
۷۰درصد 
پست های سازمانی 
وزارت بهداشت 
خالی  است

به گزارش ایسنا، 
محمدمیرزابیگی؛ 
رئیس کل سازمان 
نظام پرستاری گفت: 
۷۰ درصد پست های 
سازمانی وزارت 
بهداشت خالی است؛ 
یعنی تعداد زیادی از 
نیروها شرکتی، طرحی 
و غیررسمی هستند 
و اگر مجوز سازمان 
امور استخدامی 
باشد، می تواند آن ها 
را تبدیل وضعیت کند 
و با پرستاران مانند 
کارگر فصلی برخورد 
نکند. خیلی محکم این 
خواهش را داریم که 
با این جوانان مراعات 
کنند تا مجوزهای 
استخدامی بیاید. 

اعظم طیرانی    شناخت و 
آگاهی از هویت ملی و آشنایی 
با مفاخر بزرگ اسالمی و ایرانی 
ــوان از اهمیت  ــرای نــســل جــ ــ ب
بسزایی برخوردار است به ویژه 
آنکه این آگاهی به احساس غرور 

و غیرت ملی منجر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در دیدار هفته گذشته خود 
با معلمان و فرهنگیان ضمن اشاره به این موضوع 
گفتند: بایستی کاری کنیم دانش آموز دارای هویت 
ملی بشود. مهم تر از علم آموزی یا الاقــل در حد 
علم آموزی این است که او احساس هویت بکند، 
یک انسان با هویت ساخته بشود، یک هویت ملی، 
هویت احساس اعتماد به نفس ملی پیدا بکند. از 
عمق جان، کودک ما با افتخارات کشور آشنا بشود؛ 

این چیزی است که امروز وجود ندارد.
در این خصوص با دکتر حسن بلخاری قهی، رئیس 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه می خوانید.
 
شناخت مفاخر ملی برای نسل امروز چه اهمیتی  ◾

دارد؟
مفاخر و بــزرگــان فرهنگی یــک قـــوم، ملت و تمدن 
سرمایه های بنیادین آن کشورها، فرهنگ ها و تمدن ها 
هستند؛ به تعبیری دیگر، هویت فرهنگی ملت ها، 
تمدن ها و اقـــوام با حضور برجسته مفاخر معنا و 
مفهوم پیدا می کند چرا که این بزرگانِ عرصه تمدن 
و فرهنگ هستند که با زحمات بسیار و تحقیقات، 
مطالعات و کارشناسی های ژرف خود نه تنها در تعالیم 
و ارتقای فرهنگ و هویت بنیادین یک تمدن و قوم تالش 
می کنند بلکه کاروان علم و اندیشه بشری را نیز جابه جا 
کرده و پیش می برند. بنابراین در وهله نخست، مفاخر 
هر قوم مفاخری هستند که در قلمرو بسط و توسعه 
و ژرفــای ایده و اندیشه انسان کار و تالش می کنند و 

می کوشند انسان ها در مسیر تعالی قرار بگیرند. دیگر 
اینکه در حوزه آن قوم، فرهنگ، ملت و تمدن خودشان 
جایگاه بسیار ارزشمند و گسترده ای دارنــد و کمک 
می کنند آن قوم، تمدن و فرهنگ در جایگاه شایسته 

بشری و جهانی قرار بگیرد. 
از این رو شناخت مفاخر و معرفت نسبت به آن ها 
برای نسل امروز بسیار حائز اهمیت است تا بدانند 
چه کسانی با چه زحمت هایی این امانت ها را به 
آن ها سپرده اند و چگونه باید پاسدار این امانت برای 
نسل های بعدی باشند.  آشنایی با مفاخر برای نسل 

امروز ما هم موجب احساس و ادراک هویت و هم 
سبب نوعی غرور و تفاخر ملی می شود.

با وجود این چرا نسل حاضر افتخارات ملی مان را  ◾
به خوبی نمی شناسد؟

اینکه نسل حاضر با مفاخر ملی آشنایی چندانی 
ندارند به دلیل سلطه امپراتوری رسانه ای در سراسر 
جهان است وگرنه هیچ ملت و تمدنی نمی خواهد 
مفاخر فرهنگی اش در محاق و حاشیه قرار بگیرد. اما 
متأسفانه امپراتوری رسانه که کامالً مصرف زده عمل 

می کند و به دنبال مصرف اخبار و اطالعات است، 
چنان سیطره ای ایجاد کرده که برخی شاخص های 
مادی همچون ثروت، شهرت و مواردی از این قبیل 
به عنوان معیارهای زندگی انسان امــروز مطرح 
شده اند. در چنین سیطره ای، بزرگ ترین قربانیان؛ 
مفاخر بزرگ و فرهنگ مداران و فرهنگ محورانی 
هستند که بشریت و جامعه بشری وامدار و مدیون 
آن هــاســت، امــا متأسفانه آن شاخصه هایی که 
جایگاه بایسته و شایسته مفاخر را در کشورها و 
فرهنگ ها پاس می دارد به هیچ وجه شاخصه های 
مورد توجه حاکمان امپراتوری رسانه معاصر نیستند 
و این مسئله موجب می شود کسانی در این عرصه 
میدان داری کنند و مطرح شوند که بیشترین سود 
تجاری، سیاسی، نظامی و اقتصادی را برای افراد به 

ارمغان بیاورند. 
امپراتوری رسانه از بازیکنان فوتبال، بازیگران سینما 
و سایر سلبریتی ها هزینه می کند تا به اهداف مورد 
نظر خود برسد و این مسئله موجب شده نسل امروز 

آن گونه که باید با مفاخر خود آشنا نباشد.

چه سازمان هایی بــرای شناساندن ایــن مفاخر  ◾
مسئولیت دارند؟

من محوری ترین نقش را به آموزش و پرورش و پس 
از آن، دانشگاه ها یا وزارت علوم می دهم، زیرا این 
وزارتخانه ها با نسل جوان ارتباط مستقیم دارند. 
البته انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور که قدمتی 
100 ساله دارد در این قلمرو تولید محتوا می کند و 
با برگزاری بزرگداشت ها، همایش ها و انتشار آثار 
مکتوب تا جایی که امکانات وجود دارد و از توانش 
برمی آید به صورت کامل این وظیفه خطیر را انجام 
می دهد، اما امــروز مسئله اساسی تولید محتوا 
نیست )چــون به انـــدازه کافی تولید شــده( بلکه 
ابالغ و تبلیغ محتوا و رساندن آن به نسل جوان 
اســت. در ایــن کشور هیچ وزارتــخــانــه ای همچون 

وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم با نسل جوان 
و فـــردای ایــن کشور ارتــبــاط مستقیم نـــدارد چرا 
که دانــش آمــوزان تقریباً از پنج سالگی در اختیار 
آموزش و پرورش قرار می گیرند و پس از پایان دوره 
12ساله در اختیار آموزش عالی قرار دارند، به همین 
دلیل من مسئولیت این دو وزارتخانه را در تبلیغ و 

ابالغ این مفاخر بسیار باال می دانم.
 
بــرای اینکه نسل امــروز دارای هویت ملی شود  ◾

باید چه کرد؟
ایــن دو وزارتــخــانــه باید در تماس بــا جایگاه های 
مهمی که در حوزه فرهنگ، تولید محتوا می کنند 
معانی و مفاهیم الزم را بدست بیاورند و از طریق 
چارچوب های مختلف تبلیغ و انتقال معنا این 
مفاهیم را در اختیار دانش آموزان، دانشجویان و 
مخاطبان هدف قرار دهند. ضمن اینکه نقش رسانه 
ملی نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا رسانه ملی 
جزئی از رسانه های جهانی است و با توجه به وظیفه 
خــود می تواند با ساخت فیلم ها و مجموعه های 
تلویزیونی، نمایش نامه ها و متون نمایشی در 
شناساندن هرچه بیشتر این مفاخر به جامعه تالش 
کند. رسانه ملی باید بتواند تصویر و رویای تفاخر 
ملی را محقق کند. همان طور که در دهه نخست 
انقالب و حتی دهه دوم شاهد این دغدغه بسیار 
جدی در رسانه ملی بودیم و همساالن من به خاطر 
دارند که مجموعه تلویزیونی ابن سینا نقش مهمی 
در معرفی این دانشمند بزرگ به ایرانیان داشت و یا 
مجموعه های دیگری که به منظور معرفی بزرگانی 
همچون معرفی شیخ مفید، غیاث الدین جمشید 
کاشانی و سایر مفاخر و بزرگان ایرانی ساخته شد. 
رسانه ملی باید این مسئولیت بسیار بزرگ را جدی 
بگیرد و در تولید برنامه های مبتنی بر معیارهای 
زیبایی شناختی و جذابیت، مفاخر بزرگ ملی را به 

نسل امروز معرفی کند. 

 بررسی راهکارهای تقویت هویت ملی در نوجوانان 
در گفت وگوی قدس با رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی

مفاخر ملی در اوج گمنامی

ددستچينستچين

حسن بلخاری قهی 
رئیس انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی ایران

دکتر حسن بلخاری، استاد تمام دانشگاه تهران و 
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران است.

این نویسنده، پژوهشگر و استاد ایرانی ضمن فعالیت 
در زمینه فلسفه هنر و زیبایی شناسی و حکمت شرق، 

مدیر گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران و مدیر گروه پژوهش هنر 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران است. بلخاری 
در جشنواره پژوهش و فناوری سال 1398 به عنوان 

پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران، سال 1394 
به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در رشته هنر و 

معماری وزارت علوم و سال 95 به عنوان پژوهشگر 
نمونه دانشگاه تهران انتخاب شد. عضویت در شورای 

علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی،  ریاست 
کمیسیون هنر و معماری شورای عتف بخش دیگری 

از دیگر مسئولیت های    متعدد وی است.

شناخت مفاخر و معرفت نسبت به آن ها برای نسل امروز بسیار حائز اهمیت 
است تا بدانند چه کسانی با چه زحمت هایی این امانت ها را به آن ها سپرده اند 

و چگونه باید پاسدار این امانت برای نسل های بعد باشند.
گزيدهگزيده
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گره زدن »فرزند آوری« به سیاست های جمعیتی ◾
میثم مــهــدیــار، جامعه شناس بــه فــارس 
گفت: گره زدن فرزند آوری به سیاست های 
جمعیتی کــه مسئله حاکمیتی  اســت و 
تالش برای تبدیل کردن دغدغه یک سیاست حاکمیتی 
بلند مدت به دغدغه عمومی، شکست خورده است. 
نمی گویم اشتباه است، منتها در این شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی غیر ممکن و شکست خورده ا ست.

 بحران در رشته ریاضی فیزیک ◾
محمدمهدی کــاظــمــی، مــعــاون آمـــوزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش به فارس 
گفت: ما مدارسی داریم که با چهار یا پنج 
دانش آموز رشته ریاضی فیزیک فعالیت می کند؛ در 
برخی دبیرستان ها، رشته ریاضی فیزیک تعطیل شده 
و متأسفانه چــون تــعــداد دانــش آمــوزانــشــان کــم بــوده، 
دانش آموزان را به سمت رشته های دیگری سوق داده اند.

تذکر درباره برگزاری کنکور در هفته جاری ◾
بــه گـــزارش ایسنا، حجت االســـالم جــواد 
نیک بین، نماینده مردم بردسکن و کاشمر 
در مجلس با بیان اینکه فرصت طالیی 
داوطلبان آزمــون هــای سراسری دو تا سه ماه پیش از 
برگزاری آزمون است، گفت: متأسفانه برخالف قانون و 
برخالف رأی دیوان عدالت اداری، دوستان می خواهند 

کنکور را در هفته جاری برگزار کنند.

درآمد میلیاردی از غربالگری ◾
محمد اسماعیل اکبری، استاد دانشگاه 
به آنا گفت: باالی ۹۵درصد زنان باردار را 
مجبور به غربالگری می کنیم و زن و مرد 
جوان با هزاران مشکل مالی، جسمی و روانی مواجه 
می شوند تا زمانی که فرزندشان متولد شود. عده ای 
از این موضوع باالی یک هزار میلیارد کسب درآمد 

می کنند.

جامعه

برگ سبز و سند كمپاني خودروي وانت پيكان به 
شماره پالك ٧٥ه٣٣٣-٣٢ايران و شماره شاسي 
NAAA٤٦AA٨CG٣٣٣٣٤٨ و ش���ماره موت���ور 
١١٤F٠٠٠٧٩٤١ بن���ام عل���ي خاني مفقود و از درجه 

اعتبارساقط مي باشد.

ف
,4
01
02
07
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت س���بز خودرو س���واری پراید ج���ی تی ایکس 
آی مدل 1387به رنگ س���فید به شماره انتظامی 
ایران 12-757م75 و شماره موتور 2323535 و 
شماره شاسی S1412287447904 به نام علیرضا 

یوسفیان مفقود و اعتبار ندارد.

ف
, 4
01
02
04
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو س���واری  سایپا تیپ CNGتیبا رنگ 
سفید-روغنی سال 1395 به شماره شهربانی 73 س 
 NAS812100G5727883 515 ایران 38 و شماره بدنه
و ش���ماره موتور M15/8367689 ب���ه مالکیت طیبه 
ابراهیم���ی عط���ری مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می گردد.

40
10
21
15

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و سند مالکیت موتورسیکلت سیستم 
رادیس���ون تی���پ CC200 ب���ه رن���گ نارنجی مدل 
1389 به ش���ماره موتور NIYR8901269 و شماره  
تنه  N1Y***200R89001870 به  شماره پالک 
ای���ران 637- 91737 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. ف
,4
01
02
10
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت، برگ ف���روش کارخانه، برگ س���بز 
س���واری پژو پارس مدل 1387 رنگ سفید روغنی 
ش���ماره موت���ور 12487072563 ش���ماره شاس���ی
NAANOICA48E719913 پ���الک32 421 م 37 
به مالکیت حس���ین غالم���ی مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

ف
,4
01
02
04
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت و برگ کمپانی سواری سیستم پژو 
تی���پ پارس مدل 1390 به رنگ س���فید روغنی به 
ش���ماره موتور 12490283831 و ش���ماره شاس���ی 
NAAN21CA4CK137234 به ش���ماره پالک 77  
125 ب 31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد. ف
,4
01
02
04
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پراید 111 مدل 1397 
به ش���ماره موتور M13/6106836 و ش���ماره 
ش���ماره  و   NAS43110J1021940 شاس���ی 
انتظامی 539 س 59 ایران 74  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
10
20
92

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند مالکی���ت  س���واری سیس���تم 
ری���و تی���پ ال اس 1500 ب���ه رن���گ س���فید روغنی 
م���دل 1390 به ش���ماره موتور 1098407 و ش���ماره 
شاس���یNAS610022B1200124 به ش���ماره پالک 
258ج 75 ای���ران 54 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.
ف
,4
01
02
00
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و برگ کمپان���ی  خودرو س���واری پراید 
)هاچ بک( مدل 1993 به ش���ماره موتور 472667 
و ش���ماره شاسی 756959 و شماره انتظامی 514 
م 34 ایران 12 به نام جمیله الس���ادات قریش���ی   

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400،09،10 و برابر 
نامه شماره 1400،3،16،2،11220مورخ 1400،12،9اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه 
ملی 10861836531 بعنوان حس��ابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی 
ب��ه 1400،12،29انتخ��اب گردید ند. صورتهای مالی موسس��ه برای س��ال مالی منتهی به 
1399،12،30به تصویب رس��ید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های موسسه برای سال مالی 1400 تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1317597(

آگهی تغییرات موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 153 و شناسه ملی 10380027662 
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بدینوسیله از کلیه سهام داران موسسه 
فوق،س��رکار خان��م نازی��ال توکلی نمین 
و آق��ای محمدس��عید نقاش��یان دعوت
 می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده 
که در س��اعت 13 م��ورخ 1401/3/17 به 
آدرس فردیس،فلک��ه دوم،خیاب��ان 4 
غربی،روبروی درمانگاه به آفرین پالک 
28،کدپس��تی 3175765185 تش��کیل 

می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

 ورود اعضاء جدید ومعرفی ایشان
مدیرمسئول و هیئت مدیره موسسه فرهنگ 

آشنای پارس 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده موسسه فرهنگی هنری 
فرهنگ آشنای پارس به شماره ثبت 
743 و شناسه ملی 10100095449
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 ش��هرداری کالت نادر در نظر دارد به استناد بند 
2 صورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/1/17 شورای 
اس��المی ش��هر کالت ن��ادر ی��ک دس��تگاه کامیون 
یخچالدار فوتون مدل 1388 و یک دستگاه کامیون 
حمل زباله فوتون م��دل 1393 را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند . 
متقاضیان می توانند جهت رؤیت و اطالع از شرایط 
دقیق مزایده از تاری��خ درج آگهی ظرف مدت یک 
هفته به شهرداری کالت نادر مراجعه و یا با شماره 
34722224 -051 ، هم��راه 09154501051 تماس 

حاصل نمایند . 
ضمنًا مزایده روز چهارش��نبه مورخ��ه 1401/3/4 
در محل ش��هرداری کالت نادر ) اس��تان خراس��ان 
رضوی-شهرس��تان کالت -کیلومت��ر 150 مح��ور 
مش��هد -کالت ( به صورت حضوری رأس ساعت 10 

صبح برگزار می گردد . 
جواد فرزین پور -شهردار کالت نادر

آگهی مزایده عمومی 
) نوبت دوم (
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کم آبی دیگر شعار نیست 

تجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان هرمزگان به عنوان دس��تگاه مناقصه گذار در نظر دارد  مناقصه مش��روحه ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی احداث مخزن 50 متر مکعبی و اجرای خط انتقال و ش��بکه توزیع روس��تای سمسیلو از توابع بخش تخت در 

شهر بندرعباس
مبلغ برآورد اولیه : 17.051.510.810 ریال )هفده میلیارد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و ده هزار و هشتصد و ده ریال (

) اعتبار پروژه فوق " از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 853.000.000 ریال )هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال (.

رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5 رشته آب
مبلغ خرید اسناد : 5،000،000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1401.02.26  تا ساعت 14 تاریخ 1401.02.31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ1401،03،16

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401،03،17
محل بازگش��ایی : س��الن کنفرانس شرکت آب و فاضالب اس��تان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در 

جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ) 70 %(بازگشایی خواهد گردید.

 www.setadiran.ir پیش��نهاد دهندگان موظف می باش��ند اس��ناد مناقصه را از  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اط��الع��ات تم�اس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت ه��ای الف و ارزیابی کیفی 

آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان)امور قراردادها (
   WWW.Abfa Hormozgan.com :تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 
شناسه آگهی 1315313
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نوبت دوم

  به اس����تحضار کلیه اعضای محترم س����ازمان نظام مهندس����ی ساختمان 
اس����تان قزوی����ن می رس����اند که نوب����ت اول مجمع عمومی عادی س����الیانه 
سازمان در روز پنجشنبه مورخ ۱40۱/3/26 راس ساعت ۱۷ در محل سالن 
اجتماعات حمدهللا مستوفی س����ازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
قزوین تش����کیل می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می ش����ود در 
مجمع فوق شرکت و یا وکالت نامه کتبی خود را به همراه کارت عضویت 

سازمان به موکل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.
 دستور جلسه:

۱- انتخاب و اس����تقرار هیئت رئیس����ه موقت سنی و انتخاب هیئت رئیسه 
اصلی مجمع عمومی

2- گزارش عملکرد ساالنه هیئت مدیره و اعالم نظر نسبت به آن
3-  بررسی و تصویب عملکرد ترازنامه سال ۱3۹۹ 

4- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱400 
5- بررسی و تصویب عملکرد و ترازنامه ۱400

6- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱40۱ 
۷- بررس����ی و تصویب حق الزحمه و تعرفه های پیش����نهادی برای اعضای 

هیئت مدیره، هیئت رئیسه، شورای انتظامی و بازرسان و...
8- برگزاری انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل 

۹- بررس����ی و اتخ����اذ تصمیم نس����بت به س����ایر اموری که طب����ق قوانین و 
آیین نامه های مربوطه بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

و در صالحیت مجمع عمومی باشد.
در صورت به حد نصاب نرسیدن و عدم رسمیت یافتن نوبت اول، مجمع 
عمومی نوبت دوم در روز پنجش����نبه مورخ ۱40۱/4/2 راس س����اعت ۱۷ در 

سالن تبلیغات اسالمی واقع در چهار راه عمران تشکیل می گردد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین 

فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
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 ب����ا توجه ب����ه اینکه مجمع عموم����ی عادی 
) نوب����ت اول( م����ورخ ۱40۱/2/۱0 ب����ه عل����ت حد 
نصاب نرس����یدن شرکا ءجلسه تشکیل نگردید 
بدی����ن وس����یله از کلی����ه ش����رکاء ش����رکت گروه 
پزش����کی آراد آبی����ک و ی����ا نماین����دگان قانون����ی 
آن����ان دع����وت ب����ه عمل م����ی آید تا در جلس����ه 
مجم����ع عمومی عادی ش����رکت گروه پزش����کی 
آراد) بامس����ئولیت محدود( به شماره ثبت ۱020 
آبیک و شناس����ه ملی ۱086۱442۹8۹ که مورخ 
۱40۱/3/۹ راس س����اعت ۱0 به نش����انی آبیک_ 
شهرک قدس_ فاز یک _خیابان بیست متری_ 
بیمارس����تان ولی عصر )عج( _ اتاق ریاس����ت _ 
کد پس����تی 344۱33653۱ تش����کیل می گردد 

حضور بهم رسانید.
دستورجلسه:

تصمیم گیری در خصوص انتخاب هیئت نظار_ 
تصمی����م گی����ری در خصوص انتخ����اب مدیران 
عضو هیئت مدیره ش����رکت گروه پزشکی آراد 

آبیک) با مسئولیت محدود(
 رامین میری

 عضو هیئت مدیره شرکت گروه پزشکی آراد

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی شرکت گروه پزشکی آراد 
آبیک )با مسئولیت  محدود ( به  

شماره  ثبت ۱۰۲۰ آبیک و 
شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۴۲۹۸۹
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