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واقعیت این است که ما طی سال های گذشته 
با نوعی رهاشدگی در حوزه فضای مجازی مواجه 
بوده ایم. ما با مدیرانی مواجه بوده ایم که گسترش 
پهنای باند و توســعه دسترسی روستائیان کشور 
به اینترنت را تحت عنوان راه اندازی شــبکه ملی 
اطالعات فاکتور می کردند و خودشان هم ابداً به این 
وضعیت خنده شان نمی گرفت. چنان که معناکردن 
اقتصاد مقاومتی به عنوان ارتباط با غرب در نظرشان 
خنده دار نبود و از کربال هم درس مذاکره گرفتن، 
چیزی از اعتمادبه نفس آنها کم نکرد. همه اینها اما 
خساراتی بر ما وارد آورد که واقعی بود! چندین بار 
لو رفتن اطالعات کاربران ایرانی فعال در پلتفرم های 
ارتباطی بیگانه، حمالت سایبری متعدد به پایگاه های 
داده های حساس کشور و عوارض فرهنگی و امنیتی 
رهاشدگی فضای مجازی، تنها بخشی از خسارات 
آشکار حاکمیت رهاشدگی در این فضا بوده است.

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

تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال 
در گرو شــبکه ملی اطالعات

حسن رضایی

بخش پایانی

❖

تغییــر مدیریــت وزارت ارتباطات 
می تواند نویدبخش تغییر در این فضا 
باشد، لزوم تعیین زمان بندی مشخص 
برای اجرای وعده هــا اما مهم ترین 
اقدامی است که مجلس باید در این 

زمینه از دولت خواسته باشد.

❖

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس: مرکز ارزشمندی که در حوزه فضای 
مجازی در کشور شکل  گرفته است، با همکاری وزارت ارتباطات به یک 
قرارگاه راهبردی تبدیل شــود؛ لذا تالش برای شکل گیری یک قرارگاه 
منسجم و هماهنگی وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی، حتماً از 

اولویت های وزارت ارتباطات در دوره جدید خواهد بود.

❖

یک عضو شورای  عالی فضای مجازی: رهبر معظم انقالب فضای مجازی 
را به مثابه یک رودخانه تشبیه فرمودند که دائماً هم بر آب آن افزوده و 
خروشان تر می شود. اگر ما برای این رودخانه تدبیر کنیم و برنامه داشته 
باشــیم؛ زهکشــی کنیم و هدایت کنیم این رودخانه را تا به سد بریزد 

می شود فرصت.

وزیــر جدید ارتباطات اما معتقد اســت باید به این 
وضعیت پایــان داد. زارع پور در جریان حضور در صحن 
علنی مجلس برای کســب رأی اعتماد گفته بود: »مردم 
در فضــای مجازی نگــران کــودکان و نوجوانان خود 
هســتند. من در کمیســیون های تخصصی برگزارشده 
اعالم کردم در همان کشــورهایی که این فناوری تولید 
شده، ابزارهایی برای مدیریت کودکان در فضای مجازی 
توسط خانواده هایشان پیش بینی شده است. این در حالی 
اســت که ما مردم را بی پناه در فضای مجازی گذاشتیم. 
در صورتی که به عنوان وزیر ارتباطات رأی بیاورم، حتماً 
مســئله و نگرانی را برای خانواده ها حل خواهم کرد. ما 
در دوره تحولــی وزارت ارتباطــات، کاربران را جزئی از 
تصمیمات خود می دانیم و دغدغه های آنها برای ما دغدغه 
خواهد بود. بحث حفاظت از داده ها و حریم خصوصی مردم 
در این فضا بسیار مهم است. چرا باید یک پلتفرم خارجی 
اکانت میلیون ها ایرانی را با مشکل روبه رو کند، این مسئله 

را سامان خواهیم داد.«
لزوم ارائه برنامه زمان بندی برای وعده ها

عملیاتی شــدن این همه اما در گرو راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات است. امری که زارع پور قول راه اندازی کامل 

آن را تا افق 1404 به نمایندگان مجلس داده است. 
وزیر جدید ارتباطات در بخشــی دیگر از ســخنان 

خود طی جلســه رأی اعتماد در همین زمینه می گوید: 
 »در محضــر نمایندگان می گویم که در ســقف زمانی 
4 سال شبکه ملی اطالعات را بر اساس مصوبه شورای عالی 
فضای مجازی که بعد از 10 سال، سال گذشته تازه تکلیف 
دستگاه ها در آن مشــخص شده را به سرانجام خواهیم 
رساند. من به عنوان یک متخصص شبکه های کامپیوتری 
می گویم راه اندازی شــبکه ملی اطالعــات از افتخارات 
کشورها است و به هیچ وجه به معنای قطع دسترسی به 
شــبکه جهانی اینترنت نیست. مسئله این است که چرا 
برای ارسال یک پیغام، بســته های اطالعاتی مربوط به 
این پیغام باید از کشور خارج شود و به کشورهای آلمان 
و آمریکا برود و دوباره این مسیر را طی کند و به دست 
مخاطب برسد؟ با این کار هم هزینه پهنای باند بین الملل 
بدهیم هم امنیت مان به مخاطره می افتد و نیز استقاللمان 
دچار خدشه می شود. اگر روزی اتفاقی رخ دهد و اینترنت 
قطع شود کل خدمات داخلی کشور از کار می افتد، این 

به هیچ وجه منطقی نیست.« عملیاتی شدن این مهم اما 
پیگیری مجدانه مجلس را می طلبد. 

غالمرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
در همین زمینه به گزارشگر کیهان می گوید: »راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات باید سرلوحه کار وزیر ارتباطات باشد 
و برای این کار باید تقویم زمانی مشخص و قابل ارزیابی 
تعیین شود. اشکالی که ما در کشور داریم، این است که 
معموالً کار را شــروع می کنیم ولی خط پایان را تعیین 
نمی کنیم که تا کی باید به آن برسیم؟ لذا دولت ها یکی 
پس از دیگری سپری می شود ولی بعضاً یک اولویت ملی 
که مورد تاکید مکرر رهبر معظم انقالب هم هســت، به 
هیچ سرانجام مشخصی نمی رسد.« این نماینده مجلس 
با اشــاره به پراکندگی موجود در حوزه مدیریت فضای 
مجازی، می افزاید: »متأسفانه در حال حاضر یک مسئول 
مستقیم پاسخگو در حوزه فضای مجازی نداریم لذا هر 
مسئله ای مطرح می شود هر فرد سعی می کند بگوید این 
سهم من نبود و آن دیگری وظیفه اش را انجام نداده است. 

با این روش نمی شود به جایی رسید.«
ایــن نماینده مجلس با بیان اینکــه در دوران دفاع 
مقدس اگر قرارگاه عملیاتی متمرکز نداشتیم، موفقیتی 
در کار نبود، می گویــد: »اکنون هم اگر بپذیریم میدان 
جنگ به فضای مجازی منتقل شده است، به اهمیت ایجاد 

قرارگاه واحد پی می بریم. به نظرم باید مرکز ارزشمندی 
که در حوزه فضای مجازی در کشور شکل گرفته است، با 
همکاری وزارت ارتباطات به یک قرارگاه راهبردی تبدیل 
شود؛ لذا تالش برای شکل گیری یک قرارگاه منسجم و 
هماهنگی وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی، 
حتماً از اولویت های وزارت ارتباطات در دوره جدید خواهد 
بود. ما باید نقشه راه جزئی و دقیق فضای مجازی را تعریف 
و سهم و نقش هر یک از سازمان ها و دستگاه ها را معین 
کنیم. مهم تر اینکه بر اســاس مقاطع زمانی مختلف، از 
روند پیشرفت کارها ارزیابی شکل بگیرد. اگر این قرارگاه 
مرکزی شکل بگیرد، چرایی توقف ها، شکست ها و تاخر 

مشخص می شود.«
گلوگاه دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال

عملیاتی شــدن دولت الکترونیک، یکــی دیگر از 
گلوگاه هایی است که تحقق آن، منوط به راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات است، چرا که قراردادن انبوه داده های ملی 
در حوزه های مختلف سیاسی، جمعیتی، زیست محیطی، 

که با گســترش همه گیری کرونا، سهم اقتصاد دیجیتال 
در اقتصاد جهان رشــدی عجیب داشــته است، ما اگر 
می خواهیم با تحریم اقتصادی مبارزه کنیم، بی توجه به 

این حوزه مهم، کاری از پیش نخواهیم برد.
به گزارش تســنیم، روزنامه نیویورک تایمز در سال 
2012 طی گزارشــی اشــاره کرده بود دنیا در آســتانه 
»انفجاری بزرگ« است. منظور از این انفجار بزرگ، رشد 
سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی بود. در این مطلب 
پیش بینی شده بود تا پایان سال 2030، نیمی از اقتصاد 
جهــان در چنگال اقتصاد دیجیتال خواهد بود. اما اوضاع 
مطابق پیش بینی ها پیش نرفت. با شروع همه گیری کرونا 
در سال 2019 گرایش مردم به استفاده از اینترنت بیش 
از گذشــته رشــد کرد. نیویورک تایمز این بار در گزارش 

دیگری به این مسئله پرداخت و سهم 50 درصدی اقتصاد 
دیجیتال از تولید جهانی را برای سال 2025 پیش بینی 
کرد. طبق »گزارش توسعه اینترنت در چین 2020« در 
سال گذشته، اقتصاد دیجیتال چین به 39.2 تریلیون یوان 
)6 تریلیون دالر( رســیده که 38.6 درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشور را تشکیل می دهد. بر اساس این گزارش، 
پنج کشور چین، ایاالت متحده، آلمان، انگلستان و سنگاپور 

در رتبه بندی کلی در صدر قرار گرفته اند.
دولت چین همچنین اعالم کرده اســت در جریان 

چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی در چین که 
در فاصله سال های 2021 تا 2025 میالدی خواهد بود، 
توسعه فرصت های اقتصاد دیجیتال اهمیت زیادی دارد. 
در این بازه زمانی دولت موظف اســت تا سرمایه گذاری 
در شبکه های 5G را افزایش دهد و کل سیستم صنعتی 
کشــور را وارد دنیای دیجیتال کند. این در حالی است 
که سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی، 
عددی بین 6 الی 7 درصد اعالم شــده است. با کنار هم 
قرار دادن مجموعه قطعات این پازل، می توان به نتایج مهم 
و روشنی دست  یافت. از آن جمله اینکه، اعمال مدیریت 
 بر فضای مجازی، ارتباط مســتقیمی با عملیاتی شدن

شــبکه ملی اطالعات دارد. توســعه اقتصاد دیجیتال و 
دولت الکترونیک نیز در گرو همین امر مهم است. ما در 

همین شرایط اما افتخار می کنیم که فضای مجازی را ول 
کرده ایم؛ این را رهبر معظم انقالب در سخنرانی نوروزی 

ابتدای سال جاری فرمودند.
 افتخار می کنیم 

که فضای مجازی را ول کردیم!
معظم له با اشاره به اینکه دشمنان از فضای مجازی 
حداکثر اســتفاده را می کنند، تاکید کردند: »متأسفانه 
در فضای مجازی کشــور ما آن رعایت های الزم با وجود 
آن همه تأکیدی که داشته ام، صورت نمی گیرد و در یک 
جهاتی واقعاً »ول« است. باید کسانی که مسئول هستند 
حواسشان باشــد. همه دنیا و همه کشور های دنیا روی 
فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می کنند. 
اما ما افتخــار می کنیم به اینکه فضای مجازی را »ول« 
کردیــم. این افتخار ندارد. این به  هیچ وجه افتخار ندارد؛ 
فضای مجازی را بایــد مدیریت کرد.« پیش از آن و در 
شهریورماه 99 نیز رهبر انقالب صراحتاً در جریان دیدار 
تصویری با هیئت دولت از اجرایی نشــدن شــبکه ملی 

اطالعات گالیه کرده و گفته بودند: »خب االن شبکه ملی 
اطالعات اجزایی دارد، این اجزا باید در زمان بندی های 
مشــخص تحقق پیدا کند؛ آدم می بیند که تحقق پیدا 
نمی کند، از زمان بندی ها عقب هستند؛ یا سیاست های 
اصولی ای در زمینه پهنای باند وجود دارد که مکرر ابالغ 
شده، خب این سیاست ها باید رعایت بشود و اینها مورد 

درخواست و تأکید مؤکد اینجانب است.« 
مهم ترین دستور کار وزارت ارتباطات

 بــر این  اســاس، ایجــاد توانایی اعمــال مدیریت 
بر فضای مجازی را به نوعی می توان مهم ترین دســتور 
کار وزارت ارتباطات طی چهار سال پیش رو دانست. این 
 مسئله وقتی اهمیت بیشــتر می یابد که بدانیم در نظر 
رهبر حکیم انقالب، فضای مجازی به اندازه کلیت انقالب 

اسالمی اهمیت دارد.
 حجت االسالم دکتر شهریاری از اعضای حقیقی شورای 
 عالی فضای مجازی در همین زمینه به پایگاه اطالع رسانی 
 دفتر رهبــر معظم انقــالب می گوید: »رهبــر انقالب

فرمودند این حوزه به اندازه انقالب اسالمی اهمیت دارد. 
ایشــان در مقام تشــبیه فرمودند که این فضا مثل یک 
رودخانه پر از آب و خروشان است که می آید و دائماً هم 
بر آب آن افزوده و خروشــان تر می شود. اگر ما برای این 
رودخانه تدبیر کنیم و برنامه داشته باشیم؛ زهکشی کنیم 
و هدایت کنیم این رودخانه را تا به ســد بریزد، می شود 
فرصت. اگر رهایش کنیم و برنامه ای برای آن نداشــته 

باشیم، می شود یک تهدید.« 
بر این  اســاس، سخنان رهبر انقالب در این زمینه، 

به حال خود رها نکردن ظرفیت فضای مجازی است. 
تغییر مدیریت وزارت ارتباطات می تواند نویدبخش 
تغییر در این فضا باشد، لزوم تعیین زمان بندی مشخص 
برای اجرای وعده ها اما مهم ترین اقدامی است که مجلس 

باید در این زمینه از دولت خواسته باشد. 
هماهنگــی شــورای عالی فضای مجــازی و دیگر 
دستگاه های مرتبط در این حوزه با یکدیگر نیز اگر اهمیتی 

کمتر از برنامه زمان بندی نداشته باشد، کمتر نخواهد بود. 
ما طی سال های گذشته معضالت متعددی در این زمینه 
داشته ایم که باید رفع  و رجوع شود. دولت سابق متأسفانه 
اساساً اعتقادی به راه اندازی شبکه ملی اطالعات نداشت و 
بر همین اساس، جدای از شورای  عالی فضای مجازی و 
دیگر نهادهای مرتبط با این حوزه، راه خودش را می رفت. 
در دولت جدید اما طبعاً اگر به دنبال تحول در فضای 

مجازی هستیم، این رویه باید تغییر کند. 
غالمرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
در همیــن زمینه به گزارشــگر کیهــان می گوید: »در 
نشستی که با وزیر قبلی ارتباطات داشتیم، درباره شبکه 
ملی اطالعات از ایشــان سؤال کردم، دیدم که متأسفانه 
به این مســئله باور نداشــتند و نگاه بــه داخل و تکیه 
 بر ظرفیت های داخلی کشــور در اولویت ایشــان نبود. 
ایشان می گفت در خیلی از استان ها این مشکل را حل 

کرده ایم!«

کشاورزی، بهداشتی و صدها حوزه دیگر بر بستر شبکه 
اینترنت بین الملل، حتماً اقدامی عاقالنه نیست و با اصول 
اولیه پدافند غیرعامل در تضاد اســت. جنگ ســایبری 
به عنوان نســل جدید جنگ ها، تهدیــدی واقعی برای 
منافع ملی همه کشورها در ابعاد مختلف تلقی می شود و 
طی سال های گذشته ما مکرر با آن مواجه بوده ایم. لزوم 
توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی دیگر از اولویت های 
مهم وزارت ارتباطات طی ســال های پیش رو نیز در گرو 
عملیاتی شدن شــبکه ملی اطالعات است. در شرایطی 

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.

تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
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مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
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کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

 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 به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

__________425/000مجله کیهان فرهنگی

امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلســه درخواســت نقل و انتقال سهم الشرکه با سند رسمی 
مورخ 1399/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آیدین فرهود به شماره ملی 
2992945250 به موجب سند صلح به شماره 83113 مورخ 99/3/17 صادره 
از دفتر اسناد رسمی شماره 181 حوزه ثبتی تهران، کلیه سهم الشرکه خود را به 
مبلغ 1000000 ریال به آقای حسین کریمی شماره ملی 0076476162 صلح 
حقوقی نمود و از شرکت خارج گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر 
یک پس از نقل و انتقال ســهم الشرکه بشرح ذیل می باشد: 1- آقای احسان 
زارع دارای 4000000 ریال 2- آقای حســین کریمی دارای 5000000 ریال 

3- آقای سعید ترابی فرد دارای 1000000 ریال
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴9۰۳2۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵76989۰ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/4/20 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - میرمجید مجابی به شــماره ملی 
4322524117 به ســمت بازرس اصلی و سیدحســین میرزایی به 
شــماره ملی 0439872014 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به سال 1398 به تصویب رسید. 
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 رودهن 

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم سهامی خاص
 به شماره ثبت ۳8۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳78۵۴۵ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
سرمایه شرکت یا انحالل 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  ادغام شرکت 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱8۳۳۴۰
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰22۵۵۰۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده 
مــورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا چیت ســازیان با کد ملی 0059550848 بسمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طاهره چیت ســازیان با کد ملــی 0040174281 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طیبه چیت ســازیان با کد ملــی 0033978387 
بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیل چک ســفته بروات قراردادها و عقود اسالمی به 
امضــاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری و 
مراسالت به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. سیدحسین سیدگنجه با 
کد ملی 0036658383 بسمت بازرس اصلی و سیدعلی 
ســیدگنجه با کد ملی 0051499411 بســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عصر نوین سایه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2۰۳9۵۱

 و شناسه ملی ۱۰۱۰2۴۵6۴۱۴

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از 
مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال منقسم به 
75000 ســهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق 
مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵2۵۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰9۰۵8۵9

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت 26997 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰72۴6۴۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰2۴9۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴6۴۳۴8 


