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تغیی�رات در مدیریت و همچنی�ن دگرگونی در 
مصوبات انجام ش�ده توسط مدیریت قبلی می تواند 
منجر به برخی اش�کاالت در فرآیند مدیریت و اداره 
امور ش�ود ک�ه هر چه مقی�اس و وس�عت آن از نظر 
عرضی و طولی بیشتر باشد به همان میزان صدمات و 

آسیب های بیشتری را به همراه خواهد داشت. 
بی اعتمادی به مدیریت کش�ور، تحمیل هزینه 
س�نگین مال�ی و معنوی، کن�ار گذاش�تن تجربیات 
مدیران و کارهای انجام ش�ده توسط مدیریت قبلی، 
تضییع حقوق مردم و به ویژه کسانی که با آن مصوبه 
سروکار دارند، ایجاد حس عدم امنیت و نداشتن ثبات 
در تصمی�م گیری مدیران ارش�د در جامعه و ترویج 
بی قانونی از جمله تبعات تغییر در مصوبات دولت ها 
و مدیرانی است که پیش از این زمامدار مسئولیت های 

مختلف در کشور بودند.
به راس��تی چرا در کشور به دنبال هر تغییر مدیریتی 
در س��طح کالن باید ش��اهد تغییرات در سطوح پایین هم 

بی تدبیری و برخورد عجوالنه
چالش بزرگ جابه جایی ها

 پریسا جاللی 

محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: باید 
دستگاه های نظارتی فعال شوند و هر کجا احساس کردند تغییراتی 

که دولت ایجاد کرده سلیقه ای است مقابله کنند.

صادق شهبازی، کارشناس مسایل سیاسی: استقالل در 
برنامه های اجرایی هر دولتی طبیعی است اما باید در چارچوب 

سیاست های کلی نظام و در نظر نگرفتن مسایل گروهی و جناحی
 و به دور از تنگ نظری ها صورت پذیرد.

باشیم؟ برای کاهش تغییرات یا تعلیق و حذف مصوبات چه 
اقداماتی باید انجام گیرد؟ آیا قانون راهکارها و موانعی را در 

نظر گرفته است؟
و باالخ��ره این ک��ه چگونه می ت��وان صدمات تغییر 

مدیریت در کشور را کاهش داد؟
بخش پایانی گزارش را به بررسی این موضوع اختصاص داده ایم.

راهکارهای مقابله با تصمیمات آنی
عبدالرحی��م علی��زاده، کارش��ناس سیاس��ی درباره 
راهکارهای مقابله با تصمیمات آنی و زیرپاگذاشتن مصوبات 
دولت های قبلی معتقد اس��ت:  هر کدام از این قوانین که 
تصویب می ش��ود مش��خص اس��ت که چه کسی تصویب 
کننده و چه کس��ی لغو کننده آن قانون است. تا زمانی که 
مسئله ای تبدیل به قانون نشده مشکلی ندارد نظری راجع 
به آن گفته ش��ود چون هنوز الیحه یا طرح است. اما وقتی 
تصویب ش��د باید از همان مسیری که تصویب شده مراحل 

لغو آن را هم طی کند. 
وی درباره برخی پیشنهادهایی که داده شده و بر اساس 
آن عده ای می گویند باید یک نهادی ایجاد شود یا یکی از 
نهادهای موجود بر اجرای مصوبات نظارت دقیق داشته باشد 
به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: این که دستگاهی به 
عنوان متولی این کار باشد به نظر می رسد ضرورتی نداشته 
باش��د بلکه در بحثی به عنوان تعامل قوا باید مطرح شود و 
از همان مسیری که این قوانین تصویب شده اند و در قانون 
پیش بینی ش��ده که چه کسانی در چه شرایطی اجازه لغو 
مصوبات را دارند عمل شود. اگر ما از شتاب زدگی پرهیز کنیم 
نیازی به این نوع نگرانی نیست. نگاه های حزبی  و جناحی و 
به عنوان مثال برکناری برخی از روسای دانشگاه های کشور 

در حالی که هنوز وزارتخانه وزیر ندارد زیبا نیس��ت. این ها 
رفتاری است که مردم نظارت دارند و باید مواظبت شود که 
پیش نیاید. جایگاه های قانونی مثل مجلس و دیوان عدالت 
اداری و بخ��ش هایی از قوه قضائی��ه که می توانند نظارت 
داشته باشند باید دقت کنند که شاهد چنین مسائلی نباشیم.
رفتار شعاری دولت به اعتماد مردم ضربه می زند

مصوبات دولت ها اغلب نتیجه کار و مطالعاتی اس��ت 
که در دولت های مختلف انجام می ش��ود و خروجی آن به 
ش��کل یک مصوبه در می آید که با ملغی شدن یا تعلیق یا 
تغییر آن مصوبات در واقع کار کارشناس��ی انجام شده زیر 

سؤال برده می شود.
 ایوب توکلیان، کارشناس سیاسی در این باره می گوید: 
دولت ها گاهی ماه ها وقت گذاشته اند و برنامه ریزی کرده اند 
و توجیهی ندارد که به یکباره بدون هیچ مشورتی با دولت 
قبل و بدون کار کارشناسی بخشنامه ای را لغو کنند. حداقل 
از تیم های کارشناس��ی که در تصویب آن نقش داشته اند 
نظر بخواهند و یا دلیل مصوبه را بپرس��ند تا مردم احساس 

نکنند ثباتی وجود ندارد. اگر مردم احساس کنند رفتارهای 
دولت ،شعاری است این اقدام ضربه به خود دولت خواهد بود. 
وی با اشاره به حجم باالی مردمی که از مصوبات جدید 
و یا تعلیق مصوبات قبلی متضرر می شوند در گفت و گو با 
خبرنگار سرویس گزارش کیهان ادامه می دهد: چند صدهزار 
نفری که از این تصمیمات متضرر می شوند از دولت تدبیر 
چنی��ن توقعی ندارند که فض��ای ناامیدی ایجاد کند و یک 
شبه با یک تصمیم امیدهای شکل گرفته در یک خانواده را 
به یاس تبدیل کند ولی ش��اهد هستیم که با این تغییرات 
این اتفاق رخ می دهد و تصمیم گیران اغلب غافل هستند 
که فرآیند طوالنی برای تصویب مصوبات طی ش��ده و باید 
در مورد آنها تامل شود تا در بدنه جامعه این حس به وجود 
نیاید که فقط تس��ویه حساب  های جناحی و حزبی است 

که نقش عمده را در تغییرات دارد.
ضرورت ورود مجلس

یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده ورود بیشتر مجلس 
به موضوع نظارت بر حسن اجرای مصوبات است.

 محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره 
این پیشنهاد می گوید: وظیفه اصلی مجلس قانون گذاری 
و نظارت اس��ت. دکتر الریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه 
مطابقت دولت با قوانین را رصد می کند و هر کجا الزم باشد 
تذکرات را می دهد که خالف قانون بوده و یا دولت نمی تواند 

این مصوبات را لغو کند. 
تغییرات حق هر دولتی است اما نباید سلیقه ای باشد

وی اضاف��ه می کند: مجل��س باید کار نظارتی خود را 
انجام دهد و هر کجا الزم بود تذکر دهد. این که دولت بیاید 
و مصوبات قبلی را حذف کند و آیین نامه هایی را تغییر دهد 

بخش نامه و مصوبه های قبلی می تواند به کشور وارد شود 
را بگیرد اما اینجاس��ت که باید دس��تگاه های نظارتی فعال 
ش��وند و هر کجا احساس کردند تغییراتی که دولت ا یجاد 

کرده سلیقه ای است مقابله کنند.
 این نماینده مجلس با اش��اره به تغییرات انجام شده 
در مصوبات مختلف دولت ها اضافه می کند: متاس��فانه در 
دولت نهم و به ویژه دهم با برخی از مصوبات دولت کشور با 
مشکل مواجه می شد و اکنون نیز مصوبات زیادی در کشور 
هس��ت که برای صدسال دیگر هم برنامه ریزی شده و باید 
در س��فرهای ریاست جمهوری برخی از آن ها تعدیل شود 
تا کش��ور با مشکل مواجه نشود. از این نوع آشفتگی ها در 
تصمیمات دولت دهم زیاد است. مالک، توجه به منافع ملی 
و منافع نظام است تا مصوبات اجرایی شود و هر کجا الزم بود 

با کار کارشناسی و تخصصی تجدید نظر شود.
نباید احساسات بر تصمیم گیری ها حاکم شود

جهانگیر الماسی، کارشناس مسائل فرهنگی با انتقاد 
از تصمیمات آنی دولت جدید در بخش فرهنگی و آشفتگی 
در کشور با دست کاری در مصوبات دولت های قبلی تصریح 
می کند: گاهی یک سلیقه مدیریتی یک مدیر زندگی ها را به 
هم می ریزد و باید باور داشته باشیم که حق نداریم اقدامات 
این چنینی داش��ته باش��یم و باید به صورت فردی اعتماد 
مردم به دولت و نظام را حفظ کنیم تا نتیجه مثبت بگیریم. 
وی ادام��ه می دهد:مثال گفته ش��ده می خواهند در 
سازمان س��ینمایی تغییراتی را ایجاد کنند ولی باید توجه 
داش��ت که این سازمان براساس س��لیقه شخصی به وجود 
نیامده که حاال عده ای بخواهند در آن تغییری ایجاد کنند 
این سازمان براساس ضرورتی که در سیستم مدیریت عالی 
کشور تشخیص داده شده به وجود آمد و نبود آن براساس 

        بخش پایانی

کدام جزئی از یک سیس��تم بزرگ از نظام هستیم بنابراین 
نباید اجازه داد احساسات بر تصمیم گیری ها حاکم شود.

قانون اساسی بهترین مالک است
اما دکتر حسین عابدی عضو هیات علمی دانشگاه کار و 
استاد رشته مدیریت که به تناسب رشته تحصیلی و تدریسی 
خود از منظر مدیریتی به آسیب شناسی تغییر در مصوبات 
دولت های قبلی توس��ط دولت و مدیریت جدید می پردازد 
معتقد اس��ت : در سطح هر سازمانی چش��م اندازی وجود 
دارد که بلند مدت است که این چشم انداز با تغییر مدیران 
و روس��ا و حتی معاونان آنها نباید تغییر کند. بخشنامه ها و 
دستورالعمل ها که تغییر می کنند برنامه های کوتاه مدت 
در راس��تای همان چشم اندازی هستند که گفته شد البته 
مدیران هم بنا به سلیقه و تجربه بخشنامه ای صادر می کنند 
اما خیلی از وقت ها دست روی چشم انداز می گذارند و کل 
سیستم مجموعه مدیریتی خود را به نوعی به مسیر دیگری 

و خارج از چشم انداز ترسیم شده می برند. 
وی در گفت و گو با گزارش��گر کیهان اضافه می کند: 
گاهی این تغییر در بنیان های س��ازمانها اس��ت که زندگی 
بسیاری از مردم را تحت الشعاع قرار می دهد و متناقض با 
اهداف اصلی سازمان است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
که در دولتی حذف و در دولت دیگر احیا می شود نمونه ای 
از همین ناهماهنگی های است که گفته شد. قانون اساسی 
بهترین مالک است و فکر می کنم مجلس بتواند از توان و 
قدرت خود استفاده کند برای اینکه یک مرجع قدرتمندی 
است که می تواند نظارت داشته باشد و ناظر بر حسن اجرای 

قوانین توسط دولت ها باشد
دولت ها باید به رای مردم احترام بگذارند

ایوب توکلیان، کارشناس سیاسی با یادآوری اینکه وقتی 

بداند. دولت ها باید به رای مردم احترام بگذارند دولتی که 
مدعی تزریق امید و نشاط در جامعه است آیا فکر نمی کند 
سرنوشت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از خانواده ها در گرو 

همین تصمیمات است؟ 
این کارش��ناس سیاس��ی توصیه می کن��د که دولت 
جدید در قالب یک مذاکره مثبت و بدون نگاه سیاس��ی با 
دولت قبل تعامل داشته باشد و علت و بستر مصوبات قبلی 
را بررسی کند تا با تصمیمات جدید خیلی از افرادی که به 
این دولت رای داده اند با لغو بخش��نامه ها و تغییرات افراد 
دچار چالش نشوند البته باید در نظر داشت زمانی که دولتی 
رای آورد جا دارد همه از آن دولت حمایت کنیم ولی چنین 

دول��ت ها رای می آورن��د از روزی که دولت را تحویل می 
گیرند تا روزی که آن را تحویل می دهند مس��ئول هستند 
تصری��ح می کن��د: همه تصمیمات یک دولت مش��روعیت 
مردم��ی دارد و هیچ دولتی نباید با این  توضیح که ما رای 
آورده ایم تا این دولت که دولت ما است را تحویل بگیریم  و 
در این مدت هم حق ماست که تصمیم بگیریم به مصوبات 

دولت های قبلی پشت پا بزند. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه مصوبات دول��ت قبلی هنوز 
مش��روعیت دارد اضافه می کند: نباید این باب برای آینده 
باز ش��ود که از روز رای آوردن مدیریت خود را شروع شده 

اتفاقات��ی جای حمایت باقی نمی گذارد و در ابتدای راه که 
هنوز مستقر نشده با پیچ و خم های مسیر و دشواری های 
کاری و چالش های جدی و آینده کاری اش آشنا نیست و 
مدیران هنوز نمی دانند در چه محیطی هس��تند به یکباره 
مصوبات لغو می شود و در زندگی صدها هزار خانواده ایرانی 
متاثر از این تصمیمات می شود و برای دولت جدید چالش 

ایجاد می شود. 
استقالل دولت در چارچوب سیاست های کلی نظام

صادق ش��هبازی، کارش��ناس و تحلیل گر مس��ایل 
سیاس��ی  در گفت و گو با گزارش��گر کیه��ان با تاکید بر 

اینکه استقالل در تصمیم گیری و مصوبات هر دولتی جزو 
خصیصه های بارز و برجس��ته آن دولت اس��ت آن را به 
حرکت در مرز تفریط و اعتدال تشبیه می کند و اظهار 
می دارد: استقالل در برنامه های اجرایی هر دولتی طبیعی 
اس��ت اما این موارد باید در چارچوب سیاست های کلی 
نظام و در نظر نگرفتن مسائل گروهی و جناحی و به دور 

از تنگ نظری ها صورت پذیرد.
یک��ی از تصمیم��ات دول��ت جدی��د در وزارت علوم 
اقداماتی است که توسط سرپرست آن انجام شد و بر اساس 
ابالغیه های وی همه بورس��یه ها معلق و ریاست تعدادی 

از دانشگاه ها تغییر یافت.

 دکتر اصغر کاملی، عضو هیات علمی دانش��گاه آب و 
برق شهید عباسپور در این باره می گوید: یکی از تصمیمات 
عجوالنه تعلیق بورس��یه 1200 نفر از دانشجویان بود. این 
دانش��جویان ت��الش زیادی کرده بودند و بع��د از امتحان و 
مصاحبه به این بورسیه رسیده بودند و زندگی خود را  بر مدار 
رفتن به خارج از کشور و ادامه تحصیل در آنجا بسته بودند اما 
با تصمیم سرپرست وزارت علوم این اعزام ها تعلیق یافت که 
قابل توجیه و پذیرش نیست  و نباید بورس آنها تعلیق شود.

در برخی کشورها حق جابه جایی معاونان وزیر 
وجود ندارد

وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در اینجا فق��ط زندگی 
دانشجویان متاثر نمی شود و زندگی 1200 خانواده در 
میان است، در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش 
کیه��ان اظهار می دارد: ظاهرا در خصوص جابه جایی 
دولت ها با چالش جدی که به ضرر مصالح کشور است 
مواجه هس��تیم و با جابه جایی دولت ها تمام ش��اکله 
سیستم اجرایی کشور جابه جا می شود. مسئوالنی در 
کشور در حال جابه جا شدن هستند و مثال فردی که 
سررشته ای راجع به مسایل فضایی ندارد به ریاست این 
س��ازمان منصوب می شود و روسای دانشگاه ها بدون 
دلیل خاصی تغییر می یابند. این تصمیمات و تغییرات 
از نظر ش��رعی و قانونی و عرف مدیریتی جای س��وال 
دارد، افرادی که تخصص ندارند در سیس��تم مدیریتی 
خاصی قرار گیرند که اصال با سیستم کار و تکنولوژی 

آشنا نیستند. 
این استاد دانشگاه راهکار برون رفت از شرایط پیش 
آمده را ارائه می دهد و تصریح می کند: باید در مجلس 
قانونی وضع شود که حامی بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
باشد و اینطور نباشد که با تغییر دولت، همه چیز لغو شود 
و دستورات جدیدی بیاید که با توجه به روزهای کوتاهی 
که دولت بر سر کار آمده قطعا کارشناسی شده نیستند. 
بنابراین همه تصمیمات باید قانونمند ش��وند.اگر اینگونه 
نباش��د توانمندی ها و تخصص ها همه از بین می رود و 
افراد جدیدی می آیند و به عبارتی روز از نو و روزی از نو. 
در هر صورت این شرایط به کشور آسیب می رساند. در 
همین جابه جایی ها مثال در دانشگاه ها بسیاری از کارها 
معلق مانده و منتظر رئیس جدید هس��تند. این درحالی 
است که در برخی کشورهای دنیا از معاون وزیر به پایین 
حق جابه جایی وجود ندارد و آنها به دلیل مصالح کشور 

در سمت های خود ابقا می شوند.
س��ؤالی که از بیشتر کارشناس��ان درباره راهکار 
جلوگیری از شرایط پیش آمده با روی کار آمدن پرسیده 
شده بیشتر به نقش نظارتی بازوها و دستگاه های نظارتی 
مثل قوه قضائیه و مجلس ختم ش��ده و آن ها معتقد 
بودند که مجلس می تواند هم با تصویب مصوبات و هم با 
تذکرهای قانونی از بی قانونی های پیش آمده در جریان 
بخشنامه ها یا تغییرات در مدیران جلوگیری کند. اما 
سؤال اصلی اینجاست که چرا دولت جدید یا هر دولت 
برآمده خ��ود را موظف به اجرای مصوبات دولت قبلی 
نمی داند. آیا باید یک بازوی نظارتی وجود داشته باشد؟ 
آیا در روزهای آینده ش��اهد ورود دستگاه های متولی 
برای نظارت بر تغییرات در ادارات و وزارتخانه ها خواهیم 
ب��ود؟ اگر مجلس نتواند بر تغییرات در وزارتخانه ورود 
پیدا کند آیا مسئوالن آن وزارتخانه ها خود را مکلف به 
استفاده از تجربیات مدیران پیشین نخواهند دانست؟ آیا 
قانون فعلی نیاز به اصالح دارد تا جلوی متضرر ش��دن 

مردم و اجرای سلیقه ای قوانین گرفته شود؟

نگاهی به تغییرات مصوبات و جابه جایی 
و برکناری برخی مدیران و آسیب های آن

به نظر می آید با لبداهه حق هر دولتی است که وارد شود و 
هر کجا دید تصمیمات دولت های قبلی کاستی هایی دارد 
و نیاز به مقررات جدیدی هس��ت و ممکن اس��ت در اجرا با 
مشکالت جدی مواجه باشد این را باید به صورت آیین نامه 
و بخش��نامه جدید ارائه دهد تا جل��وی ضرر و زیانی که با 

س��لیقه آدم ها نیست. اگر سلیقه ای حذف کردیم یعنی نه 
مدیریتی در این کش��ور هست و نه قانون. کسانی که سعی 
دارند در نقد گذشته و در توجیه آینده سلیقه ای کار کنند 
در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ضرر 
این مملکت فعالیت می کنند. گاهی یادمان می رود که هر 

زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

افقی:
 1- کس��ی که به دیگری ام��ر و نهی کند- 
گرفتاری 2- جماعتی که در راس��تای منافع 
آمریکا و اس��رائیل مردم بی گناه را می کشند 
3- ای��وان- بزرگ و عظی��م- طعم 4- حمله 
نظام��ی- نوران��ی- پیامب��ر دریانورد- س��از 
شکوه گر 5- فریاد- پدر سلیمان نبی- واحد 
متش��کل از چند گروهان 6- عالم معتادان- 
پارچه ای ابریشمی- فلزی در فوالد زنگ نزن 
7- نیرن��گ- پیکار- همانن��دی 8- عالمت 
جمع- شکل و ظاهر- جایگاه مؤذن- جنس 
قوی ت��ر 9- از تواب��ع کرمانش��اه- واحد پول 
در جن��وب خلیج ف��ارس- حش��ره مزاح��م
 10- کشتی کوچک- کامل و بی عیب- سدی 
در نزدیک��ی ته��ران 11- خری��د و فروش- 
پایتخت لهستان- پنیر تازه یا ماست چکیده 
12- ش��الوده- مش��تاق- خش��ک- از اعداد 
13- تظاهر به دیانت- نش��انه وجود مانع در 
برابر منبع نور- سوار 14- عوامل حکومت در 
نظام های الییک 15- از منابع نفت و گاز ما 
در اس��تان بوشهر- این ضرب المثل می گوید 

هنگام بخشش نباید سؤال کرد. 

عمودی: 
1- مای�ع هس�تی بخش- مج�رم- ابزار 
بتون�ه کاری 2- ش�هر زیارت�ی- امتیاز 
قضاوت کنس�ول ها که ش�اهان قاجار و 
پهل�وی به اجانب دادند 3- منبع برف و 
باران- بازی غیرمجاز برای شیعیان- خو 
گرفتن- جلبک 4- مشاجره- زحمتکش- 

صف�ت عدد 5- گلبانگ نماز- ورزش پر 
هزینه- گلی خوشبو 6- شخص بی توجه 
ب�ه قی�ود اجتماع�ی- عاقل- س�رپناه 
انس�ان عص�ر حجر 7- پس�وند گفتار و 
ک�ردار- گزارش- جارو کردن 8- پس�ر 
نریم�ان- کالم دعاگون�ه- خوردنی بعد 
از غ�ذا- مکم�ل ه�وی 9-آزرده خاطر 
شدن- رشوه گیرنده- منقار 10-از اقمار 
سیاره مشتری- دوست کلیله- تفتیش و 
تفحص 11- دلقک و لوده- دربر گیرنده- 
بزرگتری�ن ش�هر در حاش�یه دری�ای 
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در الفبای التین 15- روغن مالی کردن- 

وحشت آور- باران نم نم.

شماره 9811
بدون نقطه کور
جدو    ل

سازمان دامپزشکی کشور در نظر دارد نسبت به تامین نیاز خود جهت 1/000/000 
عدد پ��الک گوش لیزری با اولویت تولیدکنن�دگان داخلی از طریق 
مناقص��ه عموم��ی اقدام نمای��د. لذا از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دع��وت می نماید 
جهت دریافت اس��ناد مناقصه با در دست داش��تن معرفی نامه و رسید فیش واریزی به 
مبلغ 100000 ریال به حس��اب 610/53 خزان��ه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران در س��اعات اداری به آدرس تهران خیابان ولی عصر)عج( ابتدای خیابان 
سیدجمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور- معاونت پشتیبانی اداره کل امور 

اداری، رفاه و پشتیبانی مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخه92/7/3

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1392/7/13
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشائی پاکت پیشنهادها بالمانع است.

میزان سپرده شرکت در مناقصه 200/000/000 ریال می باشدکه می بایست به صورت 
ضمانتنامه بانکی )قابل تمدید به درخواس��ت سازمان دامپزشکی کشور(، یا واریز نقدی 
به حس��اب شماره 37279/58 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام سازمان 

دامپزشکی کشور و یا اوراق مشارکت )بی نام( ارائه گردد.
تلفن تماس: 3-88953400 )داخلی 109(

 WWW.IVO.ORG.IR اطالعات بیش�تر در سایت سازمان به آدرس
قابل دریافت است.

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
)4/م/92(خرید لوله خونگیری

 و پالک گوش

دبیرخانه کمیسیون مناقصات
 سازمان دامپزشکی کشور

به اس��تناد صورتجلس��ه 
عادی  عموم��ی  مجم��ع 
سالیانه مورخ 1392/2/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1-آق��ای حس��ن نجان به 
شماره ملی 5209893898 
به عنوان بازرس اصلی، آقای 
محس��ن اعالئی به شماره 
به   0049828290 مل��ی 
علی البدل  ب��ازرس  عنوان 
برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.
کثیراالنتش��ار  2-روزنامه 
کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
3-اعضاء هیئت مدیره تا 
تاریخ 1394/2/23 به قرار 

ذیل انتخاب گردیدند:
آق��ای منص��ور صباغ��ی 
مدیس��ه به ش��ماره ملی 
1170938469 و آق��ای 
موس��وی  س��یدحمید 
شبس��تری به شماره ملی 
0491148674 و آق��ای 
مظفر رس��تمی به شماره 

ملی 0048739731 .
 1392/3/19 تاری��خ  در 
ذیل دفتر ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری ثبت 
و مورد تایید و امضاء قرار 

گرفت.

آگهی تغییرات 
شرکت بازرگانی 

لوتوس آبی 
فام سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 420371 
و شناسه ملی 

10320721634

اداره ثبت 
شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 91/11/15 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/3/8 واصل
 گردی��د اعض��اء هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت 2 س��ال ب��ه
ب��ه نوبخ��ت  ش��اهرخ  گردیدن��د:  انتخ��اب  ذی��ل  ق��رار 
 ش م 3250322083 به نمایندگی از ش��رکت س��ازه های 
خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عبداله زاده به 
ش م  0055101445 به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان 
کوثر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وفرامرز کریم پور به 
ک م 0050923978 بس��مت عضو هیئت مدیره و مسعود 
حیدری ب��ه ش م 0072649445 خ��ارج از اعضای هیئت 
مدیره بس��مت مدیرعام��ل. حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد 
به��ادار و تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات و قراردادها و 
عقود اس��المی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی 
تولیدی نیرو خودرو آسیا سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 269916 
و شناسه ملی 10103098695

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده 

مورخ 92/2/24 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/3/20 واصل 

گردی��د اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال ب��ه قرار ذیل 

انتخاب گردیدن��د: داود غالمی ب��ه ک م 2800389397 و 

امان اله ترک زاد به ک م 1060616947 و مرتضی خش��تابه 

به ک م 4910287353 به موجب صورتجلسه هیئت مدیره 

مورخ 92/2/25 داود غالمی به سمت رئیس هیئت مدیره و 

امان اله ترک زاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی 

خش��تابه به س��مت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و یکی 

از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت فناوری 
اطالعات مهررضا سهامی خاص 
ثبت شده به شماره 130537 
و شناسه ملی 10101738541

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/2/30 ش��رکت 

مزبور ک��ه در تاریخ 92/3/7 واص��ل گردید اعضاء هیئت 

مدی��ره به مدت دو س��ال به قرار ذی��ل انتخاب گردیدند. 

مجتبی نعمتی جم به ک.م 0036203270 به نمایندگی 

از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به ش.م 

10101323148 به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین 

فهمیده به ک.م 0041974451 به نمایندگی از ش��رکت 

سرمایه گذاری میالد سازندگان به ش.م 10101424086 

به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدی��ره و مجتبی آقایی به 

ک.م 0439557518 به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون  

به ش.م 10101382904 به س��مت عضو هیئت مدیره و 

داود اکبری به ک.م 0039731588 به سمت مدیرعامل 

خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه 

اوراق و اس��ناد تعهدآور به امضاء رئی��س هیئت مدیره و 

مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با 

امضاء رئیس هیئت مدی��ره و یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت
 جهاد تعاون تهران سهامی خاص

 به شماره ثبت 109718 
و شناسه ملی 10101534490

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت
 آوان تاوا تاو سهامی خاص 
به شماره ثبت 362467 

و شناسه ملی 10104089999
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1391/12/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- موسس��ه حسابرس��ی حامیان کاردیده پارس ب��ا نمایندگی آقای 
احمد حس��ینی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خس��روی لرگانی 
به ش��ماره ملی 0068810407 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
2- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
3- ترازنام��ه و حس��اب های س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منتهی به 

1390/12/29 به تصویب رسید.
در تاریخ 1392/4/1 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تصمیمات شرکت صنایع سفال فتح 
سهامی خاص به شماره ثبت 212470 

و شناسه ملی10102538996
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ92/2/15 زهره فارغ 
دارای ک.م 0055898645 خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره 
برای بقیه مدت تص��دی هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها به 
امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور 
به مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت به امضاء مدیرعامل یا 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور


