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صفحه ۵
پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ 
۷ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۶۳

در بخش پیشــین این گزارش، به بررســی 
اولویت های وزارت ارتباطات در حوزه صنعت مهم و 
راهبردی هوافضا پرداختیم. چنان که ذکر شد، توقف 
فعالیت های علمی کشور در این حوزه توسط دولت 
سابق، خسارت های سنگینی را متوجه کشور کرده 
است، لذا یکی از فوری ترین مأموریت های وزارت 
ارتباطــات و مجموعه دولت جدید، تغییر رویکرد 
ســابق و احیای مجدد این صنعت قدرت آفرین و 
حیاتی در فوری ترین زمان ممکن است. اهمیت نقش 
وزارت ارتباطات در این حوزه اما وقتی برجسته تر 
می شود که بدانیم سازمان فضایی ایران که در دولت 
اسبق، مســتقیماً زیر نظر ریاست جمهوری اداره 
می شد، زمستان93 و در دوره وزارت محمود واعظی، 
 به وزارت ارتباطات بازگشــته است. عالوه  بر این، 
حسن روحانی که مطابق قانون باید خود به عنوان 
رئیس، در جلسات شــورای عالی فضایی شرکت 
 می کرد، در همان ایام، طی حکمی برای سورنا ستاری،
معاون علمی ریاســت جمهوری، مسئولیت اداره 
 جلسات شــورای عالی فضایی کشــور را به وی

 واگذار کرد. 
برآینــد تحلیــل ناظران از ایــن تصمیمات در آن 
مقطع، تخفیف صنعت هوافضا در نظر دولت بود، امری 
که پر بیراه هم نبود. براین اســاس، تغییر نگاه به حوزه 
هوافضــا، اراده ای باالتر از وزارت ارتباطات و توجه ویژه 
رئیس جمهور کنونی به این حوزه را نیز می طلبد. صنعت 
مهم و راهبردی هوافضا اما تنها یکی از حوزه های وظایف 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است. عرصه ارتباطات 
و مســائل پیرامونی آن، دیگر حوزه مهمی است که اگر 
اهمیتی بیش از مسئله صنعت فضایی نداشته باشد، کمتر 
هم نیست. ارتباط امن، آسان و همیشگی، اکنون در زمره 
نیازهای روزمره بشر جدید قرار گرفته است. حوزه نت و 
فضای مجازی، در حال دگرگون کردن روندهای حاکم 
بر سیاست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و همه چیز است. در 
این شرایط، وزارت ارتباطات به عنوان مرتبط ترین دستگاه 
اجرایی کشــور با این حوزه، وظایف سنگین و مهمی را 
بر عهده  دارد که غفلت از آن، می تواند خسارات مهمی 

در پی داشته باشد.
دو دهه در انتظار راه اندازی!

به صورت مشخص، بحث عملیاتی شدن شبکه ملی 
اطالعات و تأخیر چندین ســاله در اجرای آن، مهم ترین 
وظیفه بر زمین مانده در این حوزه به شــمار می رود. به 
گزارش ایســنا، اواخر ســال 1384 بود که بحث شبکه 
ملی اینترنت در کشور باهدف کاهش وابستگی به شبکه 
جهانی اینترنت مطرح و همان ســال هیات دولت مقرر 
کرد که شبکه ملی طی سه سال به بهره برداری برسد و 
طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود. سال بعد از آن نهاد 
مسئول در این زمینه مرکز تحقیقات مخابرات تعیین شد 
و سال ها بعد هیات دولت برنامه های عملیاتی راه اندازی و 
بهره برداری اینترنت ملی را تصویب کرد. با توجه  به الزامات 
سند چشم انداز بیست ساله در سال 1389 موضوع شبکه 
ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطالعات به صورت 
جدی تر مطرح شد، به طوری که کلیات موضوع در ماده46 
برنامه پنجم توســعه مطرح و تصویب شد، متأسفانه اما 
هنوز خبری از عملیاتی شدن شبکه ملی اطالعات نیست!

منظور از شبکه ملی اطالعات اما چیست و هدف از 
تالش برای راه اندازی آن کدام است؟ طبق تعریف مصوب 
در تبصره 2 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی »شبکه ملی اطالعات کشور، 
شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت )IP( به همراه سوئیچ ها 
و مســیریاب ها و مراکــز داده ای اســت، به صورتی که 
درخواست های دسترسی داخلی و اخذ اطالعاتی که در 

کارهای بر زمین مانده در وزارت ارتباطات 
و مأموریت های پیش رو

شبکه ملی اطالعات 
مأموریتی مهم 
و مغفول مانده 

بخش دوم

یک کارشناس سواد رسانه: شبکه 
ملی ارتباطات شامل گستره وسیعی 
از کارکردهــای تعاملی، خدمات 
متناسب با کاربر و پایگاه های داده 
چندرسانه ای بود که به طریقه ای 
خنثی نســبت به فنــاوری به هم 
متصل شده، به طوری که ترجیحی 
برای هیچ صنعتی نسبت به دیگری 

ایجاد نکند.

یک کارشــناس امور رســانه: گروهی از مدیران اجرایی کشور با طرح 
موضوعات واهی مانند افزایش ســرعت اینترنت مــردم را دچار خطای 
راهبردی کردند. آنها این تلقی را برای مردم به وجود آوردند که افزایش 
سرعت اینترنت به معنای توسعه شــبکه ملی اطالعات است! این رفتار 

صرفاً توسعه پهنای باند بود.

مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طریق 
خارج کشــور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های 
اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.« 

شبکه ملی اطالعات در دیگر کشورها
معصومه نصیری کارشــناس سواد رسانه ای درباره 
زیرساخت ملی ارتباطات توضیح می  دهد: »اساساً عنوان 
زیرســاخت ملی اطالعات را اولین بار ال گور- ســناتور 
آمریکایی- مطرح کرد که هدف آن در الیحه »تضمین 
استمرار رهبری ایاالت متحده در پردازش باکیفیت باال« 
عنوان شد و در ذیل آن، از ایجاد امکانی سخن به میان 

❖
آمده بود که چیزی بیش از صرف ادوات فیزیکی )بیش 
از دوربین ها، اســکنرها، کیبردها، تلفن ها، ماشین های 
فکس، رایانه ها، سوئیچ ها، دیسک های فشرده، نوارهای 
دیداری و شنیداری، کابل، سیم، ماهواره ها، خطوط انتقال 
فیبر نوری، شبکه های ماکروویو، سوئیچ ها، تلویزیون ها 
و پرینترها( باشد و گستره انتقال، نگهداری، پردازش و 
نمایش صدا، داده ها و تصاویر به کار می رود. این شبکه 
شامل گستره وســیعی از کارکردهای تعاملی، خدمات 
متناســب با کاربر و پایگاه های داده چندرســانه ای بود 
که به طریقه ای خنثی نســبت به فناوری به هم متصل 
شده، به طوری که ترجیحی برای هیچ صنعتی نسبت به 

دیگری ایجاد نکند.«
این کارشناس حوزه رسانه در ادامه می افزاید: » بعد 
از آن بسیاری از کشورهای دیگر نیز در این راستا یعنی 

داشــتن شــبکه ملی اطالعات گام برداشتند که نمونه 
بعدی آن کره جنوبی است که رتبه اول سرعت اینترنت 
جهان را در اختیار دارد. این کشور در دهه 1990 پروژه 
شبکه ملی پرسرعت را اجرا کرد و 80 درصد پهنای باند 
این کشــور داخلی است. یعنی شبکه  ای دارد که بی  نیاز 
از ارتباطات خارجی، 80 درصد ارتباطاتش، داخل خود 
کشور به گردش در می آید. چین و انگلستان نیز در این 
زمینه طرحی مشابه کره جنوبی را اجرایی کردند. کشور 

هند نوعی از شبکه ملی اطالعات را با نام شبکه ملی دانش 
داراســت. نام گذاری شبکه ملی دانش هند از آن جهت 
است که جمع  آوری اطالعات منتج به دانش می شود. در 
کشور برزیل شبکه ای با عنوان شبکه سالمت وجود دارد.«
روســیه، آلمان، ژاپــن، چیــن و... از جمله دیگر 
کشورهای دارای شبکه ملی اطالعات محسوب می شوند. 
دومینوی رســوایی های جاسوسی ســایبری آمریکا از 
متحدان خود طی سال های گذشته و مسائلی که پس از 
افشاگری های ادوارد اسنودن، در معرض دید عامه مردم 
و تحلیلگران سیاســی قرار گرفت، کشورهای مختلف 
را به ســمت ایجاد شــبکه اطالعات ملی مستقل سوق 
داد. بهمن ماه 92 خبرگــزاری رویترز در همین زمینه 
می نویســد به دنبال افشای جاسوســی NSA   )آژانس 
امنیت ملی ایاالت متحده ( از آلمان و ســایر کشورهای 
جهان، آنگال مرکل، خواســتار سازوکارهای محافظت از 
اطالعات در اروپا شــده است. به گزارش رویترز، مرکل 

در دیدار خود با رئیس جمهور فرانســه پیشنهاد ساخت 
شبکه ارتباطی اختصاصی اروپایی را برای جلوگیری از 
جاسوســی آمریکا مورد بحث قرار  داده و گفته است با 
ایجاد این شبکه ایمیل ها و سایر اطالعات اروپا از مسیر 

آمریکا عبور نخواهد کرد! 
مدیران وزارت ارتباطات طی ســال های گذشته اما 
بــه هر چیزی اهمیت داده اند، جز محافظت از داده های 

کاربران ایرانی. 

وزارتی که به شبکه ملی اطالعات 
اعتقاد نداشت

علیرضا آل داوود کارشــناس امور رســانه می گوید: 
»گروهــی از مدیران اجرایی کشــور با طرح موضوعات 
واهــی مانند افزایش ســرعت اینترنت مــردم را دچار 
خطــای راهبردی کردند. آنها ایــن تلقی را برای مردم 
به وجود آوردند که افزایش ســرعت اینترنت به معنای 
توسعه شبکه ملی اطالعات است! این رفتار صرفاً توسعه 

پهنای باند بود.« 
غالمرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
اما در همین زمینه به گزارشــگر کیهان می گوید: »طی 
جلسه ای که با آقای آذری جهری وزیر سابق ارتباطات 
داشتیم، متوجه شدیم که ایشان اعتقادی به این مسئله 
ندارد!« وزارت ارتباطات طی سال های گذشته به صورتی 
مشخص از عملیاتی کردن شبکه ملی اطالعات شانه خالی 
کرده است ولی درعین حال، مدعی پیشرفت 80 درصدی 
آن بوده است! واقعیت اما این است که مسئولین امر اساساً 
اعتقادی به شبکه ملی اطالعات نداشتند تا بخواهند برای 
اجرایی شدن آن تالشی صورت دهند.   این در حالی است 
که حاکمیت در فضای مجازی و امنیت داشتن داده های 

کاربران هر کشــور در این فضا، اکنون یکی از ابعاد مهم 
جنگ های هیبریدی و چندبعدی در دنیای جدید است. 
دیدگاهی که راس استکبار و کشور آمریکا را حل المسائل 
مشکالت کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
حتی آب خوردن مردم می داند اما طبعاً خطری از این جهت 
احساس نمی کند تا بخواهد به سمت عملیاتی کردن شبکه 
ملــی اطالعات به عنوان پادزهر ایــن جنگ برود. در این 
زمینه، مراجعه به دیدگاه های رهبر معظم انقالب و مرور 
نگاه ایشــان به مسئله اینترنت و فضای مجازی، می تواند 

بسیار قابل تأمل و راهگشا باشد. 
نگاه رهبر انقالب به فضای مجازی

ایشــان در آذرماه ســال 1381 خطاب به اعضای 
شورای  عالی انقالب فرهنگی می فرمایند: »اینترنت یکی از 
نعم بزرگ الهی است، اما درعین حال یک نقمت بزرگ هم 
هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک... اینترنت االن 
مثل یک جریان افسارگسیخته است... این مثل آن است 
که کســی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قالده اش 
کو؟ بگویند سفارش کرده ایم آهنگر قالده را بسازد!« این 
اظهارنظر  در زمینه اینترنت در سال 1381، نشان دهنده 
وجود یک نگاه منطقی، عقالنی و عمیق به مسئله فضای 

مجازی در نزدیک به 20 سال پیش  از این است. 

نگاهی با رصد توأمان ابعاد فرصت و تهدید این فضای 
 مهم و جدید. مسئله مهم اما این است که رهبر معظم انقالب
به عنوان یکــی از مطالبه گران اصلی راه اندازی شــبکه 
ملــی اطالعات، فرصت هــای فضای مجازی را بســیار 
 بیــش از تهدیدهــای آن می دانند. معظم لــه در تاریخ 
11 اردیبهشت ماه سال 1384 و در جریان در دیدار جمعی 
از روحانیون استان کرمان در همین زمینه می فرمایند: 
»امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار متنوع 
وجود دارد و حرف، آسان به همه جای دنیا می رسد. میدان 
افکار مردم و مؤمنین، عرصه کارزار تفکرات گوناگون است. 
امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار 
داریم. این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیست؛ به 
سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز 
ماست- از مهمات تفکر اسالمی و انبارهای معارف الهی و 
اسالمی- بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعاً بُرد با ماست؛ 
لیکن مسئله این است که ما باید این کار را بکنیم.« در 
واقع، ایشــان در سال 1384، درست زمانی که همزمان 
با حاکمیت دولت اصالحات، بیشــترین و سنگین ترین 
هجمه هــا علیه مبانی دینی جامعــه در جریان بود و از 
طرفی، جمهوری اســالمی نیز محتوای قابل  توجهی در 
فضای اینترنت تولید نکرده بود، برخورد انفعالی با مسئله 
فضای مجازی نداشته، تاکید می کنند: »این کارزار فکری 
به  هیچ  وجه به زیان ما نیســت؛ به سود ماست. اگر وارد 
این میدان بشــویم و آنچه را که نیاز ماست- از مهمات 
تفکر اسالمی و انبارهای معارف الهی و اسالمی- بیرون 
بکشــیم و صرف کنیم، قطعاً بُرد با ماست؛ لیکن مسئله 

این است که ما باید این کار را بکنیم.«
 بر این  اســاس، ایجاد شبکه ملی اطالعات نیز یک 
اقدام انفعالی و چنان که برخی مغرضان می گویند، با هدف 
قطع دسترســی به مخاطبان عظیم موجود در این فضا 
نیست، بلکه یک اقدام عقالنی و برای حفاظت از امنیت و 
منافع کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و... است. رهبر معظم انقالب اسفندماه سال 1390 طی 
حکمی، سیاستگذاری و مدیریت کالن این عرصه را به 

یک شورای تخصصی و فراقوه ای سپردند. 
امری که در نظر کارشناسان فضای مجازی، به مثابه 
انقالبــی در حوزه فضای مجازی کشــور بود. اظهارنظر 
امام جمعــه موقت تهران، تنها به فاصله دو روز از صدور 
 حکم تشــکیل شــورای  عالی فضای مجازی توســط 
رهبــر انقالب اما بهتر از هر اســتداللی، اهمیت فضای 
مجازی را در نظر رهبر انقالب نشــان داد. دو روز پس 
از ابــالغ حکم، آیت اهلل جنتی در خطبه های نمازجمعه 
گفت: »رهبر انقالب فرموده بودند که اگر می توانســتم 
خودم مسئولیت این شورا )شورای عالی فضای مجازی( را 
به عهده می گرفتم که این اهمیت این شورا را می رساند.« 
پس از آن نیز حجت االســالم دکتر شهریاری از اعضای 
حقیقی شــورای  عالی فضای مجازی، در مصاحبه ای با 
اشاره به تأثیرات مهم فضای مجازی گفت: رهبر انقالب 
فرمودند این حوزه به اندازه انقالب اسالمی اهمیت دارد. 
همه این ســخنان اما به گوش برخی مدیران غربگرا و 
خــودرأی نرفت تا کارهای بر زمین مانده زیادی در این 
حوزه خلق شــود. در بخش بعدی گزارش به بررســی 

تفصیلی تر این موضوعات خواهیم پرداخت.

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845  
بانک ملت و یا 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.

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

 1- کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

ه 
ج

تو

تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
واحد  آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 1400

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

9/262/0004/631/0002/315/50013/420/0006/710/0003/355/000روزانهکیهان فارسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان انگلیسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان عربی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیکیهان ورزشی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیمجله زن روز

2/731/0001/365/500682/7504/810/0002/405/0001/202/500دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------1/100/000----------630/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان هرمز خواجوی با کد ملی 
1840261315 به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به 
شناسه ملی 14003691943 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملی 2720906077 
بــه نمایندگی از شــرکت جهاد خانه ســازی رزمندگان به 
شناســه ملی 10101394058 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، مجید خلیلی خشــنود به کد ملی 4280725683 
بــه نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به 
شناســه ملی 10101278928 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با 
امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه 
مهر شرکت معتبر، و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 

سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱9۱۶
 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
طباطبایی  ســیدمرتضی  و 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  کلیه اســناد و 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مهر شرکت  با  همراه  مدیره 
دارای اعتبار می باشد.مهدی 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
رهروی شرع به شماره ملی 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت9۸9  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳9۶۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری 
شهریار 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳۷۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۳۳۶۶ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدآقا مقیمی 

اســفندآباد به کد ملی 5039817339 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و حســن گویا به کد ملی 1971892051 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و شــعاع اهلل شمس 

اسفندآباد به کد ملی 5039513331 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 

و کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله 

چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت 

مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان را برای سال مالی 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان
 و فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۶۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰9۳9۵۲۰

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی قربانی چناری به شماره 
ملی 5699039996 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترکاشون به 
شــماره ملی 3979663116 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غفار 
قربانی چناری به شــماره ملی 5699041613 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای بهنام قربانی چناری به شــماره ملی 0011353351 به 
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی و نامه های عادی و اداری بــا امضاءمدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
-آقای نظرعلی نقی پور چناری به شــماره ملــی 5699038035 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای کیوان صالحی چناری به شماره ملی 5699046860 به 

عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نقشه برداران دیماور کرج 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۸۱۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲9۱۸۰

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار


