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افقی:
 1- بردو باخت ممنوعه- از اوصاف الهی 
به معنای پوش��اننده گناهان 2-با دس��تاورد 
اقتصادی شمار مهاجرت نخبگان به خارج از 
کشور کاهش خواهد یافت 3-یازده- میوه ای 
با خواص بی شمار- نرده بالکن و ایوان- صدای 
درد 4-ش��یر نوشیدنی- زن ش��وهر مرده- 
جلودار لشکر 5-مردن براثر حوادث- منسوب 
به شهرری- واحد مسافت در شرع 6-شوخی- 
وصف نوعی مرغ یا تخم مرغ یا کارمند!- اولین 
رهبر الجزایر پس از استقالل 7-قطب تولید 
فوالد کشورمان- سراینده- ساز زهی ایرانی 
8-عمق و ژرفا- صحابه قرنی- تیر کوچک- از 
واجبات اسالم 9-کار و کنش- ابزار نجاری- 
فروپاشیده 10-کیسه ای در شکم- دریاچه ای 
در آس��یای میانه- رن��گ آرامش 11-صفت 
بادمجان مرغوب- از ادوات پرس��ش- ظرف 
آب س��ربازان 12 -ش��هر مدفون ش��ده زیر 
گدازه های آتشفشان وزو- لگام و افسار- ردپا 
13-خدایی در مصر باس��تان- صدای زمین 
خ��وردن- آهنگ��ر- بان��گ ن��دا 14-آرزوی 
کشاورزان ما برای زیرکشت بردن اراضی بایر 
عمودی:15-خالق »الغدیر«- عقربه ساعت های آفتابی.

 1-مرگ آور- ژرف اندیش- بازداشتن 
2-تالفی کردن- مظهر شیرینی 3-از 
ضمایر- عقیم- اختراع مهم ادیسون- 
چین و چروک 4-س�نگریزه- بیماری 
وب�ا- وزنی کمتر از یک گرم 5-خاک- 
تنور ذوب فلزات- دوره گردی 6-اقوام 

ساکن در غرب آسیا- گرو رفته- فیلمی 
از خسرو ش�کیبایی 7-نیاز شبکه های 
راه آه�ن- راس�تی و درس�تی- پس�ر 
قزوینی 8-حرص و طمع- حاشیه سفید 
صفحه کت�اب- وحش�ت- بانگ نهیب 
9-مرکز اس�تان پرباران- ض�رر- مایه 
هراس دانش آم�وز تنبل 10-طایفه ای از 
سرخ پوس�تان قتل عام شده در ایاالت 
متح�ده آمری�کا- کننده، فاع�ل- نام 
قدیم رشته علوم انسانی 11-پنیر تازه یا 
ماست چکیده- موی باالی لب- پارچه 
12-دو وسیله تس�لط بشر بر طبیعت- 
سخن- بشقاب بزرگ 13-دریای عرب- 
نوشیدنی شیرین- باقی نهادن- نشانه 
وج�ود مفع�ول در جمله 14-دوس�تی 
و عالق�ه- در زرادخانه ه�ای آمری�کا و 
اس�راییل یافت می شود اما کسی نباید 
معترض شود- 15-ریشه- بیگانه- چاه 

درآمد خوار.

شماره 9900
بدون نقطه کور

جدو    ل

سرگذش�ت الیحه جامع خدمات رس�انی به 
ایثارگران که پس از اختالف نظر مجلس و شورای 
نگهب�ان در تاریخ 25 تیرماه س�ال 86 به مجمع 
تش�خیص مصلح�ت نظام ارجاع ش�د ب�ا فراز و 
نش�یبهای زیادی همراه است. چون از آن تاریخ 
تا دوم دی ماه س�ال91 که پس از س�الها پیگیری 
به تصویب مجمع تشخیص رسید هنوز جلسات 
متعدد مسئوالن به سرانجامی نرسیده و گره آن 
باز نش�ده و درح�ال حاضر این قان�ون ظاهراً به 
بهانه ابالغ نش�دن به دستگاه های اجرایی، عماًل 

اجرا نمی شود.
درم�ان ایثارگ�ران و هزینه ه�ای س�نگین، 
وضعیت اشتغال، مسکن و احراز جانبازی مسائلی 
پیش پا افتاده نیست که در زمین سهل انگاری و 
بی توجهی مسئوالن قرار گیرد و این قشر بزرگوار 

جامعه را آزار دهد.
به طور خالصه الیحه جامع خدمات رسانی دارای 
هش��ت فصل و 76ماده است. فصل اول شامل تعاریف 
است که در آن ایثارگران و دستگاه های مشمول تعریف 
شده اند. در فصل دوم به موضوع مسکن ایثارگران اشاره 
شده است. فصل سوم مسائل مربوط به بهداشت و درمان 
ایثارگران را شامل می شود. تسهیالت اداری و استخدامی 
در فصل چهارم و مواد مربوط به اش��تغال و کارآفرینی 
در فصل پنجم و معیش��ت و رفاه نیز در فصل شش��م 
ذکر شده است. فصل هفتم به امور فرهنگی، آموزشی، 
ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مرتبط است و 
در فص��ل آخر هم منابع مالی و نحوه نظارت بر اجرای 

الیحه تعیین شده است.
الیحه ظاهراً خیلی خوب و دقیق تنظیم و تصویب 
شده است ولی آنچه جای سؤال دارد این است که چطور 
پس از 15-10سال هنوز ایثارگران در راهروهای اداری 
بنیاد برای درمان خود باید با پای نداش��ته، با عصا، با 
ویلچر، با اعصاب و روان به هم ریخته، با چش��م نابینا، 

باال و پایین بروند!
یک ماه در انتظار مصاحبه ولی...

تا زمانی که از نزدیک در جریان مشکالت ایثارگران 
قرار نگرفته بودم، ادعای واهی خیلی از افرادی که فقط 
از دور شاهد ماجرا هستند و فریب تبلیغات توخالی را 
می خورند، به نظرم به واقعیت نزدیک می آمد، ولی وقتی 
برای انجام مصاحبه با مس��ئوالن بنیاد، حدود یک ماه 
منتظر ماندم، پیگیری مسائل ایثارگران جنبه مهم تری 
برایم پیدا کرد.طبیعی است که برای تهیه گزارش پس 
از مصاحبه با تعدادی از جانبازان،  پاس��خ رئیس بنیاد 
ش��هید یا مس��ئوالن و معاونان بنیاد را هم بش��نویم و 
خدایی ناکرده خالف اخالق رس��انه ای نخواسته باشیم 
ی��ک طرفه به قاضی برویم.از این رو در تاریخ 92/9/25 
برگه درخواست مصاحبه را برای دفتر آقای شهیدی و 
مدی��رکل روابط عمومی ش��هید فاکس کردیم. پس از 
تماسهای هر روزه متوجه شدیم حاج آقا وقت مصاحبه 
ندارند! قرار ش��د سؤاالت را کتباً نوشته و برای یکی از 
معاونان ایش��ان سردار.... بفرس��تیم تا به سؤاالت ما و 
خواسته جانبازان پاسخ دهند، ولی متأسفانه پس از 18 
روز معطلی و امروز و فردا کردن ها و به تعویق انداختن 
چاپ گزارش هیچ پاسخی از بنیاد دریافت نکردیم!این 
درحالی است که در دقیقه90 هم که گزارش برای چاپ 

بخش پایانی

 درمان جانبازان
 معطل در پیچ و خم قوانین

* مجتبی رحماندوست نماینده 
مجلس: قانون جامع خدمات رسانی 

به ایثارگران طی بخشنامه ای به 
کلیه دستگاه ها ابالغ شده است. 
دستگاه های اجرایی فقط برای 

بهانه جویی ادعای عدم ابالغ می کنند.

* یوسف مجتهد، جانباز 70درصد: ایثارگران نیاز به قوانین متعدد ندارند بلکه خدمات رسانی به آنها 
در چند حوزه خالصه می شود و به انواع مصوبات صوری که ضمانت اجرایی ندارد، نیازی نیست.

به صفحه بندی فرس��تاده می شد باز هم آخرین تماس 
را ب��ا آقای��ان در روابط عمومی گرفتیم که البته یکی از 
آنها خیلی تالش کرد تا این مصاحبه انجام ش��ود ولی 
باز هم فقط اظهار ش��رمندگی و پاس��خ ندادن به تلفن 
م��ا! اغراق نکردم که روزی یک تا دو بار با بنیاد تماس 
می گرفتم تا شاید نقطه امیدی حاصل شود ولی دریغ و 
صد افسوس که یک مقام مسئول پاسخگو وجود نداشت. 
به راستی با این شرمندگی ها دردهای کهنه و زخم های 
پنهان جانبازان، کرایه مسکن ایثارگران، وضعیت اشتغال 

آنها حل می شود؟!
وقت مالقات ندارد!

یک��ی از جانب��ازان ش��یمیایی درمورد داس��تان 
معوقاتش خطاب به آقای شهیدی که در سیاست فاش 
نیوزچاپ شده است، چنین می گوید و دل نوشته اش این 
چنین است: »جناب آقای شهیدی! بسیاری از جانبازان 
حالت اش��تغال بنیاد، هنوز حتی نامش��ان در لیس��ت 
معوقات نیامده؛ به بنی��اد مراجعه می کنیم می گویند: 
پرونده ت��ان را با عنوان نواقصی تهران خواس��ته. ما هم 
فرستادیم؛ مجدداً پس از 5 یا 6 ماه می گذرد و لیستی از 
تهران می آید؛ ولی باز هم اسامی خیلی ها نیست! به بنیاد 
می گویم تکلیف چیست؟ می فرمایند مجدد می فرستیم 
تهران! خدایی این معوقات هم عجب داستانی شده! از 
سوی دیگر مطلع شدیم. تعدادی از جانبازان چند روز 
قبل برای مالقات با آقای ش��هیدی یا یکی از معاونان 
ایشان به بنیاد شهید رفته و از صبح تا ساعت 6 بعدازظهر 
تشنه و گرسنه در سالن انتظار منتظر ماندند ولی ظاهراً 
موفق به دیدار حاج آقا نشده و یکی از معاونان هم پیغام 

داده که حاج آقا مالقات حضوری ندارند.!!«
البته در س��ایت فاش نیوز مش��کالت متعددی از 
جانبازان و ایثارگران درج شده است بذان امید که گوش 

شنوایی باشد. ان شاءاهلل.

قانون پس از 15 سال اجرا نمی شود؟!
از ابتدای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
15 سال می گذرد. نسخه های اولیه تهیه شده در قالب 
205 ماده تهیه شده بود و االن به 76 مواد رسیده است. 
درطول ای��ن مدت دولت، مجلس و بنیاد روی آن کار 
کردند و بیشترین مشکل این است که کار کارشناسی 
خوبی در حوزه ایثارگران طی سال های گذشته نداشتیم 
و حوزه قانون گذاری دولت و مجلس در این مورد خوب 
کار نکردند.یوسف مجتهد، جانباز 70درصد و از ناحیه 
یک پا قطع عضو اس��ت که در گفت وگو با گزارش��گر 
روزنامه کیهان به چرایی اجرا نشدن این قانون و موانع 
پیش  روی آن اش��اره می کند و در توضیحاتی که انگار 
روی زخم کهنه آنها نمک پاش��یده ام، چنین می گوید: 
»از آن زمان که بحث الیحه دراین قانون مطرح گردید 
در درون بنیاد به خاطر بارمالی آن، مخالفت هایی اعالم 

و گله مندانه می گوید: »ظاهرا بخشی از این تبعیض ها 
به سیستم اداری موجود برمی گردد برخی محدودیت 
مناب��ع مالی را بهانه می آورن��د و برخی از کارها هم به 
س��ود مدیریت و عدم آگاهی به جامعه ایثارگری ختم 
می ش��ود. افرادی که از حق و حقوق خود آگاه نیستند 
حقوق آنها ضایع می شود و  ما کوتاهی را از دستگاه های 

اجرایی می دانیم.«
درد مضاعف برای حل مشکالت درمانی

در مورد وضعیت درمان ایثارگران هم از این برادر 
جانباز که اولین مجروحیتش در 24 مهرماه سال 59 در 
درگیری تن به تن در خونین شهر اتفاق افتاده و از ناحیه 
یک پا قطع عضو ش��ده می پرسم، می گوید: »شکایت 
بردن برای عدم رس��یدگی به درمان جانبازان به دلیل 
ضایعات جسمی و باال رفتن سن عمال دشوارتر است و 
جانبازان نمی توانند در دستگاه های اجرایی بدوند. دیوان 

س��خت تری در کش��ور روبه رو بودیم، برای درمان آن 
قدر مشکل نداشتیم و بدون پول و معرفی نامه مشکل 
برادران حل می ش��د ولی االن درمان در قوانین دست 

و پاگیر معطل مانده است.
 البته ناگفته نماند برادرانی که در تهران یا شهرهای 
بزرگ هستند با مشکالت کمتری مواجه می شوند ولی 
مگر قانون فقط برای شهرهای بزرگ است؟ جانبازانی 
که در مناطق محروم و شهرس��تان ها زندگی می کنند 
مشکالت جدی تری دارند، مجلس باید اراده کند تا این 
موانع برطرف ش��ود. این قوانین فعلی برای افراد عادی 

مناسب نیست چه رسد به رزمندگان!«
وی از مس��ئوالن بنیاد و مجلس همت مضاعف و 
جدیت و کار کارشناس��ی در رفع مشکالت جانبازان را 
می خواهد و خاطرنشان می کند: رزمندگان به شهرک 
سالمت نیاز دارند که بتوانند در کمال آرامش در کنار 
زن و بچه ه��ای خ��ود ادامه زندگی دهند نه آنکه هنوز 
درگیرودار تصویب و اجرای قوانین و نحوه درمان خود 
باشند.امور جانبازان باید به روز باشد ولی متاسفانه در 
ام��ور ویژه آنها هنور در عهد عتیق هس��تیم ولی هیچ 

زمانی دیر نیست!«
دغدغه جانباز 70درصد، احراز جانبازی همرزمان

در حال حاضر مهم ترین دغدغه جانبازان 70درصد 
و قط��ع نخاعی، جانبازان درصد پایین تر اس��ت. چون 
بسیاری از برادران سالها پس از گذشت جنگ و جبهه 
دچار معلولیت شده اند و االن مجروحیت پنهان آنها آن 
قدر عمیق شده که طاقت شان را طاق کرده است.بهروز 
ساقی، مدیر مسئول و سردبیرفاش نیوز گله مند، نه از 
بابت درد خود که دلسوز و دردمند برای دیگر عزیزان 
ایثارگ��ر   در ادامه گفت وگویش با گزارش��گر روزنامه 
کیهان از این دغدغه بیش��تر می گوید و خاطر نش��ان 
می کند: »ای��ن افراد در جامعه ن��ه از حقوق جانبازی 
برخوردارن��د، نه بیمه دارن��د و نه از امکانات درمان آن 

طور که باید و شاید برخوردارند. مشکالت آنها از بقیه 
بیشتر است.«این دغدغه را آقای یوسف مجتهد هم که 

جانباز 70درصد است دارد.
مدیر مس��ئول و س��ردبیرفاش نیوزس��ایت ویژه 
جانبازان و ایثارگران  می گوید: »ما معتقدیم رزمندگانی 
که 8 سال تمام در جبهه ها بودند ولی مجروح نشدند، 
ب��ا عوارض پنهان جنگ که مش��کالت روحی و روانی 
بس��یاری است درگیر هستند آنها 6-5 سال از بهترین 
سالهای عمرشان که می توانستند مثل دیگر افراد جامعه 
زندگ��ی کنند را در اختیار جبهه و جنگ گذاش��تند و 
از زندگ��ی عقب افتادند، آی��ا نباید از کمترین امکانات 
برخوردار باش��ند؟ آیا این عقب افتادگی ها نباید جبران 
ش��ود؟! آیا این عدالت است که بگوییم چون ایثارگران 
با خدا معامله کرده اند نباید توقع داشته باشند!؟ مردم 
عادی جامعه، مطالبات خاص خود را دارند و هیچ کس 
از ح��ق و حقوق خود نمی گذرد، چط��ور یک رزمنده 

نمی تواند طلب درمان کند!!« 
نمایندگان مجلس در خدمت ایثارگران

متاسفانه از مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران 
که آبی برای اجرای قانون حمایت جامع گرم نش��د و 
ما پاس��خی دریافت نکردیم. ظاهرا دغدغه نمایندگان 
مجل��س در ای��ن خص��وص بیش��تر اس��ت.از مجتبی 
رحماندوس��ت، عض��و کمیس��یون اجتماعی مجلس و 
نماینده مردم تهران در مورد دالیل اجرایی ش��دن این 
قانون پرس��یدم. وی در گفت و گو با گزارشگر روزنامه 
کیهان با اش��اره به اینکه این مسئله به دولتهای قبلی 
برمی گردد، می گوید: »مطابق قانون مدنی باید پس از 
تصویب مجلس توسط رئیس جمهور، امضای وی برای 
ابالغ و انتش��ار در روزنامه رسمی چاپ شود که مطابق 
قانون اگر رئیس جمهور از امضاء استنکاف کند، رئیس 
مجلس امضاء کرده و برای انتش��ار به روزنامه رس��می 
ارس��ال می کن��د، قوانین پانزده روز پس از انتش��ار در 

n صدیقه توانا

تکلیف قانون جامع خدمات  رسانی
 به ایثارگران چه زمانی مشخص می شود؟ 

شد. حال آنکه این یک توهم بود. الیحه به تنهایی بار 
مالی نداشت. در الیحه حمایت از حقوق ایثارگران بحث 
تجمیع قوانین گذشته مطرح بود که کارشناسان از درک 

آن  عاجز بودند.«
به اعتقاد وی، تجمیع قوانین برای رفع مغایرت ها 
بود که س��اعت های طوالن��ی کار دراین زمینه صورت 
گرفت ولی خروجی آن با قلت هایی روبه رو بود و گاهی 
ش��یطنت هایی هم دیده می شد که در الیحه با ماده و 
تبصره صورت می گرفت و همه مغایر با روح قانون بود.

مجتهد که عضو س��پاه خرمشهر بوده با اشاره به اینکه 
مش��کل فعلی پیش روی این قان��ون ظاهرا بهانه ابالغ 
نشدن آن به دستگاه های اجرایی است، می گوید: »این 
واقعا خنده دار است. در قانون مدنی نحوه ابالغ قانون ذکر 
شده که وقتی قانون ابالغ می شود دستگاه  های اجرایی 
مکلف به اجرا هستند و خنده دارتر این است که جزئي 
از قانون ابالغ شده ولی تمام قانون معطل مانده است. 
دراین میان نظام قانون گذاری و اجرا باید تکلیف خود 

را روشن کنند.«
تبعیض در قوانین ایثارگران

ای��ن برادر ایثارگر ب��ه تبعیض هایی که در قوانین 
ایثارگران در حوزه های مختلف وجود دارد اشاره می کند 

روزنامه رسمی الزم االجرا هستند.«
وی اضاف��ه می کند: »در دیداری که با خانم دکتر 
امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور داشتم، ایشان 
در تاری��خ 92/10/4 این قانون را طی بخش��نامه ای به 
کلیه دس��تگاه ها ابالغ کرد و االن دستگاه های اجرایی 
برای بهانه جویی فقط ادعا می کنند که این قانون ابالغ 

نشده است چون قانون را نمی دانند.«
نماینده مردم ته��ران در ادامه از اجرای برخی از 
مفاد این قانون در دستگاه های اجرایی خبر می دهد و 
می گوی��د: »به عنوان نمونه تبصره 2 ماده 39 از قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران بعد از  اصالح مجدد در 
مجلس توسط دولت جهت اجرا ابالغ شد و عمال اجرایی 
هم شد و وقتی یک تبصره از قانون اجرا می شود عمال 
کل قانون هم ابالغ شده و الزم االجراست.«وی در مورد 
متمم قانون خدمات رس��انی به ایثارگران که هم اینک 
در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، 
می گوید: » این طرح در حال تکمیل قانون جامع است 
چرا که به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر 
ش��د مثلثی از دولت، مجلس و ایثارگران برای تکمیل 
قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران تشکیل شود 
که پیرو آن طرح خدمات رسانی در دستور کار مجلس 

قرار گرفت.«
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح 
طرح مذک��ور می گوید: »این ط��رح 14 ماده دارد که 
تاکنون دو بند از آن در کمیسیون اجتماعی به تصویب 
رسید و مطابق این تبصره اشتغال جانبازان مانعی برای 
دریافت حقوق حالت اش��تغال نیست. البته جانباز باید 
در دستگاهی غیر از دستگاه اولیه خودش شاغل باشد 
مثال نمی تواند در بنیاد شهید شاغل باشد حالت اشتغال 
بگیرد و بعد دوباره در بنیاد شهید مجددا شاغل شود.«

حذف مواد 94 و 97 از الیحه بودجه 93
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی الیحه 
بودجه س��ال آینده حق اضافه و الحاق کردن برخی از 
م��واد مورد لزوم ایثارگ��ران را دارند.ایرج ندیمی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس و منتخب مردم الهیجان 
ه��م ب��ا بیان مطلب ف��وق نگرانی خ��ود را از وضعیت 
ایثارگران در خصوص حذف مواد 94 و 97 الیحه بودجه 
س��ال 93 اعالم می کند و ب��ه پیگیری های نمایندگان 
مجلس ب��رای احقاق حق��وق ایثارگ��ران می پردازد و 
می گوید: »ما نمایندگان مجلس در هنگام رسیدگی به 
الیحه بودجه این حق را داریم که برخی از مواد آن را 

حذف یا اضافه کنیم.«
عضو فراکسیون ایثارگران مجلس تصریح می کند: 
»به نظر من حتی اگر مواد مرتبط با ایثارگران از الیحه 
بودجه س��ال 93 حذف شده باشد ما نمایندگان دوباره 
آن را احیاء خواهیم کرد تا بلکه بتوانیم دین این عزیزان 
را که بر گردن نمایندگان مجلس است ادا کنیم و کار 

کمیسیون اقتصادی نیز همین است.«
نماینده مردم الهیجان می گوید: »عزیزان ایثارگر 
و جانبازان، یک روز بدون هیچ مزد و منتی برای اسالم، 
امام و انقالب به میدان جنگ رفتند و جان خود را در 
راه آن گذاشتند و االن نیز هیچ توجیهی وجود ندارد که 
آنها را در کوچه پس کوچه های کمبودهای مادی و مانند 
آن تنها بگذاریم و موجب سرزنش کسانی قرار بگیرند 
که با جنگ و جهاد و شهادت هیچ سنخیتی ندارند.«
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به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/6/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 
به تصویب رس��ید مؤسسه خدمات حس��ابداری و مشاوره مدیریت 
امین محاس��ب قرن به شناس��ه ملی 10320384696 به س��مت 
ب��ازرس اصل��ی و محم��ود رمضانی گش��ت رودخانی ب��ه کدملی 
2668952883 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 
مالی انتخ��اب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

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

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص به شماره 
ثبت 390286 و شناسه ملی 10320410186

صورتجلس��ه  اس��تناد  به 
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت 
1392/4/15 تصمیم��ات 

ذیل اتخاذ شد:
- آقایان مهرداد عجمی با 
کدمل��ی 1286568031 
و  مدیرعام��ل  بس��مت 
رئی��س هیئ��ت مدیره - 
مرتضی عجمی با کد ملی 
بس��مت   1286193036
نائب رئیس هیئت مدیره 
- مهیار عجمی با کد ملی 
بس��مت   4632350058

عضو هیئت مدیره.
اوراق  و  اس��ناد  کلی��ه   -
از  ش��رکت  ب��ه  مرب��وط 
قبی��ل چک س��فته برات 
تعه��دآور  قرارداده��ای 
اسناد رسمی با مدیرعامل 
و در غی��اب مدیرعامل با 
نائب رئیس هیئت مدیره 
ی��ا آق��ای مهی��ار عجمی 
عضو هیئت مدیره هر یک 
منف��ردا و با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت 
اسناد و امالک 

کشور

آگهی تغییرات شرکت 
تولیدی و صنعتی الوان 

فلز سهامی خاص
 به شماره ثبت 

95075 و شناسه ملی 
10101391420

آگهی تغییرات شرکت عمران 
و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان

 سهامی خاص به شماره ثبت 390294 
و شناسه ملی10320410401

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محمدحس��ین قاس��می کدملی 0050732102 به 
نمایندگی از ش��رکت انبوه س��ازان س��بز اندیشان به 
شناس��ه ملی 10102770018 به جای آقای یوسف 
حقی حصار بس��مت مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره 
برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
س��فته، بروات و قراردادها و عقود اس��المی با امضای 
ثاب��ت مدیرعام��ل و مدیرمالی ش��رکت آقای مهدی 
ارژنگ هشجبین به کدملی 1639610855 به اتفاق 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و س��ایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه 
مورخ1392/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعضا هیئت مدیره به مدت 2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای داود حاجی لو به ش��ماره ملی 00503594444 به سمت 
رئیس هیئ��ت مدیره آقای علیرضا ش��املو فرهمند به ش��ماره 
ملی 3873247933 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
محمدرضا محمدی به ش��ماره ملی 0035370092 به س��مت 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 91/12/30 

تصویب شد.
مل��ی  شناس��ه  ب��ه  اص��ول  فراگی��ر  حسابرس��ی  موسس��ه 
10100323615به عنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده 
اس��المی به ش��ماره مل��ی 2590360444 به عن��وان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت سفیر 
صنعت اسپید سهامی خاص 
به شماره ثبت 172933 

و شناسه ملی 10102153596

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور فوق الع��اده 
مورخ1392/3/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آقای مرتضی عددیان نیش��ابوری به شماره ملی 0045608687 و آقای 
مهدی علیمحمدی به ش��ماره ملی 0044456794 به ترتیب به سمت 

بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
س��مت اعضای هیئت مدیره برای بقی��ه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای محمدرضا مفخم به ش��ماره ملی 2295820367 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محمد علیپور به ش��ماره ملی 0839806965 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا وهاب به شماره ملی 

0046094059 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
کلی��ه چک ه��ا ، س��فته ها ، ب��روات، اس��ناد و اوراق تعهدآور ش��رکت 
کمافی الس��ابق به امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 

متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت ایجاد نیرو 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 48974 
و شناسه ملی 10100941532

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1392/4/29 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و س��ود و زیان س��ال مالی 1391 
به تصویب رس��ید. خان��م جمیله برزگر به کد مل��ی 2140198212 به 
س��مت بازرس اصلی و مس��عود گودرزی به کد ملی 0083715703 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب ش��دند. روزنامه 
کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال به ش��رح ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
س��عید رس��ولیان به کد مل��ی 1816760897 به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت و خانم معصومه فرح ش��وکت پور به کد ملی 
0039173501 ب��ه س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و آقای خس��رو 
س��االروند ب��ه کد مل��ی 4848873800 به س��مت عض��و اصلی هیئت 
مدیره و خانم پریوش امیدوار به کدملی 0043755674 به س��مت عضو 
علی البدل هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک، 
سفته و برات با دو امضاء سعید رسولیان مدیرعامل )دارنده امضاء ثابت( 
و ی��ک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و 

مراسالت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات 
بیمه ای یاوران زندگی سهامی خاص 

به شماره ثبت 194128 
و شناسه ملی 10102360402

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

شماره مکانیزه: 139230400901003307
تاریخ وصول مدارک: 1392/10/1-13:35

تاریخ صدور: 1392/10/15-9:17
تاریخ چاپ: 1392/10/17-9:54

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان نهاد ریاست جمهوری به شماره ثبت 

10787 و شناسه ملی 10100432799
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخه 1392/9/23 و تأییدیه 
ش��ماره 922/15/212613 م��ورخ 92/9/26 وزارت تعاون تصمیمات 
ذیل اتخاذ گردید. آقای عیس��ی رفیعی به کدملی 4899666071 به 
جای آقای قاس��م محمد تبار بس��مت مدیرعامل برای مدت دوس��ال 
انتخاب گردید. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل 
چک، س��فته، براوات، قراردادها و عقود اسالمی پس از تصویب هیئت 
مدیره با دو امضاء آقای عیسی رفیعی مدیرعامل و دارنده امضاء ثابت 
و آقای رامین جس��تان ننه ک��ران رئیس هیئت مدی��ره همراه با مهر 
ش��رکت معتبر می باش��د و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء آقای 
قاس��م مه آبادی معتبر می باشد و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی 
با امضاء مدیرعامل آقای عیسی رفیعی با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

عدالت اداری دراین زمینه کوتاهی می کند.
 قوه قضائیه مجاب شده که در دستگاه قضایی به 
حقوق رزمندگان رس��یدگی شود و تمهیدات الزم هم 
فراهم ش��ده ولی عمال اجرا نمی ش��ود. قوانین درمان 
جانبازان باید آس��ان تر ارجاع ش��ود، یک جانبار نباید 
به خاطر درمان دردهایش به دردسر مضاعف بیفتد.«

قوانین ایثارگران بسیار متعدد و متنوع است و مردم 
گمان می کنند همه چیز در اختیار آنهاست ولی واقعا 
این قوانین دریاچه ای به عمق یک بندانگش��ت است!! 
قوانین ایثارگران عمیق نیس��ت، فقط صوری و لفاظی 
است و ضمانت اجرایی ندارد. این برادر ایثارگر که فقط 
دغدغه همرزم��ان خ��ود را دارد در ادامه گفته هایش 
اضافه می کند:»ایثارگران نیاز به قوانین متعدد ندارند، 
خدمات رسانی به آنها در چند حوزه خالصه می شود و 
عملی می گردد، نیاز به انواع مصوبات ندارد.«وی برای 
نمونه می گوید: »در مورد قانون الحاق  یک تبصره برای 
اس��تخدام جانبازان ده ها استعالم وجود دارد که قانون 
شفاف نیست و از سال 75 که تصویب شده است دائما 

استعالم و پاسخ های متعدد رد و بدل می شود.«
مجتهد در مورد هزینه های باالی درمان جانبازان 
می گوی��د: »م��ا در دوران دفاع مقدس که با ش��رایط 

* متأسفانه پس 
از20 روز معطلی و 
نامه نگاری های متعدد 
برای انجام مصاحبه 
با رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران یا 
یکی از معاونان ایشان، 
گزارشگر روزنامه 
کیهان موفق به 
مصاحبه با هیچ یک از 
مسئوالن نشد!


