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طبیعت بخشــنده هزاران سال است که 
با گشاده دســتی گنجینه های پیدا و پنهان 

خویش  را نثار فرزندان خود می کند.
هزاران سال است که طبیعت سخاوتمند 
با نثار گل، گیاهان و میوه های دارویی مرهم 
بر زخم های فرزندان خود می نهند و آنان را 

شفا می بخشد.
گل ها  گیاهان  ایــن  معجزه  بزرگ ترین 
و میوه های متنوع دارویی،  این اســت که 
مصرف آنها چنان که با دستور پزشک انجام 
پذیرد هیچ گونــه عوارض جانبی ندارد و به 
دنبال درمان یــک بیماری، بیماری دیگر را 

باعث نمی شود.
از سوی دیگر هزینه داروهای گیاهی که 
تجویز می شود نسبت به داروهای شیمیایی 
بسیار پایین است به نحوی که 7 درصد کل 
هزینه های نظام خدمات درمانی را شــامل 
می شــود با این حال متاســفانه تمایل به 
استفاده از گیاهان دارویی نسبت به داروهای 
شیمیایی کمتر است و هزینه های سرسام آور 
پزشکی مرهون استفاده از داروهای شیمیایی 
و تولید روز افزون آنها به وسیله شرکت های 

داروسازی و صنعت دارویی است.
بدن انسان قدرت قابل ماحظه ای برای درمان 
خویش دارد اما متاســفانه اکثر انسان ها از شرایط 
بدنی خــود آگاهی کافی ندارنــد و با هیچ یک از 

شیوه های پاکسازی بدن آشنا نیستند.
بــه همین دلیــل روش های پاکســازی بدن 
از ســموم از جمله قی کــردن، حجامت کردن، 
فصد )خون گیری( یا مصرف داروهای مســهل را 
نمی شناسند و انجام این نوع پاکسازی ها برایشان 

بسیار دشوار است.
این افراد اگر به خواص پاکســازی بدن توجه 
بیشــتری نشــان دهند هیچ گاه از این روش های 
سودمند دســت برنمی دارند و همچنان به رعایت 
رژیــم غذایی و توانمند کــردن ایمنی بدن خود 

می پردازند.
به اعتقاد متخصصان تغذیه چربی ها، مواد زائد 
و سموم اگر در بدن انباشته شوند و راه فراری برای 
خروج آنها از بدن وجود نداشته باشد موجب بروز 
بیماری های مختلف به ویژه بیماری های گوارشی 

در بدن خواهند شد.
با پاکســازی بدن از مواد زائد و سموم انباشته 
شده، گردش خون سالم در سراسر بدن به جریان 
خواهــد افتــاد و در این حالت که بــدن در حال 
بیرون ریزی مواد زائد اســت رعایت  رژیم غذایی و 
حرکات مناسب ورزشی به ایمن سازی بدن کمک 

می کند.
سالمتی موهبتی گرانبها

دکتــر »علیرضــا زمانی یکتــا« مدیرعامــل 
ســامتکده طب ســنتی »کیمیا« در گفت وگو 
بــا کیهان با اشــاره به اینکه ســامتی موهبتی 
گرانبها است که خداوند صرف نظر از جنس، نژاد، 

نگاهی به خواص گیاهان دارویی و راه های درمان بیماری ها         بخش نخست

هدیه طبیعت؛ گنجینه سالمتی

* یک کارشناس طب سنتی: خوشبختانه در زمینه کشت، داشت و 
برداشت گیاهان دارویی، دانش فنی کافی در کشور وجود دارد و به 

تکنولوژی پیچیده ای نیاز نیست.
***

* از بین حدود 3000 گونه گیاه دارویی که در دنیا شناخته شده است 
حدود 140 گونه خاص ایران است.

* دکتر علیرضا زمانی یکتا 
مدیرعامل سالمتکده طب سنتی: 

اگر خاصیت داروهای گیاهی و 
نقش آنها در بهبود بیماری ها 

به مردم آموزش داده شود طب 
گیاهی رونق پیدا خواهد کرد و 

افراد به جای استفاده از داروهای 
شیمیایی از گیاهان دارویی که 
خوشبختانه در ایران به مقدار 
فراوان یافت می شوند، استفاده 

خواهند کرد.

عکاس: کامیار حیدرخطیبی

فریده شریفی

مذهب و... برای انسان مقدر کرده است، می گوید: 
»احترام بــه ارزش ها و کرامت واالی انســانی از 
اصول اساســی و پایه های نظام جمهوری اسامی 
اســت و بر این اســاس رعایت حال بیماران و در 
نظر گرفتن شرایط آنان برای ما بسیار مهم است 
چرا که با سامت جسمی و روانی جامعه و به تبع 
آن بهبود وضعیت زندگی افراد می توان انتظار یک 
جامعه سالم، واال و مبتنی بر ارزش ها و کرامت های 

انسانی و اسامی را داشت.«
آشنایی بیماران با روش های درمان

وی  می افزاید: »مهم ترین نقش پزشــک برای 
درمان بیماری ها این است که بیمار را با روش  های 
درمانی آشنا کند و تمام مراحل خدمات درمانی را 
در اختیار مریض قرار دهد تا با اعتماد و اطمینان 

کامل به درمان خود کمک کند.«
به گفتــه دکتر زمانی اســتفاده از داروهای 
شــیمیایی برای درمان بیماری ها بد نیست اما 
در کنار آن استفاده از داروهای گیاهی می تواند 
درمــان را تکمیل کند و بهبود بیمار را تســریع 

بخشد.
وی تاکید می کند: »متاســفانه برخی از افراد 
از فار ماکولــوژی گیاهی اطــاع چندانی ندارند و 
داروهای گیاهی را نمی شناسند بنابراین اگر فواید 
این داروها به افراد آموزش داده شــود به ویژه در 
دانشــگاه  ها و مدارس تدریس شــود طب گیاهی 
یا گیاه درمانی رونــق زیادی پیدا می کند و مردم 
به جای اســتفاده از داروهای شیمیایی از گیاهان 
دارویی که خوشــبختانه در ایران به مقدار فراوان 

یافت می شود استفاده می کنند.«
تنوع گیاهی در ایران

ایران منبع سرشــاری از گونه هــای مختلف 
گیاهان دارویی است که در نقاط مختلف ایران به 

صورت خودرو رشد می کنند.
تنوع گیاهی که در کشــورمان وجود دارد در 

هیچ جای دنیا مشاهده نمی شود.
از بیــن حدود 3000 گونه گیاه دارویی که در 
دنیا شناخته شده اســت حدود 140 گونه خاص 

ایران است.
در حال حاضر به علت آشــنا نبــودن افراد به 
داروهای گیاهی و طب گیاهی این داروها در ایران 
کمتر مصرف می شود در حالی که طب گیاهی در 
کشورهای دیگر طرفداران بیشتری پیدا کرده است.

به اعتقــاد متخصصان طب ســنتی و گیاهی 
متاسفانه در کشــور ما تحول اساسی در سیستم 
گیاه درمانی که به صورت غیربهداشتی و ابتدایی 
در عطاری ها عرضه می گردد رخ نداده اســت در 
حالی که ایران از نظر ســوابق تاریخی و پزشکی و 
همچنین از نظر اقلیمی و تنوع گونه های گیاهی از 

پرچمداران این شیوه درمانی در جهان است.
کشــورهایی مثل فرانســه، آلمــان، انگلیس، 
ســوئیس و ژاپن بخش عمده ای از گیاهان دارویی 
خود را از ایــران و کشــورهای خاورمیانه تامین 
می کنند و پس از تبدیــل به محصوالت نهایی از 
جمله محصوالت دارویی و آرایشــی و بهداشــتی 
مجددا به کشورهای فروشنده مواد اولیه با قیمت 

فوق العاده باالتر به فروش می رسانند.

با یــک تخمین ســاده می توان رقــم مبادله 
شــده در نقل و انتقال گیاهان دارویی و صنعتی و 

محصوالت حاصل از آنها را حدس زد.
در حالی کــه اگر بتوان بخشــی از این ارقام 
را جذب سیســتم بازرگانی داخلــی کرد از جنبه 

اقتصادی بسیار سودآور است و منافع حاصل از این 
نوع فعالیت بسیار باال است.

داروخانه خدا
یک عطار کــه در حوالی ســیدخندان مغازه 
عطاری دارد درباره اســتقبال مــردم از داروهای 
گیاهی در گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: 
»با اینکه عطاری ها داروخانه خدا هستند و گیاهان 
دارویی که به صورت خودرو یا پرورشی و به مقدار 
فراوان در عطاری ها یافت می شــود با این حال با 
اســتقبال زیادی از ســوی مردم مواجه نیستند و 
برخــی از آنان روزها و ماه ها خاموش و بی صدا در 

قفسه ها می مانند و کسی خریدار آنان نیست.«
وی اضافه می کند: »ایــن داروها، پرخاصیت، 
مفید و بی ضرر هستند و در درمان اکثر بیماری ها 
نقش فراوانی دارند، اما اطاع مردم از این گیاهان 

زیاد نیســت و بسیاری از آنان ناشناخته هستند و 
ناشناخته می مانند.

به گفته ایــن عطار بســیاری از بیماری های 
گوارشــی، عفونی و حتــی بیماری های العاج از 
طریق همین داروها درمان شــده است و اگر افراد 

بــه خاصیت این داروها پی ببرند هرگز دســت از 
مصرف آنها برنمی دارنــد و جزو مایحتاج ضروری 

زندگی آنان می شود.«
وی تاکید می کند: »در گذشــته که بیماری ها 
ماننــد امروز فراوان و العــاج نبودند این گیاهان 
دارویــی نقش مهمــی در معالجه بیمــاران بازی 
می کردند و امید اســت که باز هم به اهمیت این 
داروها پی برده شــود و یخچال ها و قفســه های 
دارویــی منازل به جای داروهای شــیمیایی پر از 
عرقیات ســنتی، عصاره های گیاهــی و داروهای 

پرارزش گیاهی شوند.«
داروهای گیاهی جایگزین داروهای شیمیایی

از زمانی که بشــر بــه دلیــل روی آوردن به 
زندگی شــهری و جامعه صنعتی از آغوش مهربان 
طبیعت فاصله گرفــت و برای درمان بیماری های 

خود از مواد شیمیایی و غیرطبیعی استفاده کرد 
بیماری ها نه تنها کاهش پیــدا نکرد بلکه میزان 
بیماری ها و مرگ و میرها افزایش یافت و هزاران 

بیماری نوظهور و العاج به وجود آمد.
امــا  انســان پس از بروز خطــرات و عوارض 
داروهــای شــیمیایی و بیماری های کشــنده و 
خطرناک، مجددا به سوی دامان طبیعت گرایش 
پیــدا کرد و با برخــورداری از دانش و تکنولوژی 
پیشــرفته مبادرت به تولیــد داروهای طبیعی با 

منشأ گیاهی نمود.
درمانگــران و بســیاری از محققان می گویند 
فقط زمانی می توان به اهمیت داروهای گیاهی پی 
برد که به صف های طوالنی در مقابل داروخانه ها 

یا مراکز دارویی توجه شــود که برای گرفتن یک 
داروی خــاص مجبورند بــه داروخانه های متعدد 
مراجعه کنند و نهایتا داروی مورد نیاز خود را در 

یک مرکز دارویی بیابند.
در بسیاری از کشورهای آسیایی روش های درمانی 
سنتی متکی بر گیاهان اعتبار زیادی دارد و بسیاری از 
بیماری ها با طب گیاهی درمان می شوند.یک تحقیق 
نشــان می دهد که 70 تا 80 درصد مردم کشورهای 
آسیایی به طور نسبی یا کامل به درمان های گیاهی 
متوسل می شــوند. اگرچه عواملی چون عدم حضور 
پزشک و یا عدم وجود داروها می تواند محرکی برای 
استفاده از گیاهان تلقی گردد اما تحقیقات انجام شده 
نشان می دهد که عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز موثر 
می باشند.به گفته اکثر پزشکان طب سنتی، آموزش 
مردم و شناســاندن خواص گیاهان دارویی می تواند 

نقش مهمی در اســتفاده از داروهای گیاهی باشد.در 
کشورهای پیشرفته بیش از 25 درصد داروهایی که با 
نسخه پزشک عرضه می گردد حاوی یک یا چند جزء 

دارویی حاصل از گیاهان است.
پزشکان متخصص در امر درمان طبیعی عاوه 
بر ارائه توصیه هایی درباره نحوه زندگی، رژیم غذایی 
و انجام تمرین های مناســب ورزشی، ممکن است 
تصمیم بگیرند که از یک و یا چند شیوه و تکنیک 

درمان طبیعی استفاده کنند.
شیوه هایی چون تغذیه کلینیکی، طب گیاهی، 
طــب ســوزنی، آب درمانی، طــب فیزیکی مانند 
ماساژ دادن و شــیوه های دســتی درمانی، انجام 
جلسات مشاوره ای، معالجات روان درمانی از جمله 
روش های درمان طبیعی هستند که معموال بهترین 
جایگزین برای درمان های شــیمیایی و استفاده از 

داروهای شیمیایی است.
موقعیت گیاهان دارویی و صنعتی

گیاهان دارویی و صنعتی غالبا به دو شکل مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. نخست به صورت خام به 
عنوان داروهای خانگی، چاشنی و یا قابل استفاده 
در صنایع دستی که در این صورت می توان آنها را 

»کاالهای عطاری« نامید.
در حالت دوم بسیاری از این گیاهان به عنوان 
مواد اولیه صنایع دارویی و شــیمیایی اســتفاده 
می شــوند. محمدرضــا خدری کارشــناس طب 
سنتی و متخصص در شناسایی گیاهان دارویی با 
بیان مطلب فوق نظــرات خوبی در مورد موقعیت 
گیاهــان دارویی ارائه می دهد و می گوید: »نزدیک 
به 70 درصد داروهای شــیمیایی موجود از اجزای 
نباتی تهیه می شوند و غالب اسانس های خوراکی 
و صنعتی، رنگ هــا و عصاره های مورد مصرف در 

صنایع غذایی دارای منشأ گیاهی هستند.«
خــدری در تکمیــل صحبت هایش خاطرنشــان 
می کند: »طی ســالیان گذشــته در صنایــع دارویی 
تاش های زیادی جهت دستیابی به خودکفایی در تهیه 
مواد اولیه داروهای شیمیایی صورت گرفته است لیکن 
موفقیت چندانی در مقابل ســرمایه گذاری انجام شده 
به منظور قطع وابستگی کامل حاصل نشده است.این 
در حالی است که خوشبختانه در زمینه کشت، داشت 
و برداشت گیاهان دارویی، دانش فنی کافی در کشور 
وجود دارد و به تکنولوژی پیچیده ای نیاز نیست.«این 
کارشناس طب ســنتی می افزاید: »گیاهان دارویی در 
انواع مختلف شرایط آب و هوایی قابل رشد هستند و 
تعداد زیادی از آنان به آب کمی احتیاج دارند. از سوی 
دیگر گیاهان دارویی و معطر غالبا چندســاله اند و در 
زمین هایی که به علت شست و شوی بادی یا آبی برای 
کشت گیاهان یکساله مناسب نیستند قابل کشتند و 
از شست وشوی خاک نیز جلوگیری می کنند.«خدری 
می گوید: »کشت این گونه گیاهان که به زمین و هزینه 
کمی نیاز دارند و محافظ طبیعت نیز هســتند منافع 
اقتصادی فراوانــی دارد و از آنجا که برای تامین مواد 
اولیه و بسته بندی آن هم نیاز به صنایع پیچیده وجود 
ندارد گســترش صنایع دارویی موجب قطع وابستگی 

خواهد شد.«

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این شرکت که رأس ساعت 
14 روز شــنبه مورخ 94/6/21 در محل پــروژه المپیک واقع 
در دهکده المپیک- میدان المپیک روبروی پارکینگ بوستان 
جوانمردان- پروژه المپیک تشکیل می شود حضور بهم رسانند. 
چنانچه حضور عضوی در مجمع مذکور میســر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رأی خود را به شخص دیگری واگذار نماید 
که در اینصورت هر عضو حداکثر نمایندگی سه عضو و هر غیر 

عضو نمایندگی تنها یک عضو را می تواند پذیرا باشد.
ضمناً یادآوری می شــود این مجمع بــا حضور 3/2 کل اعضاء 
شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این جلسه 
اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء )اعم از حاضر و غائب( نافذ و 

معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی
2- تغییر آدرس شرکت تعاونی )موضوع ماده 5 اساسنامه(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن بوستان 
زندگی آینده بشماره ثبت ۱۳6667

تاریخ انتشار: 94/6/1

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده

به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومی عادی سالیانه مورخ 

تصمیمــات   1394/2/15

ذیل اتخاذ شد:

آقای صمد کوشیار به شماره 

ملــی 2295852854 بــه 

آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان 

به شماره  اســماعیلی  ناصر 

ملــی 0035413557 بــه 

عنــوان بــازرس علی البدل 

برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردید.

کثیراالنتشــار  روزنامــه   -

کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

ترازنامــه و صورت هــای  و 

مالی سال 1393 به تصویب 

رسید.

با ثبت این مستند تصمیمات 

انتخاب  بــازرس،  انتخــاب 

کثیراالنتشــار،  روزنامــه 

و صورت   ترازنامــه  تصویب 

توسط  شــده  انتخاب  مالی 

ســوابق  در  متقاضــی 

شــخصیت  الکترونیــک 

حقوقــی مرقــوم ثبت و در 

ســازمان  آگهی های  پایگاه 

ثبت قابل دسترس میباشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسین 

مشاور فرپل سهامی 
خاص به شماره 
ثبت 43093 
و شناسه ملی 

10100884575

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعام می دارد. در صورت 
تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری 

)موسسه کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته 
در یک روز ارسال می شود. 4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
اروپا

آمریکا- کانادا- ژاپن
آفریقا- اقیانوسیه

پست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادی

9/600/00015/825/00011/800/00018/025/00016/800/00022/650/000روزانهکیهان فارسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان انگلیسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان عربی

5/775/0009/475/0007/100/00010/775/00010/050/00013/500/000هفتگیکیهان ورزشی

5/525/0009/225/0006/850/00010/525/0009/800/00013/250/000هفتگیمجله زن روز

5/275/0008/975/0006/600/00010/275/0009/550/00013/000/000دوهفته نامهکیهان بچه ها

753/0001/197/000912/0001/353/0001/266/0001/680/000دوماهانهکیهان فرهنگی

مشخصات مشترک:
Name:............................................................
Address:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
 مشخصات متقاضی:

ماه               ............. مدت:  به  نشریه....................   ............................. پرداختی:  مبلغ   ........................................... خانوادگی:  نام  و  نام 
 ............................................... همراه:  تلفن   ......................................... ثابت:  تلفن  کدپستی:............................................ 

پست الکترونیکی .......................................................
آدرس پستی: .........................................................................................................................................................................................

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور »دوره یکساله«

واحد آبونمان روابط بین الملل موسسه کیهان
تلفن: 02133913238 نمابر: 02133910922  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284

ــر را از  ــه عنــوان دســتگاه مناقصه گــزار در نظــر دارد تأمیــن تجهیــزات زی ــتان ب ــه ای خوزس ــرق منطق ــهامی ب ــرکت س ش
طریــق مناقصــه عمومــی و بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده بــه شــرکتهای واجــد صاحیــت واگــذار نمایــد:

* محل تحویل تجهیزات:  انبارهای شرکت برق منطقه ای خوزستان واقع در اهواز
* منبع تأمین اعتبار: بودجه جاری

* مــدارک الزم جهــت دریافــت اســناد مناقصــه: معرفی نامــه کتبــی شــامل نشــانی کامــل، تلفــن همــراه، نمابــر و تلفــن ثابــت و همــراه داشــتن مهــر شــرکت و فیــش 
واریــزی بــه مبلــغ ذکــر شــده در جــدول بــاال بــه شــماره حســاب 2175092301004 بانــک ملــی- شــعبه مرکــزی اهــواز بــه نــام شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان

* محل دریافت اســناد: اهواز- بلوار گلســتان- ســازمان آب و برق خوزســتان- ســاختمان شماره 2 شــرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان- طبقه ســوم- دفتر قراردادها- تلفن:
061-33125894 

* تضمین شرکت در مناقصه مورد قبول طبق مصوبه هیئت وزیران به شماره 42956/ت 28493هـ مورخ 82/8/11 می باشد.
* محــل تســلیم پاکت هــا: اهــواز- بلــوار گلســتان- ســازمان آب و بــرق خوزســتان- ســاختمان شــماره 2 شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان- طبقــه همکــف- 

دبیرخانــه مرکــزی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان
* مدت زمان فروش اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/6/18 در ساعت های اداری 

* در ضمن به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* محــل بازگشــایی پاکت هــا: اهــواز- بلــوار گلســتان- ســازمان آب و بــرق خوزســتان- ســاختمان شــماره 2 شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان- طبقــه ســوم 

دفتــر قراردادهــا- ســالن کنفرانــس

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای خوزستان

مبلغ تضمین شرکت شرح مناقصهشماره مناقصه
در مناقصه)ریال(

آخرین مهلت 
تسلیم پیشنهادات

تاریخ بازگشایی 
پیشنهادات

مبلغ فروش 
اسناد مناقصه

خرید 174 دستگاه ترانسفورماتور 94/4022018/م
روز دوشنبه مورخ 373،000،000 ریالجریان 36 کیلوولت

94/7/6 ساعت 9 صبح
روز دوشنبه مورخ 

700،000 ریال94/7/6 ساعت 10 صبح

5/2307 م الف

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(
نوبت اول

»مراقب خاموش بودن المپ های اضافی در ساعات اوج مصرف باشیم.«

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان

تاریخ انتشار: 94/6/1

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی بوستان زندگی آینده دعوت 
می شــود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی که رأس ســاعت 15 
روز شــنبه مورخ 94/6/21 در محل پروژه المپیک واقع در دهکده المپیک- 
میدان المپیک روبروی پارکینگ بوستان جوانمردان- پروژه المپیک تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
یادآوری می شود:

در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشــد می تواند حق 
حضــور و اعمال رأی خــود را به نماینده تام االختیار خــود واگذار نماید در 
این صورت هیــچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از ســه عضو را بپذیرد. 
هــر غیر عضو نیز نمایندگی یک عضو را می تواند بپذیرد همچنین برگه های 

نمایندگی مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
متقاضیان شرکت در انتخابات بازرس تعاونی می توانند حداکثر تا یک هفته 

پس از انتشار آگهی جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- تصویب صورتهای مالی سالهای 91 و 92

3- گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه
4- انتخاب بازرسان شرکت تعاونی

5- تصویب بودجه سال جاری

شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی 
آینده بشماره ثبت ۱۳6667 )کارکنان 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص((
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده

تاریخ انتشار: 94/6/1


