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اپیزود اول:صبح شنبه )27 آذر95( حوالی 
ســاعت 10 صبح به علت یخبندان و لغزندگی 
جــاده در کیلومتر 28 محور اهر به مشــکین 
شهر دو دســتگاه خودروی وانت پیکان و زانتیا 
به فاصلــه چند متر از هم از جــاده منحرف و 
خودروی وانت پیکان واژگون شده بود که بالفاصله 
نجاتگران پایگاه امداد جاده ای شهدای ارسباران 
به محض  جمعیت هالل احمر شهرستان »اهر« 
دریافت خبربه محل اعزام و اقدام به امدادرسانی 
بــه مصدومان کردند. در ایــن حادثه دو تن از 
پیکان مصدوم شده  وانت  سر نشینان خودروی 
بودند که توسط نجاتگران پایگاه امداد جاده ای 
شهدای ارسباران به صورت سرپایی مداوا شدند 
و در بررسی خودرو زانتیا خوشبختانه سرنشینان 
آن سالم و مصدوم نداشتند که در نهایت عملیات 
امدادگران بعد از یک و نیم ساعت امدادرسانی 

حوالی ساعت 11 و 30 دقیقه پایان یافت.
اپیزود دوم: ســاعت 18:48 شــنبه )یازدهم دی 
95(برابر گزارش دریافتی مبنی بر تصادف دو دستگاه 
خودرو در »گمیچی« بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس از 
پایگاه های »جزیره اسالمی« و »خورخور« ویک دستگاه 
آمبوالنس از پایگاه امداد ونجات شــهدای »گمیچی« 
جمعیــت هالل احمر شهرســتان »اســکو« به اتفاق 
نجاتگران هالل احمر ســریعا عازم محل شدند. پس از 
رها سازی مصدومین و با توجه به شدت جراحات وارده 
به سرنشین سمند وسه سرنشین خودرو رنو پس از انجام 
اقدامات پیش بیمارســتانی با آمبوالنس های اورژانس 
وهالل احمر »اســکو« به بیمارستان امام خمینی)ره( 

ارومیه انتقال یافته و از مرگ نجات یافتند.
آنچه در بــاال خواندید نمونه هایی از گزارش های 
امداد و نجات در جاده های کوهســتانی اســت که در 
همین چند هفته اخیر تنظیم و آرشیو شده اند. به یقین 
می توان گفت که عواملی چون سرعت باال در جاده های 
لغزنده کوهستانی، نبستن زنجیرچرخ وانحراف به چپ 
سه عامل اصلی تصادفات وحشتناک رانندگی هستند 
که در اکثر گزارش های تنظیم شــده توسط گروه های 

امداد و نجات و پلیس به آن مکرراشاره شده است.
سبقت، نداشتن زنجیر چرخ،انحراف به چپ 

سه تخلف مرگبار
سرعت زیاد در جاده لغزنده راننده جوان را راهی 
بیمارستان کرد. براثر برخورد خودروی کامیونت به تریلر 

نفتکش راننده کامیونت مصدوم و راهی بیمارستان شد. 
راننده جوان کامیونت »ایسوزو« که با بار لوازم خانگی 
از تهــران عازم تبریز بود در آزاد راه پیامبر اعظم)ص( 
110 کیلومتــر مانده به تبریز، بر اثر بارندگی و لغزنده 
بودن جاده و سرعت زیاد راننده از پشت به تریلر حامل 
مواد سوختی برخورد و درون خودرو گیر کرده بود که با 
تالش نجاتگران پایگاه شهید ملک پور»هشترود« توسط 
ست های هیدرولیک رهاسازی و مصدوم پس از تثبیت 

تحویل نیروهای 115 برای انتقال به بیمارستان شد.
سرهنگ عین اهلل جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ 
ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت و گو با گزارشگر کیهان 
پیرامون طرح زمستانه و یاری رسانی در جاده ها بخصوص 
جاده های برفی کشــور می گوید: »سازمان راهداری، 
اورژانس، امداد و نجات، صدا و سیما و رسانه ها و... همه از 
جمله سازمان هایی هستند که شانه به شانه هم در طرح 
زمستانه 95 همکاری دارند. یکی از تالش های مستمر ما 
این است که به طور شبانه روزی در محورهای برفگیر و 
لغزنده آماده ارائه خدمت به هموطنان عزیزمان باشیم. 
ســعی مان براین اســت که با کنترل ترافیک جاده ای 
وتخلفات و نیز پیشــگیری از بروز تصادفات  جاده ای 
از طریق آگاهی بخشــی به هموطنان آمار آسیب ها و 

تصادفات را تا آنجا که می شود، پایین بیاوریم.«
وی ادامــه می دهد: »یکی از شــیوه های کنترلی 
حضور تیم های ناظر همراه با آخرین تجهیزات به روز 
از قبیل دوربین ها جهت رصد جاده در گردنه های برفگیر 
اســت. شیوه دیگر هماهنگی بین سازمانی برای انجام 
ماموریت های جاده ای اســت. برای مثال در تصادفات 
جــاده ای به کمک نیروهای امداد و نجات هالل احمر 
و اورژانس در اســرع وقت نیاز داریم. این هماهنگی به 
خصوص در نقاط صعب العبور برفگیر،یخ زده و کوالک 

گردنه ها بسیار حائز اهمیت است.«
سرهنگ جهانی در پاســخ به این سؤال که اهم 
تخلفات ثبت شــده در جاده های کوهستانی کدامند؟ 
می گوید: »ســبقت غیر مجاز،عدم اســتفاده از زنجیر 
چرخ، انحراف به چپ سه تخلف مرگبار در معابر برفی 
و کوهســتانی محسوب می شوند. در مورد تخلف عدم 
اســتفاده از زنجیــر چرخ پلیس صــد در صد از ادامه 
حرکت خــودرو جلوگیری به عمل می آورد؛مگر اینکه 
برخی خودروها از جلو پاســگاه عبور نکرده و از معابر 
فرعی وارد معابر اصلی شــده باشند. تخلف انحراف به 
چپ تصادف رخ به رخ را ایجاد می کند. توصیه اکید ما 

وضعیت رانندگی و امداد و نجات در جاده های یخبندان چگونه است؟-بخش نخست

 مهارت رانندگی
 در گردنه های برفی

گالیا توانگر

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
میانه: نجاتگران بعد از طی مسافت 
طوالنی در برف و کوالک شدید با 

خودرو هالل احمردر قسمتی از مسیر 
که برف و کوالک سخت، مانع از 
حرکت خودرو شده بود، به ناچار 
مابقی مسیر را با پای پیاده ادامه 

داده، خود را به بیمار قلبی رسانده 
وبالفاصله اقدامات اولیه را انجام 

می دهند. بیمار را به سمت آمبوالنس 
برده و در کمترین زمان ممکن به 

بیمارستان میانه می رسانند.

سرهنگ عین اهلل جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا: چنانچه وسیله 
نقلیه ای با سرعت معین در هنگام ترمز با طی مسافت 5 متر متوقف می شود، این مسافت در 
راه های بارانی، برفی و یخ زده ممکن است تا ده برابریعنی به 50 مترافزایش پیدا کند. این 

نکته به خوبی موید آن است که فاصله طولی در معابر لغزنده باید مناسب باشد؛ ضمنا به جای 
استفاده از سرعت مجاز از سرعت مطمئنه استفاده شود تا راننده قادر باشد

 به خوبی از عهده کنترل خودرو برآید.

به رانندگان در جاده های برفی این اســت که با رعایت 
ســرعت مطمئنه حرکت کنند؛ رعایت این مهم باعث 
می شــود که راننده بتواند به موقع وسیله نقلیه را در 

لغزندگی جاده کنترل کند.«
تجهیزات ایمنی خودرو 
برای عبور از گردنه ها 

وحیــد احمــدی راننــده ای که تجربــه تلخ در 
راه ماندگــی را در ذهــن دارد، به گزارشــگر کیهان 
می گوید:»چند مدت قبل خودرو من در جاده کوهستانی 
خاموش کرد. امداد خودرو سه تا چهار برابر نرخ عادی 

برای بُکســل کردن اتومبیلم طلب کرد. آنقدر با زن و 
بچه در جاده منتظر ایستادم تا باالخره از آنجا که بخت 
یارمان بود یک نیســان ما را تا شــهرمحل سکونتمان 
بکسل کرد. دست آخر هم گفت: »من این کار را برای 

رضای خدا انجام داده ام و پولی نمی گیرم.«
این شهروند ادامه می دهد: »در این روزهای سرد و 
یخ زده باید دلمان را با همدلی ها گرم نگه داریم که در 
خاطره باال عمل خدا پسندانه راننده نیسان می تواند یک 
الگو در برخورد با در راه ماندگان جاده های برفی باشد.«

 توصیه های ســرهنگ عیــن اهلل جهانی معاون 

اجتماعــی و فرهنــگ ترافیک پلیس راهــور ناجا به 
رانندگان در جاده های کوهستانی اینگونه است: »حتما 
یخ شــکن و زنجیر چرخ آماده در صندوق عقب خود 
داشــته باشند. نحوه بستن زنجیر چرخ را بیاموزند؛ به 
عبارتی در وضعیت عادی چندین بار نحوه صحیح بستن 
زنجیر چرخ را امتحان کنند. این روزها اغلب مشغولیت 
کاری همکارانم این شده که وقتشان برای بستن زنجیر 
چرخ خودروهای عبوری صرف شود.هرچند که این مهم 
بارها از طریق صدا و سیمای جمهوری اسالمی آموزش 
داده شده است. در معابر لغزنده فاصله طولی با وسایل 
نقلیه جلویی با جدیت رعایت شود. الستیک یخ شکن 
نیز به عبور مطمئن از جاده های برفی بی نهایت کمک 
می کند. نکته ایمنی دیگر این اســت که فاصله طولی 

در معابر بارانی بیشــتر از معابر خشک است. رانندگان 
باید بتواننــد قبل از برخورد با اتومبیل جلویی خودرو 
خود را کنترل کنند. در معابر برفی و بارانی ممکن است 
مسافت توقف تا ده برابر راه های خشک افزایش یابد.«

وی تصریح می کند: »برای مثال اگر وسیله نقلیه ای 
با ســرعت معین در هنگام ترمز با طی مسافت 5 متر 
متوقف می شود، این مسافت در راه های بارانی، برفی و یخ 
زده ممکن است تا ده برابر یعنی به 50 مترافزایش پیدا 
کند. این نکته به خوبی موید آن است که فاصله طولی 
در معابر لغزنده باید مناسب باشد؛ ضمنا به جای استفاده 
از سرعت مجاز از سرعت مطمئنه استفاده شود تا راننده 

قادر باشد به خوبی از عهده کنترل خودرو برآید.«
عملیات های برفی نجاتگران

عملیات های برفی نجاتگــران میانه ای؛ از نجات 
پیرمرد روســتایی تا امدادرسانی به خودروهای گرفتار 
در برف و کوالک را شامل می شود. نجاتگران هالل احمر 
میانــه با انجام چندیــن عملیات امــدادی به کمک 

مصدومان و گرفتاران در برف و کوالک شتافتند. 
ذکریا عزتی رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
میانه در تشریح عملیات ها به گزارشگر کیهان می گوید: 

»دوشنبه 29 آذر، نجاتگران هالل احمرمیانه به دنبال 
دریافت گزارشــی مبنی بر بیماری قلبی مرد 70 ساله 
در روســتای صعب العبور »دوه داشی« و بسته بودن 
راه،بالفاصله نجاتگران پایگاه »پل دختر« یادمان نجاتگر 
شهید امیر صالحی جمعیت هالل احمر شهرستان میانه 

همراه یک تکنسین اورژانس به محل اعزام شدند.«
وی ادامه می دهد: »نجاتگران بعد از طی مسافت 
طوالنی در برف و کوالک شدید با خودرو هالل احمردر 
قسمتی از مسیرکه برف و کوالک سخت،مانع از حرکت 
خودرو شــده بود، به ناچار مابقی مسیر را با پای پیاده 
ادامــه داده، خود را به بیمار قلبی رســانده و بالفاصله 
اقدامات اولیــه را انجام می دهند. بیمار را به ســمت 
آمبوالنس برده و در کمترین زمان ممکن به بیمارستان 

میانه می رسانند.«امدادرسانی به خودروهای درراه مانده 
نیز یکی از مسئولیت های خطیر و سنگین این روزهای 

پرسنل امداد و نجات در جاده های کوهستانی است.
رئیس جمعیت هــالل احمر شهرســتان میانه 
می گوید: »به دنبال بارش برف و کوالک و راهبندان، 
نجاتگران پایگاه های امداد جاده ای شهید جواد احمدی 
عجمی، شهید امیر صالحی »پلدختر، آغکند« جمعیت 
هالل احمر شهرســتان میانه در محور های سرچم به 
اردبیل؛ میانه به بســتان آباد و میانه به زنجان به 40 
دســتگاه خودروی گرفتار در برف و کوالک و 120تن 
از مســافران امدادرســانی کرده و 12 بسته تغذیه در 
میان مســافران توزیع و یک خانواده را در اتاق اسکان 
پایگاه امداد جاده ای شهید امیر صالحی پلدختر میانه 

اسکان دادند.«
در مورد گزارش شده دیگری عملیات 10 ساعته 
نجاتگران میانه در برف و کوالک طاقت فرسا به نجات 
معجزه آســای جان مادر شــهید انجامید. نجاتگران 
جمعیت هالل احمر شهرستان میانه طی یک عملیات 
10 ساعته توانستند مادر شهیدی را از برف و کوالک 
نجات دهنــد. ذکریا عزتی رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان میانه در تشریح عملیات می گوید: »حوالی 
ســاعت 10صبح روز چهارشنبه )1 دی95( به دنبال 
دریافت خبری مبنی بر گرفتار شــدن خودرو حامل 

مادر شهید در برف و کوالک شدید روستای »ولیین« 
حین انتقال وی به بیمارستان ، بالفاصله نجاتگران پایگاه 
»پل دختر« یادمان شهید امیر صالحی هالل احمر میانه 
به همراه یک تکنســین اورژانس به محل حادثه اعزام 
شدند. یکساعت بعد از اعزام تیم اولی به علت مسدود 
بودن مسیر، تیم دیگری متشکل از یک نجاتگر زبده و 
مسئول عملیات برای پشتیبانی اعزام و بعد از تالش های 

مستمر به روستای »یله قارشو« می رسند.
عزتی می افزاید: »با توجه به مسدود بودن مسیر 
روســتای »ولیین« از اهالی روستا کمک خواسته شد 
که خوشبختانه یکی از اهالی روستا که تراکتور داشت 
نســبت به همراهی تیم های امدادی اقــدام و بعد از 
مدتی نجاتگران به خودرو حامل مادرشهید که قادر به 
حرکت نبود،رسیده ومادر شهید را نجات داده و شروع 
به اقدامــات وکمک های اولیه نمــوده وبعد از انتقال 
مادربه آمبوالنس، به طرف بیمارســتان میانه حرکت 
کرده و بعد از 10 ســاعت عملیات سخت و نفسگیر ، 
ساعت 20شب عملیات با انتقال مادر به بیمارستان با 

موفقیت به اتمام رسید.
تولد درجاده های یخبندان!

یکی از زیبا ترین عملیات امداد نجات در روزهای 
اخیرانتقال موفق مادر باردار روستایی در برف و کوالک 
به بیمارستان توسط نجاتگران است. چندی قبل در برف 
و یخبندان شــدید نیروهای امدادی مرند به روستای 
نوجه ده شیخلر رسیدند ومادر باردار در راه بیمارستان 

مرند را یاری دادند.
حبیب ذالفقاری سرپرست هالل احمر شهرستان 
مرند می گوید: »نیروهای امدادی که با کمک عوامل راه 
و شهرســازی برای نجات مادر باردار به سمت روستای 
نوجه ده شیخلر اعزام شده بودند، پس از طی مسیر برفی 
و صعب العبور در یک هوای سرد و مه منطقه پس از چند 
ساعت تالش به محل هدف رسیدند. اگر چه امداد رسانی 
به مادر باردار ســاکن روستای نوجه ده شیخلر از توابع 
دهســتان دولت آباد با همــکاری امدادگران جمعیت 
هالل احمر، اورژانس و اداره راه و شهرســازی با موفقیت 
به پایان رسید؛ اما با توجه به بارش شدید برف و وضعیت 
جاده این روستا و روستاهای واقع در این مسیرعملیات 
مذکور چندین ساعت به طول انجامید؛ از مادران باردار 
ساکن روستاها می خواهیم در چنین شرایطی حتما چند 
روز قبل در شهر مرکزی ساکن شوند،چرا که شرایط حاکم 
موجب ایجاد اســترس زیادی می کند و روی شانه های 
پرســنل با توجه به افزایش تعداد عملیات ها بار مضاعف 

مسئولیتی ایجاد می گردد.«
الزم به توضیح اســت که نجاتگران جمعیت هالل 
احمر شهرســتان ســراب نیزطی یک عملیات امدادی 
مشــابه، مادر بارداری را از روستای »دراب« با موفقیت 
به بیمارســتان انتقال دادند. به دنبال اعالم بخشداری 
»ســراب« مبنی بر نیاز به امدادسانی به مادر بارداری، 
بالفاصله نجاتگران جمعیت هالل احمر سراب به محل 
اعــزام و طی یک عملیات 5 ســاعته، مادر بارداری را از 
روستای »دراب« واقع در 60کیلومتری »سراب« که راه 
آن به دلیل بارش برف ســنگین و کوالک مسدود شده 
بــود با کمک نیروهای راهداری و اورژانس با موفقیت به 

بیمارستان سراب انتقال دادند.

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت 
تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری 

)موسسه کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 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.
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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 94/12/29 به 
تصویب رسید.

آقای محمد شمشــکی به کد ملی 0453173004 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای عین اله رجب بلوکات به کد ملی 0453139574 به سمت 

بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربند سر 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621 

و شناسه ملی 10100820439

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ساســان رحیمی به شــماره ملی 0067416837 به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحســین رحیمی به 
شماره ملی 0053283791 به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
سامان رحیمی به شماره ملی 0063656361 به عنوان نایب 

رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
کلیه اســناد و اوراق تعهدآور با امضــاء مدیرعامل و یکی از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
ترازنامه و حســاب و سود و زیان ســال مالی 94 به تصویب 

رسید.
امین هادی به شماره ملی 0076152014 به سمت بازرس 

اصلی و ســیاوش سعیدی به شماره ملی 0070175322 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن وضعیت حق امضاء، 
انتخاب بــازرس، انتخاب مدیران، انتخاب و تعیین ســمت 
هیئت مدیــره، تصویب ترازنامه و صورتهــای مالی، انتخاب 
روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نوین سازان هیدوج سهامی خاص به شماره ثبت 
330495 و شناسه ملی 10103674384

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای محمد حســن همت به شــماره ملــی 1198973821 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای امیر سامان بگی به شماره ملی 1190006537 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 1394 مورد تصویب قرار 

گرفت.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 23366 

و شناسه ملی 10100688371

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/1/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:  اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل تــا تاریخ 96/8/22 
انتخاب گردیدند: خانم دینا توکلی طرقی به شماره ملی 0440657350 
و خانــم لعیا ایرجــی معظمی به کد ملــی 0069095590 و آقای باقر 
روحی کد ملی 3870891173 به ســمت اعضــای اصلی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه راهبردی آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 359103 و شناسه ملی 10260079997

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع 

عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1394/8/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

علــی گرگیــن به شــماره ملی 

رئیــس   0532019032

مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره 

بــه  دیلمــی  اردشــیر  و 

نایب  شماره ملی2299799672 

بســمت  هیئت مدیره،  رئیــس 

مدت  برای  هیئت مدیره  اعضای 

دو سال انتخاب گردیدند:

بــه  پیــروزان  منوچهــر 

 0042291925 شــماره ملی

اصلــی  بــازرس  ســمت  بــه 

بــه  نیلی ســری  نیتــرا  و 

به  شــماره ملی2649118849 

برای  علی البدل  بازرس  ســمت 

مدت یک ســال مالــی انتخاب 

شــدند.ترازنامه و حســاب سود 

زیان ســال مالی سال 1393 به 

تصویب رسید.

روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان 

شرکت  آگهی های  نشــر  جهت 

انتخاب شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات 

انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، 

کثیراالنتشــار،  روزنامه  انتخاب 

تصویب ترازنامــه و صورت های 

توســط  شــده  انتخاب  مالــی 

متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های ســازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین مشاور 

پندارش سهامی خاص به 
شماره ثبت62235 

و شناسه ملی10101072632

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران


