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* یک جانباز دفاع مقدس: من با چشم خود رشادت ها و 
فداکاری نوجوان و جوانانی را دیدم که می توانستند بدون 

در نظر گرفتن جنگ، زندگی راحتی داشته باشند، ولی برای 
دفاع از کشور خود وارد میدان جنگ شدند.

آنجا  از  این روزها یک عــده   
که خودشــان هر عملی را با منافع 
شخصی شــان ســبک و سنگین 
می کنند گمان می کنند همه همین 
طور هستند؛ حتی کسانی که برای 
همین یک عده و همه ما، یا علی)ع( 
گفتند و از زن و بچه، خانه و خانواده 
و هر آنچه در دنیا هست، گذشتند. 
برای آنان که رفتنــد پای دل در 
میان بود. دانش آموزان و نوجوانان 
رزمندگانی بودند که رفتند تا ایران، 
بماند و واضح اســت وقتی  ایران 
دانش آموز و نوجوان 14 یا 15 ساله 
بــرای رفتن به خط مقدم اشــک 
امتحان  را  راهــی  هر  و  می ریزند 
هیچ  نشوند،  مانعشان  تا  می کنند 
چیز جز عشــق در میان نیست. از 
این عاشقان برخی به وصال رسیدند 
و برخی ماندند، اما اجرشــان کم 
از شــهیدان ندارد. جانبازان دفاع 
مقدس حاال پس از گذشت حدودا 30 
سال بیشتر درد جامعه را می کشند 
تا درد تن را. درد واژگونی ارزش ها، 
درد طلبکار بودن برخی از آن ها و 
... سال هاست که به قلبشان نشسته 
است اما این خیل جانبازان گرانقدر 
ایثار را در مکتب عاشقی  عشق و 
کربال آموخته اند و راســت قامت و 
استوار همچون کوهی پایدار در برابر 

مشکالت ایستاده اند. 
بعضی از این جانبــازان عزیز هنوز 
مشغول کار هستند؛ بعضی دیگر در خانه 
و مورد بی توجهی و برخی دیگر در کنجی 
از یک آسایشگاه شاید در انتظار وصال اند.
 برخی عهد بســته اند که راز عشق 
فاش نکنند و پای گفت و گو با رســانه ها 

ننشینند.
 برخــی دیگر نیز می نشــینند و از 
خاطرات تا گالیه ها را با اشک و لبخند 

روایت می کنند.
جوانان، خاطرات و 

وصیت نامه شهدا را بخوانند
این روزها در روستای دزک از توابع 
بخــش کیار با کشــاورزی روی زمینی 
روزگار می گذرانــد؛ خودش را علی اکبر 
ســلطانی معرفی می کنــد و می گوید: 
»هر چه از دوران جنگ تحمیلی فاصله 
می گیریم، شاهد بی حرمتی های بیشتری 

به جانبازان و ایثارگران هستیم.« 
وی با گالیه می افزاید: »بنده و هیچ 
یک از جانبازان و ایثارگران منتی بر سر 
کســی نداریم. مــا آن روزها به صورت 
داوطلبانــه به جبهه اعزام شــدیم و در 
این دوران نیز انتظاری از کسی نداریم، 

سالم بر تو  ای وفادار به بیعت
ایرج نظافتی

ْن َوَفی بَِبْیَعِتِه... این جمله در زیارت نامه حضرت  الُم َعلَْیَک یا َمّ الَسّ
ابوالفضل العباس علیه السالم، یار وفادار سرور و ساالر شهیدان آمده است 
و هنگامی که در درگاه ورودی حرم مطهر این برادر باوفا در کربالی معلی 
می ایستید و زیارت نامه می خوانید بی اختیار رشادت های جانباز بی بدیل 
دشــت کربال حضرت عباس)ع( جلوی چشمتان متصور می شود و  اشک 
امانتان نمی دهد، چرا که یاد از خود گذشتگی این یار وفادار به برادر آن 
هم درست سر بزنگاه چیز کمی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت و 
آن را تصور نکرد، و به راستی یکی از زیباترین زیارت نامه ها که با دل بچه 
الُم  شیعه بدجوری بازی می کند زیارت نامه حضرت ابوالفضل)ع( است...الَسّ
ِ َو لَِرُسولِِه َو ِلَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن َو الَْحَسِن  الُِح الُْمِطیُع ِلَّ َعلَْیَک أَیَُّها الَْعْبُد الَصّ
ِ َو بََرَکاتُُه...  الُم َعلَْیَک َو َرْحَمُة اَلّ ُ َعلَْیِهْم َو َسلََّم الَسّ َو الُْحَسْیِن َصلَّی اَلّ

ماه شعبان و اعیاد مبارک آن از راه رسیدند و فردا میالد با سعادت 
ســرور و ساالر شــهیدان حضرت امام حسین)ع( و روزهای پس از آن 
نیز میالد فرخنده حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشــم)ع( و امام 

سجاد)ع( است.
 و به حق که چه زیبا روز میالد حضرت ابوالفضل)ع( را »روز جانباز« 
نامیدند تا تداعی کننده یاد و خاطره ســقای دشت کربال باشد و بدون 
شک این پیام را می رساند که جانبازان انقالب اسالمی در عصر حاضر 
با تاسی از حضرت عباس)ع( به بیعت خود با امام امت و میهن اسالمی 

وفادارند و قطعا اجر معنوی فراوانی در انتظار آنان است.
اما در کنار این موارد نباید فراموش کرد که امروزه جانبازان سرافراز 
میهن اسالمیمان با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که 
هر کدام از این مشکالت در صورت رسیدگی درست و به جای مسئوالن 
امر قابل حل و رفع و رجوع اســت ولی خیلی از جانبازان عزیزمان از 
بی مهری برخی مسئوالن مربوطه به ستوه آمده اند و بعضا برای انعکاس 
خواسته های خود به کیهان و رسانه های همسو با انقالب متوسل می شوند 

و در سه شماره گزارش کیهان به مشکالت این عزیزان پرداختیم.
یکی از فرزندان جانباز شهید در غرب کشور برای فاش نیوز چنین 
می نویســد من فرزند رزمنده هستم. پدرم در گیالن غرب زمان جنگ 
ارتشی بوده و کارت ایثار هم ده ساله گرفته است. دو کارت هم هستش 

که یکی برای احتیاط در جنگ دادن.
با این وجود پدرم موج گرفتگی پیدا کرده بود و تشــنج شدیدی 
می کرد. ما مدام پدرم را به بیمارستان می بردیم ولی با اینکه دو کارت 
بود و کارت ایثار هم داشــت ولی هیچ ارگانی ما را کمک نکرد و هیچ 

مزایایی به ما تعلق نگرفت. حتی حقوق هم نمی گرفتیم!
 تا اینکه یک ســال پیش پدرم به رحمت خــدا رفت و بیمه هم 
نداشت. من با مادر و برادر 13 ساله مستاجر هستیم و ماهی 450 هزار 
تومــان اجاره می دهیم. من به ســختی کار می کنم ولی توانایی ندارم 

مخارج زیادی دربیاورم.
آیا هیچ مزایایی به ما تعلق نمیگیرد تا یک سرپناه داشته باشیم؟

شما را به خدا قسم کمک کنید!

ضرورت بررسی چالش های پیش روی جانبازان انقالب اسالمی 

درس جانبازی و ایثار در مکتب کربال
گروه گزارش بخش پایانی

* یک پزشک: عوارض شیمیایی گاز خردل درمان ندارد، فقط قابل کنترل است و در واقع 
درمان قطعی برای هیچ عارضه شیمیایی وجود ندارد. نحوه بروز عوارض آن هم در شرایط 

جوی مختلف متفاوت است. هوای سرد، هوای گرم، غبارآلود، عوارض جانبی مخصوص خود 
را دارد و ما در هر شرایط جوی یک مشکلی داریم.

ولی گاهی بی حرمتی هایی را می بینیم و 
حرف هایی می شنویم که باعث رنجش 

ما و خانواده هایمان می شود.« 
ســلطانی در حالی که معتقد است 
بعضی از جانبازان شــیمیایی در ظاهر 
سالم هســتند، ولی مشکالت اعصاب، 
مشکالت تنفسی و پوستی دردی است 
که تا آخر عمر، آن ها و خانواده هایشان 
را همراهی می کند، می گوید: »شــاید 
درک مشکالت جانبازان برای همه میسر 
نباشد، ولی برخی جانبازان مشکالتشان 
تا حدی اســت که زندگی روزانه خود و 

خانواده شان را مختل می کند.« 
این جانباز همچنین ادامه می دهد: 
»من با چشم خود رشادت ها و فداکاری 
نوجوان و جوانانی را دیدم که می توانستند 
بــدون در نظر گرفتــن جنگ، زندگی 
راحتی داشته باشند، ولی برای دفاع از 

کشور خود وارد میدان جنگ شدند.« 
سلطانی بعد از شیمیایی شدن مدتی 
برای درمان به هلند اعزام شده بود، وی 
به مالقات با ســربازهایی که در جنگ 
جهانی دوم حضور داشتند، اشاره می کند 

و می گویــد: »با این که زمان حضور ما 
در کشور هلند سال ها از جنگ جهانی 
دوم می گذشت، این سربازها که سنی از 
آن ها گذشته بود به یاد دوستان خود از 

ما عیادت کردند.«
 ایــن جانباز ادامــه می دهد: »ولی 
متأسفانه در کشــور ما هرچه از دوران 
جنــگ فاصله می گیریــم ارزش خون 
شــهدا، فرهنــگ ایثار و شــهادت روز 
بــه روز کــم  رنگ تر می شــود و بعضا 
شــاهد بی حرمتی هایی بــه جانبازان و 
خانواده هایشان هســتیم؛ الفاظی مثل 
سهمیه ای و مواردی مشابه که درد و رنج 

این افراد را مضاعف می کند.« 
علی اکبــر ســلطانی در پایــان در 
قالب درخواســتی از فرزندان این آب و 
خاک می گویــد: »از همه  فرزندان این 
سرزمین می خواهم با مطالعه خاطرات و 
وصیت نامه شهدا و شرکت در یادواره های 
شهدا یاد و راه شهدا را زنده نگه داشته 
وحرمــت خون شــهید را حفظ کنند، 

شــخصی با درس خواندن و دختری با 
حفظ حجاب خود می تواند ادامه دهنده 

راه شهدا باشند.«
مشکالت روزافزون، 

گریبانگیر جانبازان شیمیایی
بر اساس آمار ارائه شده از بنیاد شهید 
و امور ایثارگران مجموعا حدود 548 هزار 
و 499 جانباز در سراسر کشور داریم که 
از این تعداد 517 نفرجانباز شــیمیایی 
شــدید، 16 هزار و 486 نفر شیمیایی 
متوسط و 42 هزار و 935 نفر شیمیایی 

خفیف هستند.
 یکی از پزشــکان معالــج جانبازان 
شیمیایی در گفت و گو با گزارشگر کیهان 

می گوید: »در زمانی که در بیمارســتان 
می کردیــم)دوران جنگ  کار  لقمــان 
تحمیلی( خیلی از بیمارانی که به علت 
عوارض شــیمیایی مراجعه می کردند، 
بعــد از چند روز گله داشــتند که چرا 
بیمارســتان به ما رســیدگی نمی کند. 
چون عالئم گاز خردل بعد از گذشت 4 
یا 5 روز بســیار شدیدتر می شد و آن ها 
فکر می کردند به علت عدم رســیدگی 
در بیمارستان عوارضشان شدیدتر شده 

است.«
 وی در ادامــه می افزایــد: »برخی 
ناراحتی های شــیمیایی به صورت حاد 
از همان ابتدا آغاز شــده و بعد از چند 

روز خوب می شــد، اما بعد از گذشــت 
مدتــی دوباره عالئم بــه صورت مزمن 
آغــاز و ادامــه پیدا می کرد. دســته ای 
از جانبازان شــیمیایی هــم در همان 
زمان جنگ هیچ عالئمی نداشــتند، اما 
بعــد از مدتی عالئم خــود را به صورت 
ســرطان های مختلف نشان می دهد.«                                                                  
مشکالت عدیده ناشــی از مجروحیت 
گازهای شیمیایی خیلی زود گریبانگیر 
این جانبازان شده است. کسانی که بخش 
زیادی از عمر خود را با عوارض شیمیایی 

سپری می کنند.
 محمدی یک جانباز شــیمیایی در 
گفت و گو با گزارشگر کیهان ضمن اشاره 

به مشکالت روزافزون همرزمان شیمیایی 
خود می گوید: »کســانی کــه در اوایل 
جنگ به آلودگی شیمیایی دچار شدند و 
من می شناختم، االن همه شهید شده اند. 
چون مجروحیت شیمیایی آن ها زیاد بود. 
گازهای شیمیایی چند مدل بود. خردل، 
سیانور، اعصاب و عامل خون بود که به 

سرطان خون تبدیل می شد.« 
وی همچنین می افزاید: »اکثر کسانی 
که به این عوامل دچار شــدند، شهید 
شــدند. اما کســانی کــه از گاز خردل 
استنشــاق کردند، همچنان درگیر آن 
هستند. عوارض شــیمیایی گاز خردل 
درمان ندارد، فقط قابل کنترل اســت و 
در واقع درمان قطعی برای هیچ عارضه 
شیمیایی وجود ندارد. نحوه بروز عوارض 

آن هم در شرایط جوی مختلف متفاوت 
است. هوای سرد، هوای گرم، غبار آلود، 
عوارض جانبی مخصوص خود را دارد و ما 
درهر شرایط جوی یک مشکلی داریم.«
 از جانبــازی تــا شــهادت هیــچ 
فاصله ای نیست و به تعبیر حضرت امام 
زنده  شــهیدان  جانبازان  خمینی )ره(: 
انقالبند. جانباز همزاد شــهادت است. 
جانباز همان شــهیدی است که بقایای 
پیکرش در عالم خاک جا مانده است. چه 
بزرگوارند شهدای زنده انقالب. این نعمت 
الهی و این حیات بهشــتی بر جانبازان 
عزیز مبارک و جاودانه باد.                                         

یک روایت ایثارگرانه
چند ســال به عنــوان امدادگر در 
جبهه ها حضور داشــته و در خط مقدم 
به مجروحین رســیدگی کرده اســت. 
امینه وهاب زاده می گوید: »هم امدادگر 
بــودم و هم تک تیرانــداز، همه کار بلد 
بودم؛ ســال 1361 در عملیات والفجر 
یک و در منطقه فکه شــیمیایی شدم. 

در آن زمان 17 ســاله بودم و یک پسر 
کوچک داشتم.«  

از روایــت ایثارگرانــه و متفــاوت 
شــیمیایی شدنش در جبهه این چنین 
روایت می کند: »درعملیات والفجر1 در 
فکه چادر زده بودند برای رســیدگی به 
زخمی ها. من داشــتم پای یکی از این 
مجروحیــن را بخیه مــی زدم که دیدم 
بیرون همهمه و ســر و صدا شده است. 
رفتــم بیرون چادر دیدم فریاد می زنند: 
شیمیایی... شــیمیایی... . در آن زمان 
ما از لحاظ امکانــات در مضیقه بودیم. 
به خصوص بچه های ســپاه که امکانات 
چندانی نداشــتند. ماســک مخصوص 

شیمیایی هم کم بود.« 
می دهد:  ادامه  همچنین  وهاب زاده 
»چند وقت قبــل از این قضیه یکی از 
ارتشــی ها یک ماسک به من داده بود و 
گفته بود شما که همیشه توی خطی این 
ماسک نیازت می شود. ماسک را زدم. بعد 
دیدم یک جوانی را آوردند برای رسیدگی 
امدادی که حالش بد بود و وضعیت خوبی 
نداشت. ماسک هم نداشت، ماسکم را باز 

کردم و برای او گذاشتم.« 
وی در پایان می افزاید: »بعدا ظاهرا 
با او همان جا یک مصاحبه کرده بودند و 
گفته بود یک خانم امدادگر این جا جان 
مرا نجات داد. حاال ســال ها از موضوع 
گذشته و آن آقا شهید شده و نامه هایی 
را برای دخترش گذاشته است. دخترش 
که جریان ماسک را فهمیده بود توسط 
آن نامه ها و نشانه هایی که پدرش گفته 

بود آمد و من را پیدا کرد.«
جانبازان تنهــا در میدان های نبرد 
پیشتاز نبوده اند. امروز در تمام صحنه ها 
جانبــازان و ایثارگران عزیــز با قدرت 
به فعالیت مشــغولند و حتی در بعضی 
عرصه هــا از دیگران نیز گوی ســبقت 

ربوده اند.
 آنان در عرصه های فرهنگی، در مقابل 
شبیخون دشــمن صف های مستحکمی 
هستند و آثار عمیق و شگرفی در جامعه 
برجای نهاده اند. به جرأت می توان گفت 
که آثار فرهنگیـ  هنری جانبازان به نحوی 
باورنکردنی تحّول فرهنگی ایجاد می کند و 
به سادگی جان مخاطب را متأثر می سازد. 
آنان هم در جبهه ها درخشیدند و حماسه 

آفریدند و هم درعرصه هنر و فرهنگ.

❖

صورتجلســه  اســتناد  به 

مجمع عمومی عادی مورخ 

تصمیمــات   1396/6/9

ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن 

ملی  کد  به  اسکندری نژاد 

آقــای  و   4668761982

فرهاد میرزایی به کد ملی 

آقــای  و   0621815128

حسین کوثری به کد ملی 

0059945753 و آقــای 

جعفر طالبی شــاهگلی به 

 1376503298 ملی  کد 

اعضای هیئت  عنــوان  به 

مدت  برای  شرکت  مدیره 

دو سال انتخاب گردیدند. 

 آقــای شــهاب صادقــی

کــد  بــه  صحرایــی   ده 

و   4669827286 ملــی 

رشــیدی  امان اله  آقــای 

ده صحرایــی بــه کد ملی 

ترتیب  به   4669603256

به ســمت بازرس اصلی و 

برای  شــرکت  علی البدل 

مــدت یــک ســال مالی 

روزنامه  گردیدند.  انتخاب 

کثیراالنتشار کیهان جهت 

نشــر آگهی های شــرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت فنی مهندسی 

دژپاد لردگان 
شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 
 395211

و شناسه ملی 
10860470552

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

م الف 128

فراخوان ارزیابی صالحیت شرکت ها جهت نگهداری 
و تعمیر ساختمان و تاسیسات فراخوان شماره: ۹۷-۳۲-۱

شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایران در نظر 
دارد بنابــر آئین نامه اجرایی بند »الف« مــاده 26 قانون برگزاری 
مناقصات مصوبه شــماره 84217/ت 33772 ه  مورخ 85/7/16 
اقدام به شناسایی شــرکت های واجد شرایط جهت تهیه فهرست 

بلند مناقصه گران نماید.
1- شــرح مختصر موضوع فراخوان: ارزیابی صالحیت 
شــرکت ها به منظور نگهداری و تعمیر ســاختمان و تاسیسات و 

تهیه فهرست بلند
2- محل انجام کار: کارهای نگهداری و تعمیر ســاختمان و 
تاسیسات در نواحی مختلف شــرکت راه آهن ج.ا.ا. در کل کشور 

می باشد.
3- رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صاحیت:

شــرکت کنندگان در فراخوان می بایســت همزمان دارای گواهی 
صالحیت معتبر در رشته امور تاسیساتی و رشته تعمیر و نگهداری 

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

4- مهلــت و محل دریافت اســناد ارزیابی صاحیت: 
متقاضیان می توانند حداکثر تا ســاعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 
97/2/25 با در دســت داشــتن معرفی نامه کتبــی جهت دریافت 
اسناد ارزیابی به نشــانی: تهران- باالتر از میدان آرژانتین، ابتدای 
بلوار آفریقا، ســاختمان ادارات مرکزی راه آهــن، طبقه 14، اداره 
کل ساختمان و تاسیســات، اداره تدارکات مراجعه و با ارایه فیش 
پرداخت مبلغ 300/000 )ســیصد هزار( ریال به حســاب شماره 
4001064004005747 بــه نام تمرکز وجــوه راه آهن نزد بانک 
مرکزی ایران قابل پرداخت در کلیه شــعب بانک ملی ایران، اسناد 
ارزیابی صالحیت را دریافت نمایند. دریافت اسناد ارزیابی صالحیت 
بصورت   HTTP://IETS.MPORG.IR از طریق سایت

رایگان نیز امکانپذیر می باشد.
5- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا 

ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 97/3/19 به نشانی فوق.
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 6۱۰4 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸4۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان   021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

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

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

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

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1396/5/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای علی اله مرادی به شــماره ملی 5609939844 به 

سمت بازرس اصلی آقای ولی ال قاسمی به شماره ملی 

3992466701 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 

قــرار ذیل تعیین گردیدند. آقای علی صادقی دعوتی به 

شماره ملی 0059952717 آقای ناصر افشین به شماره 

ملی 0070257949 خانم سعیده اوالئی به شماره ملی 

 0064496473

آگهی تغییرات شرکت سامانه صنعت طاها 
سهامی خاص به شماره ثبت 399622 

و شناسه ملی 10320495120 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موسســه 

حسابرســی و خدمــات مالی آریا بهروش به شناســه ملی 

10100621378 بــه عنــوان بــازرس اصلی و موسســه 

حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان به شناسه ملی 

10103361485 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی منتهی به 1394/12/29 تصویب 

گردید - یحیی رمضانی به کد ملی 2141661341 و حمیرا 

حیــدری به کد ملی 21415006743 و روح اله رمضانی به 

شماره ملی 2143160720 به عنوان اعضای هیئت مدیره 

برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
سیم و کابل سمنان سهامی خاص

 به شماره ثبت ۵۵۸4۱ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۵۱۰

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


