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در بخش اول مقال����ه به معرفی خدم����ات دیجیتال 
مبتنی بر پرداخ����ت اپراتوری در کش����ورمان و در دنیا 
پرداختیم. ضمن این که در روند تحول دیجیتال و ارتقای 
کاربری محصوالت دیجیتال آمار و ارقام ش����اخص های 
مرتبط با کیفیت خدمات و رضایت مشترکین ارائه شد.  
شاخص های کلیدی ما نش����ان دهنده جهش قابل توجه 
در کیفیت خدمات دیجیتال اس����ت ولی متاسفانه هنوز 
تصویر 5 س����ال  پیش در اذهان به جا مانده و نیازمند 
مقایسه و بیان این ش����اخص ها در طول زمان هستیم تا 
 ICT بتوانیم واقعیات امروز را به م����ردم و فعاالن حوزه
نشان دهیم. اما تعریف شاخص و سنجه های عملیاتی چه 

مزایایی برای ما دارد و چرا به آن نیازمندیم؟
سیاست گذاری  بر اساس سنجه های عملیاتِی 
قابل اندازه گیری یا بر اساس برداشت های شخصی

پیش تر گفته شد که خدمات ارزش افزوده در کشور 
در س����ال های ابتدایی از نظر کیف����ی کمتر مورد توجه 
قرار گرفت؛ اما این روند در دو سال اخیر تغییر یافته و 
پیش����رفت های قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته 

است.
 این که درک عمومی و قضاوت عموم مردم نس����بت 
به کیفیت خدمات یک صنعت، متاثر از همه اتفاقات و 
اشکاالت 5 یا 10 سال اخیر آن صنعت باشد، امری است 
کامال بدیهی و همچنین طبیعی است که بهبودهای دو 
سال اخیر نیز با تاخیر و در س����ال های آینده اثر خود 
را بر قضاوت عموم مردم نش����ان خواهد داد. اما این که 
فعاالن ICT و نهادهای تصمیم ساز و اثرگذار قضاوت شان و 
تصمیمات شان بدون اندازه گیری  وضعیت و  شاخص های 
کلیدی عملکرد آن صنعت و صرفا بر اس����اس برداشت 

عمومی باشد، مورد پذیرش نیست. 
برای قضاوت کردن در مورد هر صنعتی الزم اس����ت 
یک مجموعه شاخص کلیدی عملکرد استاندارد و قابل 
اندازه گیری را مالک قرار دهیم. این رویکرد حداقل چند 

فایده دارد:
شاخص ها وضعیت کالن یک صنعت را نشان می دهند. 
واضح اس����ت که تصمیم گیری در مورد صنعتی که چند 
میلیون مشترک دارد باید بر اساس سنجه های کالن باشد 

و نه مشاهدات موردی. 
تالش می کنم با ی����ک مثال موضوع را روش����ن تر و 
ملموس تر کنم. چند شب پیش یکی از اقوام بنده در یک 
مهمانی نسبت به یکی از سرویس ها اعتراض داشت. چند 

هفته پیش هم یکی از دوس����تان از سرویس های ارزش 
افزوده روی خطش گالیه کرد. امروز به نس����بت 5 سال 
پیش اعتراضات خیلی بیش����تری به من منتقل می شود. 
نتیجه این گزاره چیست؟! آیا جامعه اطرافیان من نمونه 
خوبی از جامعه آماری کل مردم محسوب می شود؟ آیا 
می توان نتیجه گرفت که وضعیت صنعت نسبت به 5 سال 

پیش بدتر شده است؟ 
روشن است، وقتی من مسؤولیتی مرتبط با این حوزه 
دارم، اطرافیانم شکایت ها و مشکالت شان را بیشتر منتقل 
می کنند. حال اگر بدون توجه به وضعیت س����نجه های 
کالن و قابل اندازه گیری و با توجه به مشاهدات شخصی 
تصمیم گیری شود، ممکن است در تصمیم گیری ها خطا 
ایجاد شود. در این صورت بسیار محتمل است که در پی 
تصمیم های مبتنی بر اطالعات نادرست، بازیگران صنعت 

و مردم حق شان ضایع و فرصت سوزی شود.
ش����اخص های کلیدی عملکرد دارای روند هستند و 
می توان با نگاه به روند، وضعیِت گذشته و حال را مشاهده 
و از هم تفکیک کرد و بر اساس وضعیت کنونِی صنعت و 

روند تحوالتش تصمیم گیری کرد. 
اما برداش����ت ها و دریافت های عمومی  دارای حافظه 
طوالنی هستند و تغییر آن ها با تاخیر زمانی انجام می شود. 
اصالح تصویر عمومی  شکل گرفته در ذهن عموم مردم 
زمان بر است؛ اما درست به همان میزان قابل قبول نیست 
که سیاست گذاری و تصمیم گیری صرفا بر اساس برداشت 
عمومی  و بدون انجام کار کارشناس����ی و بدون  مطالعه 

KPI های صنعت، انجام شود.
س����نجه ها، قابل اندازه گیری هس����تند. اعداد و ارقام 
هس����تند. وقتی اظهار نظر در مورد یک موضوع صرفا بر 
اساس قضاوت های کیفی باشد، در هر شرایطی یک نفر 
می تواند ادعا کند همه چیز عالی اس����ت و نفر دیگری 

می تواند ادعا کند همه چیز افتضاح است. 
همان طور ک����ه یک نفر ادعا می  کند غذایی بس����یار 
خوشمزه اس����ت و دیگری می گوید همان غذا بسیار بد 
مزه است. مالکی برای رد و تایید هیچ یک از این ادعاها 

وجود ندارد. 
س����نجه ها، حد اس����تاندارد دارند و قابل مقایسه با 
معیارهای جهانی هس����تند. به جرأت می توان گفت که 
هیچ خدمتی را در سراسر دنیا نمی توان یافت که بدون 
شکایت  و یا مش����ترک ناراضی باشد. مهم آن است که 
سنجه های مربوط به رضایت مش����ترکین و شکایات در 
بازه های استاندارد پذیرفته ش����ده باشد. واضح است که 
هیچگاه نه رضایت 100 درصد میشود و نه شکایت صفر. 
چنین انتظاری را تنها کسی می تواند داشته باشد که با 

الفبای کسب و کار آشنایی ندارد.
سنجه ها احساس����ات و عواطف ندارند.  حب و بغض 
ندارند. جهت گیری های ش����خصی و س����لیقه ای ندارند. 
سوگیری های سیاسی ندارند. هیاهوی رسانه ای ندارند و 
مصادره به مطلوب نمی شوند. سنجه ها، می سنجند! اعداد 
و ارقام هستند، عقالنی هستند و ابزار تصمیم گیری برای 

مدیران دلسوز. سنجه ها، سنجه اند... 
همراه اول از همین لحظه آمادگی خود را برای انتشار 
دوره ای سنجه های مربوط به رضایت مشترکین در خدمات 
دیجیتال، اعالم می کند. ما حاضریم این سنجه ها، به طور 
عمومی  و در دس����ترس همه مردم و به خصوص فعاالن 
حوزه ICT  باشد تا همه کس����انی که دغدغه رضایت و 
حقوق مشترکین را دارند، بدانند صنعت در چه جهتی در 
حال حرکت است و پیشنهادهای شان را برای بهبود هر 
چه بیشتر کس����ب و کارهای دیجیتال و رضایت هر چه 

بیشتر مشترکین به ما منتقل کنند.
 پرداخت اپراتوری نیاز است نه تهدید

اکنون می رسیم به س����وال اصلی که در قسمت اول 
یادداشت مطرح شد. پرداخت اپراتوری در دنیا به عنوان 
یک روش پرداخت س����اده، امن و راحت برای خدمات 
دیجیتال شناخته میشود که می تواند نرخ پرداخت موفق 
کاربران را تا برابر افزایش ده����د. در این فرایند، غیر از 
شماره تلفن همراه هیچ اطالعات شخصی دیگری از کاربر 
مورد نیاز نیس����ت. یعنی دغدغه حفظ حریم شخصی را 

رفع می کند.
مشکل نبود کارت اعتباری در ایران

از طرف دیگر در در دنیا مدلی مرس����وم است که در 
ایران به دلیل محدودیت های گوناگ����ون از جمله نبود 
کارت اعتباری امکان پذیر نیست. به بیان ساده تر، مدل 

تجاری فروش محتوا و خدم����ات مبتنی بر عضویت که 
موتور محرک صنعت محتوا در جهان است، در ایران با 
توجه به عدم وج����ود کارت اعتباری عماًل بدون خدمات 
دیجیتال مبتنی بر پرداخت اپراتوری امکان پذیر نبوده 

و نیست. 
پرداخت اپرات����وری زمانی در اپراتور ش����کل گرفت 
که ش����بکه بانکی ام����کان ارائه خدم����ت پرداخت به 
شکل عضویت را نداش����ت و همچنان ندارد. با توسعه 
خدمات پرداخت مس����تقیم ش����بکه بانکی، بانک ها هم 
به کمک اپراتورها در ارائه خدم����ات دیجیتال خواهند 
آم����د. بزرگ ترین مزیت اس����تفاده از پرداخت اپراتوری 
و مدل عضوی����ت آن در تمام دنی����ا، بهره مندی از یک 
 مخزن غنی محتوا با پرداخت خ����رد روزانه یا ماهیانه 

است. 
 لغو عضویت در چند ثانیه

کاربری که نیاز به محتواه����ای متنوعی دارد به جای 
آن که هزین����ه محتواها را جدا ج����دا پرداخت کند، به 
اپراتور این اختی����ار را می دهد که به صورت روزانه مبلغ 
اندکی از اعتبار تلفن همراه او کس����ر کند و نهایتا کاربر 
در صورتحس����اب پایان ماه آن را پرداخت نماید. ضمن 
این که کاربر پس از تجربه این پرداخت ساده، راحت و 
هر زمان که بخواهد می تواند عضویت خود را ظرف چند 

ثانیه لغو کند. 
بد نیس����ت بدانیم که هزینه کنونی تولید هر ساعت 
محتوای ویدیویی معمولی در کشور بین 1/5 تا 2 میلیون 
تومان است و در فیلم و سریال و محتواهای اختصاصی 
این رقم چند ده برابر میشود.  با این مدل پرداخت، حتی 
کفه استفاده می تواند به سمت مشترکین سنگین تر باشد 
و ش����رایطی وجود دارد که تولیدکننده محتوا که بابت 

تولید محتوایش هزینه های سنگینی را می پردازد، از این 
مدل متضرر بشود. به عنوان مثال مواردی هست که فرد 
در ابتدای روز عضو یک س����رویس محتوایی شده و پس 
از بهره مندی از محتوای مورد نظرش در انتهای روز لغو 
عضویت کرده و محتوا را عمال با یک دهم یا یک صدم 

قیمت واقعی آن استفاده کرده است. 
در مدل پرداخت اپراتوری، خدم����ات دیجیتالی که 
نیاز به پرداخت خرد مس����تمر دارند را راحت تر می توان 
ترویج کرد. سرویس هایی وجود دارد که با مدل پرداخت 
یکجا و با مبلغ بزرگ لزوما نمی توانند بازاریابی مناسبی 
داشته باشند، اما با مدل عضویت  این مشکل شان حل 
می شود. یک نمونه از این نوع خدمات، انواع سرویس های 
بیمه است که با پرداختهای اندکی که به چشم نمی آید 
سرمایه ای را برای  مشترک جمع می کند و در زمان حادثه 
برای او اندوخته با ارزش����ی به حساب می آید. به تازگی 
چند نوع بیمه بر بستر خدمات دیجیتال اپراتوری ارائه 
شده که در نوع خود جذابیت های ویژه ای برای کاربران 

خود دارد. 
 یک تصور نادرست؛ ارقام درشت و نگاه منفی

وجود اعداد و ارقام درشت و درآمدهای کالن در این 
صنعت موجب ش����کل گیری نگاه منفی نسبت به تولید 
کنندگان محتوا و صاحبان درآمد شده است. درحالی که 
اوال هزینههای تولید محت����وا و بازاریابی بخش زیادی از 
این درآمد را به خود اختصاص می دهد و پنهان از نظر 
عمومی  است. یعنی در واقع درآمد هنگفت دیده شده اما 
هزینه های هنگفت آن مورد غفلت واقع شده است. بعضی 
از محتواهای فاخر تولید شده تنها امیدشان به همین راه 
است تا بتوانند س����رمایه گذاری های کالن انجام شده در 

تولید محتوا را  از زیان نجات دهند. 
شاید در گذشته حاشیه س����ود خیلی باالیی برای این 
بازار تصور می ش����د، اما در حال حاضر میانگین حاشیه 
س����ود این صنعت با س����ایر صنایع فعال کشور تفاوت 
چش����م گیری ندارد. ضمن این که بخش بزرگی از این 
درآمدها مولد بوده و در سایر بخش های کارآفرینی کشور 
اثرات بزرگی برجا گذاشته اس����ت. مثال آن تعداد قابل 
توجهی از استارت آپ های موفق کشور هستند که بخشی 
از این درآمدها در ش����روع کار به کمک آنها آمده است. 
در شرایط سخت اقتصادی کنونی، این سرمایه بار دیگر 
به مدد تولیدکنندگان محت����وا آمده و خدمات دیجیتال 
اپراتوری بهترین موقعیت صادراتی را برای کشور فراهم 
آورده است. چرا که صادرات این خدمات مستلزم حمل و 
نقل کاالی فیزیکی یا حتی حضور شرکت های ایرانی در 

کشورهای مقصد نیست. 

 صادرات خدمات مبنی بر محتوا
در حال حاضر فعالیت گس����ترده ای ب����رای صادرات 
خدمات مبتنی بر محتوا آغاز و در کش����ورهای منطقه، 
شرق اروپا و بخشی از آفریقا هم موفقیت هایی کسب شده 
است  که به امید خدا در سال 98 خبرهای خوش آن را 

بیشتر خواهیم شنید. 
یکی از نکات مهم کس����ب وکار دیجیتال این است که 
به آن به چشم یک زیست بوم نگریسته شود. درک این 
نکته که بازار خدمات دیجیت����ال بازیگران و ذی نفعان 
زیادی دارد از اهمیت باالیی برخوردار اس����ت. مسوؤالن 
و سیاست گذاران این صنعت باید باور داشته باشند که با 
توسعه این بازار سایر بخش های وابسته و کسب و کارهای 
مجاور نیز رشد خواهند یافت. یکی از کسب و کارهای 
منتفع از بازار خدمات دیجیت����ال تبلیغات و به صورت 
خاص تبلیغات دیجیتال بوده اس����ت. به گفته مدیران 
چند پلتفرم بزرگ تبلیغات دیجیتال، هم زمان با توسعه 
بازار خدمات دیجیتال بخش قابل توجهی از این بازار را 
تبلیغات محتوای دیجیتال ارزش افزوده در بر گرفته که 
عالوه بر رونق محتوا، به توس����عه پلتفرم های تبلیغات و 
البته درآمدزایی ناشران دیجیتال مثل سایت های پربیننده 

کشور نیز کمک بزرگی می کند. 
 چند تصمیم کلیدی

در راستای تقویت پرداخت اپراتوری در حوزه خدمات 
دیجیتال و با رویکرد اعتقاد به اصالت با محتوا و حمایت 
از تولید کننده محتوا در س����ال گذش����ته چند تصمیم 
کلیدی در همراه اول گرفته ش����د. اول این که موضوع 
اختیار وکالتنامه های اعطای سهام در ازای تسهیم درآمد 
بیشتر منتفی شد که به اعتقاد کارشناسان کمک شایانی 
به بازاریابی و برندس����ازی محتوا کرده است. همین طور 
سیاس����ت هایی در جهت هماهنگی با اپراتورهای رقیب 
به نفع تولیدکننده محتوا تعریف ش����د. این تصمیم از 
رویکردی ناشی ش����ده که حق تولیدکننده محتوا برای 
اس����تفاده از تمامی  کانال های فروش  را به رس����میت 
می شناسد و درگاه پرداخت اپراتوری همراه اول را تنها 

یک روش از چند روش ارائه خدمت می داند. 
در سال گذشته اقدامات قابل توجه دیگری نیز با هدف 
افزایش کاربری خدمات دیجیت����ال در همراه اول انجام 
شده است. البته همان طور که ذکر شد الزمه بررسی بازار 
خدمات دیجیتال، نگرش سیستمی  و نگاه همه جانبه به 

همه اجزا و روابط فیمابین است. 
شرح این اقدامات و توضیح بیشتر در خصوص نقش 
همراه اول در این سیستم در بخش سوم این مقاله بیان 

خواهد شد. 

دوم(پرداخت اپراتوری؛ نیاز ضروری توسعه کسب  وکارهای دیجیتال
ش 

)بخ

مدیر کل سرویس های ارزش افزوده همراه اول
ابوذر مهرمنش

آگهی تغییرات شرکت سالی تکوین پهنه شرق با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 249352 و شناسه ملی 

 10102898496
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی ش�رکا مورخ 
1398/01/18 تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : مح�ل 
ش�رکت ب�ه آدرس جدی�د : تهران، پونک، س�یمون 
بولیوار، ش�هرک نفت، خیابان دهم، پالک 5، واحد 9 
کدپس�تی1469843473 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )470812(

آگهی تغییرات شرکت فناوران عصر شبکه آترا با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 464630 و شناسه ملی 14004599540
 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/01/18 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : خانم وحیده 
احم�دی ب�ه ش�ماره مل�ی 3521177173 ب�ا پرداخت 
40000000 ری�ال س�هم الش�رکه به صندوق ش�رکت در 
زم�ره ش�رکاء درآم�د . آقای ارش�ام رفیعی به ش�ماره 
مل�ی 3950135928 ب�ا پرداخت مبل�غ 40000000 ریال 
سهم الش�رکه به صندوق شرکت س�هم الشرکه خود را 
ب�ه مبل�غ 100000000 ریال افزایش دادند. خانم مهش�ید 
افخمی به ش�ماره ملی 0011692863 ب�ا پرداخت مبلغ 
20000000 ریال س�هم الش�رکه به صندوق شرکت سهم 
الش�رکه خود را به مبل�غ 60000000 ریال افزایش دادند. 
در نتیجه س�رمایه ش�رکت از مبل�غ 100000000 ریال به 
مبل�غ 200000000 ریال افزایش یاف�ت و ماده مربوطه در 
اساسنامه شرکت اصالح می گردد. اسامی شرکا و میزان 
سهم الش�رکه ایشان بشرح ذیل می باشد : آقای ارشام 
رفیعی با ش�ماره مل�ی 3950135928 دارای 100000000 
ریال س�هم الشرکه خانم مهش�ید افخمی با شماره ملی 
0011692863 دارای 60000000 ریال س�هم الشرکه خانم 
وحیده احم�دی با ش�ماره مل�ی 3521177173 دارای 

40000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )470815(

آگهی تغییرات شرکت پیشروان سالمت خواه ایرانیان سهامی 
خاص به شماره ثبت 439213 و شناسه ملی 10320873810 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
الع�اده م�ورخ 1395/09/14 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د 
: ترازنام�ه حس�اب س�ود و زیان س�ال مال�ی منتهی به 
94/12/29 تصوی�ب ش�د. آق�ای علیرض�ا پیروزبخت به 
کد مل�ی 2090214430 به س�مت بازرس اصل�ی و آقای 
امیرتیمور ش�یرازی به کد ملی 5089158614 به عنوان 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 
ش�دند . روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. آقای علی حسینی تودشکی 
ش�ماره ملی 5659550150 و مسعود شیروانی جوزدانی 
شماره ملی 1280845384 و سیدرضا حسینی به شماره 
ملی 3932583515 به عنوان اعضا هیات مدیره به مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )475050(

آگهی تغییرات ش�رکت پیشروان سالمت خواه ایرانیان سهامی 
خاص به شماره ثبت 439213 و شناسه ملی 10320873810

 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدی�ره م�ورخ 1395/09/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای مس�عود ش�یروانی جوزدانی 
کد ملی 1280845384 بعن�وان رئیس هیات مدیره آقای علی 
حسینی تودشکی کد ملی 5659550150 به عنوان نایب رئیس 
هیات مدیره وآقای سیدرضا حسینی به کد ملی 3932583515 
به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند . کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره 
متفقا همراه با مهر ش�رکت خواهد بود و س�ایر کارهای اداری با 
امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می 

باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )475051(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تسال برق روشا 
درتاریخ 1398/02/15 به ش�ماره ثبت 540697 به شناسه ملی 
14008308645 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:طراح�ی، س�اخت ، آموزش، نص�ب و نظارت فن�ی و اجزاء کلیه 
سیستم های تاسیساتی اعم از تاسیسات برقی ) تابلو برق ، پست 
برق ، دزد گیر ، اعالم حریق ، سیس�تم صوتی ، تلفن س�انترال و 
سیس�تم های مخابراتی ، بستر های ارتباطی ، سیستم های برق 
اضطراری ، ش�بکه های رایانه ای ، کف و س�قف کاذب ، لدر ، چاه 
های ارت ، آنتن مرکزی ، دوربین های مداربسته ، ژنراتور ، ال ای 
دی های شهری ، ( ، مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و 
نیروگاهها ، تعمیر و نگه�داری فنی ، اخذ وام و اعطای نمایندگی 
، ش�رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، شرکت در 
کلیه نمایش�گاه ها . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان تهران ، شهرستان اسالمشهر ، بخش مرکزی ، شهر 
اسالمشهر، اسالم شهر ، سرنوری ، کوچه شهید جمال طهماسبی 
، بلوار بسیج ، پالک 0 ، مجتمع تجاری میالدنور ، طبقه اول ، واحد 
203 کدپستی 3313777811 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای علیرضا مشایخی به شماره ملی 0061189405 دارنده 
400000 ریال س�هم الش�رکه آقای وحید مشایخی به شماره ملی 
5560069426 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای 
وحید مشایخی به شماره ملی 5560069426و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اس�المی و همچنین کلیه نامه های ع�ادی و اداری باامضاء وحید 
مش�ایخی همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتشار فن آوران اطالعات 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )475072(

آگهی تغییرات شرکت نقش اول کیفیت شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 421583 و شناسه ملی 10320726230 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/11 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : کلیه اس�نادو اوراق بهاداروتعهدآورش�رکت 
باامضاء مشترک مدیر عامل ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه 
بامهرشرکت و درغیاب مدیرعامل باامضاء دونفرازاعضای هیات 

مدیره همراه بامهرشرکت دارای اعتبارمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )475080(
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