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پرس�تاران هنوزهم همان لباس های س�فید 
را به تن می کنند.هنوز هم ش�ب ها بیدار هستند 
و ب�ه بالین  بیم�ار می روند وهنوز ه�م اگر دردی 
درکارباشد مرهمش را می دانند و درمانش می کنند 
.اما پرستارها این روزها دیگر مانند سالهای قبل آن 
لبخند مهربان همیشگی را به لب ندارند.لبخندی که 
نبودنش حاصل یک درد اس�ت .دردی که قرار بود 
با دست های قانون و وعده های مساعد مسئوالن 
درمان ش�ود اما هنوز خبری از محقق ش�دن این 

وعده ها نیست . . .
خودش��ان می گویند بزرگ ترین مش��کل ش��ان 
س��اعت های طوالنی ش��یفت وپرداخت نکردن معوقات 
است.گالیه هایی که مسئوالن مربوطه برای حل و فصل 

آنها قول اجرا داده بودند. 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرس��تاری در مجلس 
به تصویب رس��یده اما بیش از ۵ سال است که دولت از 

اجرایش خودداری کرده است.
اآلن ه��م قان��ون تعرفه گذاری خدمات پرس��تاری 
در مراک��ز درمانی بخش خصوص��ی و بخش دولتی اجرا 
نمی شود و کسی هم پاسخگو نیست. در حالی که اجرای 
این قانون به طور میانگین، یک میلیون تومان به حقوق 
هر پرس��تار اضافه می ک��رد .به معنای دیگربا این تعرفه 
گذاری ش��اید تمام نیازهای پرس��تاران برای کار مداوم 
در بیمارس��تان ه��ای دیگر مرتفع می ش��د. مطابق این 
قانون، برای هر خدمتی که از سوی پرستار به بیمار ارائه 
می شود تعرفه ای در نظر گرفته می شد که مکمل حقوق 

پرستار می بود. 
بهره وری هنوز در انتظار ارتقاء

اما ماجرای اصلی و مهم برس��رمحقق نشدن قانون 
ارتقاء بهره وری است .قانونی که با تحقق آن بخش مهمی 

از مشکالت پرستاران مرتفع می شد. 
اولین بند قانون ارتقاء بهره وری بر کاهش س��اعت 
کاری متناسب با سابقه خدمت، سختی کار و کار در نوبت 
کاری متعارف تاکید کرده و ساعت کاری پرستاران را تا 

۸ ساعت در هفته کاهش داده است. 
در دومین بند از قانون ارتقاء بهره وری، برای شیفت 
شب و ایام تعطیل ضریب 1/۵در نظر گرفته شده است. 
ای��ن ضریب به معنای آن اس��ت که م��زد کار کردن در 
شیفت شب و ایام تعطیل یک و نیم برابر کار در ساعات 

معمولی است. 
سومین بند این قانون ناظر بر سخت و زیان آور بودن 
حرفه پرستاری و آخرین بند بر نظام پرداخت پرستاران 
بر اس��اس تعرفه های خدمات و مبتنی بر عملکردش��ان 

تاکید می کند.
مس��عود نیازی،رئی��س انجمن صنفی پرس��تاران 
ش��هر تهران در خصوص مشکالتی که موجب شد قانون 
ارتقاءبه��ره وری به خوبی اجرا نش��ود درگف��ت و گو با 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید:” قانون ارتقاءبهره وری 
که در نهایت قرار بود به کاهش س��اعت کاری پرستاران 
منتهی ش��ود تا به حال اجرایی نشده است و مادامی که 
این قانون به اجرا در نیاید نمی توانیم راجع به اثربخش 

بودن یا نبودن آن صحبت کنیم.”
وی می گوید: “مسلما چه در این قانون و چه درآئین 
نامه، نق��اط ضعف و قوتی وجود دارد اما درهر صورت با 
اجرای آن پرس��تاران از دو مزیت بهره مند می ش��دند.

بررسی اجرای قوانین کارآمد و سختی کار پرستاران  
بخش پایانی  

 گروه گزارش

 رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور: دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ کشور از جمله تهران تا کنون هیچ اقدامی 
برای اجرای قانون کاهش ساعت کارپرستاران انجام نداده اند و فقط 15 دانشگاه علوم پزشکی این قانون را اجرا

 کرده اند، 19 دانشگاه به صورت ناقص و بیمارستان های 5 دانشگاه بزرگ کشور نیز اصال این قانون را اجرا نکرده اند.
حتی مراکزی هم که این قانون را اجرا کرده اند ادعا می کنند، دولت هیچ اعتباری برای اجرای این قانون به آنها

 پرداخت نکرده است.

پرستاران زخمهای
درانتظار

پانسمانقانون

سخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس :هدف ما 

این است که 175 ساعت کار 
پرستاران تبدیل شود به 120 

ساعت کار  با همان حقوق 
قبلی، اگر قرار باشد ساعت 

کارکاهش یابد اما همین 
پرستار به دلیل کمبود نیرو 
دوباره در شیفت های دیگر 
کار کند،در واقع هدف ما 

محقق نشده است.

یکی از این مزیت ها کاهش ساعت کاری پرستاران بود 
و دیگری به موضوع س��خت و زیان آور بودن این حرفه 
بیش��ترازقبل پرداخته می شد.س��اعت کاری پرستاران 
بخش خصوصی در ح��ال حاضر کاهش پیدا نکرده و از 
س��وی دیگر مزایای سخت و زیان آور بودن این کار هم 
هنوزبه وضوح مشخص نشده است .این قانون یعنی ارتقاء 
بهره وری نزدیک به چهار سال است که تصویب شده اما 

متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.” 
وی همچنی��ن درادام��ه با اش��اره ب��ه پایین بودن 
دستمزد پرستاران در بخش خصوصی می افزاید:”دستمزد 
پرستاران بخش خصوصی به دلیل ضعف ساختاری طرح 
طبقه بندی مشاغل بسیار پایین است.یکی از اقدامات موثر 
دولت دراین زمینه می تواند این باش��د که با هماهنگی 
انجم��ن صنفی پرس��تاران هرچه س��ریع تر نس��بت به 
تغییر س��اختار طرح طبقه بندی مشاغل و اصالح ریالی 

دستمزدها اقدام کند.”
وی می افزای��د: “بحث دیگری که باعث نارضایتی 
و به طبع ناکارآمدی این قش��ر ش��ده است نبود امنیت 
ش��غلی اس��ت .قراردادهای موقتی که منعقد می شود و 
از سال 74 در حوزه روابط کار باب شده است مشکالت 
زیادی را برای پرستاران به دنبال داشته است.کار به جایی 
رسیده که ما در اغلب مشاغل قراردادهای زیر شش ماه و 
حتی یک ماه داریم که این موضوع باعث شده پرستاران 
امنیت ش��غلی نداشته باشند.از طرف دیگر پرستاران به 
دلیل پایین بودن دستمزدها ناچارهستند چند شیفت کار 
کنند که این موضوع هم بر س��المت پرستاران و هم بر 

س��المت بیماران تاثیر می گذارد و این نیازمند یک دید 
مثبت و سخاوتمند از سوی دولت است.”

علت کمبود نیرو کادر پرستاری
یکی از دالیل اصلی کمبود نیرو در کادر پرس��تاری 

نیز به علت دستمزد های پایین است .
 رئیس انجمن صنفی پرستاران شهر تهران به دالیل 
این کمبود اش��اره می کند و می گوید: “دس��تمزدهای 
پرستاران به نسبت بسیاری از اقشاردیگر پایین است. به 
طور میانگین پرستاران با سابقه ای بین 10 تا 1۵ سال  
بین ۵00 تا ۸00 هزار تومان ماهانه  دریافت می کنند.این 
یکی از دالیلی است که در بخش خصوصی هم به دلیل باال 
بودن سایرهزینه هاامکان پرداخت مداوم کارانه ها وجود 
ندارد.یکی از مشکالت اصلی پرستاران معموال این است 
که یا مدام در حال تغییر بیمارستان و محل خدمت شان 
هستند یا به دلیل همین دستمزد پایین ناچار هستند چند 
ش��یفت در مکان های مختلف کار کنند که این موضوع 

هم باعث کاهش کارایی آنها می شود .” 
ساعت هایی که کم می شوند ونیروهایی که 

جذب نمی شوند
یکی دیگر از چالش هایی که در راه اجرایی ش��دن 
این قوانین وجود دارد،کمبود پرستاران برای جذب آنها 
در بدنه نظام سالمت است.به عبارت دیگر با کاهش ساعت 
کاری پرستاران ،باید تقریبا دو برابر نیروی فعلی پرستار 
استخدام ش��ود تا این ساعت های نصف شده میان آنها 
تقسیم شود.در غیر این صورت ممکن است ساعت کاری 
کم ش��ود اما از آنجا که پرستاری برای ماندن در شیفت 

بعدی وجود ندارد، از همان پرستار خواسته شود در شیفت 
بعدی هم به عن��وان اضافه کار باقی بماند که در نهایت 
این موضوع منجر به کاهش فشار کاری آنها نخواهد شد.
دکترسلیمان عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس و 
س��خنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اس��المی در خصوص اهمیت تدوین قوانین کارآمد برای 
افزایش بهره وری پرس��تاران در گفت و گو با گزارش��گر 
روزنام��ه کیه��ان م��ی گوید: “ح��وزه س��المت یکی از 
اولویت های مهم هر کش��وری وهر دولتی است تا در این 
حوزه خدمات خوبی به مردم ارائه شود.اما برای اینکه در 
این حوزه خدمات مناسب ارائه شود و رضایتمندی مردم 
افزایش یابد به س��ه عامل تکنولوژی ،ابزارمالی و نیروی 
انسانی نیاز است.اما بازهم مهم ترین این عامل ها نیروی 
انس��انی است، یعنی اگر تکنولوژی و ابزار مالی هم باشد 
اما نیروی انس��انی به تعداد نیاز وجود نداشته باشد ما به 

این هدف دست نخواهیم یافت.”
وی م��ی گوید: “ به اعتقاد من مهم ترین مش��کل 
بس��یاری از پرس��تاران زحمت کش در حال حاضر این 
است که خودش��ان را مستقل از سایر فعاالن این حوزه 
می بینند.یعنی زمانی که صحبت از ارتقاءبهره وری و یا 
کاهش ساعت کاری پرستاران می شود باید در نظر داشته 
باشیم که این شرایط برای سایر فعاالن این حوزه همچون 
ماماها ،رادیولوژیست ها و فعاالن آزمایشگاه و .... نیز باید 
فراهم باش��د و ما باید همه این مجموعه را در کنار هم 
ببینیم .از طرف دیگر کاهش ساعت کار پرستار در واقع 
به معنای کاهش نیروی انسانی است که برای این هم باید 

رئیس انجمن صنفی 
پرستاران شهر تهران : 

دستمزد پرستاران بخش 
خصوصی به دلیل ضعف 

ساختاری طرح
 طبقه بندی مشاغل 

بسیار پایین است.

برنامه ریزی شود.یعنی هدف ما این است که 17۵ ساعت 
کار تبدیل شود به 120 ساعت کار اما با همان حقوق.این 
به معنای آن است که پرستار از قدرت جسمی بیشتری 
برخوردار شود و بتواند با همان حقوق قبلی بیشتر از قبل 
اس��تراحت کند.یعنی حقوق 17۵ ساعت اما در واقع کار 
120 ساعته.اما همان طور که گفتم این طرح مشکالتی 
را هم با خود دنبال دارد مثل کاهش نیروی انسانی .یعنی 
اگر قرار باشد ساعت کارکاهش یابد اما همین پرستار به 
دلیل کمبود نیرو دوباره در شیفت های دیگر کار کند،در 

واقع هدف ما محقق نشده است .” 
عباسی با اش��اره به اینکه توجه به وضعیت کنونی 
پرستاران نیازمند یک برنامه ریزی مناسب وتعریف بودجه 
الزم برای افزایش مزایا است ،عنوان می کند :” زمانی که 
این کمبود نیروی انسانی تشخیص داده شد باید براساس 
آن نیرو جذب شود که این کمبود جبران شود و پرستار 
ناچار نباش��د در شیفت های دیگر دوباره مشغول به کار 
ش��ود که خب این اقدام نیز نیازمند بودجه کافی است .

زمانی که قرار اس��ت ساعت کاری کاهش یابد و از طرف 
دیگر زمان بازنشس��تگی نیز به طبع کمتر شود،هم باید 
بودجه کافی در نظر گرفته شود و هم با برنامه ریزی نیروی 
انسانی الزم جذب شود.همان طور هم که قبال اشاره کردم 
بحث یکسان بودن این شرایط نیز باید برای همه پرستاران 
وجود داشته باشد و نه فقط پرستاران بیمارستانی چرا که 
مثال پرستاران پزشک قانونی یا انتقال خون یا فوریت های 
پزش��کی هم درس��ت به اندازه یک پرستار بیمارستان با 
دشواری های کاری زیادی روبه رو هستند و باید شرایط 

همه برابر باشد.” 
طلب هایی که هنوز پرداخت نشده 

طرح کاهش ساعت کاری پرستاران  هنوز در بسیاری 
از بیمارس��تان ها به طور کامل اجرا نشده است و در آن 
تعدادی هم که اجرا شده ما به تفاوت ساعات کاری هنوز 

پرداخت نشده است.

 غضنف��ر میرزابیگ��ی رئی��س کل س��ازمان نظام 
پرستاری کشور با انتقاد نسبت به این موضوع می گوید: 
“دانش��گاه های علوم پزشکی بزرگ کشور از جمله تهران 
تا کنون هیچ اقدامی برای اجرای قانون کاهش س��اعت 
کارپرس��تاران انجام نداده اند . فقط 1۵ دانش��گاه علوم 
پزش��کی قانون ارتقای بهره وری خدمات پرسنل بالینی 
)کاهش ساعت کار پرستاران( را اجرا کرده اند. 19 دانشگاه 
به صورت ناقص و بیمارستان های ۵ دانشگاه بزرگ کشور 
نیز اصال این قانون را اجرا نکرده اند .حتی بیمارستان ها 
و دانش��گاه هایی که این قانون را اجرا کرده اند نیز ادعا 
می کنن��د، دولت هیچ اعتباری برای اجرای این قانون به 
آنها پرداخت نکرده است و این مراکز با استفاده از اعتبارات 
و منابع داخلی ودرآمد اختصاصی بیمارستان این قانون 
را اجرا می کنند و ممکن اس��ت با پیش آمدن مشکالت 
بودجه ای دیگر نتوانند اجرای این قانون را ادامه دهند. از 
طرف دیگر 19 دانشگاه علوم پزشکی نیز قانون ارتقای بهره 
وری را ناق��ص اجرا کرده اند.مثال قانون ضرایب را اعمال 
کرده اند اما ما به تفاوت را پرداخت نکرده و کاهش ساعت 
کاری اعمال نش��ده است با این حال پرستاران می دانند 

مطابق این قانون چقدر از دانشگاه مطالبه دارند .  

قانونی بر زمین مانده
ت��ا کن��ون و ط��ی س��الهای گذش��ته اقدام��ات و 
برنامه ریزی ه��ای متعددی صورت گرفت تا رضایتمندی 
پرستاران بهبود یابد.البته برخی از این مصوبات با گذشت 
چندین سال هنوز به بیمارستان های کشور راه نیافته اند.
 ش��ش س��ال قب��ل، قانونی تح��ت عن��وان قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرس��تاری به تصویب رسید که به 
گفته رئیس سازمان نظام پرستاری بین ۶00 هزار تومان 
تا یک میلیون و 400 هزار تومان یعنی به طور میانگین 
یک میلیون تومان به حقوق هر پرستار اضافه می شود که 
به این ترتیب دیگر یک پرستار مجبور نیست شیفت های 
غیر متع��ارف بگیرد، بلکه می تواند در یک جا کار کند، 
اس��تراحت داشته باشد و به جای آن خدمات با کیفیت 

به مردم ارائه دهد.
قانونی که از همان ابتدای تصویب یعنی شش سال 
پی��ش به دلیل ب��ار مالی زیادی  ک��ه روی دوش دولت 
می گذاش��ت با مخالفت روبه رو شد. این قانون به مبلغی  

حدود 100 میلیارد تومان در هر ماه نیاز داشت .
ای��ن قانون به دلیل مش��کلی که ب��رای خیلی ها 
آشناست اجرایی نشد .مشکل کمبود بودجه و اعتبار . و 
حقوق های پایین همچنان پرستاران زیادی را مجبور به 
کار کردن در چند شیفت پیاپی می کند البته ای کاش 
مش��کل به همین جا ختم می ش��د اما طبق گفته یک 
مسئول در سازمان نظام پرستاری هر روز 40 نفر به این 
س��ازمان مراجعه می کنند تا گواهی الزم برای مهاجرت 
را ب��ه دس��ت آورند.گواهی ای که یک��ی از مدارک الزم 
برای مهاجرت اس��ت. ازسوی دیگر آمارها نشان می دهد 
ساالنه  بیش از 700 پرستار به کشورهای دیگر مهاجرت 
می کنند .این آمار س��ال گذش��ته توسط دبیر کل خانه 

پرستاراعالم شد..
به نظر می رس��د در کنار پایین بودن حقوق و باال 
بودن ساعت کاری پرس��تاران باید مشکل امنیت جانی 
پرس��تاران را نیز اضافه کرد.چرا که تا کنون بارها و بارها 
ش��اهد ضرب و شتم پرستاران و س��وپروایزرها از سوی 
بیماران و همراهان آنها بوده ایم و تقریبا می توان گفت 
این مس��ئله به امری عادی تبدیل ش��ده است.بنا براین 
زمان��ی که تمام این درده��ای خفته را کنار هم بچینیم 
شاید آسان تر بتوانیم آن چهره درهم کشیده ونه چندان 

دوست داشتنی پرستارهای این روزها را توجیه کنیم .

افقی:
1- گام نخس��ت ب��رای تحقق یافتن هم��ت مضاعف و کار 
مضاعف- شیوه و شگرد استفاده مطلوب از چیزی 2- سازمان 
جهانی که با هدف تأمین سالمت و بهداشت و کاهش رنج 
بش��ر بنیان نهاده ش��د- اثری از جالل آل محمد 3- یکی از 
شخصیت های اصلی منظومه فخرالدین اسعد گرگانی- قله 
آتشفشان استان سیستان و بلوچستان- ستاره ای کوچک در 
دب اکبر 4- ماری غول پیکر- ورزش اتحاد تن و روان- شهری 
در فرانسه ۵- استخوانی در صورت- بردباری و شکیبایی- از 
حروف الفبای التین ۶- راهی برای عبور از دل کوه- بزرگترین 
تاالب حیات وحش در جنوب ایران- کتابخانه ای در پایتخت 
7- زنجیر آهنی که بر دس��ت و پای زندانیان می بس��تند- 
ورزش��ی ب��رای تقویت قلب- ش��تر بی کوهان ۸- س��رآغاز 
شکست است- کلمه کار خراب کن- خدای دروغین- شهر 
و سرزمین 9- کاشف اشعه ایکس- عضو همه کاره- پایتخت 
س��ابق ژاپن 10- رود بزرگی در روسیه- راهنمای رانندگان 
در جاده و خیابان - از غذاهای س��نتی 11- نام دیگر سوره 
بنی اس��رائیل- نام دومین س��تاره هر ص��ور فلکی از لحاظ 
روشنایی- از شخصیت های معروف نمایشنامه های شکسپیر 
12- کلمه اول سوره ناس- تکیه کالم افراد چاپلوس- رودی 
در کشور سوئیس 13- چشم عرب- مهمانسرای مجلل- از 
وس��ایلی که پلیس برای پیدا ک��ردن مجرمان بکار می برد 
14- تکی��ه کالم ش��یعیان ب��ه هنگام بلند ش��دن از جای 
خود- سمت چپ لشکر- آقا و سرور 1۵- بستن آن هنگام 

رانندگی الزامی است- از ما بهتران.

عمودی: 
1- یک�ی از عوام�ل مهم نارضایتی اف�راد جامعه از 
نگاه جامعه شناس�ان و پژوهشگران علوم اجتماعی 
2- دوس�تدار و یاری کننده- خال�ق رمان معروف 
ژان کریس�تف که موفق به کس�ب جای�زه نوبل در 
سال 1915 شد- مرضی که موجب می شود بیمار به 
گلوتن موجود در گندم و جو حساسیت نشان دهد 
3- پایتخت کشور پرتغال- حیوان چهارپا- جواب 
بله در زبان عربی 4- تیر پیکاندار- عاشق و شیفته- 
سوغات ناب قمصر- طایفه ای در ایران 5- پوششی 

برای س�ر در نزد مردان جنوب- کلیسای تاریخی 
و دیدن�ی اصفهان- ش�عله آت�ش 6- آنچه میان 
م�ردم معمول و مت�داول اس�ت- دهمین خلیفه 
اموی که به دستور وی بخشی از فرانسه به تصرف 
سپاهیان اسالم درآمد- هیبت و بزرگی 7- مقدار 
کم�ی- نوعی بن�در اقتصادی- پی�روی کردن از 
مراجع در مسائل ش�رعی 8- شاعر مشهور قرن 
هشتم و صاحب مثنوی جام جم- از صفات جاللیه 
خداوند- پس�وند ش�باهت 9- نقاش گوش بریده 
هلن�دی که آثار بس�یار ارزش�مندی را از خود به 
یادگار نهاده اس�ت- حرف دوم الفبای یونانی- به 
علت و به سبب 10- سکوت بی آغاز و انتها- نجابت 
و شرافت داشتن- نمایشنامه ای از آنتوان چخوف 
11- س�دی در ش�مال غرب ای�ران- صفت ملکی 
در زب�ان عربی- منس�وب ب�ه کل�ون 12- بانوی 
دیرنش�ین- س�ایز متوس�ط در لباس- بیسواد و 
درس نخوانده 13- نحیف و الغر- لباس شنا- اسب 
بارکش 14- هنوز چاپ نش�ده- یک حرف و س�ه 
ح�رف- پایتخت دومین کش�ور پهن�اور جهان- 
بعضی ها در بازی آن اس�تاد هس�تند 15- یکی از 
ارزشمندترین آثار باستانی ایران که متأسفانه در 
موزه بریتانیا نگهداری می شود- آنزیم معده که بر 

کازئین شیر اثر می کند.

شماره 9817 جدول

آگهی تغییرات شرکت فاران فوالد 
تهران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 324556

 و شناسه ملی 10103620111
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 

1392/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسس��ه حسابرس��ی پاس��ارگاد تدبی��ر ب��ه شناس��ه مل��ی 
101030۶۸993 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی 
به ش��ماره مل��ی 0937۶4449۸ به عنوان ب��ازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار 
کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. اعضاء هیئت 
مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای آیدین 
فتحی کد ملی 13۸24۵۶7۶1 بس��مت رئیس هیئت مدیره و 
آقای کریم فتحی کدملی 13۸24۵۶7۶1 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم حوریه کرم زاده به کدملی 13737۸4۶۶0 
بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء 
کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک،سفته و برات با امضاء 
دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری 
و مراس��الت با امض��اء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر 

است.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 92/1/29شرکت 

مزب��ور که در تاری��خ92/2/۸ واصل گردی��د کاووس مرادی به 

کدملی 27۵40۶۶901 بس��مت بازرس اصلی و اصغر محمدی 

به کدملی 007۶۸3329 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال 

ب��ه قرار ذیل انتخاب گردیدن��د: کریم اله فضل الهی به کدملی 

۵۸99۸3۶۶79 به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد فضل الهی 

ب��ه کدمل��ی 00۵۵4۵790۸ به س��مت مدیرعام��ل و جالل 

فضل الهی ب��ه کدملی 00۶۶0۵۵01۶ به س��مت نایب رئیس 

هیئ��ت مدیره و اق��دس کالنتری به کدمل��ی ۵۸99۸41۸01 

تعیی��ن گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله 

چک، س��فته، ب��رات و قراردادها با امض��اء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی
 نخ الستیک فردوس سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 72858 
و شناسه ملی 10101177707

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

طب��ق صورتجلس��ه مجمع 

ب��ه طور  ع��ادی  عموم��ی 

فوق العاده مورخ 91/12/2۶ 

ش��رکت مزبور که در تاریخ 

گردی��د  واص��ل   92/1/1۸

اعضاء هیئت مدیره به مدت 

2 سال به قرار ذیل انتخاب 

گردیدن��د: عطااله آیت الهی 

به ش ملی 44۵9۶42247 

و محمد نقی ایالتی خامنه 

 172970۸3۶۶ به ش ملی 

و مسعود پیروزنیا به ش ملی 

229۵0۵۶۶0۸- در نتیجه 

محمد نقی ایالتی خامنه به 

س��مت رئیس هیئت مدیره 

و مسعود پیروزنیا به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره و 

عطااله آیت الهی به س��مت 

مدیرعامل تعیین شدند.

آگهی تصمیمات 
شرکت مهندسین 
مشاور جویاب نو 

سهامی خاص ثبت 
شده به شماره 

  43974
و شناسه ملی 
10100893281

اداره ثبت 
شرکت ها و 
موسسات 
غیرتجاری 

سازمان ثبت 
اسناد و امالک 

کشور

عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  طب��ق 
مدی��ره  هیئ��ت  و  س��الیانه  ع��ادی 
مورخ 92/2/14 ش��رکت مزبور که در تاریخ 
92/2/1۵ واصل گردید موسسه حسابرسی 
آرم��ان راهبرد ب��ه ش م 10100۶433۸3 
به س��مت ب��ازرس اصلی و علیرضا اس��تاد 
محمد س��راج ب��ه ک م 00429۶۵713 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اعض��اء هیئ��ت مدیره به مدت دو س��ال به 
ق��رار ذیل انتخاب گردیدند ملک افاق انجم 
روز ب��ه ک. م 03۸1۵۸290۶ ب��ه س��مت 
عض��و هیئت مدی��ره. علی صالح��ی زاده به 
ک. م 0074022024 ب��ه س��مت رئی��س 
هیئ��ت مدیره و س��ید جالل موس��وی به 
ک. م 42۸0421722 ب��ه س��مت نای��ب 
رئی��س هیئت مدیره و بهم��ن صالحی زاده 
س��مت  ب��ه   21۸0994941 م  ک.  ب��ه 
مدیرعام��ل عض��و هیئ��ت مدی��ره تعیین 
گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
از جمله چک، س��فته ، ب��رات، قراردادها و 
عقود اس��المی، اوراق عادی و مراس��الت با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر 
ی��ک به تنهایی و یا دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تصمیمات
 شرکت صنایع کابل کمان 

سهامی خاص به شماره ثبت 85144 
و شناسه ملی 10101296127

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 92/2/۶ ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 
92/2/21 واص��ل گردی��د موارد ذیل ب��ه تصویب مجمع 
مزبور رس��ید: تعداد اعض��اء هیئت مدیره ب��ه 3نفر تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. ناصر گلعذار 
کدمل��ی 09392۸2۶۸2 بس��مت رئی��س هیئت مدیره و 
مدیرعام��ل و امین گلع��ذار به کدمل��ی0939۸۶1۸44 
بس��مت نایب رئیس و عضو هیئت مدی��ره و محمد گلعذار 
ب��ه کدملی 09417313۵9 به عن��وان عضو هیئت مدیره 
تعیین ش��دند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به اتفاق 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت آب گستر 
شرق اسکو سهامی خاص 
به شماره ثبت130034 

و شناسه ملی10101733606

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده 

مورخ1391/12/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ1393/12/1 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

ش��رکت کشت و صنعت میثاق امداد سهامی خاص به شماره ثبت۵4 

ب��ا نمایندگی آق��ای ناصر آتش افروز و ش��رکت معدن ف��رآور امداد 

س��هامی خاص به ش��ماره ثب��ت 3۶۸04۵ با نمایندگ��ی آقای احمد 

زمانی گندمان��ی و نهاد مجتمع اقتصادی کمیت��ه امداد امام خمینی 

با نمایندگی آقای ابوالفضل حاجی حیدری و ش��رکت کشت و صنعت 

فتح و نصر کرمان س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 2279 با نمایندگی 

آقای جمشید نورصالحی و شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک 

سهامی خاص به شماره ثبت 19۸9 با نمایندگی آقای ناصر طالب.

در تاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران
 گستر امداد سهامی خاص
 به شماره ثبت400057 

و شناسه ملی 10320508185

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

كيهانورزشي
قديميترين

مجلهورزشيايران
شنبههرهفته

بصورت
سراسريمنتشرميشود


