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پنجره

مجلس راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات را در اولویت قرار دهد

عضو مجلس خبرگان با تاکید ب��ر ضرورت راه اندازی 
ش��بکه مل��ی اطالع��ات از عملک��رد ضعی��ف اعضای 
ش��ورای عالی فضای مجازی برای رفع موانع آن انتقاد 
کرد و گفت: امید است مجلس اقدامات اساسی در این 

باره انجام دهد.
میزان- آیت اهلل محسن مجتهدی شبستری با بیان 
اهمیت توجه مسئوالن به س��امان دادن فضای مجازی 
گفت: امروزه ش��اهد فضاسازی و ش��ایعه پراکنی های 
متعدد از جمله پدیده کرونا در این حوزه هس��تیم و به 
طور کلی درباره عملکرد فضای مجازی انتقادات زیادی 
وجود دارد، اما گوش ش��نوایی نیس��ت و ضرورت دارد 

مدیران توجه ویژه ای برای رفع آن بیاندیشند.
 عضو مجلس خبرگان ب��ا تاکید بر ضرورت راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات گفت: متأسفانه اعضای شورای عالی 
فضای مجازی اج��ازه نمی دهند چ��اره ای برای فضای 
مجازی اندیشیده شود که امید است  مجلس در این باره 

اقدامات اساسی انجام دهد.
در سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسالمی  ایران 
به عنوان یک س��ند باالدس��تی، بر جنبش نرم افزاری و 
تولید علم تاکید شده اس��ت. بر همین اساس و با عطف 
به راهبرد کالن مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله، در 
بند الف از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توس��عه، بر ایجاد 
و توسعه ش��بکه ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امن 
و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و 

امنیتی تاکید شده است.
 مقام معظ��م رهبری نی��ز در دیدار مس��ووالن نظام 
فرمودند: در مس��اله  فضای مجازی، آنچه از همه مهم تر 
است، مساله ی شبکه ی ملّی اّطالعات است. متأّسفانه در 
این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام 
نگرفته؛ این ]طور[نمی شود. اینکه ما به عنوان اینکه نباید 
جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه ها کوتاهی 
کنیم، این مساله ای را حل نمیکند و منطق درستی هم 
نیست. در همین راستا علیرضا ابراهیمی عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اس��المی نیز گفت: درباره لزوم 
شبکه ملی اطالعات، گفت: امروز فضای مجازی در کشور 
به یک نظام گس��یخته ای درآمده که حد و مرز ندارد به 
طوری که منبع اخبار و صحت و سقم اطالعات مشخص 
نیست که این امر باعث می شود نسل جوان ما را به بیراهه 
بکشاند که در این رابطه باید هر چه سریع تر دستگاه های 

متولی نسبت به این موضوع اقدام کنند.
وی افزود:  با توج��ه به تاکید دول��ت مبنی بر تکمیل 
شبکه ملی اطالعات اما متاسفانه نهادهایی مانند وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین صدا و س��یما 
هیچ کدام بار این مسئولیت را به دوش نکشیدند و عمال 

همچنان شبکه ملی اطالعات تکمیل نشده است.

نهمین جلسه کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات 
اتاق ای��ران در دوره نهم هیئت نماین��دگان به صورت 

مجازی برگزار شد. 
فدراسیون فاوا - در ابتدای این نشست محمدرضا 
طالیی رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران در خصوص 
برنامه های وزارت صمت در سال ۹۹  عنوان کرد که اهم 
برنامه های وزارت خانه در چارچوب عنوان سال یعنی 
جهش تولید اس��ت و یکی از نقاط مثب��ت آن دیدگاه 
فناورانه در ای��ن برنامه اس��ت و همچنین ب��ر تقویت 
تقاضای داخل و بحث صادرات نیز تاکید و بنا ش��ده تا 
هماهنگی بین دستگاهی بیش��تری برای تحقق شعار 

جهش تولید ایجاد شود.
در ادامه جلسه تعدادی از اعضای کمیسیون به بحث 

مشکالت ارزی خود پرداختند. 

بابک عابدین عضو کمیس��یون فاوا و رییس اتحادیه 
صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران گفت: 
عمال تخصیص ارز نیمایی برای کار ما قطع شده است. 
از همین رو قیمت تمام شده ماشین آالت تولیدی نیز 
گران تمام می شود و حداقل برای خرید یک دستگاه ۳۰ 
میلیارد تومان سرمایه الزم است. اکنون نیز با قیمتی که 
یورو در بازار آزاد دارد،  نوسازی در صنعت چاپ سخت و 
غیرممکن شده است. از طرفی در این شرایط مجبوریم 
دستگاه های قدیمی تر را وارد کشور کنیم و حاال قانونی 
وضع شده که اگر تاریخ تولید دستگاه پایین تر از سال 
۲۰۱۰ باشد نیز از معافیت الزم برای واردات برخوردار 
نخواهد شد. از این رو اکنون ما با مشکالت جدی در این 

زمینه روبرو هستیم.
پیم��ان ایروانی عضو کمیس��یون و ریی��س انجمن 

واردکنندگان قطع��ات رایانه ای نیز گف��ت:  وضعیت 
آنگونه که در اخب��ار در خصوص بهبود ش��رایط و آزاد 
ش��دن واردات تجهیزات رایانه ای نیست. چرا که ما در 
مس��یر واردات با مش��کالت متعددی روبرو هستیم. از 
تخصیص اعتبار تا پیدا کردن ارز عمده ترین مشکالت 

ما پس از ثبت سفارش است.
وی افزود:  انتظار داریم که بانک مرکزی با شفافیت 
سخن بگوید تا ما نیز به اندازه توانایی سرویس دهی آنها 

انرژی خود را صرف کنیم.
علی مسعودی عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا نیز 
در این زمینه بی��ان کرد که عم��ال ارزی وجود ندارد و 

همین موضوع باعث تاخیر در تعهدات شده است.
محمدرضا طالیی در بخش پایانی این نشست عنوان 
کرد طرح پویش ملی تولی��د محتوای دیجیتال از نیمه 

دوم سال گذشته توسط انجمن ناشران دیجیتال آغاز 
شد. در این طرح تالش شد تا در ابتدا این بررسی صورت 
گیرد که حوزه تولید محتوا تا چه حد می تواند به کسب 
و کارها بخصوص برای کسب و کارهای خرد کمک کند 
تا بتوانند از این طریق با کمترین هزینه بیشترین بهره 
وری را داشته باشند. از سوی دیگر در حال نهایی کردن 
دوره های آموزشی به صورت مجازی هستیم تا بتوانیم 
 ICT به کس��ب و کارهایی که چندان آشنایی با فضای
ندارند نحوه اس��تفاده از این فضا را آموزش دهیم. این 

دوره ها نیز بناست از آخر اردیبهشت آغاز شود.
وی همچنین با اش��اره به گالیه ه��ای ارزی اعضای 
کمیس��یون،  از اعضا خواست تا پیش��نهادات تکمیلی 
خود برای ارایه به کمیته ارزی به دبیرخانه کمیسیون 

ارسال کنند.
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فرارو - با آغاز ثبت نام برای فروش ۴ محصول ایران خودرو هجوم به این سایت منجر به مشکالت متعددی از جمله نقص در عملکرد مراحل سایت شد. این هجوم و مراجعات به سایت 
به حدی باال بود که سایت ایران خودرو هم اکنون با مشکالت متعددی روبرو شد و از مرحله ای خاص دیگر فراتر نمی رفت. برخی در ثبت نام اولیه در سایت مانده اند و برخی دیگر از سایت 

اخراج شده اند. شاید یکی از دالیلی که مخاطبان زیادی به این سایت مراجعه کرده اند، التهابات بازار خودرو در هفته های گذشته است.

در جلسه کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران مطرح شد

نگرانی فعاالن حوزه ICT از عدم تخصیص ارز

دریچه

مبین نت از روزنامه نگاران
 برگزیده قدردانی کرد

ش��رکت ارتباطات مبین نت به منظ��ور ارج نهادن به 
جایگاه اصحاب رس��انه از روزنامه نگاران  برگزیده سال 

۱۳۹۸ قدردانی کرد.
فناوران- بیس��تم اردیبهش��ت ماه در مراس��می با 
حضور اصحاب رس��انه از روزنامه نگاران منتخب باشگاه 
خبرنگاران ایران قدردانی به عم��ل آمد. الناز محمدی، 
حامد هادیان و یاش��ار سلطانی س��ه خبرنگار منتخبی 
بودند که در این مراس��م مورد قدردان��ی مبین نت قرار 

گرفتند.

وزیر صمت برکنار شد
رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی 
را به عنوان سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

منصوب کرد.
آی تی من- متن حسن روحانی رییس جمهور برای 
سرپرست وزارت صمت به این شرح است: » جناب آقای 

مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب 
تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و 
بازرگانی، به موجب این حکم جناب عالی را به سرپرستی 

»وزارت صنعت، معدن و تجارت« منصوب می نمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید 
که در ش��رایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار 
و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون 
س��ازمانی و تعامل مؤثر ب��ا دس��تگاه های ذیربط اعم از 
بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود 
را نیز با بهره گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای 
صاحب نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای 
اساسی، س��اماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و 
تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی 

و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.
توفیق ش��ما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، با رعایت اصول قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی دولت تدبی��ر و امید از 
خداوند متعال مسألت دارم.« گفتنی است که تا کنون 
رضا رحمان��ی، به عنوان وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
مش��غول فعالیت بود. در روزهای اخیر، آش��فتگی بازار 
داخلی به وی��ژه بازار خودرو، موجب گالیه مردم ش��ده 
بود و رییس جمهور نیز به رحمانی دس��تور داده بود که 
به سرعت، برای تعدیل قیمت خودرو اقدام شود. عالوه 
بر خودرو، بازارهای دیگر نیز با رشد غیرمنطقی قیمت 
مواجه ش��ده اند. تنها اقدامی که تا کن��ون برای کنترل 
قیمت ها عملیاتی شده، حذف قیمت از سایت های آگهی 

و فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور بوده است.

از سوی اپراتورهای کشور

۹۰۰ هزار سیم کارت رایگان به سرپرستان خانوار تحویل شد

آمار

معاون وزیر ارتباطات از تحویل ۹۰۰ هزار س��یم کارت رایگان به سرپرستان خانوار 
توسط سه اپراتور موبایل کش��ور خبر داد و گفت: فرآیند توزیع این سیم کارت ها ۴۸ 

ساعت زمان می برد.
مه�ر - حسین فالح جوش��قانی درباره نحوه واگذاری س��یم کارت های رایگان به 
سرپرستان خانواری که تاکنون سیم کارتی به نامشان ثبت نبوده است، اظهار داشت: 
از زمان اعالم اعطای وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار، مشخص شد که ۲.۵ 
میلیون نفر از سرپرستان خانوار، دارای سیم کارت به نام خودشان نیستند که اپراتورها 

قبول کردند به این تعداد افراد، سیم کارت رایگان اعطا کنند.
وی گفت: تاکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر به صورت آنالین برای درخواست سیم کارت 
رایگان در شبکه اپراتورها درخواست داده اند که این درخواست ها تا عصر روز گذشته 

پاسخ داده شد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این آمار مربوط 
به ثبت نام آنالین برای دریافت سیم کارت رایگان اس��ت، گفت: در ابتدای اجرای این 
طرح، برخی دفاتر پیشخوان نیز به صورت حضوری، نس��بت به واگذاری سیم کارت 
به متقاضیان اقدام کردند اما به دلیل بروز برخی مشکالت و ازدحام جمعیت در دفاتر 

خدمات پیشخوان، این فرآیند متوقف شد.
وی با اشاره به اینکه هر اپراتور نسبت به س��همی که در بازار موبایل در اختیار دارد، 
واگذاری سیم کارت به سرپرس��تان خانوار را عملیاتی کرده است، افزود: طی چند روز 
گذشته، فرآیند واگذاری سیم کارت از زمان تحویل توسط اپراتور به پست و پس از آن، 
توزیع و فعال سازی سیم کارت در شبکه یکی از اپراتورها زمان بر شده بود که این مشکل 

هم اکنون رفع شده و تمامی متقاضیان موفق به دریافت سیم کارت های خود شده اند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: پس از فرآیند توزیع سیم کارت توسط پست و احراز 
هویت دریافت کننده سیم کارت، دو اپراتور ایرانسل و رایتل به صورت برخط نسبت به 
فعال سازی سیم کارت مشترک اقدام می کردند اما این فرآیند در اپراتور همراه اول حدود 
۲۴ ساعت زمان می برد. بر این اساس از اپراتور همراه اول خواستیم تا این فرآیند اصالح 

شود و سیم کارت مشترک بالفاصله پس از تایید هویت در سیستم فعال شود.
رییس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه در اجرای این 
طرح شرکت پست و اپراتورهای موبایل تمامی توان خود را به کار بستند و نقایص اجرای 
طرح به سرعت رفع شد، گفت: واگذاری ۹۰۰ هزار سیم کارتی که از سوی متقاضیان 
تاکنون درخواست شده است، تکمیل شده و از این پس نیز برای هر متقاضی سرپرست 
خانوار سیم کارت اولی که تقاضای خود را در سیستم یکی از اپراتورها ثبت کند، این بسته 
سیم کارت رایگان اعطا می شود. وی گفت: تنها کمتر از ۵ درصد سیم کارت متقاضیان 
به دلیل آدرس های اشتباه و یا مخدوش و مشکل احراز هویت، به باجه های معطله پست 
عودت داده شده است. فالح جوشقانی با بیان اینکه بررسی های ما نشان می دهد ایراداتی 
که در روند فعال سازی سیم کارت متقاضیان وجود داشت، هم اکنون برطرف شده است، 
خاطرنش��ان کرد: رگوالتوری پیگیری و نظارت بر این موضوع را در دستور کار دارد تا 

بالفاصله پس از دریافت متقاضی، سیم کارت وی فعال و قابل استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اگر مشترکی در این باره به مشکلی برخورد کرد 
و یا شکایتی داشت می تواند آن را از طریق مرکز تماس اپراتور و یا سامانه ۱۹۵ پیگیری 
کند، گفت: روال توزیع سیم کارت از زمانی که اپراتور آن را به پست تحویل می دهد تا 
زمانی که این سیم کارت به آدرس متقاضی توزیع و تحویل می شود، حدود ۴۸ ساعت 

طول می کشد و در حال حاضر مشکلی در این فرآیند وجود ندارد.

وی افزود: ظاهراً به نظر می رس��د محدودیت زمانی برای دریافت وام یک میلیونی 
سرپرست خانوار وجود نداشته باشد و کسانی که هنوز موفق به دریافت سیم کارت رایگان 

از اپراتورها نشده اند می توانند در این زمینه اقدام کنند.
فالح جوشقانی اجرای این طرح را آزمونی عنوان کرد برای آنکه سایر فرآیندها را نیز به 

مرور به سمت الکترونیکی شدن ببریم و آنها را آنالین اجرا کنیم.
رییس رگوالتوری در خصوص هزینه ای که برخی دفاتر پیشخوان دولت بابت ثبت 
نام سیم کارت سرپرست خانوار در روز نخست اجرای این طرح از متقاضیان اخذ کردند، 
گفت: چنانچه اینگونه مواردی وجود داشته باشد و به ما گزارش شود، حتماً آن را پیگیری 
می کنیم. چرا که مطابق اعالم اپراتورها، این سیم کارت ها رایگان است و از بابت آن نباید 
پولی پرداخت می شد. وی اضافه کرد: ثبت نام سیم کارت در ش��رایط عادی در دفاتر 
پیشخوان خدمات هزینه دارد اما در شرایط فعلی، اپراتورها از سیم کارت اولی ها، هزینه ای 
دریافت نمی کنند. معاون وزیر ارتباطات گفت: روز نخست که این خبر اعالم شد، همه 
کسانی که به دفاتر مراجعه کردند سرپرست خانوار نبودند و به تصور اینکه سیم کارت 
رایگان می دهند مراجعه کردند. اما به هر ترتی��ب در دو روز اول اجرای طرح، ثبت نام 
حضوری سیم کارت، آن هم قبل از مدیریت این موضوع، اشتباه بود و اقدام اپراتورها در 
این راستا با تذکر رگوالتوری همراه شد. وی گفت: چرا که این اقدام بدون هماهنگی با ما 
انجام شد. ما با رایگان شدن مشکلی نداشتیم اما در این شرایط و در بحران کرونا، ازدحام 
جمعیت در دفاتر پیشخوان خدمات قابل قبول نبود. البته ۷۰ درصد مراجعات در آن 
روزها به دفاتر پیشخوان، برای مواردی چون دریافت کد بورسی و غیره بود اما با توجه به 
اینکه دریافت سیم کارت از سوی متقاضیان نیز مزید بر علت این شلوغی شد، به اپراتورها 

تذکر دادیم تا موضوع مورد مدیریت قرار گیرد.

آگهی تغییرات شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 506220 و شناسه ملی 14006592448 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ  1398/10/11تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ترازنامه و 
حس�اب س�ود و زیان س�ال مالی منتهی به 31 ش�هریور 1398 تصویب شد - موسسه حسابرس�ی و خدمات مدیریت 
صدر به شناس�ه ملی 10100360469 به عنوان بازرس اصلی و موسس�ه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی 
10100556857 به س�مت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار فناوران اطالعات 

برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839833(

آگهی تغییرات شرکت پیشتازان امن کاوی عماد سهامی خاص به شماره ثبت 501800 و شناسه ملی 14006370288 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ش�رکت توس�عه امن فناوری 
نامدار شناس�ه ملی 14007340660 به نمایندگی آقای حس�ین قاسمی به ش�ماره ملی 0013374834 به سمت رئیس 
و عضو هیأت مدیره آقای س�یدمحمدمهدی قطبی به ش�ماره ملی 2559630109 به س�مت نایب رئیس و عضو هیأت 
مدیره ش�رکت فناوران هویت الکترونیکی امن شناس�ه ملی 14006592448 به نمایندگی آقای حس�ن انصاری فر به 
ش�ماره ملی 0944640354 به س�مت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ش�رکت یافتار پژوهان پیش�تاز رایانش شناسه 
مل�ی 10320862133 به نمایندگی آقای علی ش�یرازی به ش�ماره ملی 2750739993 به س�مت عض�و هیأت مدیره 
ش�رکت زیس�ت بوم مجازی درس�ا شناس�ه ملی 14005512957 به نمایندگی آقای رضا نعمتی کشتلی به شماره ملی 
0067919677 به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده مدت هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه قراردادهای شرکت تا 
سقف مبلغ 500000000 ریال، نامه های عادی، فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر ش�رکت معتبر می باش�د. چک ها و سایر اس�ناد تعهدآور مالی تا مبلغ3000000000 
ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از آقایان حس�ین قاس�می یا رضا نعمتی کش�تلی به همراه مهر 
ش�رکت معتبر می باش�د. قراردادهای از مبلغ 500000001 ریال تا 10000000000 ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت 
مدیره و آقایان حس�ین قاس�می و رضا نعمتی کش�تلی به همراه مهر ش�رکت معتبر می باش�د. چک ها و سایر اسناد 
تعهدآور مالی از مبلغ 3000000001 ریال به باال و نیز قراردادهای باالتر از10000000000 ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیأت مدیره و امضاء یکی از آقایان حس�ین قاس�می یا رضا نعمتی کشتلی و همچنین امضاء یکی از آقایان سید محمد 
مهدی قطبی یا علی شیرازی به همراه مهر شرکت معتبر است. قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت 
آقای حسن انصاری فر به شرح ذیل تفویض اختیار گردید: انجام امور جاری شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان 
سهام، اشخاص ثالث، کلیه ی ادارات دولتی، خصوصی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر سازمان های رسمی 
در چارچوب قوانین و مقررات جاری کش�ور عزل و نصب کارکنان بر اس�اس ضوابط تعیین ش�ده از طرف هیأت مدیره 
ش�رکت تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان بر اس�اس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیأت 
مدیره ش�رکت تعیین حدود اختیارات و ش�رح وظایف افراد تحت سرپرس�تی در چارچوب ضوابط جاری شرکت تهیه 
و تنظیم روش ها و آیین نامه های داخلی ش�رکت و ارایه ی آن به هیأت مدیره ش�رکت جهت تصویب وصول مطالبات 
و پرداخت دیون ش�رکت انجام تش�ریفات مربوط به اخذ تس�هیالت مالی و اعتبار از موسس�ات مالی و بانک ها پس از 
تصویب هیأت مدیره ش�رکت افتتاح هر نوع حس�اب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی مجاز 
در کشور رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در چارچوب مصوب هیأت مدیره 
شرکت نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعاوی حقوقی علیه سایر اشخاص )حقوقی و حقیقی( جهت 
احقاق حقوق قانونی ش�رکت و دفاع از ش�رکت در مقابل کلیه ی دعاوی اقامه شده علیه شرکت و انتخاب و عزل وکیل 
و س�ایر مش�اوران مربوطه در جهت حفظ منافع ش�رکت انجام هزینه های جاری و س�رمایه ای در چارچوب آیین نامه 
معامالت و سایر آیین نامه های مصوب هیأت مدیره شرکت عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط باموضوع شرکت 
درچارچوب آیین نامه معامالت و مصوبات هیأت مدیره شرکت اجاره، فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع 
تقاضاها در تمامی مراحل با توجه به صرفه و صالح ش�رکت تهیه و ارایه گزارش�ات مالی و غیرمالی ادواری و همچنین 
سایر اطالعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارایه به هیأت مدیره شرکت تهیه و تنظیم صورت های مالی با رعایت 
اس�تانداردهای حس�ابداری در مهلت قانونی مقرر و ارایه ی آن به هیأت مدیره شرکت جهت تصویب و همچنین ارایه 
ی صورت های مالی مربوطه به بازرس قانونی و حس�ابرس مس�تقل ش�رکت دبیر هیأت مدیره و انجام اقدامات معمول 
ش�امل تهیه دس�تور جلسات، دعوت از اعضا و تهیه صورت جلس�ات هیأت مدیره تحت نظر رئیس هیأت مدیره تهیه 
و تنظیم صورت دارایی ها و قروض ش�رکت در مهلت قانونی مقرر و ارایه ی آن به بازرس قانونی و حس�ابرس مس�تقل 
شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوب هیأت مدیره شرکت مکاتبه 
و نظ�ارت بر عملکرد مالی ش�رکت های تحت کنترل و همچنین ابالغ رویه ها و سیاس�ت های مصوب هیأت مدیره به 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839839(شرکت های گروه. 

آگهی انتقالی شرکت آسان ارتباط پیشرو شرکت سهامی خاص به شناسه ملی 10861378086 

به اس�تناد نامه ش�ماره  98/11063/315مورخه 98/12/19 اداره ثبت ش�رکتها و موسسات غیر تجاری کرمان و 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/03 مرکز اصلی شرکت از رفسنجان به استان تهران - منطقه 15 
، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه آزادگان ، 

پالک 14 ، طبقه اول کدپستی 1586735311 تغییر یافت و در این اداره تحت شماره 556685 به ثبت رسید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839841(

آگهی تغییرات شرکت پتیاک سیستم سهامی خاص به شماره ثبت 288027 و شناسه ملی 10103245162 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/02/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین به شناسه ملی 14005993565به سمت بازرس اصلی و آقای محسن امینی 

ارمکی به شماره ملی 0050140248 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839836(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مهرپارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 359814 و شناسه ملی 10104043446 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : موسسه 
حسابرسی بهداد حساب آریا با شماره ثبت 30888 و شناسه ملی 10320849506 به سمت بازرس اصلی و محمدهادی 

حاج کرمی خوزانی به شماره ملی 1141324954 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839837(

آگهی تغییرات شرکت پیشتازان امن کاوی عماد سهامی خاص به شماره ثبت 501800 و شناسه ملی 14006370288 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ 1398/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی 
ش�رکت برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
صدر با شناس�ه ملی 10100360469 به عنوان بازرس قانونی و موسس�ه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی 
10100556857 به س�مت بازرس علی البدل ش�رکت برای سال مالی آتی )1399( ش�رکت انتخاب شدند روزنامه کثیر 

االنتشار فن آوران اطالعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839838(

آگهی تغییرات شرکت فن آوران انیاک رایانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 159900 و شناسه ملی 10102025720 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : موسسه 
حسابرس�ی افق مهر خاورمیانه بشماره ثبت 46580 و بشماره شناسه ملی 14008160720 بسمت بازرس اصلی و آقای 
مهدی آقاحسن کاشانی کد ملی 0047044527 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839835(

آگهی تغییرات شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 506220 و شناسه ملی 14006592448 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ  1398/10/11تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ترازنامه و 
حس�اب س�ود و زیان س�ال مالی منتهی به 31 ش�هریور 1398 تصویب شد - موسسه حسابرس�ی و خدمات مدیریت 
صدر به شناس�ه ملی 10100360469 به عنوان بازرس اصلی و موسس�ه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی 
10100556857 به س�مت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار فناوران اطالعات 

برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839833(

آگهی تغییرات شرکت پیشتازان امن کاوی عماد سهامی خاص به شماره ثبت 501800 و شناسه ملی 14006370288 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ش�رکت توس�عه امن فناوری 
نامدار شناس�ه ملی 14007340660 به نمایندگی آقای حس�ین قاسمی به ش�ماره ملی 0013374834 به سمت رئیس 
و عضو هیأت مدیره آقای س�یدمحمدمهدی قطبی به ش�ماره ملی 2559630109 به س�مت نایب رئیس و عضو هیأت 
مدیره ش�رکت فناوران هویت الکترونیکی امن شناس�ه ملی 14006592448 به نمایندگی آقای حس�ن انصاری فر به 
ش�ماره ملی 0944640354 به س�مت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ش�رکت یافتار پژوهان پیش�تاز رایانش شناسه 
مل�ی 10320862133 به نمایندگی آقای علی ش�یرازی به ش�ماره ملی 2750739993 به س�مت عض�و هیأت مدیره 
ش�رکت زیس�ت بوم مجازی درس�ا شناس�ه ملی 14005512957 به نمایندگی آقای رضا نعمتی کشتلی به شماره ملی 
0067919677 به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده مدت هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه قراردادهای شرکت تا 
سقف مبلغ 500000000 ریال، نامه های عادی، فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر ش�رکت معتبر می باش�د. چک ها و سایر اس�ناد تعهدآور مالی تا مبلغ3000000000 
ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از آقایان حس�ین قاس�می یا رضا نعمتی کش�تلی به همراه مهر 
ش�رکت معتبر می باش�د. قراردادهای از مبلغ 500000001 ریال تا 10000000000 ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت 
مدیره و آقایان حس�ین قاس�می و رضا نعمتی کش�تلی به همراه مهر ش�رکت معتبر می باش�د. چک ها و سایر اسناد 
تعهدآور مالی از مبلغ 3000000001 ریال به باال و نیز قراردادهای باالتر از10000000000 ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیأت مدیره و امضاء یکی از آقایان حس�ین قاس�می یا رضا نعمتی کشتلی و همچنین امضاء یکی از آقایان سید محمد 
مهدی قطبی یا علی شیرازی به همراه مهر شرکت معتبر است. قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت 
آقای حسن انصاری فر به شرح ذیل تفویض اختیار گردید: انجام امور جاری شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان 
سهام، اشخاص ثالث، کلیه ی ادارات دولتی، خصوصی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر سازمان های رسمی 
در چارچوب قوانین و مقررات جاری کش�ور عزل و نصب کارکنان بر اس�اس ضوابط تعیین ش�ده از طرف هیأت مدیره 
ش�رکت تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان بر اس�اس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیأت 
مدیره ش�رکت تعیین حدود اختیارات و ش�رح وظایف افراد تحت سرپرس�تی در چارچوب ضوابط جاری شرکت تهیه 
و تنظیم روش ها و آیین نامه های داخلی ش�رکت و ارایه ی آن به هیأت مدیره ش�رکت جهت تصویب وصول مطالبات 
و پرداخت دیون ش�رکت انجام تش�ریفات مربوط به اخذ تس�هیالت مالی و اعتبار از موسس�ات مالی و بانک ها پس از 
تصویب هیأت مدیره ش�رکت افتتاح هر نوع حس�اب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی مجاز 
در کشور رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در چارچوب مصوب هیأت مدیره 
شرکت نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعاوی حقوقی علیه سایر اشخاص )حقوقی و حقیقی( جهت 
احقاق حقوق قانونی ش�رکت و دفاع از ش�رکت در مقابل کلیه ی دعاوی اقامه شده علیه شرکت و انتخاب و عزل وکیل 
و س�ایر مش�اوران مربوطه در جهت حفظ منافع ش�رکت انجام هزینه های جاری و س�رمایه ای در چارچوب آیین نامه 
معامالت و سایر آیین نامه های مصوب هیأت مدیره شرکت عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط باموضوع شرکت 
درچارچوب آیین نامه معامالت و مصوبات هیأت مدیره شرکت اجاره، فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع 
تقاضاها در تمامی مراحل با توجه به صرفه و صالح ش�رکت تهیه و ارایه گزارش�ات مالی و غیرمالی ادواری و همچنین 
سایر اطالعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارایه به هیأت مدیره شرکت تهیه و تنظیم صورت های مالی با رعایت 
اس�تانداردهای حس�ابداری در مهلت قانونی مقرر و ارایه ی آن به هیأت مدیره شرکت جهت تصویب و همچنین ارایه 
ی صورت های مالی مربوطه به بازرس قانونی و حس�ابرس مس�تقل ش�رکت دبیر هیأت مدیره و انجام اقدامات معمول 
ش�امل تهیه دس�تور جلسات، دعوت از اعضا و تهیه صورت جلس�ات هیأت مدیره تحت نظر رئیس هیأت مدیره تهیه 
و تنظیم صورت دارایی ها و قروض ش�رکت در مهلت قانونی مقرر و ارایه ی آن به بازرس قانونی و حس�ابرس مس�تقل 
شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوب هیأت مدیره شرکت مکاتبه 
و نظ�ارت بر عملکرد مالی ش�رکت های تحت کنترل و همچنین ابالغ رویه ها و سیاس�ت های مصوب هیأت مدیره به 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839839(شرکت های گروه. 

آگهی انتقالی شرکت آسان ارتباط پیشرو شرکت سهامی خاص به شناسه ملی 10861378086 

به اس�تناد نامه ش�ماره  98/11063/315مورخه 98/12/19 اداره ثبت ش�رکتها و موسسات غیر تجاری کرمان و 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/03 مرکز اصلی شرکت از رفسنجان به استان تهران - منطقه 15 
، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه آزادگان ، 

پالک 14 ، طبقه اول کدپستی 1586735311 تغییر یافت و در این اداره تحت شماره 556685 به ثبت رسید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839841(

آگهی تغییرات شرکت پتیاک سیستم سهامی خاص به شماره ثبت 288027 و شناسه ملی 10103245162 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/02/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین به شناسه ملی 14005993565به سمت بازرس اصلی و آقای محسن امینی 

ارمکی به شماره ملی 0050140248 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839836(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مهرپارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 359814 و شناسه ملی 10104043446 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : موسسه 
حسابرسی بهداد حساب آریا با شماره ثبت 30888 و شناسه ملی 10320849506 به سمت بازرس اصلی و محمدهادی 

حاج کرمی خوزانی به شماره ملی 1141324954 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839837(

آگهی تغییرات شرکت پیشتازان امن کاوی عماد سهامی خاص به شماره ثبت 501800 و شناسه ملی 14006370288 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ 1398/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی 
ش�رکت برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
صدر با شناس�ه ملی 10100360469 به عنوان بازرس قانونی و موسس�ه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی 
10100556857 به س�مت بازرس علی البدل ش�رکت برای سال مالی آتی )1399( ش�رکت انتخاب شدند روزنامه کثیر 

االنتشار فن آوران اطالعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839838(

آگهی تغییرات شرکت فن آوران انیاک رایانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 159900 و شناسه ملی 10102025720 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : موسسه 
حسابرس�ی افق مهر خاورمیانه بشماره ثبت 46580 و بشماره شناسه ملی 14008160720 بسمت بازرس اصلی و آقای 
مهدی آقاحسن کاشانی کد ملی 0047044527 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839835(

 ( 23/02/1399تاریخ انتشار: ) 

 با مسئولیت محدود آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گروه فناوری اطالعات و ارتباطات آیریانا بوم
 10103161522و شناسه ملی  282302به شماره ثبت 

دعوت می شود تا در مجمع ( مسئولیت محدودبا )بدینوسیله از کلیه شرکای شرکت گروه فناوری اطالعات و ارتباطات آیریانا بوم
تهران  در محل واقع در 06/03/1399مورخ  سه شنبهروز  12:00لعاده این شرکت که راس ساعت عمومی عادی بطور فوق ا

تشکیل می گردد حضور بهم  13خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر)آپادانا( خیابان شهید عربعلی)نوبخت( کوچه نهم پالک 
 رسانند.

 

 دستور جلسه : -الف

 هیات نظار انتخاب -1

 اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب اعضای -2

 می عادی بطور فوق العاده می باشدسایر مواردی که در صالحیت مجمع عمو -3

 

 

 مقام دعوت کننده: هیات مدیره         

 

 ( 23/02/1399خ انتشار: )تاری

به شماره  با مسئولیت محدود شرکت گروه فناوری اطالعات و ارتباطات آیریانا بوم فوق العادهآگهی دعوت مجمع عمومی 
 10103161522و شناسه ملی  282302ثبت 

در مجمع  دعوت می شود تا( محدودبا مسئولیت )بدینوسیله از کلیه شرکای شرکت گروه فناوری اطالعات و ارتباطات آیریانا بوم
تهران خیابان واقع در  در محل 06/03/1399 مورخ سه شنبهروز  00:10این شرکت که راس ساعت  لعادهفوق اعمومی 

تشکیل می گردد حضور بهم  13سهروردی شمالی خیابان خرمشهر)آپادانا( خیابان شهید عربعلی)نوبخت( کوچه نهم پالک 
 رسانند.

 

 جلسه :دستور  -الف

 تصمیم گیری نسبت به ورود عضو یا اعضای جدید -1

 تصمیم گیری نسبت به افزایش سهم الشرکه تعدادی از اعضاء -2

 افزایش سرمایه شرکت -3

 تصمیم گیری نسبت به تعیین حق امضاءهای مجاز و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه -4

 

 مقام دعوت کننده: هیات مدیره         

 

PB


