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فارس- هکرها به سیستم های کامپیوتری اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا که با نام CBP شناخته می شود نفوذ و اطالعات مسافران را سرقت کردند.
این اطالعات شامل عکس ها و پالک خودروهای مسافران می شد و اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا تأیید کرده  که تصاویر مسافرانی که وارد یا خارج کشور شده اند به همراه پالک آنها سرقت 

شده است.  حفاظت مرزی آمریکا گفته است، شرکت فناوری Perceptics قربانی اصلی این هک است که با بی توجهی به پروتکل امنیتی و قانونی خطا کرده است.

گمرک آمریکا 
هک شد

یافته های یک موسسه خیریه نشان داد:

اعتیاد و آزارسایبری، کودکان را در فضای آنالین تهدید می کند
مرکز خیریه بارناردوس در ایرلند با انتشار گزارشی، درباره 
آثار منفی فناوری بر س���المت عقلی نوجوانان و کودکان 

هشدار داد.
فناوران- بارناردوس )Barnardo’s( هش���دار داد 
که کودکان 5 س���اله و کوچک تر، در معرض خطر اعتیاد 
به اینترنت قرار دارند و این اعتیاد سالمت روان آنها تهدید 
می کند. این موسسه خیریه افزوده است: کودکان خردسال 
حتی در حد کودکان دوس���اله، دارند روش دسترسی به 
وب سایت هایی مانند یوتیوب و سایر وب سایت های مرتبط 
با برنامه های کودک تلویزیون را یاد می گیرند و والدین برای 
سرگرم کردن کودکان، تبلت و موبایل هوشمند در اختیارشان 
می گذارند. بارناردوس نگران است که دسترسی زودهنگام 
کودکان به ابزارهای الکترونیکی عالوه بر اعتیاد، آنها را با 
کمبود مهارت های اجتماعی مواجه کند؛ زیرا خانواده ها وقت 
کمتری برای با هم ب���ودن و گفت وگو با کودکان خواهند 
داشت. این گزارش می نویسد: مربیان ما در ارتباط با توسعه 
توانمندی های حسی و اجتماعی کودکانی که کاربر شبکه های 
اجتماعی هستند، ابراز نگرانی می کنند. نگرانی ها در رابطه 
با اعتیاد به اینترنت و مدت زمانی که به جای صرف شدن 
با خانواده، در شبکه های اجتماعی سپری می شود، می تواند 
مشکالتی را در رابطه با بهداشت روان و سالمت حسی این 
گروه سنی ایجاد کند؛ مشکالتی که از جمله مهم ترین آنها 

می توان به ناتوانی در تفکر خالق، برقراری ارتباط اجتماعی با 
دیگران و مدیریت احساسات فردی اشاره کرد.

بارناردوس، یک موسسه خیریه است که در سال 1866 با 
هدف حمایت از کودکان آسیب پذیر تاسیس شده است. البته 
در اواخر قرن بیستم، یک رسوایی در پرونده این موسسه 
ثبت شد؛ زیرا گفته می شد که کودکان از این موسسه به 

عنوان برده به خارج از بریتانیا ارسال شده اند.

یافته های گزارش باربادوس مبتنی بر اظهارات 80 نفر 
از کارکنان حامی اس���ت که که در 30 پروژه  این موسسه 
در سرتاسر بریتانیا، با کودکان و نوجوانان زیر 18 سال کار 
می کنند. بسیاری از مراجعان این موسسه افرادی هستند که 

به دالیل مختلف آسیب پذیرند و نیاز به حمایت دارند.
برخی از یافته های این تحقیق به این شرح است:

حدود 30 درصد از کودکان 5 تا ده ساله، قربانی آزارهای 

س���ایبری )cyberbullying( بوده اند. کودکان در این 
محدوده سنی، در معرض محتواهای نامناسب یا آسیب زننده 
آنالین قرار دارند. 79 درصد کارکنان حامی با نوجوانان 11 تا 

15 ساله ای سروکار دارند که آزار سایبری دیده اند.
58 درصد این کارکن���ان حامی، با م���وارد متعدد از 
خودجرحی یا اقدام به خودکشی برخورد داشته اند که دلیل 

آن، مواجهه کودکان و نوجوانان با آزار سایبری بوده است.
78 درصد کارکنان حامی با جوانانی مواجه شده اند که در 
 Online .بوده اند online grooming کودکی دچار
Grooming پدیده ای است که طی آن، شکارچیان آنالین 
با کودکان دست می ش���وند و با آنها ارتباط عاطفی برقرار 

می کنند و در ادامه از آنها سوءاستفاده جنسی می کنند.
جاویدخان، مدیراجرایی بارن���اردوس می گوید: اگرچه 
اینترنت فرصت های بی نظیری ب���رای یادگیری و بازی در 
اختیار کودکان می گذارد؛ در عین حال مخاطرات جدیدی 
از آزارسایبری تا Online Grooming را هم به دنبال 
دارد. این مخاطرات می تواند آثار بسیار مخربی روی زندگی 
کودکان آس���یب پذیر برجای بگذارد. البته این گزارش به 
نکات مثبت هم اشاره کرده است؛ برای مثال ذکر شده که 
شبکه های اجتماعی منفعت هایی همچون کاهش تنهایی و 
جداافتادگی افراد آسیب پذیر و امکان ارتباط آنان با افرادی با 

مشکالت مشابه را هم در بر دارد. 

کاهش ارزش سهام فیس بوک 
در پی افشای ایمیل های داخلی شرکت

روزنامه وال استریت ژورنال ایمیل هایی را فاش کرده که 
نشان می دهد مارک زاکربرگ از عملکردهای فیس بوک در 
خصوص حریم شخصی دیگران مطلع بوده است. این امر به 

کاهش ارزش سهام فیس بوک منجر شد.
مهر- طبق گزارش جدید وال استریت ژورنال به نظر 
می رس���د میزان اطالعات مارک زاکربرگ از عملکردهای 
جنجالی فیس بوک بیشتر از آن چیزی بوده که شرکت ادعا 

می کرده است.
به هرحال انتش���ار اخبار مربوط به ایمیل ها سبب شد 
ارزش سهام فیس بوک 2.5 درصد کاهش یابد و به 173.64 

دالر برسد.
هرچند وال اس���تریت ژورنال محتوای این ایمیل ها را 
توضیح داده، اما آنها را منتش���ر نکرده است. این ایمیل ها 
نشان می دهد زاکربرگ سواالتی درباره روش های به اشتراک 
گذاری اطالعات با توس���عه دهندگان طرف سوم را مطرح 
کرده است. این امر حاکی از آن اس���ت که او احتماالً از 
مشکالت احتمالی مربوط به حریم خصوصی افراد باخبر 

بوده است.
سخنگوی فیس بوک در یک بیانیه ایمیلی نوشته است: ما 
تا به امروز در تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال همکاری و 
هزاران سند، ایمیل و فایل را فراهم کرده ایم. ما همچنان در 
انجام تحقیقات با مقامات همکاری می کنیم و امیدواریم در 

این مساله به راه حل مناسبی دست یابیم.

حذف خودخواسته صفحه 
فیس بوک ایالت زاکسن آلمان 

ایالت  زاکس���ن آنهالت آلمان اعالم ک���رده که به دلیل 
نگرانی های مربوط به حفظ حریم شخصی در فیس بوک، 
صفحه خود در این ش���بکه اجتماعی را در آینده نزدیک 

حذف می کند.
مهر-  دفتر فرماندار ایالت »زاکسن/ آنهالت« در شرق 
آلمان به حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا در سال قبل اشاره 
 fan( کرده است. طبق این حکم ادمین یک صفحه طرفداران
page( در فیس بوک و همچنین این ش���بکه اجتماعی 
مسوول پردازش اطالعات بازدیدکنندگان از صفحه مذکور 

هستند.
دفت���ر فرمان���داری ایالت مذک���ور اعالم ک���رده به 
 زودی صفح���ه ای���ن ایال���ت در فیس ب���وک را حذف 

خواهد کرد.
آلمان به ش���دت در بحث حفاظت از اطالعات قوانین 

سختگیرانه ای دارد.
فیس بوک از اظهار نظر در ای���ن باره خودداری کرده اما 
به بیانیه این شرکت اشاره کرده که طبق آن گام هایی برای 
شفاف کردن شیوه استفاده از اطالعات کاربران برداشته است.

معرفی نخستین مرورگر
 گیمینگ جهان

شرکت اوپرا نخستین مرورگر اینترنتی گیمینگ جهان 
را معرفی کرد.

ایس��نا- این مرورگر اختصاصی که اوپرا جی ایکس 
)Opera GX( نام دارد، هم اکنون به صورت آزمایش���ی 
برای کاربران داوطلب و محدود در سراسر جهان منتشر شده 
و انتظار می رود تا پایان سال نسخه اصلی آن در دسترس 
گیمرها قرار بگیرد. این نسخه تمامی  قابلیت های کنونی 
مرورگر اینترنتی اوپرا را داراست با این تفاوت که برخی دیگر 

از امکانات مخصوص گیمینگ نیز در تعبیه شده است.

در  5 سال آینده اتفاق می افتد
اتصال یک میلیون دستگاه

 به 5G در چین
دولت چین برآورد کرده که در پنج س���ال آینده بالغ بر 
یک میلیون دس���تگاه در این کشور به شبکه5G  متصل 

خواهند شد.
ایسنا- مقامات دولتی و مخابراتی در چین اعالم کرده اند 
که توسعه زیرساخت های مربوط به شبکه نسل پنجم بسیار 
سریع تر از حد تصور تحلیلگران در این کشور رقم خواهد 
خورد؛ به گونه ای که تا س���ال 2024 میالدی بالغ بر یک 
میلیون دستگاه اعم از گوشی و گجت های هوشمند به شبکه 
5G مجهز و متصل خواهند بود. رسانه های چینی ضریب 
نفوذ شبکه5G را در این کشور برای سال 2020 میالدی، 
دو درصد، س���ال 2022 میالدی بالغ بر 30 درصد و برای 
س���ال 2024 میالدی عدد 75 درصد تخمین زده اند.  بر 
اساس تحقیقات مؤسسه مشاوره و آماری CCID ، میزان 
سرمایه گذاری های چین در بخش توسعه شبکه نسل پنجم 
اینترنت 5G نیز از 17.56 میلیارد یوان )2.5 میلیارد دالر( 
در سال 2019 میالدی به 229.17 میلیارد یوان در سال 
2023 خواهد رسید. این تحلیلگران برآورد کرده اند که از 
سال 2024 میالدی به بعد، از حجم سرمایه گذاری های کالن 
چین در این بخش اندکی کاسته شده و به 221.65 میلیارد 
یوان می رسد. طبق گزارش زد دی نت، کشورهای بسیاری در 
سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، 
چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره 
با همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل 
پنجم اینترنت همراه 5G هستند و در این زمینه فعالیت های 
گسترده ای را انجام داده اند. بسیاری از بزرگترین شرکت های 
مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، اریکسون، 
هواوی، ال جی، اسپرینتو غیره به شدت در حال رقابت برای 
 5G راه اندازی نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم
هستند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه 5G، استانداردهای 
پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از 

نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.

 مزایده
سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری 
بروجرد بر اساس مصوبه هیئت مدیره این سازمان ، طبق 
بند 3 مورخ 98/1/25 در نظر دارد کارگاه بتن آماده خود 
واقــع در جاده کمربندی محل کارخانه آســفالت ســابق که 
دارای تجهیزات شــامل : یک دستگاه بچینگ طرح لیپهر با 
ظرفیت 0/5 متر مکعب )درآ گالین دار ( ، دو عدد سیلوی 
ســیمان یکصد تنی و تانکر ذخیره آب 20/000 لیتری را 
از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره ای واگذار نماید.

افراد حقیقی و حقوقی عالقمند می توانند تا ظرف 10 روز 
بعد از انتشار این آگهی به دبیرخانه این سازمان واقع در 
بلــوار امام خمینی )ره( مراجعــه و مدارک خودرا تحویل و 
رسید دریافت نمایند. سپرده شرکت در مزایده ارائه یک 
فقــره چک تضمینی به مبلــغ 40/000/000 ریال همراه 
پیشنهاد قیمت الزامی است* در صورت انصراف نفر اول 
، سپرده وی ضبط و نفر دوم برنده مزایده شناخته شده و 
در صورت انصراف نفر دوم ، ســپرده وی ضبط و نفر سوم 
برنــده اعالم خواهد شــد * کلیه قوانیــن و مقررات حاکم 
بر مزایده تابع آئین نامه مالی شــهرداری بوده و ســازمان 
در رد یا قبول کلیه پیشــنهادات مختار اســت* متقاضیان 
مــی توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 

42456005 تماس حاصل نمایند.
سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
شهاب ممدوحی

 مزایده
ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شــهری شهرداری بروجرد بر 
اساس مصوبه هیئت مدیره این سازمان ، طبق بند 1 مورخ 98/1/25 
در نظر دارد یک باب مغازه تجاری واقع در میدان قیام مجتمع امام رضا 
)ع( را از طریــق آگهی مزایده با شــرایط ذیل جهت اجــاره به مدت یک 

سال واگذار نماید.
موضوع مزایده:اجاره یک بــاب مغازه تجار ی واقع در میدان قیام 
مجتمع امام رضا )ع( به مســاحت 16 متر مربع ، دارای انشعابات آب ، 

برق ، تلفن ، گاز
*متقاضیــان مــی بایســت شــغلهای خــود را بــه صراحــت در برگه 
پیشــنهادی اعالم نمایند * بر اســاس کارشناسی انجام شده قیمت پایه 
اجــاره ماهیانه مغازه مورد نظر نه میلیون ریــال به صورت ماهیانه  می 
باشد* سپرده شرکت در مزایده ارائه یک فقره چک تضمینی به میزان 
5 درصد قیمت پیشنهادی می باشد که شرکت کننده موظف است آن را 
به همراه پیشنهاد خود به سازمان ارائه نماید. * در صورت انصراف نفر 
اول ، سپرده وی ضبط و نفر دوم برنده مزایده شناخته شده و در صورت 
انصراف نفر دوم ، سپرده وی ضبط و نفر سوم برنده اعالم خواهد شد * 
کلیه هزینه های مربوط به نگهداری مغازه به عهده مستاجر خواهد بود* 
پیشــنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را تا 10روزپس از انتشار 
آگهی به دبیرخانه ســازمان ارسال نمایند* کلیه قوانین و مقررات حاکم 
بر مزایده تابع آئین نامه مالی شــهرداری بوده و سازمان در رد یا قبول 
کلیه پیشــنهادات مختار اســت* هزینه آگهی ، کارشناســی و متفرقه به 
عهده شخص برنده در مزایده می باشد* عقد قرارداد به مدت یک سال 
شمسی می باشد که در صورت هرگونه مغایرت با مفادقرارداد، فسخ یا 
تمدید خواهد شد * متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 42456005 تماس حاصل نمایند.
سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
شهاب ممدوحی

 مزایده
ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بروجرد بر 
اساس مصوبه هیئت مدیره این سازمان ، طبق بند 1 مورخ 98/1/25 
در نظــر دارد یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان ســعدی را از طریق 
آگهی مزایده با شرایط ذیل جهت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید.

موضوع مزایده: اجازه یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان سعدی 
به مساحت 12 متر مربع دارای انشعابات آب ، گاز ، برق ، تلفن

* متقاضیــان مــی بایســت شــغلهای خود را بــه صراحــت در برگه 
پیشــنهادی اعالم نمایند* بر اســاس کارشناسی انجام شده قیمت پایه 
اجــاره ماهیانه مغازه مورد نظر ده میلیــون ریال به صورت ماهیانه می 
باشد* ســپرده شــرکت در مزایده یک فقره چک تضمینی به میزان 5 
درصد قیمت پیشــنهادی می باشد که شرکت کننده موظف است آن را 
به همراه پیشــنهاد خود به ســازمان ارائه نمایند*  در صورت انصراف 
نفــر اول ، ســپرده وی ضبــط و نفر دوم برنده مزایده شــناخته شــده 
و در صــورت انصــراف نفر دوم ، ســپرده وی ضبط و نفر ســوم برنده 
اعالم خواهد شــد * کلیه هزینه های مربوط به نگهداری مغازه به عهده 
مســتاجر خواهد بود* پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را تا 
10 روز پس از انتشار آگهی  به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند* کلیه 
قوانین و مقررات حاکم بر مزایده تابع آئین نامه مالی شــهرداری بوده 
و ســازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است* هزینه آگهی ، 
کارشناســی و متفرقه به عهده شخص برنده در مزایده می باشد* عقد 
قرارداد به مدت یک ســال شمســی می باشــد که در صورت هرگونه 
مغایــرت با مفادقرارداد، فســخ یا تمدید خواهد شــد * متقاضیان می 
توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42456005 تماس 
حاصل نمایند.کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42456005 تماس 

حاصل نمایند.
سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
شهاب ممدوحی

 مناقصه
ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بروجرد 
بــر اســاس مصوبه هیئــت مدیره این ســازمان طبق بنــد 2 مورخ 
98/1/25 در نظــر دارد جهــت تولید کفپوش ) بصورت دستمزدی( 
پروژه های معابر سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شــرایط واگذار نماید شــرایط و اطالعات الزم جهت شرکت در 
مناقصه به شــرح ذیل می باشــد * اعتبار پروژه 800/000/000 

ریال از اعتبارات جاری این سازمان می باشد.
شرکت کنندگان مجاز: شــرکت های رتبه بندی و دارای گواهی 
صالحیت از ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی. مبنای برآورد: ارائه 
قیمت های پیشــنهادی پیمانکاران بــه ازای هر عدد تولید کفپوش 
بصورت دســتمزدی با کســر کســورات قانونی می باشــد * سپرده 
شرکت در مناقصه ارائه یک فقره چک تضمینی به میزان 5 درصد 
قیمت پیشــنهادی می باشد که شرکت کننده  موظف است آن را به 
همراه پیشــنهاد خود به دبیر خانه ســازمان تحویل نماید* پیشنهاد 
دهندگان می بایســت پیشــنهادات خود را از تاریخ انتشار آگهی به 
مــدت 10 روز کاری به دبیرخانه این ســازمان واقع در بلوار  امام 
خمینی )ره( ارائه نمایند *  در صورت انصراف نفر اول ، سپرده وی 
ضبط و نفر دوم برنده مناقصه شــناخته شده و در صورت انصراف 

نفر دوم ، سپرده وی ضبط و نفر سوم برنده اعالم خواهد شد *
پرداخت هزینه انتشــار آگهی ، به عهده شخص برنده می باشد 
* کلیــه قوانیــن و مقــررات حاکم بــر مناقصه تابع آئیــن نامه مالی 
شــهرداری بوده و ســازمان در رد یا قبول کلیه پیشــنهادات مختار 
اســت * متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 42456005 تماس حاصل نمایند.
سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
شهاب ممدوحی

 مناقصه
ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بروجرد 
بــر اســاس مصوبه هیئــت مدیره این ســازمان طبق بنــد 2 مورخ 
98/1/25 در نظــر دارد تولید جدول ) به صورت دستمزدی( پروژه 
های معابر سطح شهر را از طریــق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
* اعتبــار پروژه 800/000/000 ریــال از اعتبارات جاری این 
ســازمان می باشد* شرکت کنندگان مجاز: شرکت های رتبه بندی و 
دارای گواهی صالحیت از ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی. مبنای 
برآورد: ارائه قیمت های پیشــنهادی پیمانــکاران به ازای هر عدد 
تولیــد جدول به صورت دســتمزدی با کســر کســورات قانونی می 
باشــد* سپرده شــرکت در مناقصه ارائه یک فقره چک تضمینی به 
میزان 5 درصد قیمت پیشنهادی می باشد که شرکت کننده  موظف 
اســت آن را به همراه پیشــنهاد خود به دبیر خانه ســازمان تحویل 
نماید* پیشــنهاد دهندگان می بایســت پیشنهادات خود را از تاریخ 
انتشــار آگهی به مدت 10 روز کاری به دبیرخانه این سازمان واقع 
در بلــوار  امام خمینی )ره( ارائــه نمایند *  در صورت انصراف نفر 
اول ، ســپرده وی ضبط و نفر دوم برنده مناقصه شناخته شده و در 
صورت انصراف نفر دوم ، ســپرده وی ضبط و نفر سوم برنده اعالم 

خواهد شد *
پرداخت هزینه انتشــار آگهی ، به عهده شخص برنده می باشد 
* کلیــه قوانیــن و مقــررات حاکم بــر مناقصه تابع آئیــن نامه مالی 
شــهرداری بوده و ســازمان در رد یا قبول کلیه پیشــنهادات مختار 
اســت * متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 42456005 تماس حاصل نمایند.
سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
شهاب ممدوحی

 مناقصه
ســازمان عمــران و باز آفرینــی فضاهای 
شــهری شهرداری بروجرد بر اساس مصوبه 
هیئت مدیره این سازمان طبق بند 1 مورخ 

98/2/2 در نظر دارد 
انجام امور بیمه ای ) شخص ثالث و بدنه 

خودرو سبک و سنگین (
 را بــه شــرکت هــای بیمــه دارای صالحیت 
قانونی از طریق آگهــی مناقصه عمومی واگذار 
نمایــد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شــود 
جهت شرکت در مناقصه از تاریخ نشر آگهی به 
مدت 10 روز به امور قرارداد ها ی این سازمان 
مراجعــه نماینــد * هزینه آگهی ، کارشناســی و 
متفرقــه بــه عهده شــخص برنــده در مناقصه 
می باشــد . متقاضیان می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 42456005 

تماس حاصل نمایند.

سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
شهاب ممدوحی

 مزایده
ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شــهری شهرداری 
بروجرد در نظــر دارد با توجه به بند 1 مصوبه هیئت مدیره 
ســازمان مورخ 98/2/12 اجاره پارکینگ میدان شهدا را از 

طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.
لــذا از اشــخاص حقیقی و حقوقــی واجد شــرایط دعوت 
مــی گردد به منظور دریافت اوراق مزایده و کســب اطالعات 
بیشــتر با واریز مبلغ 100/000 ریال بابت اســناد و پاکات 
مخصوص مزایده به حســاب جاری 0105821587001 در 
وجه سازمان عمران  واریزو به واحد امور قراردادها  تحویل 

دهند.
*تاکید می گردد اســناد مزایده فقــط بصورت حضوری و 
برای اشــخاص حقوقی با ارائه  معرفی نامه رســمی ، اساس 

نامه و آگهی آخرین تغییرات قابل دریافت است .
سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی 

درآمد سالیانه بصورت چک تضمینی می باشد.
براساس کارشناسی انجام شده قیمت پایه اجاره ماهیانه 

مبلغ 40/000/000 ریال می باشد.
*به مدارک ارسالی بعدا ز اتمام زمان مقرر مزایده ترتیب 
اثرنخواهد شــد* سازمان عمران در رد یا قبولی پیشنهادات 
مختار عمل می کند * کلیه هزینه های انتشــار آگهی و جانبی 
به عهــده برنده مزایــده خواهد بود * جهت کســب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 42456005 تماس حاصل فرمائید. 
سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
شهاب ممدوحی

 مزایده
ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شــهری شهرداری 
بروجرد در نظــر دارد با توجه به بند 1 مصوبه هیئت مدیره 
سازمان مورخ 98/2/12 اجاره پارکینگ خیابان سعدی را از 

طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.
لــذا از اشــخاص حقیقی و حقوقــی واجد شــرایط دعوت 
مــی گردد به منظور دریافت اوراق مزایده و کســب اطالعات 
بیشــتر با واریز مبلغ 100/000 ریال بابت اســناد و پاکات 
مخصوص مزایده به حســاب جاری 0105821587001 در 
وجه سازمان عمران  واریزو به واحد امور قراردادها  تحویل 

دهند.
براساس کارشناسی انجام شده قیمت پایه اجاره ماهیانه 

مبلغ 120/000/000ریال می با شد.
*تاکید می گردد اســناد مزایده فقــط بصورت حضوری و 
برای اشــخاص حقوقی با ارائه  معرفی نامه رســمی ، اساس 

نامه و آگهی آخرین تغییرات قابل دریافت است .
سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی 

درآمد سالیانه بصورت چک تضمینی می باشد.
*به مدارک ارسالی بعدا ز اتمام زمان مقرر مزایده ترتیب 
اثر نخواهد شد* سازمان عمران در رد یا قبولی پیشنهادات 
مختار عمل می کند * کلیه هزینه های انتشــار آگهی و جانبی 
به عهــده برنده مزایــده خواهد بود * جهت کســب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 42456005 تماس حاصل فرمائید.
سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
شهاب ممدوحی

ملبورن به همراه داالس و لوس آنجلس میزبان آزمایش تاکسی پرنده های اوبر شدند
طرح

شهر ملبورن استرالیا، نخستین ش���هر خارج از ایاالت متحده آمریکا 
خواهد بود که آزمایش سرویس تاکسی های پرنده اوبر یا Uber Air را 

میزبانی خواهد کرد.
فناوران- اوبر اعالم کرده که آزمایش س���رویس اوبر ایر که به عنوان 
اشتراک سفر هوایی از سوی اوبر مطرح شده، از سال آینده  میالدی آغاز 
می شود و در سال 2023 نیز عرضه تجاری این سرویس آغاز خواهد شد. 
روش کار اوبر ایر نیز به این صورت است که مسافران را از پشت بام مبدا 
سوار و در پشت بام مقصد پیاده می کند. هزینه این تاکسی ها هم معادل  
uber Xاعالم شده که ارزان ترین شیوه سفر با اوبر است. البته منظور از 
پشت بام مقصد، لزوما همان محلی نیست که مسافر قصد سفر به آن را 
دارد. شیوه کار به این صورت خواهد بود که اوبر شبکه ای از نقاط فرود 
را آماده می کند و مسافر بین این نقاط قادر به جابه جایی خواهد بود. اوبر 

این نقاط فرود را Skyport می نامد.

اریک آلیسون، سخنگوی اوبر گفت که این ایده می تواند از حجم  تراکم 
ترافیک به شدت بکاهد؛ ترافیکی که ساالنه 16.5 میلیارد دالر برای اقتصاد 

استرالیا هزینه دربردارد.
به گفته آلیسون، یک س���فر 19 کیلومتری از مرکز تجاری ملبورن تا 
فرودگاه این شهر بین 25 دقیقه تا یک ساعت در ساعات پررفت و آمد 

طول می کشد، اما اوبر ایر این مسیر را در ده دقیقه می پیماید.
در آمریکا نیز دو شهر داالس و لوس آنجلس به عنوان شهرهای پایلوت 
برای آزمایش اوبر ایر انتخاب شده اند. ملبورن در رقابت با شهرهایی در 
برزیل، فرانسه، هند و ژاپن، موفق شد میزبانی آزمایش این تاکسی های 

پرنده را به دست آورد.
متیو مارینو، مهندس متخصص هوافضا از دانشگاه RMIT دراین باره 
گفت که این ایده می تواند امن تر از خودروهای خودران بدون راننده باشد.
وی افزود: خودران ه���ا در جاده و خیابان با موانع���ی همچون عابران 

پیاده ای مواجهند که سرشان توی گوش شان است یا سایر وسایل نقلیه 
مانند اتوبوس و تراموا، اما وسایل نقلیه خودران هوایی این موانع را ندارند.
به گفته وی، ما باید به مردم ثابت کنی���م که این فناوری می تواند به 
اندازه هلیکوپتر که هر روز در آسمان شهر می بینند، امن باشد. بنابراین 

تحقیق و توسعه بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.
اما کریس دگرویتر )Chris De Gruyter( متخصص مرکز تحقیقات 
شهری درباره اینکه اوبر ایر می تواند مشکالت حمل ونقل شهری را حل 

کند، چندان خوش بین نیست.
وی می گوید: این وسایل نقلیه، مش���ابه خودروهای معمولی، ظرفیت 
پایینی دارند و در عین حال این س���وال مطرح اس���ت که آیا به اندازه 
کافی دوست دار محیط زیست هستند یا نه. عالوه براین رفت و آمد این 
پرنده های خودران می تواند آسمان ش���هر را از لحاظ بصری تحت تاثیر 

قرار دهد.
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