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بیمارستان های دولتی نیازمند تدابیر ویژه
 گروه گزارش

 این روزها وقتی به بیمارســتان ها و 
مراکز درمانی دولتی سر می زنیم، شلوغ تر 
بی شک،  قبل شــده است.  از سال های 
موجب  نظام سالمت  تحول  اجرای طرح 
اقبال بیشتر مردم به سمت بیمارستان های 
دولتی شده است. البته این بیمارستان ها 
همیشه شلوغ هســتند اما وقتی مردم 
مطمئن باشند در این بیمارستان ها خدمات 
کافی ارائه می شود، دیگر نیازی نمی بینند 
که به بخش خصوصــی مراجعه کنند و 

هزینه های سرسام آور آن را بپردازند.
 این امر، در نگاه اول یک اتفاق مثبت 
آیا زیرساخت های  باید دید که  اما  است 

الزم نیز برای آن دیده شده یا نه؟
با افزایش حجــم بیماران، کادر   آیا 
پزشــکی اعم از پزشک، پرستار و بهیار 
و... نیز افزایش پیدا کرده است تا خدمات 

به طور کامل ارائه شود؟
در بخش نخست از این گزارش به نقاط قوت 
و ضعفی در زمینه ساز و کار کاهش هزینه های 
درمان بر مردم پرداخته شد. همچنین اشاره ای 
به عدم توجه به آموزش تخصصی برای تحول 
در نظــام ســالمت و نیز مشــکالتی که عدم 
تأمین بودجه مــورد نیاز این طرح برای مردم 
ایجاد خواهد کرد، پرداخته شد. در این بخش 
به مشــکل عمده دیگری خواهیم پرداخت که 
بخشــی از آن از گذشته وجود داشته و بخش 
دیگر معلول اجرای طرح تحول نظام ســالمت 

است.
مشکالت بیماران 

در بیمارستان های تامین اجتماعی
سری به یکی از بیمارستان های بزرگ تهران 
می زنیم. شاید بلند آوازه ترین بیمارستان تأمین 
اجتماعی. در این بیمارستان، بسیاری از بیماران 
اورژانسی به سبب خالی نبودن تخت چند روزی 
را در اورژانس بستری می شوند تا تختی برای 

آن ها خالی شود.
 به ســراغ یکی از همراهان بیمار می روم تا 
از او درباره وضعیت درمان سوال کنم. پدرش 
در این بیمارستان جراحی داخلی داشته است 
و اکنون پس از یک ماه دوباره او را به ســبب 

عفونت زخم از داخل برگردانده اند. 
او می گوید: »قرار اســت دوبــاره پدرم را 
جراحی کنند اما فعال چند روزی را در اورژانس 
بایــد بماند تا نوبت او شــود.« علت عفونت را 
اســتریل نبودن ابزار جراحــی عنوان می کند 
و می گوید: »من خودم فارغ التحصیل رشــته 
پرستاری هســتم البته در حال حاضر شغلم 
پرستاری نیست. نسبت پرستار به بیمار در این 
بیمارستان پایین است و این مسئله رسیدگی 
به بیماران را ســخت تر می کند. همچنین آمار 
باالی رجوع بیماران به این بیمارستان می طلبد 
تا کادر پزشــکی و اجرایی بیشتری جذب این 

بیمارستان کنند.«
وقتی از او می پرســم چــرا بابت این اتفاق 

بررسی طرح تحول 
نظام سالمت 

بخش دوم

* اگرچه سازوکارهایی برای شکایت مردم از 
عدم رسیدگی مناسب پزشک در طرح تحول 

اندیشیده شده اما به واقع وقتی مراجعین 
به بیمارستان ها افزایش پیدا کرده اند و در 
عین حال، تعداد پرستاران و کادر اجرایی 
همان تعداد قبلی است، طبیعتاً مشکالتی 

در رسیدگی به بیمار پیش خواهد آمد. البته 
به گواه بسیاری از مردم و مسئولین امر، 

تجهیزات افزایش پیدا کرده و مردم هزینه 
بسیار کمتری نسبت به قبل می پردازند اما 

رسیدگی به بیماران بخش بستری و اورژانس 
نیاز به تدابیر دیگری دارد.

***

* ایوب توکلی سال دوم تخصص طب 
اورژانس: طرح تحول نظام سالمت و واقعی 
شدن تعرفه ها و افزایش خدمات درمانی به 
مردم در یک نگاه کالن، یک اقدام مثبت 
و رو به جلو بوده است اما وقتی یک طرح 

بزرگی می خواهد اجرا شود، ابتدا باید 
زیرساخت های آن فراهم شود و پرسنل و 
کادر اجرایی درمان نسبت به طرح اشراف 

کامل داشته باشند تا بتوانند آن را به خوبی 
و به شکل صحیح پیاده کنند.

***

* عبدالرحمن رستمیان، عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: به 
دلیل استقبال مردم از بیمارستان های 

دولتی و شلوغ تر شدن این 
بیمارستان ها، ما با کمبود پرستار مواجه 

هستیم. ما در طرح تحول، شاخص 
پرستاری مان را خوب ندیدیم. امروز 

شاخص پرستاری 7/0 درصد است در 
حالی که باید باالی یک و نیم درصد 
باشد تا کمک بیشتری به بیمار کنیم. 

***

شــکایت نمی کنید، می گوید: »همه ما شاغل 
هستیم. همین رسیدگی به بیماری پدرم کلی 
وقت گیر اســت. فرصتی برای این کار نداریم. 
ضمن اینکه وقتی کادر کم و مراجعین بســیار 
اســت رخ دادن چنین اتفاقاتی طبیعی است. 
اعتراض هایمان را به مســئولین همین بخش 

کردیم اگر توجه کنند.« 
اگرچه سازوکارهایی برای شکایت مردم از 
عدم رسیدگی مناسب پزشک در طرح تحول 
اندیشیده شده است اما به واقع وقتی مراجعین 
به بیمارستان ها افزایش پیدا کرده اند و در عین 
حال، تعداد پرستاران و کادر اجرایی همان تعداد 
قبلی است، طبیعتاً مشکالتی در رسیدگی به 
بیمار پیش خواهد آمد. البته به گواه بســیاری 
از مردم و مسئولین امر، تجهیزات افزایش پیدا 
کرده و مردم هزینه بســیار کمتری نسبت به 
قبل می پردازند اما رسیدگی به بیماران بخش 

بستری و اورژانس نیاز به تدابیر دیگری دارد.
افزایش مراجعه مردم به بخش دولتی

ایــوب توکلی که ســال دوم تخصص طب 
اورژانس را پشــت سر گذاشــته و در اورژانس 
یکی از بیمارستان ها مشــغول است، با اشاره 
به شلوغ تر شدن بخش اورژانس بیمارستان ها، 
می گوید: »در این طرح تعرفه ها واقعی شــده 
و بــه معنای واقعی هزینــه درمان برای مردم 
به شــکل ملموسی کمتر شده است و بیماران 
حق دارند به عنوان شاکی نسبت به کم کاری 
پزشــکان شــکایت کنند. این مسئله هم یک 
بعــد مثبت دارد و هم یک بعد منفی. خیلی از 
بیماران که نیاز به بســتری شدن ندارند اصرار 

بر بستری شدن می کنند و یا خیلی از بیمارانی 
که مشکلشان حاد و اورژانسی نیست به اورژانس 
مراجعه می کنند و وقتی پزشک اورژانس آن ها 
را به بخش درمانگاه راهنمایی می کند، معترض 

می شوند.«
وی با بیان اینکه اورژانس ها و بیمارستان های 
ما ظرفیت این حجم عظیم مراجعین را ندارد، 
می گوید: »امروز بعضــاً مراجعین به اورژانس 
نسبت به تشخیص پزشک معترض هستند و 
مراجعین حق شکایت دارند. در چنین وضعیتی 
دست برتر با بیمار است و یک بار کاری و فشار 
سنگینی به اورژانس ها وارد می آید. به طوری که 
حتی برخی از مراجعین با کادر اجرایی اورژانس 

درگیر نیز می شوند.«
توجه به زیرساخت های فرهنگی و آموزشی

این دانشجوی متخصص طب اورژانس ادامه 
می دهد: »طرح تحول نظام ســالمت و واقعی 
شدن تعرفه ها و افزایش خدمات درمانی به مردم 
در یک نگاه کالن، یک اقدام مثبت و رو به جلو 
بوده است اما وقتی یک طرح بزرگی می خواهد 
اجرا شــود، ابتدا باید زیرساخت های آن فراهم 
شود و پرسنل و کادر اجرایی درمان نسبت به 
طرح اشــراف کامل داشته باشند تا بتوانند آن 

را به خوبی و به شکل صحیح پیاده کنند.«
توکلی تصریح می کند: »متاســفانه در قبال 

اجــرای این طرح بزرگ تمهیدات الزم آن طور 
که باید، اندیشــیده نشــد و این طــرح از نظر 
پیوست های فرهنگی و آموزشی ضعف دارد و باید 
در بخش آموزش و سیستم ارجاع بیمار تدابیری 
اندیشــیده شــود. همچنین در حوزه بهداشت 
عمومی باید اقدامات جدی برای گسترش فرهنگ 
میان مردم انجام داد. تصحیح نگاه مردم به درمان 
و بیماری و ضرورت مراقبت از سالمتی از دیگر 
مواردی است که در طرح کمرنگ بوده است. «

کمبود پرستار و کادر پزشکی
کمیسیون  عضو  رســتمیان،  عبدالرحمن 

بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی 
در گفتگــو با گزارشــگر کیهان دربــاره تأثیر 
طرح تحول نظام ســالمت بــر بخش درمانی 
خصوصی و دولتی می گوید: »نظام ســالمت 
از بیمارســتان های دولتی حمایت کرده است 
و به ســبب افزایش تجهیــزات و خدمات این 
بیمارستان ها شلوغ تر شده است در صورتی که 
پیش از این خیلی از مردم به ســبب خدمات 
پایین این بیمارســتان ها به بخش خصوصی 

مراجعه می کردند.«
وی می افزاید: »به دلیل اســتقبال مردم از 
بیمارســتان های دولتی و شــلوغ تر شدن این 
بیمارستان ها، ما با کمبود پرستار مواجه هستیم. 
ما در طرح تحول، شاخص پرستاری مان را خوب 
ندیدیم. امروز شــاخص پرستاری 7/0 درصد 
است در حالی که باید باالی یک و نیم درصد 

باشد تا کمک بیشتری به بیمار کنیم.«
ضرورت استفاده از راهنمای بالینی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اســالمی با تأکید بر ضرورت استفاده 
از راهنمای بالینی در بیمارســتان ها در طرح 
تحول نظام ســالمت، با بیان اینکه »مردم ما 
آنتی بیوتیــک و دارو زیاد مصرف می کنند«، 
خاطرنشــان می کند: »وقتی هزینه تمام شده 
بیمار کم و دست پزشــک برای ارائه خدمات 

بســته نیســت، حتما باید راهنمــای بالینی 
به کار گیریم تا براســاس ضــرورت آزمایش، 
بستری شــدن و دارو تجویز شود تا هزینه ها 
هدفمند و اصولی صرف شــود. متاسفانه هنوز 
در قسمت های مختلف فاقد حضور راهنمایان 
بالینی هستیم. باید نظارت دقیقی از سوی نظام 
پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی انجام شود 
تا صرف پوشش بیمه ای و عدم دغدغه هزینه 
داشــتن مردم، تجویزهای غیرضروری صورت 
نگیرد بلکه پیش از تجویز نوار قلب و نوار عصبی 
باید شرح حال بیمار را گرفته و معاینه و دارو به 

تناسب بیماری و به اندازه تجویز شود.«
بیمه همگانی و کاهش سهم مردم 

در هزینه درمان
رستمیان درباره طرح تحول نظام سالمت با 
بیان اینکه »مهم ترین قوت طرح نظام سالمت 
بیمه کردن همه مردم بود«، بیان می کند: »در 
ابتدا بیمه کردن مردمی که تحت پوشش هیچ 
بیمه ای نبودند، رایگان بود که قرار اســت آن 
دســته از بیمه شدگان در طرح تحول سالمت 
که توان مالی دارند، خود هزینه آن را بپردازند. 
پیش از اجرای این طــرح 10 درصد از مردم 
هیچ بیمه ای نداشتند و بخش قابل توجه این 

ده درصد توان مالی بیمه کردن خود را نداشتند. 
اکنون بیش از 99 درصد مردم تحت پوشــش 

بیمه درمانی قرار گرفته اند.«
وی می افزایــد: » همچنیــن پیش از این، 
مردم در بیمارستان ها 40 درصد هزینه درمان 
را می پرداختنــد اما اکنــون حدود 10 درصد 
اســت و به ســبب طرح تحول نظام سالمت، 
در روستاها و خانه های بهداشت پزشک داریم 
در حالی که پیش از این درصدی از روســتاها 

پزشک نداشتند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
ضمن تأکید بر ضرورت تقدم توجه بر پیشگیری 
بر درمان می افزاید: » در بحث بهداشت و درمان 

ابتدا باید به بهداشت توجه کرد، سپس به درمان 
سرپایی و بعد بستری. هرچه بتوانیم بهداشت 
را تقویت کنیم تا بیمار نداشته باشیم و هرچه 
بتوانیم بیماران را سرپایی درمان کنیم و بیمار 
بستری نداشته باشیم هزینه های مالی و معنوی 

کمتر خواهد شد.«
ضرورت فرهنگسازی عمومی در مردم

پزشکی که متخصص بیماری های داخلی 
و استاد دانشگاه است، در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید: »ما سال هاست که با مطالبه 
زیاد بیماران برای تجویــز داروی زیاد مواجه 
هستیم و در بخشی از مردم این ذهنیت شکل 
گرفته که پزشــکی توجه بیشتر به بیمار دارد 
که داروی بیشــتری تجویز کنــد یا اقدامات 
درمانی بیشتری انجام دهد. این بخش از مردم 
به تشخیص پزشک برای انجام درمان با داروی 
کــم اعتماد نمی کنند در حالی که هر بیماری 
باره  طول درمان خود را دارد و انتظار درمان یک 
بیماری بــا مصرف داروی بســیار یا اقدامات 

درمانی بیمارستانی انتظار غلطی است.« 
این متخصص معتقد اســت: »پس از آغاز 
طرح تحول نظام ســالمت که در آن به حق، 
بــار هزینه درمانــی از دوش مردم برداشــته 
شده اســت، این روحیه در مردم تشدید شده 
و به سبب هزینه بســیار کم درمان انتظارات 
نامعقولشــان را بیش از پیش دنبال می کنند. 
طبیعی است که پزشک وظیفه دارد در درمان 
بیمــار کوتاهی نکند و اقدامات درمانی الزم را 
پــس از معاینه انجام دهد اما آن چه برخی از 
مردم مطالبه می کنند، استفاده بی رویه و نابجا 
از امکانات درمانی و دارویی است. از این منظر، 
نیاز به فرهنگســازی در میان مردم در حوزه 
بهداشت و سالمت بســیار احساس می شود. 
همچنین ضرورت استفاده از راهنمای بالینی در 
بیمارستان ها برای ارجاع صحیح بیماران احساس 

می شود.«
 بر اساس آن چه گفته شد، برای وقوع یک 
تحول در بخش درمان نظام سالمت، آموزش 
مــردم اهمیــت ویژه ای دارد تا به ســبب کم 
هزینه بودن درمان بر بســتری شدن، جراحی 
یــا مصرف داروهای مختلف اصرار نورزند بلکه 
اجازه دهند تا پزشــکان اقدامات الزم را برای 
بهبود بیماری تجویز و انجام دهند. به ویژه آن 
که مصرف غیراصولی دارو و اقدامات غیرضروری 
درمانی ضمن آن کــه در مواردی برای بیمار 
ضرر دارد، موجب تحلیل رفتن بودجه کشــور 
در بخــش درمان و محــروم ماندن نیازمندان 
واقعــی آن امکانات اســت. بنابرایــن، وزارت 
بهداشت با گســترش بخش آموزش عمومی 
می تواند با فرهنگ ســازی صحیــح از هجوم 
مردم به بیمارســتان ها و مراکز درمانی بکاهد 
و آموزش های الزم را برای استفاده مناسب از 
امکانات فراهم نماید. همچنین الزم است تا در 
صدد جبران کمبود کادر اجرایی و کادر پزشکی 

در بیمارستان بر آید. 

افقی:
1- فرصتی است مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان تا 
با تفکر و مشورت تصمیمات بهتری را برای آینده تحصیلی 
خود اتخاذ نمایند 2- قهرمان افســانه ای و مردم دوست 
انگلیســی ها- عمارت تاریخی و دیدنــی کالت نادر در 
خراسان 3- اولین غزوه رسول گرامی اسالم)ص( با کفار 
قریش- مقابل نزدیک- واحد پول بریتانیا- خط پیاده روی 
4- خبرگزاری رســمی کشــور ایتالیا- کشوری در قاره 
سیاه- فیلسوف مشهور قرن نوزده آلمان که فلسفه اصالت 
تصوری وی تأثیر عمیقی در اندیشه متفکران غربی داشته 
است 5- پهلوان قلبها- سیاره ای که خنیاگر فلک نام گرفته 
است- پرسیدنی دو آشنا هنگام برخورد با یکدیگر 6- واحد 
پول کشور سوئیس- الگو و نمونه- همسر گرامی حضرت 
ابراهیم علیه السالم 7- بهره و بازدهی کار- چهره حماسی 
مردم هندوستان 8- تکرارش نام چاهی است در مکه- از 
نامهای حضرت محمد)ص( در قرآن- از کشتی گیران اسبق 
تیم ملی 9- حضرت علی علیه السالم آن را بدترین دشمن 
انسان برشمرده اند- رود مرزی ایران و عراق- درخت انگور 
10- قله ای بلند در سلسله جبال زاگرس- مهم ترین منطقه 
آزاد تجاری ایران در سواحل دریای عمان- کنجد آرد شده 
11- فیلمی از یولمازگونی- چرک زخم- اقدام مشترک 
کشورهای 5+1 با ایران اسالمی 12- عاری از حقیقت و 
ناروا- الزمه افراد فراموشکار- بزرگترین کنگره مسلمانان 
سراسر جهان 13- از کشورهای فقیر اروپا- دستگاهی در 
موسیقی- همســر ماری کوری 14- گروهی که آیت اهلل 
مطهری را به شهادت رساند- از حروف الفبای انگلیسی- 
هم صحبت و هم نشین 15- پایتختی در شمال اروپا- واحد 

پول کشور هندوستان.

عمودی: 
1- مهم ترین وظیفه والدین و به خصوص مادران که 
می توانند با هدایت معنوی خود آینده بهتری را برای 
بچه ها ترسیم نمایند- استخوانی در صورت 2- قومی 
که هود پیامبر آن بود- راه رفتن با ناز و وقار- رود 

مهم کشور ســوئیس 3- نام قبلی استان سرسبز 
مازندران- رشته ای در ورزش ژیمناستیک 4- حرف 
هندوستان-  کشــور  بین المللی  نام  دهن کجی- 
فیلسوف و شاعر بزرگ کشور پاکستان 5- پایتخت 
روباه پیر- نوعی ســاز- از نامهای آدمی در قرآن 
6- گرم ترین مرکز اســتان کشــورمان- گهواره 
تمــدن- واحد پول ژاپن 7- نام یکی از پســران 
فریدون- شهید بزرگ کوفه- پادشاه کشور ایرلند 
که بیشتر عمر خود را با مهاجمین دانمارکی جنگید 
8- خدای ژرمن ها- مخترع تلگراف- نام دیگر سیاره 
ونوس- کشــور زدنی 9- پایتخت فرهنگی کشور 
پاکســتان- فیزیکدان معروف هندی که در سال 
1930 موفق به کسب جایزه نوبل گردید 10- کسی 
که راحتی را بر خود حرام کرده اســت- از ماهیان 
خلیج همیشه فارس- واحد پول کشور کره 11- نام 
بین المللی کشور سوریه- درد و رنج- پشت و پناه 
آدمی اســت 12- سبزی فاقد ساقه- از رشته های 
علوم دانشگاهی- ضمیر احترام در زبان انگلیسی 
13- از غذاهای متنــوع ایرانی- یکی از نیروهای 
چهارگانه ارتش- ردیف عامیانه- وســیله ای برای 
انتقال آب 14- بزرگ ترین آبشار جهان- از مشاغلی 
که پس از پیروزی انقالب رونق یافت 15- از القاب 
حضرت علی علیه السالم- آینه تمام نمای حکومت ها.

شماره 10346 جدو    ل

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مجوز  و   1393/2/30 مــورخ 
 94/2/23 مورخ  شماره8803 
کشوری  هواپیمایی  ســازمان 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
برای  هیئت مدیــره  اعضــای 
مدت دو ســال به شرح ذیل 

انتخاب شدند:
منوچهــر منطقــی بــا ک.م 
بــه ســمت   0044936801
رئیس هیئت مدیره، محمدعلی 
با ک.م  چهاردهــی ســیرتی 
0041172825 بــه ســمت 
عضــو اصلــی هیئت مدیــره، 
حســین جبل عاملیان با ک.م 
بــه ســمت   1284561240
عضــو اصلــی هیئت مدیــره، 
زنجانی  وزیــری  محمدعلــی 
 0041649986 ک.م  بــا 
اصلــی  عضــو  ســمت  بــه 
هیئت مدیــره، علیرضا زارعان 
بــا ک.م 6609578826 بــه 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره، 
با ک.م  کاظــم زاده  عبدالرضا 
1289357684 به سمت عضو 
علی البــدل هیئت مدیره، علی 
امینی با ک.م 1286944112 
علی البدل  عضــو  ســمت  به 

هیئت مدیره 
با ثبت این مستند تصمیمات 
ســمت  تعییــن  و  انتخــاب 
شــده  انتخاب  هیئت مدیــره 
توســط متقاضی در ســوابق 
حقوقی  شخصیت  الکترونیک 
پایــگاه  و در  ثبــت  مرقــوم 
آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت 
صنایع هواپیماسازی ایران 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت26740 

و شناسه ملی10100722073

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

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.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی

نام:....................................     نام خانوادگی: ................................................. نوع نشریه: ........................................ تعداد نسخه: ......................... مدت:................... ماه
مبلغ پرداختی: .................................................. ریال    شماره فیش بانکی: ....................................... تلفن: ................................ تلفن همراه: ...................................
آدرس: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ کدپستی: ...............................................................................

پست الکترونیکی : .......................................................................................                                                                                   امضاء

فرم تقاضا

تلفن: 02133913238 نمابر: 02135202438  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284
روابط بین الملل موسسه کیهان
واحد آبونمان   

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/2/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

خانم شــراره ثابتیان ازناده به شــماره ملــی 2297917406 به 

سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

- خانم شــیرین ثابتیان ازناوه به شماره ملی 1199258199 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره

- خانم ســپیده ثابتیان ازناوه به شماره ملی 4650498570 به 

سمت عضو هیئت مدیره

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء خانم شراره 

ثابتیان ازناده به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب مدیران انتخاب شــده 

توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز ابزار ماهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 439255 

و شناسه ملی 10320877871

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 04/03/1394 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانــی به شــماره ملی 
0043216031 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

- آقای  احمد بیدآبادی به شماره ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره

- آقای عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 به 
ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 

هیئت مدیره تعیین شدند.
- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و ســفته و 
برات به امضا 2 نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت 
و اوراق عادی و مراســالت به امضــا یکی از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا تعیین 
وضعیــت حق امضا، تعیین و تفویض اختیــارات نماینده قانونی، 
تعیین ســمت مدیــران، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها سهامی خاص 
به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298

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

م الف 91028

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/3/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

محل شــرکت در واحــد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان اســتاد مطهری، 
خیابان میرعماد، کوچه دوم، پالک 1 طبقه پنجم، کد پســتی 1587985116 

تغییر یافت.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان سهامی خاص
 به شماره ثبت 45255 و شناسه ملی 10100905859

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

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد امتیاز بهره برداری از سیستم صوتی »اکو«، میز، 
صندلی و چادر را از طریق  مزایده عمومی به شــرح ذیل واگذار نماید. بدینوســیله از 

داوطلبین جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.

موضوع ردیف
مزایده

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده به ریال

مدت 
قرارداد

محل 
بهره برداری

مبلغ برآورد 
ماهیانه به ریال

1
بهره  برداری 
از سیستم 
صوتی اکو

1/200/000/000نواحی1و2و13 سال100/000/000

2
بهره  برداری از 
میز و صندلی  

و چادر
1/300/000/000ناحیه 1و 12 سال100/000/000

3
بهره  برداری از 
میز و صندلی  

و چادر
1/000/000/000ناحیه 13 سال100/000/000

الف( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد مزایده 
می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ 200/000ریال )به ازای شرکت 
در هر مزایده( به شــماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به جاده 
قدیم تهران- قم ســاختمان اداری شماره یک سازمان- اداره حقوقی و قراردادها جهت 

دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ب( میزان ســپرده نقدی به شــرح جدول فوق به شماره حساب 1003 نزد بانک شهر 
شعبه بهشت زهرا)ســالم ا...علیها( واریز و اصل فیش واریزی به همراه اسناد و مدارک 
دیگر در پاکت الف و برگه پیشــنهاد قیمت در پاکت ب دربســته و الک و مهر شــده 

تحویل گردد.
ج( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت 

دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مزایده می باشد.
بدیهی اســت شرکت در مزایده و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر 

در اسناد مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشروح شرایط مزایده در اســناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک 
را پــس از اخذ با قیــد قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شــده »الف« و 

»ب« تحویل نمایند.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا...علیها(
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نوبت اول
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سازمان بهشت زهرا)س(

آگهی مزایده 
عمومی

قابل توجه سهامداران 
پالک ثبتی 1863 )دریاچه(

طبــق تصمیمــات هیئت مدیره باتوجه به طوالنی شــدن اخذ ســند، 
مقــرر گردید حداکثر تــا تاریخ 94/5/31 اعضا مهلت دارند تا نســبت 
به جابه جائی به پــالک ثبتی 1737 )کوهک2( اقــدام نمایند در غیر 
اینصورت ناگزیر خواهیم شد از سهامداران جدید ثبت نام به عمل آوریم.
بدیهی است پس از اتمام وقت تعیین شده هیچگونه 
اعتراضــی قابل قبول نخواهد بــود. )تلفن تماس 

)44045498
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارگران 
شهرداری منطقه5 تهران


