ��ت ب��ه 
 0064589110 ش.م 
به جای محم��د جواد 
ش.م  ب��ه  نقش��ینه 
 1 3 7 6 9 8 1 6 0 2
هیئت  رئیس  بس��مت 
محمدحسین  و  مدیره 
ش.م  ب��ه  ش��یرکوبی 
 0 0 5 3 2 1 6 8 0 6
نای��ب رئیس  بس��مت 
و  مدی��ره  هیئ��ت 
به  اصحاب��ی  محم��ود 
 2949559050 ش.م 
بس��مت مدیرعام��ل و 
خ��ارج از اعضاء تعیین 
گردیدن��د. امضاء کلیه 
اوراق و اس��ناد به��ادار 
باامض��اء  قرارداده��ا  و 
محمدج��واد  منف��رد 
نقش��ینه همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات 
شرکت فرانور 

افشان سهامی 
خاص به شماره 
ثبت 127534 
و شناسه ملی 
10100043989

اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

ب��ه اطالع کلیه س��هامداران ش��رکت برودتی و حرارتی نیک س��هامی خاص 
ثبت ش��ده ب��ه ش��ماره57275 می رس��اند که ب��ا عنایت به مصوب��ه مجمع 
عموم��ی فوق العاده مورخ 92/6/12 و تفویض اختی��ار عملی نمودن افزایش 
س��رمایه به هیئت مدیره نظر به اینکه مقرر اس��ت س��رمایه ش��رکت از مبلغ 
15/000/000/000ری��ال ب��ه مبل��غ 40/000/000/000ریال منقس��م به 
4/000/000س��هم 10/000ریال��ی با نام از طریق مطالب��ات افزایش یابد از 
کلیه س��هامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی 

به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام استفاده نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده 

را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیئت مدیره شرکت برودتی و حرارتی نیک

آگهی حق تقدم شرکت برودتی و حرارتی نیک  
سهامی خاص ثبت شده به شماره57275 

شناسه ملی 10101023552

موضوع مناقصه: بازسازی یک دستگاه شناور بارج 3000تنی و 
ایجاد تغییرات جهت تبدیل و تغییر کاربری به بیل بارج

مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ درج آگهی
مهلت قبول پیشنهادات: حداکثر تا تاریخ 92/6/12

از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 
شرکت در مناقصه در ساعت اداری با ارائه معرفی نامه و فیش واریزی 
به مبلغ س��یصدهزار ریال به حس��اب ش��ماره2171803185 به نام 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء نزد بانک ملت ش��عبه چهارراه رشید 
کد 6858/4 به نش��انی: اتوبان شهید دوران- قرارگاه سازندگی نوح- 
مؤسسه عمران س��احل- معاونت پشتیبانی- مدیریت تأمین و خرید 

مراجعه نمایند.
تلفن: 33219259-60 

 کلیه هزینه های چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مؤسسه عمران ساحل
»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای«

روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس

بدینوسیله به آقای دکتر علی اکبر نجاتی که پرونده وی 
در این هیأت به اتهام غیبت غیر موجه تحت رسیدگی 
می باش��د، طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ابالغ 
می گردد، که ظرف مدت یکماه از تاریخ نش��ر این آگهی 
جهت تقدیم الیحه دفاعیه یا ارسال آن به دفتر این هیأت 
واقع در رش��ت- خیابان نامجو- روبروی ورزش��گاه شهید 

عضدی- طبقه پنجم - اتاق 510 مراجعه نماید.

احضاریه

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان گیالن ستاد مرکزی

ش�هرداری بندرعباس درنظر دارد نسبت به خرید تابلو و عالئم 
اخب�اری و انتظامی از طری��ق مناقصه عمومی اق��دام نماید، لذا از 
کلی��ه تولیدکنن��دگان و یا فروش��ندگان تابلوه��ای موصوف، دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اس��ناد مربوطه حداکثر ظرف مدت ده 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به آدرس: بندرعب��اس- بلوار امام خمینی- 
ش��هرداری مرکزی- اداره حقوقی و امور قرارداده��ا مراجعه نمایند. 

تلفن: 2223533
الزم بذکر است:

1 - ارائه رزومه کاری، تصویر قراردادهای اجرای کار مشابه
2 - شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است.

3 - هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.
4 - چنانچ��ه برن��دگان مناقص��ه از انعقاد قرارداد خ��ودداری نمایند، 
ب��ه ترتیب اولویت س��پرده ش��رکت در مناقصه آنها ب��ه نفع صندوق 

شهرداری ضبط خواهدشد.
5 - آخرین مهلت جهت ارائه پیش��نهادها پایان وقت اداری دوش��نبه 
مورخ92/6/18 و تاریخ بازگش��ایی پاکتهای پیش��نهادی چهارشنبه 

مورخ92/6/20 می باشد.
6 - میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000ریال 
به صورت واریز نقدی به حس��اب س��پرده های شهرداری عهده بانک 
ملی به شماره حساب سیبا 0105926679003 یا ضمانت نامه معتبر 

بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد.
7 - ای��ن آگهی براب��ر آیین نامه معامالت جدید ش��هرداری صرفاً یک 

نوبت منتشر می شود.
8 - س��ایر شرایط و مشخصات در اس��ناد مناقصه مندرج و متقاضیان 
باید یک نس��خه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیش��نهاد 

خود ضمیمه تسلیم نمایند.

آگهی 
شهرداری بندرعباسفراخوان عمومی

شرکت جهاد توسعه منابع آب
در نظر دارد عملیات اجرای تزریق تماس�ی تونل شامل تزریق 
پی گراول، تزریق دوغاب سیمان، بندکشی و تمیزکاری نهایی 
تون�ل در محدوده کارگاه بانیلوان مطابق دس��تورالعمل  ابالغی از 
س��وی کارفرما واقع در استان کرمانش��اه- شهرستان جوانرود- جاده 
سفیدبرگ- روس��تای بانیلوان- کارگاه تونل نوسود قطعه 1-ب را به 
پیمانکار واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه با شرایط ذیل دعوت 

بعمل می آید.
1- مدت انجام کار: 9 ماه

2- ش�رایط پیمان�کار متقاض�ی: داش��تن تجرب��ه کاری و ارائ��ه 
مستندات الزم

3- میزان ضمانتنامه شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا 
چک تضمین شده و یا واریز نقدی به حساب شماره 4552418026 
بانک ملت شعبه سعادت آباد به نام شرکت جهاد توسعه منابع آب به 

مبلغ 100/000/000 )یکصد میلیون( ریال
4- محل دریافت اس�ناد و قبول پیش�نهادات: دبیرخانه شرکت 
جهاد توسعه منابع آب )تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان 
پردیس، پالک 34( در مقابل ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد و پنجاه 
هزار ریال واریز و به حساب شماره 4552418026 بانک ملت شعبه 
سعادت آباد به نام شرکت جهاد توسعه منابع آب تلفن: 88881943

5- جهت ارائه اس�ناد: متقاضیان می بایستی از تاریخ آگهی ظرف 
ده روز کاری جه��ت دریافت اس��ناد و تحویل پیش��نهادات به محل 

مندرج در بند 4 مراجعه نمایند.
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
و تکالیف مقرر در اس��ناد مناقصه بوده و ش��رکت جهاد توسعه منابع 
آب در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه آگهی 

به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت جهاد توسعه منابع آب
در نظر دارد عملیات اجرای پاکس�ازی مخزن س�د شهر بیجار 
ش�امل تمام�ی مراحل اجرایی )ریش�ه کنی درخت�ان، بوته ها 
و دف�ن ریش�ه ها در مخزن س�د از هر نوع( در س�طحی برابر 
230000 مترمرب�ع مطابق نقش��ه ها و مش��خصات فن��ی وعمومی و 
خصوصی و دستورالعمل ها و استانداردهای فنی واقع در جاده رشت، 
قزوین روبروی امامزاده هاش��م، کیلومتر 10، سد مخزنی شهر بیجار 
را به پیمانکار واجد ش��رایط جهت شرکت در مناقصه با شرایط ذیل 

دعوت بعمل می آید.
1- مدت انجام کار: 4 ماه

2- ش�رایط پیمان�کار متقاض�ی: داش��تن تجرب��ه کاری و ارائ��ه 
مستندات الزم

3- میزان ضمانتنامه شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا 
چک تضمین شده و یا واریز نقدی به حساب شماره 4552418026 
بانک ملت شعبه سعادت آباد به نام شرکت جهاد توسعه منابع آب به 

مبلغ 150/000/000 )یکصد و پنجاه میلیون( ریال
4- محل دریافت اس�ناد و قبول پیش�نهادات: دبیرخانه شرکت 
جهاد توسعه منابع آب )تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان 
پردیس، پالک 34( در مقابل ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد و پنجاه 
هزار ریال واریز و به حساب شماره 4552418026 بانک ملت شعبه 
سعادت آباد به نام شرکت جهاد توسعه منابع آب تلفن: 88881943

5- جهت ارائه اس�ناد: متقاضیان می بایستی از تاریخ آگهی ظرف 
ده روز کاری جه��ت دریافت اس��ناد و تحویل پیش��نهادات به محل 

مندرج در بند 4 مراجعه نمایند.
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
و تکالیف مقرر در اس��ناد مناقصه بوده و ش��رکت جهاد توسعه منابع 
آب در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه آگهی 

به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

احتراما؛ بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن آزادگان 
صدف می رس��اند جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت دوم در تاریخ 92/6/14 روز 
پنج ش��نبه راس ساعت 14 در محل تاالر س��روناز به آدرس: اتوبان شهیدبابایی، 
بعد از پل امام علی)ع(، خروجی لویزان بلوار نیروی زمینی، نرس��یده به چهارراه 
مینی س��یتی، سمت راست با دستور کار ذیل تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء 
محت��رم دعوت می گردد در موعد مقرر در جلس��ه حضور بهم رس��انند. توضیح 

اینکه:
این جلسه با حضور عده حاضر تشکیل ورسمیت می یابد و:

1. در صورتی که حضور عضوی درجلس��ه به هر دلیل میس��ر و امکانپذیر نگردد 
می توان��د حق اعمال رای خود را به موجب وکالتنامه ای به عضو دیگر یا نماینده 
تام االختی��ار خ��ود واگذار نماید ک��ه در این صورت هر عضو با س��ه وکالتنامه و 

غیرعضو با یک وکالت می تواند در جلسه حضور بهم رساند.
2. اعضاء متقاضی اعطای وکالت می توانند همه روزه در س��اعات اداری هفته به 

هم��راه وکیل خود جهت شناس��ایی و اخذ برگ ورود به جلس��ه به دفتر تعاونی 
مراجعه نمایند.

بدیهی اس��ت تصمیماتی که در مجمع فوق اتخاذ گردد برای کلیه اعضاء اعم از 
حاضر و غایب، نافذ و معتبر خواهد بود.

دستورجلسه:
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان و حسابرسی قانونی

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 91
3- تعیین خط مشی و برنامه آینده تعاونی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 92

4- انتخاب بازرسان
5- تعیین حق الزحمه بازرسان

)آگهی(

و من ا... التوفیق
قاسم زرین فر- رئیس هیئت مدیره

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی
 مسکن آزادگان صدف )نوبت دوم(
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