
گزارش روز

»نانواکناری« عضو کمیســیون 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
انقالب  پیروزی  از  پس  مجلس: 
اسالمی دشمنان علیه کشورمان 
دادند که  را صورت  توطئه هایی 
تحریم های  شامل  توطئه ها  این 
بشری،  حقوق  مسائل  ظالمانه، 
جنگ  تروریســتی،  اقدامات 
روانی و غیره می شود و   می توان 
گفــت ما در همــه عرصه های 
توطئه آمیز دشمن را کنار زدیم.

»قربانــی« عضو کمیســیون 
بهداشت: وقتی به تربیت پزشکان 
مجرب در داخل توجه کردیم، به 
مرحله ای رســیدیم که امروز با 
کنیم  اعالم  می توانیم  شهامت 
که در حوزه سالمت دو درصد از 
علم دنیا را ایران تولید می کند.

کنار زدن دشــمن در همه عرصه ها، یک 
شعار نیست، بلکه کارنامه جمهوری اسالمی 
ایران پس از پیروزی انقالب اســالمی را به 
تصویر می کشد و بسی جای افتخار دارد که 
در کشاکش تحریم، فشــارها و توطئه ها به 
خودکفایی و توسعه های مختلف دست پیدا 

کردیم.
چندی پیش رهبر معظم انقالب در سخنان شان 
 اشاره داشتند که؛ ملت ایران در عرصه جنگ نظامی، 
سیاســی و امنیتی )مانند کارهایی که در این چند 
روز بود و کارهای مردمی نبود( دشمن را عقب زده 
است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم دشمن 
را بــه طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه حرکت 
کنونی در مســیر رونق تولید و پیشرفت اقتصادی، 
 افق روشــن آینده خــود را محقــق خواهد کرد.

)۲۸/ آبان/ ۱۳۹۸(

دلسوزان انقالب آن طور که باید به سرانجام نرسید 
و می توان گفت ما در همه عرصه های توطئه آمیز 

دشمن را کنار زدیم.«
نقش رهبری در جهش علمی ایران

کنار زدن توطئه های دشمن آغاز راهی بود برای 
توســعه در زمینه های مختلف که البته نقش رهبر 

فرزانه انقالب در آن بسیار پررنگ است.
پیش از انقالب نهاد متولی نخبگان نداشتیم، اما 
پس از انقالب خصوصا طی دو دهه اخیر رهبر معظم 
انقالب با حمایت از اقداماتی مانند تاسیس نهاد های 
متولی شناسایی و حمایت نخبگان و ایجاد ساختار ها 
و تشکیالت علمی نقش مهمی در گفتمان سازی و 

جریان سازی فضای علمی کشور ایفا کرده اند.
برگزاری ســاالنه بیش از ۱0 دیدار عمومی با 
نخبگان علمی و نشســت هفتگی مداوم با نخبگان 

آورده اســت از جمله پیوند ریه و مغز استخوان که 
ایران را یکی از محدود کشورهای فعال در این حوزه 

قرار داده که هزینه آن نیز قابل قبول است.
ناگفته نماند این موفقیت ها ســبب شــده که 
توریســم درمانی در ایران به خصوص در سال های 

اخیر رونق بگیرد.
حوزه داروســازی در مقایسه با دوران پیش از 
انقالب، شــاهد خیزشی بزرگ است. ایران فقط در 
حدود پنج درصد که آن نیز مربوط به بیماری های 
خاص یا صعب العالج اســت، دارو وارد می کند. در 
مقابــل، نیاز خود را تولید و مــازاد بر آن را صادر 

می کند.
شــبکه خبری المیادین لبنان در گزارشــی از 
پیشرفت علمی ایران، با »درخشان« توصیف کردن 
آن، اعالم کرد که نکته این پیشــرفت ها این است 

اســالمی حوزه پزشــکی را رصد کنیم، می بینیم 
حتی تا یک دهه پس از انقالب متخصصین و حتی 
پزشــکان حوزه شهرستان های ما همچنان از اتباع 
خارجی بودند، اما این در حالی اســت که وقتی به 
تربیت پزشــکان مجرب در داخل توجه کردیم به 
مرحله ای رســیدیم که امروز با شهامت می توانیم 
اعالم کنیم که در حوزه ســالمت دو درصد از علم 

دنیا را ایران تولید می کند.«
قربانی می افزاید: »امروز هیچ بیمار ایرانی برای 
درمان نیاز به خارج از کشــور رفتــن ندارد و این 
حاصل توجه به ارتقاء دانش پزشــکی است البته 
در حوزه های دیگر مثل علم و فناوری، سلول های 
بنیادی، ماهواره، صنایع دفاعی، فیزیک هسته ای به 

چنین پیشرفت های شایانی دست یافتیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان تاکید می کند: 
»اگر فضا را برای دانشــمندان جوان باز بگذاریم و 
به آنها میدان بدهیم، قطعا می توانیم از چالش های 
موجود گذر کنیم. امروز هم این تحریم ها می تواند 
برای ما یک فرصت باشــد و به ما بستگی د ارد که 

چگونه از این فرصت استفاده کنیم؟«
وی تصریــح می کنــد: »بدون شــک در همه 
عرصه ها نگاه داخلی باید وجود داشته باشد، چرا که 
دشمنان و بیگانگان هرگز ارتقا جمهوری اسالمی 
ایران را نمی خواهند و کشورهای توسعه یافته همواره 
به دنبال این هستند که وابستگی کشورهای در حال 

توسعه به خود را حفظ کنند.«
قربانی اضافه می کند: »جمهوری اسالمی ایران 
از ظرفیت های بسیار باالیی به لحاظ  منابع برخوردار 
اســت؛ از جمله منابع طبیعی مثل معادن و منابع 
انســانی و همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی. بنابراین 
باید به جوانان و مدیــران ما واژه »می توانیم« القا 
شود تا در فضای آزمون و خطا به پیشرفت برسند. 

همان طور که مرحوم طهرانی مقدم می فرمودند ما 
در صنایع موشــکی آن قدر به آزمون و خطا دست 

زدیم تا به این مرحله رسیدیم.«
پیشرفت علمی و کنار زدن دشمن 

به روایت آمار
آمارها به خوبی نشــان می دهد که جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه های مختلف چگونه دشمن را 
دور زده و خالف جهت امیال آنان حرکت کرده است.
پیش از انقالب 40 درصد دانشجویان ایرانی در 
خارج از کشــور تحصیل می کردند، اما در سال ۹7 
فقط ۱ درصد آنان برای تحصیل به خارج از کشور 
می رونــد، بنابراین میزان مهاجرت تحصیلی ۱/40 
شده اســت. ایران طبق گزارش مشترک سازمان 
ملل و OECD، از نظر شاخص نسبت تعداد مهاجران 
تحصیل کرده به کل تحصیلکردگان داخل کشور، در 

گروه کمتر از ۲ درصد قرار دارد.
پیش از انقالب، ایران هیچ دانشمند برتر جهانی 
نداشته اســت، اما در ۱۳۹5 )۲0۱6( طبق اعالم 
پایگاه معتبر بین المللی وب آو ساینس، ایران دارای 
۲0۸ دانشــمند برتر است که در میان یک درصد 
دانشــمندان برتر دنیا قرار دارنــد. این رتبه بندی 
براساس تعداد مســتندات علمی در پژوهش های 
محققان دنیا در ۱0 سال اخیر در ۲۲ رشته موضوعی 
انجام می شود. این در حالی است که اساتید حوزه 
و علوم اسالمی را در ردیف دانشمندان بین المللی 

محاسبه نمی کنند.
براساس پایگاه استنادی اسکوپوس )بزرگ ترین 
پایگاه اطالعاتی »چکیده« و »اســتنادی« جهان 
اســت( نشــان می دهد تعداد مدارک نمایه شده، 
۳07۱ مدرک قبــل از انقالب و ۳۹7۲۱۲ مدرک 
بعد از انقالب اســالمی است؛ بنابراین رتبه علمی 
منطقه ای و جهانی کشــورمان برحسب مقاالت و 

صفحه ۵
چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
۷ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۴۶

مدارک علمی رشد ۱۲۹ برابری داشته است.
کســب رتبــه اول منطقه و شــانزدهم جهان 
توســط ایران در ســال ۲0۱۸ که این رشد عمدتا 
در دو دهه اخیر رخ داده است. در نظام رتبه بندی 
سایماگو براساس پایگاه استنادی اسکوپوس، ایران 
در سال ۱۹۹6 در 5۲ جهانی و رتبه 5 منطقه قرار 

داشته است.
درصد سهم ایران در تولید مقاالت علمی دنیا 
نسبت به قبل از انقالب اسالمی 656 برابر شده است. 
این سهم قبل از انقالب اسالمی ۳هزارم درصد بوده 
است که در ۲0۱7 مطابق نظر ISI )پایگاه سیویلیکا 
بــه عنــوان بزرگ ترین ناشــر الکترونیک مقاالت 
کنفرانس ها و ژورنال های علمی کشــور ایران( به 
۱/۹5 درصــد و مطابق نظر اســکوپوس به ۱/۹7 
رسیده است. تعداد مقاالت چاپ شده ایران از ابتدای 
انقالب تا سال ۲0۱6 برحسب گزارش ISI  ، 6۹ برابر 

و برحسب گزارش اسکوپوس 75 برابر شده است.
رتبه بندی جهانی دانشگاه ها

رتبه ایران از نظر تعداد دانشــگاه های برتر در 
نظام رتبه بندی تایمز در دنیا از رتبه ۳۲ در ســال 
۲0۱۲ به رتبه ۱7 در سال ۲0۱7 ارتقا یافته است.

علمی نداشته است.
ساختار های تولید فناوری

بدون شک شرکت های دانش بنیان مولود انقالب 
اســت و قبل از انقالب هیچ گونه ساختاری در این 

حوزه وجود نداشت.
مراکز علم و فناوری و مراکز حمایت از نخبگان 
مولــود انقالب اســت و قبل از انقــالب هیچ گونه 

ساختاری در این حوزه وجود نداشت.
پارک های رشد علم و فناوری مولود انقالب است 
و قبل از انقالب هیچ پارک رشد و علم و فناوری در 

کشور وجود نداشت.
قبل از انقالب به غیر از برخی صنایع دستی و 
سنتی هیچ فناوری بومی در کشور وجود نداشت و 
تکنسین های ما تنها نقش اپراتور تجهیزات خارجی 
را ایفا می کردند در حالی که تمامی پیشرفت های 

فناوری بومی مربوط به بعد از انقالب است.
پس از انقالب اســالمی شــاهد دستاورد های 
متعدد علمی و فناوری در علوم و رشته هایی مانند 
نانو، بیوتکنولوژی، موشکی، سلول های  هسته ای، 
بنیادیــن، هوافضا، دارو های نوترکیب و پزشــکی 
بوده ایم که ثابت کرد در صورت اتکا به ظرفیت های 
داخلی و مدیریت مناسب آنها، دسترسی به قله های 
علم و فناوری امکان پذیر است، از جمله تولید علم 
در حوزه علوم پزشــکی به 75 برابر زمان طاغوت 
رسیده است. )اســکوپوس( این پیشرفت در علم 
پزشکی موجب شده است، امید به زندگی که قبل 
از انقالب در ایران 54 ســال بوده، در سال ۲0۱7 
به 76 ســال رســیده که از این حیث رتبه هفتم 

جهان را دارا است.
کــه البته نا گفتــه نماند تمامی ایــن آمار و 
پیشرفت ها در شــرایط تحریمی 40 ساله صورت 

گرفته اند.

عرصه های توطئه آمیز دشمن
پیش از آن که به مقوله توســعه در زمینه های 
مختلــف بپردازیم، باید یک قدم بــه قبل تر از آن 
بازگردیم، دقیقا جایی که دشمن تالش کرد تا راه 
توسعه را با فتنه ها و توطئه های مختلف ببندد در 
اصل می توان این گونه گفت که ما در همه عرصه ها، 

توطئه دشمنان را خنثی کردیم.
 در همیــن رابطه ولــی اهلل نانواکناری نماینده 
مردم بابلسر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با 
گزارشــگر کیهان می گوید: »دنیــا می داند پس از 
پیروزی انقالب اسالمی دشمنان ما چه در شرق و 
چه در غرب، تالش کردند تا انواع توطئه ها را نسبت 

به انقالب روا دارند.«
وی ادامه می دهــد: »در زمان حیات حضرت 
امام)ره( آن قدر توطئه کردند تا جنگ برپا شد، اما 
در نهایت ما پیروز شــدیم و پس از آن نیز به یمن 
وجود مقام معظم رهبری توانستیم همه توطئه ها 

را خنثی کنیم.«
نانواکناری با برشمردن توطئه هایی که پس از 
پیروزی انقالب اســالمی دشمنان علیه کشورمان 
صورت دادند، اظهار می دارد: »این توطئه ها شامل 
تحریم های ظالمانه، مسائل حقوق بشری، اقدامات 

تروریستی، جنگ روانی و غیره می شود.« 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریــح می کند: »ناگفتــه نماند حضور 
گروه های تروریســتی در منطقه به این منظور بود 
تا با ســیطره بر عراق و ســوریه بتوانند نفوذی در 
ایران داشته باشــند که الحمدهلل این توطئه آنان 

نیز خنثی شد.«
وی اضافه می کند: »پشت برجام نیز توطئه ای 
خوابیده بود که با هوشمندی مقام معظم رهبری و 

درخشش دانش جوانان انقالبی در سایه خود باوری
هدیه آقاپور

تعداد دانشــگاه های برتر ایران در دنیا براساس 
نظام رتبه بندی تایمز از صفر دانشگاه در قبل انقالب 
به ۱۸ دانشــگاه در سال ۲0۱۸ رشد داشته است. 
آمار های دیگری نیز در نظام رتبه بندی الیدن )۱۸ 
دانشگاه ایران در رتبه بندی برترین دانشگا ه های دنیا 
در سال ۲0۱۸( و نظام رتبه بندی کیواس )5 دانشگاه 

در دنیا در سال ۲0۱7( وجود دارد.
۹۸ درصد از تولید علم دانشــگاه تهران مربوط 
به دوره بعد از انقالب اسالمی است و تنها  ۲درصد 
آن مربــوط به دوران قبل از انقالب اســت. همین 
رقم برای دانشگاه صنعتی شریف ۹۹ درصد است 
و تنها ۱ درصد از تولید علم این دانشگاه مربوط به 
دوران قبل از انقالب است. همین رقم برای دانشگاه 
شیراز حدود ۹5 درصد است؛ که در واقع می توان 
گفت: دانشگاه ها قبل از انقالب صرفا ارائه و انتقال 
محفوظــات و ترجمه بوده و هیچ تولید و خروجی 

جدو    ل

از اعمال حج 6- ســال آذری هــا- یکی از 
استان های کشورمان که در سال جاری خسارت 
زیادی از جاری شدن سیل بر زندگی مردم آن 
وارد شد- بندری کوچک در استان هرمزگان 
7- کشوری کوچک در شرق آسیا- از شرکای 
مهــم تجاری ایران در منطقــه خلیج فارس 
8- یکی از اشــکال هندسی- شاعر مشهور 
شیرازی و خالق منظومه شمع و پروانه- مرطوب 
9- کارگردان فیلم خانه پدری- تظاهر به چیزی 
کردن که وجود ندارد- ضمیر اول شخص جمع 
10- نویسنده معروف آلمانی که مخالف جنگ 
جهانی بود- این یکــی را می گیرند تا برای 
رسیدن به مقصد سردرگم نشوند- پولی که برای 
جبران خسارت پرداخت می گردد 11- واحد پول 
ســرزمین آفتاب- شاهی که جانشین یزگرد 
اول شد- هفته نامه معروف اقتصادی خاورمیانه 
12- از قهرمانان شاهنامه که از آتش گذشت- 
فدراسیون بین المللی دوومیدانی- نردبانی که 
با طناب درست می کنند 13- از پهلوانان تاریخ 
ایران- نوعی کشــتی- اثری از ژان پل سارتر 
14- درخت زبان گنجشک- یکی از همسران 
نوح علیه الســالم- مشهد آن در حومه شهر 
کاشان است 15- خبرگزاری رسمی جمهوری 
اســالمی ایران- اثری که زاده خیال و جهان 

آرمانی سعدی است- شکوه و جالل.

افقی:
۱- این وزیر دانشمند سلسله سامانی با همت و پشتکار 
خود تاریخ طبری را به فارسی برگرداند- دستگاهی 
در موســیقی ۲- به همــراه گل هم می آید- یکی از 
عوامل مهم در توســعه اقتصادی کشــور ۳- دست 
شکسته بر گردن می شود- از شهرهای معروف کشور 
ســوئیس- حرف دهن کجی 4- شــهری در استان 
فارس- شــهری در استان اردبیل- نوعی میمون دم 
کوتاه 5- تکرار یک حرف- کشوری در آفریقا- یکی 
از سایت های اینترنتی- خط پیاده روی 6- اتم باردار- 
جالد استالین- از وســایل نقلیه قدیمی ها 7- یکی 
از چهره های حماســی مردم یونان باســتان- فریاد 
شادی و تشویق دسته جمعی- نوعی حکم ۸- پیامبر 
صابر- بیماری ناسازگاری ژن ها- خدای درویشان ۹- از 
حروف الفبای انگلیسی- شهری در استان تهران- نام 
خداوند در زبان انگلیسی ۱0- از شهرهای توریستی 
کشور ترکیه- درگذشــتگان ۱۱- طفل تازه به دنیا 
آمده- نقاش مشــهور فرانسوی- اثری از اسکار وایلد 
۱۲- دریایی که ایران را به اقیانوس هند می رساند- 
اولی صبح اســت و دومی مادر ورزش ها- نوعی گل 
۱۳- ســریع و شتابان- روییدن و سبز شدن- نفس 
ســرکش ۱4- سلول جنسی- جامعه بدون آن رنگ 
آرامش را نخواهد دید- با تاب خود روزآفرین می گردد 

۱5- بزرگترین دریاچه آمریکای جنوبی- صداپیشه.

عمودی:
1- رهاوردی نامیمون از صنعتی شدن جهان 
برای انســان معاصر 2- اثری جذاب از آنوره 
دوبالزاک نویســنده پرکار فرانســوی- زن 
انگلیسی 3- عادت زن باردار- کشتی جنگی- 
درسی که امام حسین)ع( در کربال به بشریت 
آموخت 4- شیشه آزمایشگاهی- جزیره ای در 
دریاچه ارومیه- پیش درآمد آشغال 5- شهری 
در فرانسه- نام جدید شهر بارفروش- جوانمرد- 

شماره 11562

علمی نشان از اهتمام رهبری به پیشرفت علمی دارد.
توسعه حیرت انگیز ایران در علوم پزشکی

فشــارها و تحریم ها علمی و پزشکی هیچ گاه 
نتوانست در طول چهل سال گذشته بر رشد علمی 
کشورمان تأثیر منفی بگذارد. در حال حاضرمراکزی 
در داخل کشــورمان داریم که در حوزه هایی مثل 
نانو و سلول های بنیادین و هوافضا با مراکز اروپایی 

رقابت می کنند.
 آمار علمی ایران هراس دشمنانش را برانگیخته 
اســت، چرا که تعداد دانشگاه های ایران به دو هزار 
و پانصد عدد رســیده و ســرعت رشد علمی ایران 
شــانزدهم در دنیــا و اول در منطقه بوده و نهضت 

علمی در ایران در نوع خود بی نظیر است.
در حوزه پزشــکی، ایران حتی در حوزه پیوند 
اعضای انسان نیز پیشرفت های چشمگیری به دست 

که در سایه تحریم چهل ساله به دست آمده است.
به گزارش این شبکه خبری دستاوردهای پزشکی 
و علمی ایران در سال های اخیر درخشان است. در 
تحقیقات علمی ایران از جمله کشورهای صدرنشین 
فهرست است حتی باالتر از برخی کشورهای غربی. 
در حوزه پزشکی نیز به دستاوردهای مهمی رسیده 

که علم شبیه سازی یکی از این آنهاست.
محمدحســین قربانی نماینده مردم آستانه و 
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان در گفت وگو 
با گزارشــگر کیهان می گوید: »یکــی از افتخارات 
جمهوری اسالمی با توجه به تاکیدات حضرت امام 
و مقام معظم رهبری تکیه بر توان داخلی اســت؛ 
بنابراین اگر بر این باور اســتوار باشیم، در تمامی 

زمینه ها رشد و توسعه خواهیم داشت.«
وی ادامه می دهد: »اگر پس از پیروزی انقالب 

رویارویی با دشمنان به روایت 40 سال پیشرفت و آبادانی- بخش نخست

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
۱۳۹6/5/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هادی محمدخانی 
با شــماره ملی 007۸۹4۲۲5۱ به نمایندگی از شــرکت 
بهداشت کودک با شناســنامه ملی ۱0۱0۱۱۸7۳۳6 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرهوشــنگ خلیلی اقدم با 
شماره ملی 00670۳6۸4۸ به نمایندگی از شرکت آرمان 
بهداشت ایرانیان با شناسه ملی ۱0۱0۲7۱0۸۲۳ به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی مستقیمی با شماره 
ملی ۲۲۹5۹۲۹407 به نمایندگی از شرکت آینده سازان 
نیک فرجام با شناســنامه ملی ۱0۳۲07۳۲4۹۲ به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. محمدرضا طاعتی به شماره ملی ۲5۹5۸۲۱۱۸0 
به سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک به شماره ملی 
۲64۹565۸45 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار بازار 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۱۳0 

و شناسه ملی ۱۴00۴۵۲۸0۴۱

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

 ۶۱0۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ 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 ۶۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱0۶۷۱۳۵۹۵00۹ )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 ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

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.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 
تصمیمــات   ۱۳۹6/۲/۲7
ذیل اتخاذ شــد: مؤسسه 
بنیاد تعاون ناجا به شماره 
 ۱0۱00477۸65 ملــی 
هابل  آقــای  نمایندگــی 
درویشی به شــماره ملی 
۱6۲۱7۳۸۳45 و شرکت 
شــماره  به  پــاس  ناجی 
 ۱00۲55۳۳۹7 ملــی 
آقــای  نمایندگــی  بــه 
ناصــر یزدآبــادی ورنــو 
ســفادرانی به شماره ملی 
0050۸74۹۹۳ و مؤسسه 
خدمات تأمین اقالم مصرفی 
شــماره  به  ناجا  کارکنان 
به  ملی ۱0۱004۸07۲۸ 
نمایندگی آقای سیدبهروز 
رضا توفیقی به شماره ملی 
۱۲۸554477۳ و شرکت 
شــماره  به  قوامین  بانک 
 ۱0۱00۳۳6۱۲0 ملــی 
ابوالفضل  آقای  نمایندگی 
علی آتشــی بــه شــماره 
و   00۳7007۸۹0 ملــی 
تعاون  صندوق  مؤسســه 
بــه  ســرمایه گذاری  و 
نمایندگی به شــماره ملی 
آقــای   ۱0۱005544۸0
شــماره  به  خاوئی  وحید 
ملــی 007۱0۸0۲5۲ به 
سمت اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

عمران و مسکن 
سازه پایدار قرن 
شرکت سهامی 
خاص به شماره 

ثبت ۸۳۹۵0 
و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱۲۸۵۴۵۷

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت 
آرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴0۱۲۱۸ 

و شناسه ملی ۱0۳۲0۵۲0۴۸۹ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

۱۳۹5/7/۲5 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محمدرضا 

نوروزی به شــماره ملی 0075۳4574۹ با پرداخت مبلغ 

۱0000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار 

گرفت. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ ۱60000000 

ریــال به مبلغ ۱600۱0000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید. لیست 

شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه: جالل جوادی مقدم 

بــه شــماره ملــی 006۹۳7۹7۳4 دارای ۱0000 ریال 

سهم الشرکه مسعود مدنی به شماره ملی 006۹74۳۳6۳ 

دارای ۱5۹۹۹0000 ریال سهم الشرکه محمدرضا نوروزی 

بــه شــماره ملــی 0075۳4574۹ دارای ۱0000 ریال 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت صرافی شــامل 

خرید و فروش نقدی ارز، مســکوک طالی ضرب شــده توسط بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های 

ارزی از طریق بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی مجاز داخلی 

و ارایــه خدمات ارزی برون مرزی از طریــق کارگزاران در چارچوب 

قوانین و مقررات ارزی می باشد. به موجب مجور شماره ۹7/۳7۹7۲۸ 

مورخ ۱۳۹7/۱0/۲5 بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران تاسیس 

گردیــد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی: 

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جمالزاده، 

خیابان آزادی، خیابان توحید، پالک ۳7، ورودی شــمالی، طبقه اول، 

واحد ۱0 کدپستی ۱4۱۹۹۱۳466 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

است از مبلغ 40000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 

از شــرکا آقای محمد افتخاری به شماره ملی 007۳6۸۱۲۹6 دارنده 

۸000000000 ریال سهم الشــرکه خانم ریحانه رمضانی به شــماره 

ملی ۱۱50۱54۱60 دارنده ۳۲000000000 ریال سهم الشرکه اعضا 

هیئت مدیره آقای محمد افتخاری به شــماره ملی 007۳6۸۱۲۹6 و 

به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره 

به مدت نامحدود خانم ریحانه رمضانی به شماره ملی ۱۱50۱54۱60 

و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت 

مدیره با مهر صرافی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر صرافی معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

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

تأسیس شرکت تضامنی صرافی محمد افتخاری و رمضانی و شرکاء
 در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ به شماره ثبت ۵۳۷0۹۹ به شناسه ملی ۱۴00۸۱۱۵۸۹۱ 


