
اینستاگرام صفحه 
عالالدین بروجردی را بست
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پنجره

خیز ۶۰ شرکت  برای پیوستن
 به سهامداران فرکانس ۲۳۰۰

نمایندگان ۶۰ شرکت ارایه کننده خدمات ارتباطی 
 )servco( اینترنت موسوم به دارنده پروانه سروکو
مذاکرات خود برای پیوستن به جمع برندگان مزایده 

فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ را آغاز کردند. 
شرکت حلما گستر تالش - محسن حسین پور 
مدیرعامل شللرکت حلما گسللتر تللاش در این باره 
گفت: پللس از برگزاری نشسللت ویدئو کنفرانسللی 
سللهامداران شرکت حلما گسللتر تاش که متشکل 
از ۱۱ شللرکت بزرگ بخش خصوصی دارنده پروانه 
FCP حوزه آی سللی تی و برنده مزایللده فرکانس ۲ 
هزار و ۳۰۰ مگاهرتز هستند، نمایندگان این شرکت 
و شرکت های اینترنتی سروکو نیز در نشستی آناین، 

زمینه پیوستن به این کنسرسیوم را بررسی کردند. 
وی تاکیللد کللرد: دریافت سللرویس های مختلف 
اینترنتی با کیفیت مطلوب، سللرعت باال و هزینه کم 
از حقوق مسلم مردم اسللت و مشارکت شرکت های 
دارای مجوز و فناوری روز، حکایت از خرد جمعی در 
تصمیم سللازی ها و تصمیم گیری ها داشته و تضمین  

کننده کیفیت مورد نظر است. 
حسین پور در پاسخ به این پرسش که این مشارکت 
چگونه خواهللد بود افللزود: در حال حاضللر بیش از 
۶۰ شرکت سروکو در سطح کشللور به ارایه خدمات 
اینترنتی می پردازند و قرار است سه مدل اختصاص 
سهام و مشللارکت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 
وی گفت: پیش بینی می کنیم نتیجه الزم تا روزهای 

پایانی همین هفته اخذ و اعام شود. 
مدیرعامللل شللرکت حلما گسللتر تللاش درباره 
وضعیت فعلللی فرکانس هللای ۸۰۰ و ۲ هزار و ۳۰۰ 
که قانوناً یکللی در اختیار صدا و سللیما و دیگری در 
اختیار این شرکت است افزود: اهل فن و متخصصان 
فنی این حوزه می دانند که همکاری سازمان تنظیم 
مقررات رادیویی دررفع موانع اجرایی شللرکت حلما 
گسللتر تاش، باعث جلوگیری از هللدر رفتن صدها 
میلیارد تومان سللرمایه گذاری ده ها شللرکت بخش 
خصوصی بوده و هم افزایی و موفقیت در مسیر توسعه 
بخش های مختلف اقتصادی با تکیه بر زیرساخت های 
به روز و کارآمد شللده و رضایت مللردم را نیز در پی 

خواهد داشت. 
وی با بیان اینکه رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت 
و زیر بار رفتن فرکانس ۲ هزار و سیصد  مگاهرتز حلما 
گسللتر تاش در گرو انجام وظایف قانونی سللازمان 
تنظیم مقررات رادیویی است گفت: ما به نمایندگی 
از یازده شللرکت از حدود سه سال پیش که به عنوان 
برنده مزایده فرکانللس ۲ هزار و ۳۰۰ اعام شللدیم 
همواره بر لزوم هم افزایی و خلق فرصت های جدید به 

جای فرصت سوزی تاکید کرده ایم. 
وی افللزود: بللزودی تعللدادی از مدیران شللرکت 
و نماینللدگان سللهامداران در نشسللت اینترنتی با 
خبرنگاران حوزه آی سی تی، روند فعالیت های مربوط 

به فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ را تشریح خواهند کرد. 
بر اسللاس این گزارش سللهم بزرگللی از خدمات 
اینترنللت ثابت در کشللور حاصل همللکاری نزدیک 
۶۰ شرکت دارنده پروانه سللروکو )servco( و ۱۷ 

شرکت دارنده پروانه FCP است.

راه کار وزارت علوم
 برای چالش های آموزش الکترونیکی

معاون آموزشللی وزیر علوم گفت:  با توجلله به اینکه 
دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطاعات 
و یا دسترسی و امکانات یکسان برخوردار نیستند، در این 
زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم اما در مجموع این 

امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش است.
فارس - علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم 
در یک برنامه رادیویی درخصوص توسعه زیرساخت های 
آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه های کشور گفت: 
تمام دنیا در بخش هللای مختلف، منجمللله آموزش با 
بیماری ویروس کرونا غافلگیر شللدند و به دلیل حفظ 
سامتی و مسائل بهداشتی، توقف آموزش های حضوری 

ضروری شد.
وی ادامه داد: از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی 
کلله در وزارت علوم صللورت گرفت، حللوزه آموزش به 
دو مساله متمرکز شللد، مسللئله اول آموزش های غیر 
حضوری بود، با توجه به دو دهه سللابقه ای که برخی از 
دانشگاه های ما در زمینه آموزش های الکترونیکی دارند 
خیلی زود توانستند خود را تطبق داده و شرایط را فراهم 

کنند و تعداد زیادی دانشجو را پوشش بدهند.
صدیللق افللزود: همچنین یللک کارگللروه آموزش 
الکترونیکی در وزارت علوم ایجاد شد و با مشاوره هایی 
کلله دریافللت کردنللد توانسللتند در ۵۰ روز گذشللته 
زیرسللاخت های الزم را ایجللاد کللرده و آموزش هللای 

الکترونیکی را عرضه کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: با توجه به اینکه 
دانشللجویان و اسللتادان ما از سللطح دانش فناوری 
اطاعات و یا دسترسللی و امکانات یکسان برخوردار 
نیسللتند، در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستیم 
ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث 

آموزش است.
وی اداملله داد: یک تجربلله جهانی اسللت که طبق 
آخرین آماری که یونسللکو ارایه کرد بیش از ۹۱ درصد 
دانشللجویان و دانش آموزان در دنیا درگیر این مسللاله 
هستند و امیدواریم این تجربه باعث شود نظام آموزشی 

ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد.
صدیق گفت: اگر دانشجویی در جای دور افتاده باشد 
یا به گوشی هوشمند یا لپ تاپ دسترسی نداشته باشد 
و نتواند واحدهای خود را اخذ کند، معاونت آموزشللی 
وزارت علوم یک سللری تسهیات آموزشللی برای این 
دانشجویان در نظر گرفته اسللت که می توان به حذف 
ترم بدون احتساب در سنوات، حذف تعدادی از دروس 

اشاره کرد.
وی اداملله داد: همچنیللن مهمانی دانشللجویان در 
دانشگاه شهر خود سهولت یافته و معرفی به استاد تا دو 

برابر مجاز شده است.
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الف - اینستاگرام، صفحه رسمی عاءالدین بروجردی، رییس اسبق کمیسللیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی را بست. دیروز عصر پس از 
درج مصاحبه این نماینده مجلس با خبرگزاری خانه ملت در صفحه رسمی او در اینستاگرام پیرامون اقدام غیرقانونی وزیر امور خارجه آمریکا در درخواست از شورای 
امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که برخاف توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است پس از چند دقیقه اینستاگرام این صفحه را مسدود کرد.

معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران:

ادعای لورفتن داده های چند نهاد در حال بررسی است

دریچه

شکایات مردم از خدمات ارتباطی
 ۱۳۳ درصد افزایش یافت

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش ۱۳۳ 
درصدی تعداد درخواست و شکایت های ثبت شده در سامانه 
۱۹۵ )سامانه پاسللخگویی و رسیدگی به شللکایات خدمات 

ارتباطی( نسبت به سال گذشته خبر داد.
رگوالتوری - پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق 
مصرف کننده سللازمان تنظیم مقللررات و ارتباطات رادیویی 
گفت: تعداد تماسهای کاربران با سللامانه ثبت و پاسخگویی 
به شللکایات ۱۹۵ در اسللفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسللبت به 
زمان مشابه در سال گذشللته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و 
شکایت های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته 
است. وی افزود: در اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸، حدود ۹ هزار و 
۷۰۰ تماس و ۱۲ هزار و ۱۶۳ درخواست و شکایت در سامانه 
۱۹۵ ثبت شللده بود که این آمللار در اسللفند ۹۸ و فروردین 
۹۹ به ۱۳۵ هللزار و ۳۱ تماس و ۲۸ هزار و ۳۲۶ درخواسللت 
رسللیده اسللت. قره داغی دلیل این افزایش را ناشی از شیوع 
ویروس کرونا در دو ماه گذشته عنوان کرد و گفت: بسترهای 
مختلفی از سللوی وزارت ارتباطات ماننللد ارایه حجم رایگان 
۱۰۰ گیگابایت به تمامی مشللترکان اینترنت ثابت، افزایش 
سرعت مشترکان ADSL تا ۱۶ مگابیت، ارایه حجم رایگان 
۲۰ گیگابایت به معلمان، اسللتفاده رایللگان از پورتال مراکز 
دانشگاهی و آماده سللازی زیرسللاختهای ارتقای تکنولوژی 
ADSL به VDSL برای مردم ایجاد شد تا کاربران بتوانند 
در حوزه های مختلف آموزش، خدمات الکترونیکی، سرگرمی 

و دورکاری از اینترنت استفاده کنند.

مصرف اینترنت کشور
 ۱۰ درصد  کاهش یافت

نایب رییس هیأت مدیره شللرکت ارتباطات زیرساخت، از 
کاهش ۱۰ درصدی مصرف اینترنت از هفته دوم فروردین ماه 
خبر داد و گفت: با توجه به شیوع بیماری ویروس کرونا در ۲ 
ماه اخیر مصرف اینترنت به طور کلی در کشور یک ونیم برابر 

افزایش یافته است.
فارس - سللجاد بنابی نایب رییس هیأت مدیره شللرکت 
ارتباطات زیرسللاخت با بیللان کاهللش ۱۰ درصدی مصرف 
اینترنت در کشللور گفت: مصرف اینترنت در کشللور از هفته 
دوم فروردیللن ۱۰ درصد کاهش یافته اسللت به طوری که از 
زمان شیوع ویروس کرونا و همچنین دورکاری تعداد زیادی از 
نیروهای شاغل در نهادها و ارگان های دولتی به طور میانگین 

مصرف اینترنت در کشور یک ونیم برابر افزایش یافته بود.
وی افزود: میزان مصرف اینترنت با آغاز فعالیت های نهادها 
و ادارات ۱۰ درصد کاهش داشللته است و در واقع در روزهای 
آینده این میزان کاهش بیشتر خواهد شد به طوری که از یک 
و نیم برابری که در ایام تعطیات رشللد یافتلله به مرور زمان 

کاهش خواهد یافت.

در پی انتشللار برخی اخبار مبنی بر هک و سللرقت اطاعللات هویتی چندین 
سازمان و شرکت، معاون امنیت سللازمان فناوری اطاعات از بررسی و پیگیری 

راستی آزمایی افشای این اطاعات خبر داد.
مهر - فعاالن امنیت سللایبری عصر روز گذشللته از افشللای پایگاه اطاعات 
هویتی کاربران برخی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی خبر دادند که 

این اطاعات در فضای مجازی در حال خرید و فروش است.
این در حالی است که اواسط فروردین ماه نیز نشت اطاعات شناسنامه ای ۸۰ 
میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سللازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، 
افشللای بانک اطاعاتی حاوی اطاعات شللمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و 
شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم افزارهای آیفون، خبرساز شده بود. 
ابوالقاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطاعات ایران در خصوص صحت 
و سقم هک و افشای اطاعات صورت گرفته توضیح داد و گفت: مرکز ماهر در حال 

بررسی راستی آزمایی مواردی است که هم اکنون اعام شده است.
 سهل انگاری صاحبان داده منجر به افشا می شود

وی با بیان اینکلله بخش قابل توجهللی از این رخدادهای سللایبری که منجر 
به افشللای اطاعات کاربران می شود به خاطر سللهل انگاری صاحبان بانک های 
اطاعاتی صورت می گیرد، گفت: به این معنی که اقدام به هک از طریق ابزارهای 
تکنیکال و پیشللرفته ای صورت نگرفتلله، بلکه اطاعات فاش شللده به دلیل بی 

مباالتی مالکان داده، بوده است.
صادقی درباره مواردی که از عصر روز گذشته به عنوان هک و سرقت اطاعات 
هویتی بسیاری از کاربران مجموعه ها و سللازمان های دولتی و خصوصی مطرح 
شده است، افزود: البته تمامی موارد اعام شللده قابل تأیید نبوده و ممکن است 
در این میان ادعاهای جعلی نیز وجود داشللته باشللد؛ بر این اساس باید راستی 

آزمایی صورت گیرد.
وی ادامه داد: ما در مرکز ماهر در حال بررسی جوانب امر هستیم و ممکن است 
حتی دیتاهایی که در حال خرید و فروش در فضای مجازی است جعلی بوده باشد 
و عده ای تنها به دنبال ایجاد یک جو روانی در جامعه باشند. بر این اساس ما باید 
جوانب و شواهد را بررسی و ماهیت داده های موجود را آنالیز کنیم تا صحت ماجرا 

مشخص شده و معلوم شود که این اطاعات از کجا درز کرده است.
معاون امنیت سازمان فناوری اطاعات ایران با بیان اینکه اغلب این سازمان ها 
خودشان نسللبت به میزبانی و نگهداری دیتاهایشللان اقدام می کنند، گفت: به 
همین دلیل برآوردمان این نیسللت که این اطاعات از یک سللرور و پایگاه داده 

خاصی درز کرده باشد.
 تقسیم کار ملی برای مقابله با حوادث فضای مجازی

صادقی با بیان اینکه بر اساس »نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای 
مجازی« مصوب شللورای عالی فضای مجازی، پیشللگیری و مقابللله با حوادث 
سللایبری، تقسللیم کار ملی شللده اسللت، ادامه داد: به این معنی که حمات و 
نقص های امنیتی زیرساخت های حیاتی کشللور مانند حوزه های مالی و بانکی، 
ثبت احوال، انرژی، حمل و نقل و … به مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری 

سپرده شده است.
وی گفت: در همین حال بر اسللاس ایللن مصوبه، مقابله با حللوادث و حمات 

در حوزه شللهروندان و کسللب و کارهای خصوصی شللامل داده های مربوط به 
اپلیکیشللن ها و بانک های داده غیردولتی به پلیس فتا تفویض اختیار شده است 
و مسللوولیت حوادث و حمات سللایبری بخش های غیر حسللاس دولتی نیز بر 
عهده وزارت ارتباطللات و مرکز ماهر قللرار دارد. صادقی اداملله داد: ما نیز طبق 
هماهنگی هایی که در این نظللام داریم، در حوزه سللازمان هایی که به ما مرتبط 
می شود در حال بررسی جوانب امر هستیم. به طور کلی نیز دستورالعمل هایی را 
به سللازمان های مختلف برای رعایت چارچوب های امنیت فضای سایبری اباغ 
می کنیم. از دید جرم یابی هم پلیس فتا و مجموعه های امنیتی باید وارد شوند و 

متخلفان را شناسایی کنند.
 اخطارهای امنیتی را جدی نمی گیرند

معاون امنیت سللازمان فناوری اطاعات در پاسللخ به اینکلله اقدامات مرکز 
ماهر تا چه اندازه برای پیشگیری از وقوع حوادث امنیت سایبری و جلوگیری از 
افشای اطاعات مؤثر اسللت، گفت: ما تاکنون از طریق مرکز ماهر هر آنچه را که 
باید دستگاه ها رعایت کنند اباغ کرده و هشدار داده ایم. اما موضوع این است که 
بسیاری از سازمان ها سللهل انگاری می کنند و با این سهل انگاری ها نیز برخورد 

جدی صورت نمی گیرد تا جلوی اینگونه اتفاقات گرفته شود.
صادقی با بیان اینکلله در این باره به مراجع قانونی نیز نامه زده و مسللتندات و 
تحلیل فنی را اعام می کنیم، افزود: اما به نظر می رسد صاحبان داده به این موارد 
توجهی نداشللته و اخطارها را جدی نمی گیرند تا اینکه اتفللاق مهمی رخ دهد و 

نیازمند کمک شوند.
 خالء قانونی داریم

وی اصلی ترین مشللکل فضای سایبری کشللور را خاء قانونی در حوزه حریم 
خصوصی عنوان کللرد و گفت: به دلیل نبللود قوانین و قاعده بللرای حفظ حریم 
خصوصی در فضای سللایبری، نهادهایی مانند مرکز ماهللر نمی توانند به راحتی 
فعالیت مؤثر داشللته باشند. معاون امنیت سللازمان فناوری اطاعات با تاکید بر 
اینکه چارچوب قانونی صریح برای آنکه بتوان اینگونه مسائل را در فضای سایبر 
حل و فصل کرد وجود ندارد، ادامه داد: الیحه حریم خصوصی در فضای سایبر که 
مدت ها است توسط سازمان فناوری اطاعات تهیه شللده، در انتظار تصویب در 

کمیسیون تخصصی دولت است.
وی گفت: ما در مرکز ماهر تمایل و آمادگی برای شفاف سازی این فضا داریم اما 
پشتوانه قانونی برای آن وجود ندارد و با این روش نمی توان فرآیندی را جلو برد. 
به همین دلیل تنها کاری که می توانیم انجام دهیم اطاع رسللانی گمنام سازی 
شده در خصوص نقص های امنیتی به صورت علنی و عمومی برای هوشیارسازی 
همه جامعه است و از سوی دیگر برای خود مجموعه ها نیز اطاع رسانی هدفمند 

انجام می دهیم.
صادقی ادامه داد: در مللورد درز اطاعات هویتی چندین پایللگاه داده که روز 
گذشته مطرح شده است نیز دیتابیس ها را شناسایی خواهیم کرد و نتایج را ظرف 

یکی دو روز آینده با رصد روی این دیتابیس ها، اعام می کنیم.
بر اساس این گزارش، گفته می شود اطاعات بالغ بر ۶۰۰ هزار حساب کاربری 
یک شرکت حمل و نقل، نامه های اداری دو شرکت هواپیمایی، اطاعات هویتی 
مشترکان ۳ اپراتور ارتباطی، اطاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری 

اطاعات ایران و اطاعات کامل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به دلیل هک 
در فضای مجازی در حال خرید و فروش است.

 تکذیب هک اطالعات دانشجویان خارج از کشور
در همین رابطه مدیللرکل دفتر فنللاوری اطاعات و ارتباطات سللازمان امور 
دانشجویان گفت: اطاعات دانشجویان خارج از کشور از سازمان امور دانشجویان 
هک نشده است. بهزاد رسته من مطلق در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اخباری 
در شللبکه های اجتماعی مبنی بر هک شدن سایت این سللازمان و دسترسی به 
مدارک هویتی دانشجویان خارج کشور منتشر شد که این اخبار صحت ندارد. وی 
افزود: دسترسی به سایت سازمان امور دانشجویان به طور پیوسته برقرار است و 

پیگیر برخورد قانونی با انتشاردهندگان این دسته از اخبار هستیم.
مدیرکل دفتر فناوری اطاعات و ارتباطات سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: 
saorg. هم اکنون متقاضیان این سایت می توانند با مراجعه با آدرس اینترنتی

ir به این سایت دسترسی پیدا کنند.
 اطالعات مربوط به سامانه قدیمی ایرانداک است

پژوهشللگاه علوم و فناوری اطاعات ایران )ایرانداک( نیللز با رد این ادعا اعام 
کرد: در روز جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ از طرف مرکز ماهر مطلع شدیم که کاربر 
ناشناسللی به صورت غیرقانونی ادعای در اختیار داشللتن پایگاه داده ایرنداک و 

فروش آن را در یک سایت قرار داده است.
کارشناسللان ایرانداک، بافاصله پس از آگاهی از موضوع، بررسی خود در این 
زمینه را آغاز کردند و نتایج بررسی اولیه نشان می دهد که دو نمونه داده  گذاشته 
شده در این سایت مربوط به سامانه ثبت قدیمی ایرانداک است که از سال ۱۳۹۵ 

غیرفعال بوده و مدتی بعد نیز آرشیو شده است.
این ادعا از سوی کارشناسللان فنی و مراجع مرتبط در دسللت بررسی است و 
تاکنون هیچ نشانه ای که بیانگر هک سامانه ها یا نشللت اطاعات از سامانه های 

پژوهشگاه باشد، مشاهده نشده است.
بیشتر داده های ثبت شللده در ایرانداک، بر پایه قوانین و مقررات در دسترس 
همگان اسللت و تنها شللمار اندکی از این داده ها منتشر نمی شللوند. با این حال 
ایرانداک خود را در برابر حفظ داده های کاربران مسوول می داند و این موضوع نیز 
در مراجع قانونی در دست بررسی بیشتر و پیگیری است. هم اکنون همه سامانه ها 
و پایگاه های ایرانداک در حال خدمت رسانی هستند و بخش فنی ایرانداک همه 

توان خود را به کار می گیرد تا از مخاطرات احتمالی پیشگیری شود.
  واکنش وزیر علوم به خبر سرقت اطالعات دانشجویان

وزیر علوم گفت: بر اساس بررسی اولیه، خبر سللرقت اطاعات از سازمان امور 
دانشللجویان صحت ندارد، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال 
انجام اسللت. منصور غامی در گفتگو با مهر در پاسخ به سوالی درباره هک شدن 
اطاعات کامل وزارت علوم - سللازمان امور دانشللجویان به همراه همه مدارک 
هویتی دانشجویان خارج از کشللور و اطاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم 
و فناوری اطاعات ایران گفت: بر اسللاس بررسللی اولیه، خبر سللرقت اطاعات 
از سازمان امور دانشللجویان صحت ندارد. وی ادامه داد: یک کانال تلگرامی ادعا 
کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشللته اسللت. وزیر علوم همچنین گفت: 

پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است.

آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا سهامی خاص به 
شماره ثبت 485091 و شناسه ملی 14005512957 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م�ورخ  1398/10/25تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : 
صورت های مالی ش�رکت برای دوره مالی منتهی به 
31 شهریور 1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت 2391 
و با شناس�ه ملی 10100188574 ب�ه بازرس اصلی و 
موسس�ه حسابرس�ی آزمون پرداز ایران مشهود به 
شماره ثبت 14187 و با شناسه ملی 10861687625 
به س�مت بازرس علی البدل ش�رکت برای یکس�ال 
مالی انتخاب ش�دند . روزنامه کثیر االنتشار فناوران 
اطالعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )814826(
آگهی تغییرات شرکت هوشمند اول بهشتی سهامی خاص به شماره 

ثبت 507975 و شناسه ملی 14006689499 
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : صابر منادی نوری به کد ملی 
0011226031 ب�ه نمایندگ�ی از ش�رکت س�رمایه گذاری 
توس�عه نور دنا به شناس�ه ملی : 10320401850 بس�مت 
عض�و هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین 

مجتبی کامل نیا کد ملی :0938980998گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )815989(
آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات و ارتباطات کاریان سهامی 

خاص به شماره ثبت 229318 و شناسه ملی 10102704193
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
ش�رکت به نش�انی اس�تان تهران ، شهرستان رباط 
کریم ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدپرند، پرند فاز 
6 ، بلوار امام خمینی ، خیابان هسا ، پالک 0 ، مجتمع 
هس�ا1 ، بلوک 166 ، طبقه دوم ، واحد 9 کدپس�تی 
1899963823 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 

اصالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )818262(
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری آرین داده پیوسته ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 538630 و شناسه 

ملی 14008195510 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ف�وق العاده 
مورخ 1398/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران 
- منطقه 19 ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، 
شهر تجریش، محله چیذر ، خیابان شهیدمحمدرضا 
پاش�ا ظهری ، بن بست مریم ، پالک 1 ، طبقه سوم ، 
واحد غربی کدپس�تی 1937956936تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )819928(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارس تیس تکنولوژی 

درتاری�خ 1399/01/27 به ش�ماره ثب�ت 556739 به 
شناس�ه ملی 14009079697 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالی�ت :انجام امور انفورماتیکی و فناوری 
اطالعات ش�امل ارائه خدمات رایانه ای اعم از س�خت افزار، 
تولید نرم افزار و ارائه خدمات مخابراتی و اتوماس�یون اداری 
و اتوماس�یون صنعتی و عق�د قرارداد با ش�رکت ها و ارگان 
های دولتی و خصوصی و ش�رکت در مناقص�ات و مزایده ها 
در زمینه موضوع فعالیت ش�رکت و خرید و فروش و واردات 
و صادرات تجهیزات و سیس�تم های رایانه ای )به اس�تثنای 
هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزارهای چند رسانه ای، رسانه 
های برخ�ط و همچنین اماکن کس�ب خدم�ات، تجهیزات، 
ماش�ین آالت و ن�رم افزاره�ای فعالیت های یادش�ده( ارائه 
خدم�ات تجارت الکترونی�ک مجاز و ایجاد بس�ترهای فنی 
الزم برای ارائه آن و ارائه خدمات در کلیه زمینه های مرتبط 
بافناوری اطالعات و ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری 
و نرم افزاری و تأسیس شرکت جدید یا مشارکت در شرکت 
ه�ای موجود در زمینه های مرتبط با موضوع ش�رکت و اخذ 
و پذی�رش نمایندگی های ش�رکت ها و موسس�ات داخلی و 
خارج�ی مرتبط با فناوری اطالعات و ایجاد دفاتر و ش�عب و 
نمایندگی در سراسر اس�تان ها و مشاوره و نظارت در حوزه 
فن�اوری اطالع�ات و ارتباط�ات ، انجام پ�روژه های خدمات 
پش�تیبانی سخت افزاری و نرم افزاری درصورت لزوم پس از 
اخ�ذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 15 
، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس 
آباد-اندیشه ، کوچه آزادگان ، خیابان میرزای شیرازی ، پالک 
225 ، ساختمان پزشکان 225 ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستی 
1586743471 س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000000 ریال نقدی میزان س�هم الشرکه هر یک از 
ش�رکا الفبا نوین تکنولوژی به شناسه ملی 14007878001 و 
به نمایندگی مهدی فخرایی به ش�ماره مل�ی 3579618008 
دارنده 900000000 ریال س�هم الش�رکه آقای عباس فخرایی 
به ش�ماره ملی 3579937316 دارنده 100000000 ریال سهم 
الش�رکه اعضا هیئ�ت مدیره خانم میترا تقی پور به ش�ماره 
مل�ی 0070442312 و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال 
و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای عباس 
فخرایی به ش�ماره مل�ی 3579937316 و به س�مت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری ب�ا امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتش�ار فن آوران اطالعات جهت درج آگهی 
های ش�رکت تعیین گردید. ثبت موض�وع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

وزیر علوم: از ناشران اطالعات جعلی شکایت می کنیم

براساس نتیجه نظرسنجی وزیر ارتباطات درباره 
وضعیت اینترنت تمایل بیشتر کاربران به استفاده 
از اینترنت خانگی است همچنین ۶۸درصد کاربران 
اذعللان می کننللد که هنللوز درگیر افت سللرعت 

اینترنت هستند.
مه�ر - محمدجواد آذری جهرمللی اواخر هفته 
گذشته در شبکه اجتماعی اینسللتاگرام سواالتی 
را در قالب طرح نظرسللنجی از کاربران این شبکه 
اجتماعی برای اطللاع یابی از تمایللل کاربران به 
اسللتفاده از اینترنت خانگللی یا اینترنللت موبایل 

منتشر کرد.
نتایج این نظرسنجی از آن جهت دارای اهمیت 
است که موضوع نبود فضای فرکانسی برای توسعه 
شبکه موبایل و افت کیفیت اینترنت از سوی وزارت 
ارتباطات در هفته های اخیر بارها مطرح شده است.

کاربللران اینترنت طی هفته هللای اخیر بارها در 
شللبکه های اجتماعی به وزارت ارتباطات و سللایر 
مسووالن موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی را 
اعام کرده اند و حتی وضعیت وخیم این سرویس، 
باعث برنامه ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به 
VDSL در برخی نقاط کشور توسللط اپراتورهای 

اینترنت شده است.
با این حال وزیللر ارتباطات در پاسللخ به چرایی 
کندی سرعت اینترنت، دلیل افت کیفیت سرعت 
اینترنت را مربوط به در اختیار نداشللتن فرکانس 
رادیویی عنوان کرد که هم اکنون در اختیار سازمان 

صدا و سیما قرار دارد.
این در حالی اسللت که بسللیاری از کارشناسان 
و منتقدان عملکللرد وزارت ارتباطات در خصوص 
توسعه شبکه اینترنت معتقدند که وزارت ارتباطات 
به دلیل آنکلله مردم از شللبکه باکیفیللت و ارزان 
وای فای خانگی محروم هستند تاش دارد تا آنها را 

مجبور به خرید اینترنت گران موبایل کند. 
کارشناسان معتقدند که استفاده از باند فرکانسی 
مللورد نظر جهرمی برای توسللعه ظرفیت شللبکه 
موبایل زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است 
در حالیکه کاربران هم اکنون با مشللکل کیفیت و 
سللرعت اینترنت مواجه هستند. از سوی دیگر این 
ظرفیت فرکانسی تنها برای توسعه 5G  و اینترنت 
موبایل اسللتفاده می شود و برای توسللعه اینترنت 

خانگی کاربردی ندارد.
با این وجود اواخر هفته گذشللته وزیر ارتباطات 
در نظرسنجی اینستاگرامی خود نظر کاربران را در 
خصوص تمایلشان به استفاده از اینترنت خانگی و 
یا اینترنت 4G  جویا شد. این نتایج نشان می دهد 
که کاربران تمایل بیشتری به اینترنت خانگی دارند 
و در صورتی که اینترنت خانگی در منزلشللان دایر 

شود آن را به 4G  ترجیح می دهند.
نتایج این نظرسنجی به این شرح است.

- در پاسخ به این سللوال که دانش آموز هستید 
و یا دانشجو: ۳۷ درصد شللرکت کنندگان در این 

نظرسنجی دانش آموز و ۶۳ درصد دانشجو بودند
- در همین حال ۸۳ درصد پاسللخ دهندگان به 
این نظرسنجی در مناطق شللهری و ۱۷ درصد در 

مناطق روستایی سکونت داشتند.
- طبق نتایج این نظرسللنجی ۳۲ درصد پاسللخ 
دهندگان مناطق شهری، ساکن تهران و ۶۸ درصد 
کاربران مناطق شللهری، در سایر شللهرها زندگی 

می کردند.
-  در پاسخ به این سللوال که آیا شللما در منزل 
سرویس اینترنت خانگی دارید، ۶۳ درصد کاربران 
دارای اینترنت خانگی بودند و ۳۷ درصد کاربران به 

اینترنت خانگی دسترسی نداشتند.
-  وزیر ارتباطات از کاربران پرسید که آیا کیفیت 
اینترنت شما پس از افت هفته آخر اسفند ۹۸ بهبود 
یافته است؟ که ۶۸ درصد کاربران اعام کردند که 
همچنان درگیر افت سللرعت هستند و ۳۲ درصد 
کاربران اذعان داشللتند که کیفیت اینترنتشللان 

بهبود یافته است.
 - آذری جهرمللی از کاربران پرسللید که اگر در 
منزل باشللید از اینترنت خانگی استفاده می کنید 
و یا ترجیح می دهیللد از 4G اسللتفاده کنید؟ در 
این زمینه ۵۱ درصد کاربران اسللتفاده از اینترنت 
موبایل را بلله اینترنت خانگی ترجیللح دادند و ۴۹ 
درصد کاربران تمایل به استفاده از اینترنت خانگی 

نشان دادند.
-  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت کدام 
اینترنت برای شللما مناسب تر اسللت؟ ۷۵ درصد 
کاربران، قیمت اینترنت خانگی و ۲۵ درصد قیمت 

اینترنت موبایل را مناسب دانستند.
-  سوال دیگری که از کاربران پرسیده شد مربوط 
به اسللتفاده آنها از تلویزیون های اینترنتی بود که 
۳۷ درصد کاربران به این سللوال پاسخ بله دادند و 
۶۳ درصد عنوان کردند که از این سرویس استفاده 

نمی کنند.
-  در پاسخ به این سللوال که کاس های مجازی 
دانشللگاه یا مللدارس را از اینترنللت خانگی دنبال 
می کنید و یا 4G؟ کاربران اینگونه پاسخ دادند: ۴۸ 
درصد کاربران از طریللق اینترنت 4G و ۵۲ درصد 
از طریق اینترنت خانگی به این کاس های مجازی 

دسترسی پیدا کردند.
- سللوال آخر نیز اینگونه مطرح شللد که اگر در 
منزل اینترنللت خانگللی ندارید و بللدون مراجعه 
حضوری و از طریق سامانه و ظرف ۲۴ ساعت پس از 
سفارش شما، این خدمات در منزل شما دایر شود، 
آیا عاقه ای به اشتراک این نوع اینترنت دارید؟ در 
این زمینه پاسخ ۷۳ درصد کاربران مثبت بود و ۲۷ 

درصد پاسخ نه دادند.

نتایج نظرسنجی اینستاگرامی وزیر ارتباطات نشان داد

تمایل مردم به استفاده از اینترنت خانگی 
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