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بخش نخست

n صدیقه توانا

راهکارهای پیشگیری از ابتال به سرطان چیست؟

خود مراقبتی، سپری مقابل 
سلول های شرور

را می شناس��یم. دود سیگار، تماس با مواد شیمیایی 
س��رطان زا، قرار داشتن در پرتو اشعه های سرطان زا، 
همچون اشعه خورشید نیز سهم مهمی در بروز این 
بیماری دارند. همچنین بعضی از ویروس ها عامل بروز 
س��رطان هستند و تحقیقات اخیر هم نشان داده اند 
ک��ه ژنتیک نی��ز در بعضی از انواع س��رطان چندان 

بی تأثیر نیست.«
به اعتقاد این پزش��ک، عوام��ل دخیل در بروز 

سرطان بسیار متنوع است.
جنسیت، سن، نژاد، موقعیت جغرافیایی و... همه 
و همه در بروز س��رطان، نوع س��رطان خوش خیم یا 
بدخیم بودن آن مؤثرند. به عنوان مثال هنگ کنگی ها 
10 برابر دانمارکی ها در اثر ابتال به س��رطان حنجره 
می میرند یا آنکه س��وئدی ها 10 بار بیش از ژاپنی ها 
به سرطان پروس��تات مبتال می شود. و این درحالی 
است که نس��بت ابتال به سرطان خون )لوسمی( در 

تمام دنیا برابر است.
سرطان قابل درمان

ابتال به سرطان به راستی یک بدشانسی است، 
ام��ا بیمار نیز خ��ود چندان بی تقصیر نیس��ت. اکثر 
غری��ب ب��ه اتفاق س��رطان ها اگر در هم��ان مراحل 

خود را به سایر قسمت های بدن برسانند.«
عوامل محیطی، ابتال به سرطان را افزایش 

می دهد
ب��ا توجه ب��ه آنکه یکی دیگ��ر از عوامل ابتال به 
سرطان عوامل محیطی و در واقع سبک زندگی است، 
چه راه هایی ب��رای جلوگیری از ابتال به این بیماری 
در ای��ن زمینه وجود دارد؟ دکتر مس��عود کیمیاگر 
متخصص تغذیه در گفت وگو با گزارشگر کیهان قبل 
از آنکه به پاسخ این سؤال بپردازد به عواملی محیطی 
که باعث بروز سرطان می باشد اشاره کرده و می گوید: 
»مص��رف غذا و مایعات خیل��ی داغ، چاقی، مصرف 
بیش از حد گوش��ت قرم��ز و فرآورده های آن، مواد 
نگهدارنده موجود در برخی از غذاها، مصرف دخانیات 
و الکل، مصرف بی رویه غذاهای کبابی و دودی شده، 
بی خوابی ه��ای مفرط و غذاه��ای پرچرب از عواملی 

می باشند که در بروز ابتال به سرطان نقش دارند.
وی با اش��اره به اینکه کم مصرف کردن سبزی 
و میوه در جامعه به دلیل تغییر سبک زندگی باعث 
ابتال به س��رطان می ش��ود، می گوید: »افزودنی ها به 
مواد غذایی  در دراز مدت ایجاد سرطان می کند. مواد 
افزودنی به سوس��یس و کالباس، مواد سرخ کردنی و 

به شکل انبوه اس��ت، سالمتی و تغذیه مورد غفلت 
ق��رار می گی��رد.« وی می گوید: »اگ��ر در این میان 
بتوانیم از غذاهای فرآوری شده کمتر استفاده کنیم، 

بهتر است.«
دکتر کیمیاگر توصیه می کند: »توصیه ما این 
است که غذاهای کم چرب و کم نمک بیشتر استفاده 
شود و میوه و غالت و حبوبات و سبزی ها بیشتر در 

برنامه های غذایی خانواده گنجانده شود.«
شاخص میزان بروز سرطان در کشور

ش��اخص میزان بروز سرطان در کشور پایین تر 
از متوسط جهانی است و باید با واژه های پزشکی در 

این مورد صحبت کنیم.
دکت��ر علی مطلق رئیس اداره س��رطان وزارت 
بهداش��ت در پاسخ به این شبهه که مباحثی مبنی 
بر س��ونامی سرطان در کش��ور به راه افتاده با بیان 
مطلب فوق به گزارشگر کیهان می گوید: »موضوعی 
که وجود دارد این است که ما بر اساس شاخصی به 
نام »بروز استاندارد شده سنی« میزان بروز سرطان 
را عنوان می کنیم، یعنی بروز س��رطان در هر 100 
هزار نفر بر اساس هرم جمعیتی استاندارد است. در 
این شاخص میزان بروز سرطان در هر صد هزار نفر 

را تعیین و میزان بروز آن را ذکر می کنند.«
دکت��ر مطلق با اش��اره به اینکه بر اس��اس این 
ش��اخص میزان بروز س��رطان در ایران میان مردان 
134 نف��ر و در زنان 128 نفر در هر یکصد هزار نفر 
اس��ت خاطرنشان می کند: »متوسط جهانی ابتال به 
ای��ن بیماری 205 نفر در مردان و 165 نفر در زنان 

را نشان می دهد.«
به اعتقاد دکتر مطلق طبق آمارهای جهانی در 

س��ال 2000 حدود 10 میلیون نفر مبتال به سرطان 
وجود داشت و تعداد مبتالیان در سال 2012 به 14 
میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود که این 
تعداد در سال 2020 به 20 میلیون و در سال 2030 
به 27 میلیون نفر برسد، به این معنی که میزان بروز 
سرطان در فاصله بین سالهای 2012 تا 2030 یعنی 

در 18 سال تقریبا دو برابر خواهد شد.
از این می��زان 70 درصد این افزایش ها مربوط 
به کش��ورهای در حال توسعه است و ایران نیز جزو 

این کشورهاست.
اما سوالی که در این میان مطرح است و خیلی 
قابل توجه می باشد این است که چه عواملی در ابتال 
به س��رطان تاثیرگذار است و چه راهکارهایی جهت 

پیشگیری باید انجام شود؟ 
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت در پاسخ 
به این سوال سه عامل اصلی سرطان را برمی شمرد 
و در توضیح بیشتر این عوامل خاطرنشان می کند: 
»س��ه دلیل عمده برای افزایش بروز س��رطان در 
ای��ران وجود دارد، یکی از این علل، افزایش س��ن 

جمعیت است.«
وی با ذکر مثالی این مسئله را روشنتر می کند و 
می گوید: »سن جمعیت ایران حدود 35 سال گذشته 
تقریبا 58 س��ال بوده در حالی که در حال حاضر به 
حدود 74 سال رسیده است، یعنی تقریبا در یک بازه 
زمانی 35 ساله، امید به زندگی در ایران بین 15 تا 16 
سال افزایش یافته است. بنابراین هر چه سن افزایش 
یابد احتمال ابتال به س��رطان نیز افزایش می یابد. بر 
این اساس اولین و مهم ترین دلیل افزایش سرطان در 
کشور، باال رفتن امید به زندگی و سن جمعیت است.«

اس��ت، بنابراین هر چه مصرف انرژی در جهان و در 
یک کشور زیادتر باشد آلودگی نیز افزایش می یابد.«

شیوه های زندگی ناسالم
در ای��ران حدود 10 تا 11 درصد مردم س��یگار 
می کشند که مصرف آن در مردان بیشتر از زنان است. 
شیوه های زندگی ناسالم و افزایش وزن سومین و یکی 
دیگر از علل اصلی ابتال به سرطان در کشور شناخته 
ش��ده است. دکتر مطلق در مورد این علل مهم ابتال 
به سرطان توضیحاتی می دهد و می افزاید: »در ایران 
زن��ان بیش از 50 درصد و مردان کمتر از 50 درصد 
دچار افزایش وزن هستند. همچنین مصرف ناکافی 
میوه و س��بزیجات از دیگر عوامل این موضوع است 
ب��ه طوری که تقریبا نزدیک ب��ه 90 درصد جمعیت 
ای��ران کمتر از 5 وعده از میوه و س��بزی اس��تفاده 
می کنند و فعالیت بدنی ناکافی هم از علل زمینه ساز 
بیماری هاس��ت به طوریکه حداقل 35 تا 40 درصد 

جمعیت ایران فعالیت بدنی منظمی ندارند.«
وی در ادام��ه می گوید: »اگر بخواهیم در مورد 
نقش یا وزن این شاخص ها در بروز سرطان صحبت 

کنیم باید آمار کلی تری داشته باشیم.
اول اینکه 40 درصد سرطان ها قابل پیشگیری 

سیما، سازمانهای مردم نهاد و افراد عالقه مند به این 
حوزه اجرایی می شود.

در این کمپین برنامه های آموزشی و اطالع رسانی 
را به صورت پوسترهایی در سطح شهر و هم در سطح 
صدا و سیما و همچنین مسابقاتی را نیز در این زمینه 

برای جلب توجه مردم طراحی کرده ایم.«
وی می گوید: »البته کمپین برای مدت کوتاهی 
برنامه ریزی می شود و وزارت بهداشت برنامه آموزشی 
را با کمک آم��وزش و پرورش برای مدت طوالنی تر 
انجام می دهد. زیرا بیشترین گروهی که این آموزش ها 
می تواند برای آنها تاثیرگذار باشد، گروههای نوجوانان 

و جوانان هستند.
مطل��ق می افزاید: »این برنامه ها برای پیش��گیری 
اس��ت، اما از طرف دیگر نقش��ی که دولت می تواند در 
زمینه پیش��گیری ایفا کند به ج��ز خود مراقبتی بحث 
پیگیری هایی است که باید در مورد عوامل خطرآفرین 
سالمتی انجام دهد. مثل بحث سیگار، عوامل محیطی و 
عوامل دیگر که نیازمند این است از طریق شورای سالمت 
و امنی��ت غذای��ی پیگیری هایی صورت گیرد تا س��ایر 
ارگانهای دولتی و غیردولتی، که در زمینه آلودگی های 

محیطی نقشی دارند، نقش خود را ایفا کنند.

* دکتر مسعود کیمیاگر 
متخصص تغذیه: 30 تا 40 درصد 

سرطان ها ریشه در عوامل 
تغذیه ای دارد که اگر یک رژیم 
متعادل غذایی داشته باشیم و 

نصف بشقاب غذای ما سبزیجات 
و یک چهارم آن غالت کامل و 
سبوس دار باشد، قطعًا در برابر 
بیماری سرطان مصون می مانیم.

در دنیای کار و ماش�ینی امروز، همه رسم 
و رسوم های قدیمی به ورطه فراموشی سپرده 
ش�ده و سبک زندگی کاماًل تغییر کرده است و 
متأسفانه شیوه طبخ و خوردن انواع غذاها بسیار 
متفاوت تر از گذش�ته می باشد. همین طور نوع 
تفریحات امروزی با گذشته قابل مقایسه نیست.
تفری�ح اغلب م�ردم در یک روز یا ش�ب 
تعطی�ل، رفت�ن ب�ه رس�توران ها و بخص�وص 
فس�ت فودها و در کنار آن کشیدن سیگار و... 
ش�ده اس�ت، ورزش ک�ردن و پیک نیک رفتن 
به یک تفریح ش�یک و لوکس تبدیل شده که 
مخصوص قشر خاصی از جامعه می باشد، حال 
بماند که در این بین برخی از روی تنبلی ورزش 
نمی کنن�د ولی اغلب فرصت زی�ادی برای این 
تفریح س�الم و ش�اد ندارند و ترجیح می دهند 
به جای دو سه ساعت کوهپیمایی، یک ساعت 
در رستوانی بنشینند و غذایی میل کنند و سر 
بچه و اهل و عیال بدین ترتیب گرم ش�ود و تا 
آخر هفته به اصطالح کمی شارژ روحی شوند.

ام��ا غاف��ل از اینک��ه همین تنبلی ه��ا و فرار از 
ورزش ی��ا دوری ک��ردن از تفریحات س��الم قدیمی 
مثل پی��اده روی، دید و بازدیده��ای فامیلی در آخر 
هفته و به جا آوردن صله ارحام چقدر در پیشگیری 
از بیماری های روحی و روانی و فش��ارهای عصبی و 
بیماری های خاص مؤثر است. امروزه نه تنها زندگی ها 
ماشینی شده که عادات و رفتار ما آدم ها هم ماشینی 
شده، تفریح و سرگرمی ها هم ماشینی شده و خالصه 
در دهکده ای از تکنولوژی اس��یر شدیم که با دست 

خودمان عمرهایمان را کوتاه و کوتاه تر می کنیم.
سرطان بیماری اس��ت که شنیدن نام آن لرزه 
بر اندام هر ش��نونده ای می اندازد. س��رطان بیماری 
نام آشنای زندگی ماشینی و مدرن امروزی است که 

به علت رشد بیش از حد سلول به وجود می آید.
این بیماری منفرد نیس��ت و شامل بسیاری از 
بیماری ها می ش��ود به طوری که بی��ش از 100 نوع 
متف��اوت دارد. بیماری که عواملی مانند کم تحرکی، 
تغذیه نامناسب و عوامل محیطی در ابتال به آن نقش 

مؤثری دارد.
باورهای غلط درمورد سرطان

بی تردید باورهای غلطی درمورد س��رطان، علل 
و عوام��ل آن و راه ه��ای پیش��گیری از این بیماری 
خطرناک وجود دارد که پاسخ به این شبهات خیلی 

از نگرانی های بی مورد این بیماری را از بین می برد.
دکتر اس��داهلل خیراهلل پور انکولوژیست در پاسخ 
به این س��ؤال که آیا بیمار سرطانی همیشه محکوم 
به مرگ اس��ت؟ می گوید: »بیماری سرطان لزوماً به 
معنی مرگ نیست. ترس یک واکنش طبیعی است، 
اما با درمان مناس��ب بیش��تر مردم از سرطان نجات 
می یابند و باعث خوش��حالی است که بعد از درمان 
سرطان زندگی بیماران به صورت عادی برمی گردد.«
دکتر خیراهلل پور در تعریف سرطان که در ابتدا 
ذه��ن هر فردی را به خود مش��غول می کند، چنین 
می گوید: »س��رطان ش��رارت بعضی از س��لول های 
دس��تگاه های بدن اس��ت. ب��ه عبارت دیگ��ر هرگاه 
س��لول های هر یک از اعضاء بدن بدون توجه به نیاز 

آن عضو شروع به تکثیر بیش از اندازه نماید سرطان 
حاصل می شود.«

وی می گوید: »سلول های سرطانی گاه از طریق 
جریان خون به سایر اعضا بدن سرایت کرده و در محل 
جدید همچنان به تکثیر و رشد خود ادامه می دهند 
و بدین ترتیب برای سلول های مفید و حیاتی تولید 

مشکل و دردسر می نمایند.«
درمورد عوامل ابتال به سرطان از این متخصص 
می پرس��م، می گوید: »گرچه هنوز عامل اصلی بروز 
س��رطان معلوم نیس��ت، لیکن امروزه ما بسیاری از 
مواردی که س��بب تسریع بروز این عارضه می شوند 

اولیه بروزشان شناخته شوند قابل درمان می باشند. 
چه کنیم که س��رطان را به موقع تش��خیص دهیم؟ 
دکتر اس��داهلل خیراهلل پور پاسخ این سؤال را این طور 
می ده��د: »هر عارضه ای عالئم��ی دارد و هرچه این 
عالیم سریعتر ظاهر شوند، سریعتر می توان درصدد 
درمان آن عارضه برآمد. عالئم بعضی از بیماری ها را 
باید شناخت و در جست وجوی آنها برآمد. سرطان از 
جمله این بیماری هاست. هر فردی که به سالمتی خود 
عالقه مند است باید به خوبی عالئم انواع سرطان ها را 
بداند. تش��خیص به موقع سرطان یعنی آگاه شدن از 
ابتال به این عارضه، پیش از آنکه سلول های سرطانی 

اس��تفاده از غذاها و ته دیگ س��وخته که ترکیبات 
حلقوی دارند س��رطان زا می باش��ند. دکتر کیمیاگر 
می گوید: »30 تا 40 درصد سرطان ها ریشه در عوامل 
تغذیه ای دارند که اگر یک رژیم متعادل غذایی داشته 
باشیم و نصف بشقاب غذای ما سبزی و میوه و یک 
چهارم آن غالت کامل و س��بوس دار باشد قطعاً افراد 
را در براب��ر بیماری س��رطان مصون نگ��ه می دارد.« 
این متخصص تغذیه در ادامه می گوید: »متأس��فانه 
در کش��وری هستیم که از افزودنی ها در مواد غذایی 
بی رویه اس��تفاده می شود و کنترلی بر آنها نیست و 
فرایند مواد غذایی کنترل نمی شود و چون تولیدات 

شاخص های محیطی
دکت��ر مطل��ق در ادامه صحبت ه��ای خود در 
مورد عوامل اصلی ابتال به س��رطان به یکی دیگر از 
عوامل مهم در این زمینه اش��اره کرده و به گزارشگر 
کیهان می گوید: »دومین دلیل افزایش بروز سرطان 
شاخص های  محیطی است که شامل آلودگی هوا، آب 

و آلودگی های محیطی است.
وی برای توضیح بیش��تر این مبحث هم با ذکر 
مثال��ی می گوید: مصرف انرژی در ایران در س��ال به 
ازای هر یک نفر 2800 کیلوگرم بود که در متوسط 
جهانی این میزان حدود 1700 کیلوگرم اعالم شده 

هس��تند و البته منظور آن اس��ت که بخشی از این 
قابلیت پیش��گیری در اختیار سیاستگذار سالمت و 
دولت اس��ت و بخشی از آن هم مرتبط با بحث های 

خود مراقبتی و در اختیار مردم است.«
کمپین اطالع رسانی و پیشگیری از سرطان

از رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت می پرسم 
چه تمهیدات خاصی برای پیشگیری از ابتال به سرطان 
در وزارت بهداش��ت اندیشیده شده است؟ می گوید: 
»کمپین پیشگیری از سرطان را طراحی کردیم و در 
روزهای منتهی به 15 بهمن که روز جهانی سرطان 
اس��ت با مش��ارکت وزارت آموزش و پرورش، صدا و 

* دکتر علی مطلق رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت: طبق آمارهای 
جهانی تعداد مبتالیان به سرطان در سال 2012 به 14 میلیون نفر رسید 
و پیش بینی می شود این تعداد در سال 2020 به 20 میلیون نفر و در سال 
2030 به 27 میلیون نفر برسد، به این معنی که میزان بروز سرطان طی 

18 سال تقریبًا 2 برابر خواهد شد.
* * *

صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
مجمع عموم��ی عادی بطور 
 1393/8/5 مورخ  فوق العاده 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنام��ه و صورت حس��اب 
سود و زیان س��ال مالی 92 

تصویب شد.
آقایان محمود نجفی  اصل به 
شماره ملی0033843465، 
به  اصل��ی  نجف��ی  حس��ین 
ش��ماره ملی 0042485266 
و قاس��م نجف��ی اص��ل ب��ه 
 0042994357 شماره ملی 
هیئت مدی��ره  عن��وان  ب��ه 
ش��رکت برای مدت 2 س��ال 

انتخاب شدند.
موسس��ه حسابرس��ی پارس 
به ش��ماره ثبت  ت��راز  ارکان 
شناس��ه ملی  و   30977
10320847692 ب��ه عنوان 
ب��ازرس اصلی و آق��ای علی 
قریشی طیبی به شماره ملی 
عنوان  ب��ه   2140168038
ب��رای  علی الب��دل  ب��ازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 
به  کیه��ان  روزنامه  ش��دند. 
عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات 

شرکت فرش 

ساوین

 سهامی خاص 

به شماره ثبت 

 138634

و شناسه  ملی 

 10101817153

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران

ش�رکت س�هامی آب منطقه ای گی�الن در نظر دارد یک دس��تگاه قایق 
الی��روب از نوع کاتر ساکش��ن با مارک WERI تی��پ NW250 با کارکرد 
11833 س��اعت، س��اخت آلمان س��ال 1983 به همراه 10 شاخه لوله سایز 
250 و اتصاالت موجود و مطابق مش��خصات فنی مندرج در اسناد مزایده را 
از طریق مزایده بر مبنای باالترین قیمت پیش��نهادی به شرح زیر به فروش 

برساند:
قیمت پایه کارشناسی قایق الیروب: 3/400/000/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 170/000/000 ریال
ارایه سپرده شرکت در مزایده می بایست به یکی از طرق زیر صورت 

پذیرد:
الف: ارایه فیش واریزی به ش��ماره حساب جاری سیبا 2175084406002 

نزد بانک ملی شعبه گیل رشت - کد 3716
ب: ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی

در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی حداقل مدت اعتبار از زمان برگزاری مزایده 
می بایست به مدت سه ماه باشد.

** مطابق مقررات س��ازمان اقتصاد و دارایی مبل��غ مالیات بر ارزش افزوده 
پس از محاسبه از برنده مزایده اخذ و به حساب مربوط واریز خواهد شد.

** هزینه کارشناس��ی و هزینه آگهی روزنام��ه برعهده برنده مزایده خواهد 
بود.

تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 1393/11/5 لغایت 1393/11/14
محل فروش اسناد: رشت - بلوار امام خمینی شرکت سهامی آب منطقه ای 
گیالن - ساختمان مالی و پشتیبانی - دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی

لغای��ت   1393/11/5 تاری��خ  از  می توانن��د  متقاضی��ان  بازدی�د:  زم�ان 
1393/11/14 ضم��ن خرید اوراق مزایده ممهور به مه��ر امور تدارکات آب 
گیالن همه روزه به اس��تثناء روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیالت رسمی در 
س��اعات اداری با هماهنگی امور تدارکات و هماهنگی با س��د سنگر واقع در 

گیالن نسبت به بازدید اقدام نمایند.
پای�ان مهل�ت تحوی�ل پاکات پیش�نهاد: س��اعت 10 روز ش��نبه مورخ 
1393/11/25 در محل دبیرخانه حراس��ت ش��رکت س��هامی آب منطقه ای 

گیالن با اخذ رسید.
تاریخ بازگش�ایی پاکات: ساعت 11 همان روز شنبه مورخ 1393/11/25 
در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی آب  منطقه ای گیالن

فروش اس�ناد مزایده: اس��ناد مزایده در قبال ارائه فیش واریز 150/000 
ریالی به ش��ماره حس��اب 2170094437006 نزد بانک ملی ش��عبه رشت 

)تمرکز درآمد متفرقه( تحویل می گردد.
ش�رایط کلی شرکت کنندگان: ش��رکت کنندگان باید به سن قانونی انجام 

معامله رسیده و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند.
- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات مزایده بالمانع است.

- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
- شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی به استثناء کارکنان دولت بالمانع است.

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 013-33660913 
تماس حاصل نموده و یا به سایت های ذیل مراجعه نمایند.

 WWW.GLRW.IR :آدرس اینترنت�ی ش�رکت س�هامی آب منطق�ه ای گی�الن
  WWW.WRM.IR:آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران
iets.mporg.ir :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی

آگهی مزایده الف - ب - 594 - 93
فروش قایق الیروب - کاترساکشن

شرکت سهامی آب منطقه  ای گیالن

نوبت دوم

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای گیالن

مهلت ارسال موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

1393/11/25ساخت 2 ست گریتینگ استینلس استیل48391074مناقصه1

خرید دو دستگاه آنالیز سرباره XRF به همراه آموزش و نصب و 48368266مناقصه2
1393/11/30راه اندازی

******مناقصه3
انجام کلیه امور خدمات مربوط به اخذ مجوزات ورود، تشریفات 

گمرکی و ترخیص کاالهای وارداتی شرکت فوالد مبارکه در 
سراسر کشور

1393/11/15

48378403مناقصه4
48378399

خرید و تکمیل تجهیزات و نصب یک دستگاه آسانسور کششی 
1393/11/15بین های 1 و 2 واحد گندله سازی

تعمیر و بازسازی بازوهای غلتک )جای بیرینگ( ناحیه نورد گرم 48386808فراخوان5
1393/11/25شرکت فوالد مبارکه )قفسه های فینیشینگ(

تعمیر و بازسازی بازوهای غلتک )جای بیرینگ( ناحیه نورد گرم 48386828مناقصه6
1393/11/25شرکت فوالد مبارکه )قفسه های رافینینگ(

48332431مناقصه7
خرید 2 مجموعه تجهیزات مربوط به پروژه اندازه گیری سرعت ورق به روش 
استفاده از تجهیزات نوری و لیزری )laser speed measurment( به 

همراه عملیات نصب، راه اندازی و تحویل
1393/11/29

آگهی فراخوان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
)کد آگهی: ر-93154(

 www.msc.ariatender. comیا www.msc.ir  جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی
مراجعه فرمایید.

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه 5 

تهران به شماره ثبت 112104
بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود تا در 
مجم��ع عمومی فوق العاده نوبت اول این ش��رکت تعاونی 
که راس س��اعت 15 روز یکشنبه 1393/11/19 در محل 
دفتر ش��رکت تعاونی بنش��انی تهران - فلکه دوم صادقیه 
- خ آیت ا... کاش��انی - بین خ رامین و گلس��تان روبروی 
خ مهران - س��اختمان فربد - پالک 258 - طبقه همکف 

- واحد 5 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دس�تور جلس�ه: 1- طرح و تصویب اساس��نامه جدید 

شرکت تعاونی

تاریخ انتشار 93/11/8

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه 5 
تهران به شماره ثبت 112104

بدینوس��یله از کلی��ه اعضای محترم این تعاونی دعوت میش��ود تا در مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( که در س��اعت 10/30 روز ش��نبه 
مورخ 93/12/2 در محل دفتر ش��رکت تعاونی واقع در تهران خیابان آیت ا... 
کاش��انی بین رامین و گلس��تان روبروی خیابان مهران ساختمان فربد پالک 

258 طبقه همکف واحد 5 تشکیل میگردد حضور بهمرسانند.
توجه: در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد 
می تواند اس��تفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی 
ب��ه یک نماینده تام االختیار واگ��ذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 
س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت 
تایید نمایندگی تام االختی��ار با امضای بازرس یا امضای رئیس هیئت مدیره 
تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف مدت هفت روز از انتش��ار این آگهی بهمراه نماینده خود و با در دست 
داش��تن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناس��ایی معتبر در محل 
دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و 
اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود 

به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
2- رس�یدگی و اتخاذ تصمی�م در خصوص صورتهای مالی س�الهای 

1391 و 1392 و بودجه سال جاری 1393
3- ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه

4- انتخاب بازرس/ بازرسان

تاریخ انتشار 93/11/8 »آگهی فراخوان پیشنهاد بهره برداری کارخانه کمپوست«
ظرفیت 250 تنی بهشهر )شرق مازندران(

)مرحله دوم(
شهرداری بهشهر بر اساس موافقت و مجوز اخذ شده از شوراهای اسالمی شهرداری های شرق استان مازندران 
)نکا، رس��تمکال، بهش��هر، خلیل ش��هر و گلوگاه( در نظر دارد بهره ب�رداری از کارخانه کمپوس�ت 250 تنی 
جدیداالحداث را به بهره برداران واجد صالحیت و با تجربه واگذار نماید. لذا کلیه بهره برداران داوطلب می توانند 
جه��ت بازدید کارخانه و مذاکره و ارائه رزومه  کاری و پیش��نهاد تا پایان وقت اداری مورخه 93/11/11 به واحد 
کمپوست شهرداری بهشهر مراجعه نموده و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 011-34524241 

و یا -34527571-011 و یا 34529802-011 با آقای مهندس کجوری تماس حاصل نمایند.
                                                                        شهردار بهشهر - حمید آزموده


