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به جرات میتوانگفت پروژه شبکه ملی اطالعات یکی از
طرح ها وپروژه هایی استکه بیشترین میزان وعده های
عملی نشده درحوزه  ictرا به خود اختصاص داده است .
اکنون بیش از یک دهه از طرح شبکه ملی اطالعات
میگذرد امابا وجودادعا های برخی مسئوالن ذی ربط ،
این پروژه هنوز وجود خارجی نیافته است .تا جایی که
گالیه ازتاخیر واهمال در راهاندازی شبکه ملی اطالعات
بار ها وبار ها از س��وی نهاد های ناظر از جمله مجلس
شورای اسالمی وشورای عالی فضای مجازی مطرح وبه
کشمکش های جدی منجر شده است که ازجمله آن ها
می توان به فراخوانده شدن وزیربه مجلس واعطایکارت
زردبهویاشارهکردامانکتهقابلتاملدراینمیانآناست
که متاسفانه با وجود طرح وعدههای متعدد ازسوی وزیرو
دیگر مسئوالن حوزه ارتباطات وفناوری اطالعاتکشور،
هنوزخبری از این شبکه نیست وچنانچه بار ها وبار ها
گفته شده است تاکنون هیچگزارش مستدلی دراین باره
ارائه نشده است  .پروژه ایکهگفته می شود تاکنون2200
میلیارد تومان برای تحقق آن هزینه شده وصرفا به مرحله
اسالید و پاورپوینت ،رسیده است  .این درحالی استکه
گویا اجرایکامل آن حداقل به6هزارمیلیارد تومان اعتبار
دیگرنیازدارد!نکته قابل تامل دراین میان اعتراف معاون
وزیرارتباطات استکه چند ماه قبل با اعالم اینکه شبکه
ملی اطالعات اجرایی شده است ،این استدالل را مطرح
کردکه پیشرفت شبکه ملی اطالعات مسئلهای نیستکه
نیازمندگزارشباشدچراکهعینیتاینشبکهجلویچشم
همه است وهمه آن را احساس میکنند! اما درفاصله تنها
چند ماه که وی درهمایش راهکارهای توسعه شبکه ملی
اطالعات سخن میگفت ،به عقبماندگی 10سالهکشور
در راهاندازی این شبکه اشارهکرد.
به هرترتیب عالوه برفشارمجلس بروزارت ارتباطات برای
اجرایشبکهملیاطالعات،انتقاددبیرسابقشورایعالی
فضای مجازی نیز از روند گزارش دهی وزارت ارتباطات
درباره شبکه ملی اطالعات بارها وبارها درصدراخباراین
حوزه قرارگرفت  .به طوریکه محمدحسن انتظاری بارها
درگفتوگوبا رسانهها اعالمکردکه این شورا به هیچ عنوان
روند فعلی وزارت ارتباطات درباره عدم ارائهگزارش قابل
استناد ومکتوب ازشبکه ملی اطالعات را قبول ندارد و در
حال تهیهگزارشهایی برای رئیسجمهوری هستیم ،زیرا
ممکن است این روند همچنان استمرارداشته باشد ،حال
آنکه اگرنظارت مناسبی براجرای این طرح انجام نگیرد،
قطعا به ضررکشورخواهد بود .در نتیجه همین فشارها
وانتقادهای مطرح شده بودکه وزیرارتباطات وعده دادکه
شبکه ملی اطالعات تا پایان سال1394دردسترس مردم
قرارمیگیرد؛ وعدهایکه بازهم عملی نشد ! تعلل چندین
وچندسالهدولتهایوقتدرراهاندازیاینشبکهکاررابه
جاییرساندکهمقاممعظمرهبریدرحکمانتصاباعضای
جدیدشورایعالیفضایمجازیدردورهدومفعالیتاین

شوراکه درشهریور94ابالغ شد؛ برراه اندازی شبکه ملی
اطالعات تاکیدکردند .ایشان دربند پنجم وظایف دهگانه
وماموریت های محوله به اعضای این شورا به طورصریح
موضوع «تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطالعات پس از
تصویبطرحآندرشورایعالیونظارتمستمرومؤثرمرکز
ملی بر مراحل راه ان��دازی وبهره برداری ازآن» را از رئیس
واعضای شورای عالی فضای مجازی خواستار شدند .
تقیپورعضوحقیقیشورایعالیفضایمجازینیزضمن
گالیه ازتاخیردرراهاندازی شبکه ملی اطالعات میگوید:
هم اکنون طراحی ها ی مختلفی ازشبکه ملی اطالعات
انجام شده است اما تا کنون ،بخش اندکی از آن به اجرا
رسیده است ومتاسفانه دولت در پیشبرد این پروژه سرعت
الزم را نداشته است  .او میگوید  :شبکه ملی اطالعات
پروژه بسیارمهمی استکه راهاندازی آن نه تنها به افزایش
کیفیتوسرعتاینترنتوهمچنینکاهشهزینههامنجر
خواهدشدبلکهبهلحاظامنیتینیزوجودچنینشبکهای
بسیاراهمیت دارد  .تا جاییکهکشورهایی مانند برزیل ؛
کره جنوبی؛ چین ؛ آلمان وبسیاری ازکشورهای دیگرنیز
چنین پروژهای را تحت عنوان شبکه پهن باند ملی به انجام
رسانده اند واین روند به ویژه پس ازصحبت های اسنودن
وافشاگری های اوشدتگرفته است وبسیاری ازکشورها
متوجه شدندکه مباحثیکه درباره امنیت اینترنت عنوان
میشود ،مباحث بسیارجدی است.
▪ ▪تاریخچه شبکه ملی اطالعات

پروژه شبکه ملی اطالعات در واقع از اواخر سال 1384

با هدفکاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت کلید
خورد و هیئت دولت مصوبکرد این شبکه اززمان آغازاجرا
ظرف3سال به بهرهبرداری برسد.
این پ��روژه در سال  85به مرکز تحقیقات مخابرات ایران
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سپرده و برنامه های عملیاتی آن در سال های  86تا
 88در هیئت وزیران تصویب شد؛ اما در سال  89و در
الزامات سند چشم اندازبیست ساله  ،نام جدید شبکه
ملی اطالعات برای آن مطرح و درماده46برنامه پنجم
توسعه به تکلیفی برای دولت تبدیل شد؛ تکلیفیکه تا
پایان سال94باید به سرانجام میرسید .اما اکنون وزیر
ارتباطات درتازهترین اظهارنظرخود دراین خصوص از
رونمایی ازاین شبکه تا پایان سال95خبرمیدهد.
وزیرارتباطات وفناوری اطالعات با اشاره به تمهیدات
پیشبینیشدهبرایراهاندازیاینشبکهدرسالجاری
افزایش سرعت وتوسعه پهنای باند داخل را ازجمله زیر
ساختهایی عنوان میکندکه درراستای تحقق شبکه
ملیاطالعاتفراهمشدهاست.اوالبتهبهمیزانبودجه
اختصاص داده شده به اجرای شبکه ملی اطالعات
در س��ال  95اش���اره ای نمیکند ام��ا میگوید :م��ا طی
سالهای94و95اعالمکردهایمکه با توجه به آنکه پروژه
شبکه ملی اطالعات مهم ترین پروژه وزارت ارتباطات
وفناوری اطالعات است وهیچ پروژهای مهمترازشبکه
ملی اطالعات نداریم بنابراین این آمادگی وجود دارد
که ب��رای راه ان���دازی این شبکه هر ان��دازه بودجه نیاز
داشته باشد اختصاص دهیم ؛ ولوآنکه بخواهیم این
اعتبار را ازبخش های دیگرتامینکنیم .اظهارات وزیر
ارتباطات درخصوص بودجه شبکه ملی اطالعات در
سال  95درحالی مطرح می شود که در دی ماه سال
گذشته اخباری مبنی برحذف شبکه ملی اطالعات از
برنامه ششم توسعه وبودجه 95منتشرشده بود .درآن
زمان وزیر ارتباطات اعالم کرد :شبکه ملی اطالعات
دارای بخش های مختلفی استکه زیرساخت آن باید
توسطوزارتارتباطاتتامینشود،دراینشبکهتمامی
دستگاههای اجرایی باید تامین محتواکنند .واعظی با

تاکیدبراینکهشبکهملیاطالعاتودولتالکترونیک
دراولویت های وزارت ارتباطات قراردارد ،خاطرنشان
کرد :به هیچ عنوان تکالیف این وزارتخانه در برنامه
ششم برای این پروژه حذف نشده است و هیچ مشکل
بودجه ای نیز این شبکه ندارد .حتی شده پروژه های
دیگر وزارتخانه را تعطیل و بودجه ها را جابه جا کنیم،
شبکه ملی اطالعات را اجرایی میکنیم .وی با بیان این
کههماکنونشبکهملیاطالعاتدرموضوعاختصاص
بودجه مشکلی ندارد ،گفت :مشکل فعلی شبکه ملی
اطالعات مربوط به پروژه هایی استکه باید روی این
شبکه اجرایی شود .موضوع مربوط به زیرساخت های
شبکهملیاطالعاتخوبپیشمیرود،اماپروژههایی
که باید یکی پس ازدیگری روی این شبکه اجرایی شود،
تنها مختص وزارت ارتباطات نیست .وی با اشاره به
اقداماتی که سازمان ها و دستگاه های اجرایی مانند
گمرک ،مالیات ،قوه قضاییه ،ثبت اح��وال و وزارت
بهداشت برای شبکه ملی اطالعات انجام دادند ،تاکید
کرد :این خدمات باید به همه دستگاه های اجرایی
تعمیم داده شود تا مردم تمامی نیازمندی های خود
را ازطریق شبکه ملی اطالعات و درداخلکشورتهیه
کنند .آن زمان استکه میگوییم شبکه ملی اطالعات
راهاندازی شده است وما به دنبال رسیدن به این هدف
هستیم .وی درباره این که گفته شده بود شبکه ملی
اطالعاتدربرنامهششمحذفشدهاست،خاطرنشان
کرد :این موضوع درست نیست وبا توجه به اولویتهای
مدنظر وزارت ارتباطات این پروژه همچنان پابرجا ست
وهیچ مشکل بودجه ای نیزندارد .وی با اشاره به تعهد
این وزارتخانه به پروژه شبکه ملی اطالعات اظهارکرد:
این پروژه دربرنامه ششم حذف نشده ومشکل بودجه
نیزبرای آن وجود ندارد.
ای��ن در حالی اس��ت که مهدی فقیهی رییس مرکز
پژوهش های مجلس با اش��اره به مستندات موجود
اعالمکردکه در پیشنویس برنامه ششم توسعه ،شبکه
ملی اطالعات دیده نشده و بنابراین در بودجه سال
 95که سال اول برنامه اس��ت ،اعتباری ب��رای شبکه
ملی اطالعات پیش بینی نشده اس��ت .کما این که
وزیرارتباطات نیزتاکنون رقم دقیق ومشخصی را برای
اختصاص به این پروژه درسال95اعالم نکرده است .

جویشگربومی و پیام رسانهای بومی را درآن رفعکنیم.
پژمانفرعضوکمیسیون فرهنگی مجلس نیزدراین باره
میگوید  :عدم شفافیت در زمان بندی ومفهوم شبکه
ملی اطالعات و روشن نبودن سیاست دولت در قبال
راه ان��دازی این شبکه ازجمله مباحثی است که بارها
مطرح شده است و هنوز پاسخ دقیقی برای آن ارائه
نشده است ومتاسفانه این پروژه تاکنون درصد بسیار
ناچیزی پیشرفت داشته است.
جهانگرد معاون وزیرارتباطات و رییس سازمان فناوری
اطالعات کشور نیز درب��اره اقدامات انجام شده در
خصوص شبکه ملی اطالعات به خراسان میگوید :هم
اکنون طراحی های جامع شبکه ملی اطالعات انجام
گرفته و در آخرین روزهای سال هم در یک نشست به
نخبگان ارائه شده و همچنین این طرح که به عنوان
نقشه راه شبکه ملی اطالعات محسوب می شود در
اختیارنهادهای مختلف قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه در یک مهلت مشخص این افراد
و سازمان ها می توانند نظرات و انتقاد های خود را
ارائه کنند ،اظهار امیدواری کرد که در فروردین ماه
نظرات ،پیشنهاد ها و انتقادهارا جمع آوری کنند.
جهانگرد ادامه داد :با هماهنگی دبیرخانه شورای
عالی فضای مجازی این طرح برای تصویب درشورای
عالی فضای مجازی مطرح خواهد شد.رییس سازمان
فناوری اطالعات ای��ران گفت :این مجموعه شامل
تمام برنامه های عملیاتی هم می شود و تقسیم کار
ملی بین همه بخش های خصوصی و دولتی فعال در
این زمینه است .به هرترتیب با وجود تمامی انتقادات
و ابهاماتی ک��ه در خصوص راه ان����دازی ای��ن شبکه
مهم مطرح است امید م��ی رود تا آخرین وعده وزیر
ارتباطات درخصوص راه اندازی شبکه ملی اطالعات
درسال جاریکه با یازدهمین سال تاخیردرعملیاتی
شدن این پروژه همراه است؛ محقق شود و طی آن به
تمامی انتقاد ها درخصوص کیفیت ارائه خدمات و
تهدید های امنیتی در این خصوص پایان داده شود .

ملی اطالعات ومراکزداده داخلی امن و پایداربا پهنای
باند مناسب وبا رعایت موازین شرعی وامنیتیکشور
اقدام وبا استفاده ازتوان وظرفیت بخش های عمومی
غیردولتی ،خصوصی و تعاونی ،امکان دسترسی
پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به
صورتی فراهمکندکه تا پایان سال دوم برنامه ،تمامی
دستگاههای اجرایی و واحدهایتابعهووابستهوتاپایان
برنامه 60،درصد خانوارها و100درص��د کسب و کارها
بتوانند به شبکه ملی اطالعات واینترنت متصل شوند.
ب��ر اس��اس ای��ن حکم قانونی شبکه ملی اطالعات،
شبکه ای مبتنی بر آی پی است ،تا دسترسی 60درصد
خانوارها به سایت های هاست شده داخل(میزبانی
ش��ده در داخ���ل) تا پایان برنامه پنجم از طریق آن
شبکه انجام شود  .همچنین عالوه برلزوم اتصالکلیه
دستگاهها به شبکه ملی اطالعات 80 ،درصد پرداخت
هانیزبایدبهصورتالکترونیکیانجاموامکاندسترسی
کاربران ایرانی به پهنای باند 20مگابیت بر ثانیه نیزدر
این شبکه محقق شود.به هر ترتیب دسترسی به این
اهداف درحالی به وزارت ICTتکلیف شدهکه هنوزهیچ
چارچوب مشخص و یا به عبارتی خروجی ملموسی
درخصوص نحوه اجرای این پروژه وجود ندارد .دبیر
ش��ورای عالی فضای مجازی نیز در این ب��اره با تاکید
براجرای شبکه ملی اطالعاتتصریحمیکند:جلسات
فشردهای با وزارت ارتباطات برای پیادهسازی این پروژه
ملی داریم .فیروزآبادی با بیان اینکه به هیچ عنوان از
مطالبه شبکه ملی اطالعاتکوتاه نمیآییم ،میگوید:
این شبکه باید مطابق با خصایص حکومتی وسرزمینی
ما باشد و باید عقب ماندگی ها درحوزه ایمیل بومی،

▪ ▪شبکه ملی اطالعات چیست؟

شبکه ملی اطالعات قراراست ازطریق زیرساختهای
ارتباطی ،مراکز داده توسعه یافته داخلی دولتی و
غیردولتی و زیرساختهای نرمافزاری درسراسرکشور
ظرفیت الزم برای «نگهداری و تبادل امن اطالعات
داخلی درکشوربه منظورتوسعه خدمات الکترونیکی»
و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند
پهن سراسری را برای کاربران خانگی ،کسب وکارها و
دستگاه های اجرایی فراهمکند.بر اساس تبصره الف
ماده46برنامه پنجم توسعه  ،وزارت ارتباطات وفناوری
اطالعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه
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طراح جدول :امید موسوی
 /٩٤٣٦٤١٢٤ب

 /٩٥٠٠٦٢١٢ف

 /٩٥٠١٩٠٤٩ف

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮﮐﺎم ﭘﺎرس
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن

در ﻧﻈﺮ دارد اﻗﻼم ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ� روﺗﻴﻦ ﺧﻮد را در ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ٩٥ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺸ�ﻪ ﺧﺎﻟ� ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ�،
�ﺎرﺗﻦ ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ� ،ﻧﺎ�ﻠﻮن ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ� ،آﻫﻦ آﻻت
ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ� و زﺑﺎﻟﻪ دورر�ﺰ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ�
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه
ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ادار� و ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٥روز
�ﺎر� ﭘﺲ از درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ
واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٥٥ﺟﺎده ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺎ�ﺖ
ا�ﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻬﺮ�ﺎم ﭘﺎرس
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠۵١٣٣۵۶٣٠۴۵ﺷﻤﺎره
داﺧﻠ�  ١٠١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻬﺮ�ﺎم ﭘﺎرس در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �ﻠﻴﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ ا�ﻨ�ﻪ ﻫﺰ�ﻨﻪ
درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻠﻎ
 ٪٩ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ� اﻗﻼم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﻋﻤﺎل ﻣ� ﮔﺮدد.

 /٩٥٠١٨٢٥١ف

افقی-1 :خدای روشنایی دریونان باستان  -منظومه هومر-
لبخندزدن  -2فرماندهی – مزد  -خانه ییالقی  -بس بودن
 -3ایجاد کردن -عضوباالنشین -امرود – پیشین – هم اندازه
-4سرپرست-ازتوابعقزوین-روحانیزرتشتی–نقصان–فلز
چهره-5تكرارحرف -شانه  -الفبای تلگراف – برج داستانی –
شماره  -چاشنی دوسویه  -6تاالر  -هاون سنگی  -باقیمانده
-7حرف انتخاب -ازبرندهای خودرودراروپا -اندازه -پرده
دری – حرف ندا  -روشنایی -8نوعی پارچه ضخیم -یورش-
مهره ای در شطرنج – خالص وبرگزیده ُ -دم-9ناله -نگهبانی
 رنگ موی ف��وری – م��ادر عرب  -ازان���واع شنا -10دستهدسته -بیشه  -گور -ویژگی محیط متخلخل برای گذردهی
ماده -11پدر اسفندیار رویین تن  -درخت زینتی با برگهای
مرکب ریز به رنگ سبز روشن که گلهای سفید ،خوشهای و
معطر دارد -چاه جهنده
عمودی-1 :رمانی ازچارلزدیكنز -2ج��ام  -فراغ  -3دیار -
دفعات-4فصیح – رخنه  -چین وشکن-5پوستین – نگارخانه
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حل جدول شماره 6528
 فلزسرچشمه -6دشنام – از القاب نوح (ع)  -7بخشنده  -نیلبك-8واحدسطح–بلدرچین-پایدار-9اسبچاپار-صحیح
وسالم -خشك -10تكیه برپشتی  -ماه كامل – ضمیر اول
شخص جمع  -11از اقمار مشتری – توانگر -پیچ وتاب -12
نومید – پرستار کودک – تیره بخت -13سلمانی  -مسافرخانه
مدرن – حرف همراهی-14ایزدنگهبان آب  -اعیان -15بهره
ونصیب–مخففهستم-16ازپرستیدنیها-نظم-تازه -17
قطعه  -پرنده خوشبختی – دفعه -18قصه گو -طوالنی -19
شهراصحاب كهف -آسمانی-20خالقآرسنلوپن.
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 /٩٥٠١٩١٧٥ف

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺮگ ﺳﻬﺎم
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى و اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﭘﺎرس )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٢٣٢١٢ :ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٣٨۶٧۵٠
ﭘﻴﺮو ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻮرخ  ٩٤٫١٢٫٢٠ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬ�ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﺑﺎزار ﭘﺎ�ﻪ ﻓﺮاﺑﻮرس ا�ﺮان ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ:
ﮔﻮاﻫ� ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﭘﺎ�ﻪ ،آﻣﺎده ﺗﻮز�ﻊ اﺳﺖ.
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٢٫١ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﮔﻮاﻫ� ﺳﻬﺎم ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
اﺻﻞ ﺑﺮگ ﺳﻬﺎم ﻗﺒﻠ� و ﻣﺪار� ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ� ،ﺎرت ﻣﻠ� و �� ﺑﺮگ �ﭙ� از آﻧﻬﺎ( ﺑﻪ اﻣﻮر
ﺳﻬﺎم ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ �ﻼﻧﺘﺮ� ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﻴﺪان ﺟﻤﻬﻮر� و ﺟﻬﺎد ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ�
ﺗﻮر�ﺴﺘ� و رﻓﺎﻫ� آﺑﺎدﮔﺮان ا�ﺮان ،ﺑﺮج ادار� آﻓﺘﺎب ،ﻃﺒﻘﻪ اول ،واﺣﺪ  E٩ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� ٠٥١-٣٨٧١٨٣١١- ١٤آﻣﺎده اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ا�ﻦ ﻣﻮرد ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 /٩٤٤٦١٢٧٤خ

 /٩٥٠١٩٩٠٧آ

اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮدى و اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﭘﺎرس

 /٩٥٠١٩٤٩٤آ
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