
چرا سامانه اطالعات 
معامالت خودرو فعال نیست؟

2 خبر

پنجره

درج قیمت خودرو در سایت های 
آگهی دوباره ممنوع شد 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی 
خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر 
اش��تباه قرار دارند و این مساله موجب ش��ده که این سایت ها 
در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باش��ند، متأس��فانه سایت های 

اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دالالن تبدیل شده اند.
خانه ملت - حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس 
با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و 
خودرو، گفت: در دو ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 
دفاتر مشاوران امالک و خودرو، ش��اهد برجسته شدن نقش 
س��ایت های اینترنتی انتش��ار آگهی خرید و فروش هستیم و 
مردم نسبت به گذشته بسیار بیش��تر به این سایت ها مراجعه 

می کنند.
نماینده مردم اقلید در مجلس ش��ورای اسالمی  ادامه داد: 
افزایش مراجعه مردم به س��ایت های اینترنتی خرید و فروش 
مسکن و خودرو موجب ش��ده که این سایت ها به ابزاری برای 
قیمت گذاری در بازار تبدیل ش��وند، این مساله قطعا همانند 
یک شمشیر دو لبه است، یعنی اگر از این ابزار در مسیر کنترل 
بازار بهره برد، بسیار مفید است، درغیر این صورت سایت های 
اینترنتی ب��ه عاملی ب��رای افزایش تن��ش و افزایش قیمت ها 

تبدیل می شوند.
وی گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش  به جای قرار 
گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مساله 
موجب شده که این س��ایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار 
باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت 

دالالن تبدیل شده اند.
افضلی ادامه داد: سال گذشته نقش سایت های اینترنتی در 
افزایش قیمت مسکن و خودرو کامال مشهود شد، این مساله 
موجب شد که دستگاه قضا به این مساله ورود کرده و از قیمت 

گذاری در آگهی های خرید و فروش جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من سایت های 
اینترنتی خرید و فروش مس��کن و خودرو ساختار و چارچوب 
درستی ندارند و این مساله موجب تنش آفرینی در بازارهای 
مربوطه شده است، از این رو دستگاه های مربوطه باید ساختار 

صحیح و قانونی را برای فعالیت این سایت ها ایجاد کنند.
بر اس��اس این گزارش در روزه��ای قبل تع��داد زیادی از 
نمایندگان مجلس نس��بت به رویه ایجاد شده در سایت های 
درج آگهی معترض بوده و خواستار توقف این رویه مخرب از 
سوی دستگاه قضایی شده بودند.  در همین راستا عضو هیات 
مدیره اتحادیه کش��وری کس��ب وکارهای مج��ازی از ممنوع 
شدن درج قیمت خودرو در پلتفرم های آگهی آنالین علی رغم 
محدودیت های گس��ترده ایجاد شده برای  پلتفرم های  آنالین 
آگهی خودرو خبر داد. رضا الفت نسب در این رابطه در توییتر 
خود نوش��ت: این محدودیت با وجود اذع��ان رییس اتحادیه 
خودرو بر نقش  نداشتن این پلتفرم ها در افزایش قیمت خودرو 

در این روزها ایجاد شده است.
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خط بازار- کاهش انگیزه داللی در بازار خودرو، نیازمند یک سامانه جامع اطالعاتی از خریداران و فروشندگان خودرو در بازار است. اتاق اصناف ایران در سال های گذشته چنین سامانه 
ای را تحت عنوان”سامانه اطالعات معامالت خودرو کشور” تاسیس کرده است اما اکنون متاس��فانه وقتی به این سایت این سامانه مراجعه می شود، داده ها قدیمی  و بانک اطالعاتی آن 

ناقص است. به طور مثال وقتی در این سامانه لیست نمایشگاه داران را جستجو می کنید، هیچ داده ای ارایه نمی شود. از این رو به نظر می رسد این سامانه چندان فعال نیست.

نظرسنجی جدید وزارت ارتباطات نشان داد

۸۷درصدایرانیهاازسرعتاینترنتناراضیاند

دیدگاه

نصیحت تلخ اشمیت

اریک اشمیت مدیر عامل گوگل در سال های 2001 تا 2011، نصیحت 
تلخی دارد؛ او می گوید »اگر چیزی دارید یا کاری کرده اید که نمی خواهید 

کسی بداند، شاید اصال نباید انجامش می دادید!«
تجارت داده، س��رقت اطالعات مردم، تجارتخانه های جمع آوری دیتا، 
مهندسی و پایش رفتار و موارد و عباراتی از این دست در دنیا موضوع تازه ای 
نیست، بلکه مساله اینجاست که این مقوالت در حال ورود به بلوغ خود و فاز 
ترسناک تر است. برای مثال شرکت انگلیسی ادمیرال که در صنعت بیمه 
فعال است سراغ اس��تفاده از داده های فیس بوک رفته تا با قیمت گذاری 
متفاوت، به هر مشتری یک قیمت خاص پیشنهاد دهد. چون نتایج برخی 
پایش های رفتاری نش��ان می دهد، کاربرانی که در فیس بوک به ش��کل 
افراطی از عالمت تعجب در نوشته های خود استفاده می کنند، وقتی پشت 
فرمان هستند، رفتار پرهیجانی دارند و مشتری پرخطر محسوب می شوند!

این نمونه ای کوچک از علت ش��کل گیری تاجران و س��ارقان داده در 
دنیاست. البته کشور ما در ابتدای راه است و آنچه عمدتا در حال وقوع است، 
سرقت شماره موبایل مردم و اطالع از سن و سال آنها، برای افزودنشان به 

گروه های تلگرامی و یا بمباران آنها با سیل تبلیغات پیامکی و غیره است.
شخصا 10 سال قبل کار کوچکی به یک موسسه معروف در امور ثبت 
شرکت ها س��فارش دادم و تا هم اکنون در حال پرداخت تاوان آن با سیل 
تماس های وقت و بی وقت بازاریاب ها و پیامک های آنها و دست به دست 
شدن شماره موبایلم از طریق بازاریاب های اخراجی آن موسسه و انتقال به 
شرکت های رقیب هستم. در نمونه ای دیگر، یک صندوق صدقات کوچک 
به من تحویل شد که به اشتباه ش��ماره موبایل دادم و از آن زمان به بعد با 
تماس های متعددی مواجه هستم که با تشکر و اعالم اینکه شماره شما در 

»بانک اطالعات خیرین!« ثبت شده  است، تقاضای کمک دارند.
حاال اما دریافته ام که حتی در بیمارستان و به عنوان همراه بیمار هم شاید 
نباید اطالعات دقیق و شماره سیم کارت اصلی خود را بدهم تا مبادا از فردا 

گیر تبلیغات تاجران و فروشندگان صنعت پزشکی بیفتم. 
خالص��ه آنکه ای��ن روزها ش��اهد رقاب��ت نفس گی��ر انبوهی 
از اپلیکیش��ن ها، مس��ابقات و جش��نواره های تلویزیونی و جوایز 
کالهبرداری در فضای مجازی برای دسترسی به اطالعات ایرانی ها 

و متعاقب آن انواع سواستفاده ها هستیم. 
به همین دلیل است که به راحتی شاهد تبلیغ و فروش میلیونی داده ها و 
شماره موبایل مردم آن هم به ثمن بخس در سایت هایی هستیم که از قضا 

برخی از آنها حتی نماد اعتماد الکترونیکی معتبر هم دارند!
مخلص کالم اینکه خرید و فروش داده های مردم در کشور ما همچنان 
تجارتی آزاد است و موضوع حریم خصوصی و حمایت از داده های کاربران در 
کشور چند سالی می شود که همچون زباله ای از جلوی در فالن نهاد برداشته 
و جلوی در نهاد دیگری گذاشته می شود و کسی پیگیر سرنوشت آن نیست.

آری! ظاهرا حق با اشمیت اس��ت که نباید داده های خود را با جایی به 
اشتراک بگذارید، درغیر اینصورت دیگر آن اطالعات متعلق به تو نیست 
و به یک دارای��ی قانونی برای گیرن��ده اطالعات و تجارت ب��ا آن در ایران 

تبدیل می شود. 

نتایج نظرس��نجی جدید وزارت ارتباطات از وضعیت سرعت اینترنت در 
ایام قرنطینه کرونا نشان می دهد که ۸۷ درصد کاربران از سرعت اینترنت 

خود ناراضی اند.
مهر - وزارت ارتباطات باردیگر با انتشار یک نظرسنجی در سایت خود، 

وضعیت رضایت کاربران از دریافت سرویس اینترنت را جویا شد.
این نظرسنجی از حدود ۴ روز گذشته در سایت وزارت ارتباطات منتشر 
شده و کاربران باید به این س��وال که »آیا از افزایش سرعت اینترنت در ایام 

قرنطینه راضی هستند؟« با دو جواب بله و یا خیر پاسخ دهند.
نتایج به دست آمده از این نظرسنجی تاکنون نش��ان می دهد که ۸۷.۳ 
درصد کاربران با انتخاب گزینه »خیر« نارضایتی خود را از سرعت اینترنت 
اعالم کرده اند و تنه��ا 12.۷ درصد کاربران نس��بت به این س��رویس ابراز 

رضایت داشته اند.
این نظرس��نجی در حالی اعالم می ش��ود که اواخر فروردین ماه نیز وزیر 
ارتباطات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، اقدام به انتشار نظرسنجی 
درباره وضعی��ت اینترنت کرد که در آن نظرس��نجی نیز ۶۸درصد پاس��خ 

دهندگان اعالم کردند که درگیر افت سرعت اینترنت هستند.

نتایج این نظرس��نجی ها از آن جهت دارای اهمیت است که موضوع افت 
کیفیت اینترنت از اس��فندماه تاکنون و پس از ش��یوع بحران کرونا و خانه 

نشینی کاربران، بارها مطرح شده است.
کاربران اینترنت به دفعات در ش��بکه های اجتماعی به وزیر ارتباطات و 
سایر مس��ووالن موضوع کندی س��رعت اینترنت خانگی و اینترنت موبایل 

را اعالم کرده اند و حتی وضعیت وخیم س��رویس اینترن��ت خانگی، باعث 
برنامه ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور 
توسط اپراتورهای اینترنت شده اس��ت. وزیر ارتباطات اما مدعی است که 
دلیل کندی سرعت اینترنت و افت کیفیت آن مربوط به در اختیار نداشتن 
فرکانس رادیویی باند ۷00 و ۸00 مگاهرتز اس��ت که هم اکنون در اختیار 
سازمان صدا و سیما قرار دارد. اما بس��یاری کارشناسان به سیاست وزارت 
ارتباطات در خصوص توس��عه اینترنت خانگی انتق��اد دارند و معتقدند که 
وزارت ارتباطات به جای آنکه برای در اختیار گرفتن باند فرکانسی ۷00 و 
۸00 در جهت توسعه شبکه موبایل از صدا و سیما تالش کند، بهتر آن است 

که شبکه اینترنت خانگی را توسعه دهد.
نتیجه نظرس��نجی فروردین ماه وزیر ارتباطات نیز ش��اهدی بر این ادعا 
است که کاربران تمایل بیشتری به اس��تفاده از اینترنت خانگی با کیفیت 
  ۴G دارند و در صورتی که اینترنت خانگی در منزلش��ان دایر شود آن را به

ترجیح می دهند.
در همین حال ۷۵ درصد کاربران، قیمت اینترن��ت خانگی و 2۵ درصد 

قیمت اینترنت موبایل را برای برقراری اتصال مناسب دانسته اند.

 علی شمیرانی

نماینده مجلس: وزیر ارتباطات هر روز که بماند به ضرر کشور است

اصرار اصول گرایان برای استیضاح جهرمی در روزهای پایانی مجلس!

رویکرد

عضو فراکسیون اصولگرایان والیی مجلس با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات هر 
روز بر مسند قدرت بماند به ضرر کشور است، گفت: استیضاح آذری جهرمی  را 

در روزهای آخر مجلس دهم دنبال می کنیم.
بولتن نیوز - حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه 
در مجلس شورای اسالمی  با انتقاد از عملکرد محمد جواد آذری جهرمی  وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: به دلیل عمل نکردن به تعهدات در زمان رای 
اعتماد، ناتوانی ها، ضعف ها، ایجاد زمینه تروی��ج فرهنگ های بیگانه، به دنبال 

استیضاح این وزیر هستیم.
وی با بیان دالیل استیضاح وزیر بر ضرورت ایجاد ش��بکه ملی اطالعات در 
داخل کش��ور تاکید کرد و گفت: در این خصوص متاس��فانه عل��ی رغم قول و 
قرارهایی که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در زمان اخذ رای اعتماد داده، 

به هیچ یک از آنها عمل نکرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس افزود: وزیر به آنچه در 
تعهدات خود و در دفترچه برنامه رای اعتماد خود نوش��ته ب��ود و مطالبی که 

بصورت شفاهی در صحن مجلس مطرح کرد، عمل نکرد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه آذری جهرمی  به خیال خود، مجلس را دور زد، 
افزود: در حال حاضر که حدود 1۴ میلیون و ۵00 هزار دانش آموز کش��ور باید 
از برنامه شاد برای تحصیل استفاده کنند، وارد فضای مجاز می شوند، فرهنگ 
ورود به فضای اجتماعی را خود به خود فرا می گیرند این در حالی است که هیچ 
محدودیتی برای این نوجوانان و جوانان در اس��تفاده از ش��بکه های مربوط به 

فضای مجازی وجود ندارد.

وی افزود: در حالی که بدترین کشور از نظر فرهنگی، یک طبقه بندی و درجه 
بندی برای استفاده از فضای مجازی وجود دارد.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی  گفت: عملکرد 
نامطلوب وزیر باعث شده که بجای آنکه از شبکه های داخلی حمایت شود، از زیر 

ساخت های شبکه های مجازی خارجی حمایت می شود.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه وزیر با با ولن��گاری که در فضای مجازی وجود 
دارد، برخورد مناسبی جهت پیشگیری از آن نداشته، افزود: در برخی از موارد 
می بینیم که عملکرد وزیر نه تنها در راس��تای جلوگیری از این مسایل نیست 

بلکه برای تقویت مسایل ناهنجار در فضای مجازی است.
وی افزود: مسایل امنیتی تروریستی علیه منافع کش��ور نیز متاثر از همین 
ولنگاری در فضای مجازی بود بعنوان مث��ال اعترافات تکان دهنده روح اله زم 
جاسوس دستگیره شده و مدیر کانال ضد انقالب آمد نیوز نشان می دهد وی از 
همین فضای مجازی استفاده کرد و به اباهه گری و حمله به مقدسات و ترویج 
فرهنگ غربی می پرداخت. عضو فراکسیون اصولگرایان والیی مجلس تصریح 
کرد: اینها تنها بخشی از عملکرد نامطلوب آذری جهرمی  است که هر روزی که 
در جایگاه وزارت بیشتر باقی بماند بیشتر به کشور ضرر می زند. حاجی دلیگانی 
گفت: از آنجا که نمی خواهیم اینگونه بیان شود که نمایندگان مجلس یازدهم 
در اول کار دنبال استیضاح یک وزیر هس��تند، در همین مدت باقی مانده عمر 
مجلس هم به دنبال استیضاح وی هستیم. وی افزود: در حال حاضر آیین نامه 
داخلی مجلس را بررسی می کنم که آیا در 2 هفته باقی مانده این مجلس امکان 

ارایه طرح استیضاح یک وزیر وجود دارد یا نه.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان 
درسالجاری :

  دوره های مرکز آموزش سازمان  آنالین برگزار 
می شود 

اصفهان - بهمــن توکلی فرد -مدیرعامل ســازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان بــا اعالم این خبر 
گفــت: با توجه به  بحران به وجود آمده به واســطه شــیوع 
ویروس کویید19 و در راستای دستورالعمل های ابالغ شده 
مبنی بر عدم برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری 
در جهت حفظ سالمت شهروندان، مرکز آموزش این سازمان 
از ابتدای این بحران تا کنون دوره های آموزشــی خود را  به 
صــورت آنالین و غیر حضوری برگزار نمــوده و این روند تا 

پایان محدودیت های اعالم شده، ادامه خواهد داشت. 
ســید حمیدرضا ابطحی با بیان اینکه در ســال گذشته بالغ 
بر243 دوره آموزشــی در این مرکز برگزار شده است، یادآور 
شــد: این دوره ها در گروه های پایــه- عمومی و تخصصی 
در حوزه هــای مختلف GIS، آمار، انیمیشــن، برق، پایه و 
سیستم عامل، حسابداری، خدمات دولت الکترونیکی، شبکه، 
عمران، فنــاوری اطالعات، گرافیک، گــروه تحلیل و برنامه 
نویسی، مدل ســازی، مدیریت، معماری، مکانیک، کودکان، 
نوجوانان و... برگزار شــده اســت. وی از طراحی برنامه هایی 
بــه منظور افزایش جذب عالقه مندان و افزایش دانش حرفه 
ای کارکنان شــهرداری خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته 
بیش از 68000 نفر ســاعت آموزشی برگزار شده که حدود 
4500 نفرساعت آموزشی معادل 7درصد مربوط به آموزش 
ضمن خدمت همکاران شهرداری اصفهان و مابقی مربوط به 
ســایر دوره ها بوده اســت.در این زمینه مجید غالمی، مدیر 
مرکز آموزش ســازمان فاوا نیز با اشاره به رسالت این مرکز 
در ارائه آموزش های عمومی و تخصصی، از تدوین برنامه ای 
برای غیر حضوری نمودن دوره ها با اهداف افزایش سالمتی 
مخاطبیــن و همچنین کاهش تردد در ســطح جامعه خبر 
داد که با توجه به عدم امکان برگزاری دوره های آموزشــی 

حضوری در شرایط کنونی کشور در حال اجرا می باشد.

اخبار شهرستان ها
وی با معرفی سامانه شــهر یادگیرنده به نشانی الکترونیکی 
LCITY.ir ابزار امیدواری کرد تا این ســامانه بتواند عالوه 
بر عالقه مندان، به آموزشگاه ها، مدرسین و مجامع تخصصی 
برای ارایه محتواهای خود به شهروندان، ارایه خدمت نماید.

مدیر مرکز آموزش ســازمان فاوا شهرداری اصفهان در پایان 
ضمن دعــوت از تمامی فعاالن این حوزه و نیز ســازمان ها 
و نهادهای نیازمند به خدمات آموزشــی تصریح کرد: عالقه 
مندان به همکاری با این مرکز می توانند با مراجعه به سامانه 
فوق گزینه همکاری را انتخاب و فرم مربوط را تکمیل نموده 
و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32228787 

و 32228788 تماس حاصل نمایند. 
شایان ذکر است سامانه  شهریادگیرنده از جمله سامانه هایی 
در شهرداری اصفهان است که با استفاده از توان شرکت های 
دانش بنیان داخلی و جلب مشــارکت شــرکت پیشرو پرداز 
ســی پل  تهیه و جهت آموزش های غیر حضوری آنالین و 
آفالین  در اواخر بهمن ماه ســال گذشته با حضور شهردار، 
اعضای شورای اسالمی شهر و تنی چند از معاونین و مدیران 

ارشد شهرداری به صورت رسمی رونمایی شد
بازسازی شبکه های برق مناطق محروم) ارزنان( 

اصفهان
اصفهان - بهمن توکلی فرد -بازســازی شــبکه های برق در 
محلــه ی  ارزنان از مناطق محروم اصفهان با اســتفاده از 6 
کیلومتر ســیم آلومینیومی و کابل خود نگهدار فشار ضعیف  
انجام و همزمان با میالد امام حسن مجتبی)ع( بهره برداری 
از آن آغاز خواهد شد. برای اجرای این پروژه 8 میلیارد ریال 

از اعتبارات شرکت توزیع برق اصفهان هزینه شده است .
مهندس محســن معتمدی فرد مدیر برق منطقه 7 شرکت 
توزیــع برق اصفهان با اعالم این خبر گفــت : با اجرای این 
پروژه که در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده است  ضعف 
برق این منطقه به پایداری استاندارد رسیده و ایمنی محیطی 
و مردمی تامین خواهد شد و  همچنین ضعف برق وخاموشی 

های سال گذشته تا حد زیادی کاهش خواهد یافت .
وی بــه دیگر اهــداف اجرایی این پروژه اشــاره کرد و گفت 
:زیبایی مبلمان شــهری ،افزایش ضریــب ایمنی محیطی از 

دیگر اهداف این پروژه بوده اســت مدیر امــور برق منطقه 
7 شــرکت توزیع برق اصفهان  به دیگر شــاخص های این 
پروژه اشــاره کرد و گفت :در فاز اول این پروژه یک دستگاه 
ترانســفورماتور به ظرفیت 250 کیلوولت آمپر جابجا ونصب 
شده است و در حدود 1100 مشترک ساکن در محله ارزنان 
از مزایای این پروژه استفاده می نمایند  وی شرایط  فاز دوم 
این پروژه را مطرح نمود و خاطر نشان کرد  :به منظور ایجاد 
شــرایط ایمن برای دانش آموزان مدرسه طالب زاده واقع در 
این خیابان یک دستگاه ترانسفورماتور هوایی دیگر از مقابل 
مدرسه جابجا و شبکه های فشار ضعیف پست مذکور بهینه 
سازی خواهد شد .گفتنی است :در طول اجرای این پروژه به 
منظور جلوگیری از خاموشی مشترکین از دو دستگاه دیزل 

ژنراتور سیار استفاده شد 
درسال جاری بیش از 237 کیلومتر شبکه و 

خطوط انتقال فاضالب استان اصفهان اجرایی می شود 
اصفهان- بهمن توکلی فرد  - معاون بهره برداری و توســعه 
فاضالب شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به توسعه شبکه 
فاضالب در استان اعالم کرد: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته مقررگردید در ســال جاری بیــش از 237 کیلومتر 
شــبکه و خطوط انتقال فاضالب در شــهرها و روســتاهای 
استان، با اعتباری بالغ برهزار و 184 میلیارد ریال اجرا شود.
 دکتر امیر حســین حکمتیان با بیان اینکه درسال جاری در 
32 شهر اســتان، بیش از 187 کیلومتر شبکه فاضالب اجرا 
می شود اظهار داشت: هم اکنون استان اصفهان بعد از تهران 
بیشــترین اجرای طول شــبکه فاضالب را در کشور دارد اما 
بــه رغم تنگناهای مالی که با آن مواجه هســتیم طرح های 
توسعه شبکه فاضالب همچنان در دستور کار قرار دارد .    

 وی برخوداری روســتائیان از خدمات شبکه فاضالب را مهم 
ارزیابی کرد و اظهار داشــت: هنوز به طور کامل زیرســاخت 
های اجرای شــبکه فاضالب در روســتاهای اصفهان فراهم 
نشده، با این حال اجرای  بیش از 20 کیلومتر شبکه فاضالب 
در 4 روستا در شهرستان فالورجان عملیاتی شده است، این 
در حالیست که برای اجرای شبکه فاضالب 14 روستا در این 

شهرستان، به میزان یکصد کیلومتر برنامه ریزی شده است

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
هوشمند داده ویرا البرز 

درتاریخ 1399/02/14 به شــماره ثبت 37952 به شناســه ملی 
14009114843 ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید 
و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید و پشــتیبانی 
نرم افزارهای ســفارش مشتری به اســتثنای نرم افزارهای فرهنگی و 
خبری، ارائه و پشــتیبانی بســته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 
داخل، خدمات شــبکه های اطالع رســانی - ارائه خدمات سخت افزاری 
و نــرم افزاری -برنامه نویســی وینــدوز و موبایل ) غیر رســانه ای و 
غیر فرهنگی ( - طراحی و توســعه بازیهای رایانه ای و نرم افزار برای 
موبایل و دســکتاپ-فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک مجاز - نصب 
و پشتیبانی دستگاههای مجاز الکترونیکی و کامپیوتری - طراحی نظارت 
و اجرای دوربین های حفاظتی مداربسته و سیستم های حفاظتی اماکن 
و منــازل -صادرات و واردات همچنین خرید و فروش کلیه محصوالت 
مجــاز بازرگانی و وســایل و لوازم مرتبط با فــن آوری اطالعات - انعقاد 
قراردا با اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذ و اعطای نمایندگی - شرکت 
در نمایشــگاههای داخلی و خارجی - ایجاد شــعب در سراسر کشور - 

شــرکت در مناقصات و مزایدات - اخذ وام و تســهیالت ارزی و ریالی از 
سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری - درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط- درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان البرز ، شهرستان فردیس ، بخش مرکزی ، شهر فردیس، 
محلــه فردیــس ، خیابان پنجاه وســوم )شــهید جــالل وند( ، بن بســت 
صالح)شقایق سابق( ، پالک 33 ، طبقه همکف کدپستی 3175898963 
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا آقای حسین عبدلی به شماره ملی 
0310434971 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای رامین قارلقی 
به شــماره ملی 0480237719 دارنده 990000 ریال ســهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای حســین عبدلی به شماره ملی 0310434971 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحــدود آقای رامین قارلقی به 
شــماره ملی 0480237719 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به ســمت رئیس هیئت مدیره بــه مدت نامحدود دارنــدگان حق امضا : 
کلیه کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بــروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامــه های عادی و 
اداری باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه 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.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )833096( 

سند کمپانی  خودرو سواری سمند  تیپ  ایکس 7 مدل 1384 رنگ خاکستری متالیک  
به شــماره موتور  12484142384 شماره شاســی  14529412 شماره پالک ایران 
24- 872 ج 93  به مالکیت مجید بنی ســعید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد خرمشهر

رییس هیات مدیره صنف انیمیش��ن از دولت درخواس��ت کرد تا برای امکان 
دورکاری فعاالن صنف انیمیش��ن، اینترنت ب��ا پهنای باند مناس��ب در اختیار 

انیماتورها قرار گیرد.
مهر - امیر س��حرخیز ریی��س هیات مدیره صنف انیمیش��ن با بی��ان اینکه 
انیماتوره��ا می توانن��د از دورکاری برای آم��اده کردن پروژه ه��ای خود نهایت 
استفاده را ببرند، گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور، بسیاری از پروژه های 
سینمایی به دلیل حفظ سالمت سینماگران متوقف ش��ده که بی شک این امر 
الزامی  بود.وی در عین حال ادامه داد: یکی از ویژگی های انیمیشن این است که 
افراد فعال در این حوزه می توانند به راحتی و به صورت دورکاری، پروژه های خود 

را ادامه دهند و از این فرصت نهایت استفاده را ببرند.
رییس هیات مدیره صنف انیمیش��ن گفت: با تعطیلی پروژه های سینمایی و 
تلویزیونی، بسیاری از افراد دچار مشکالت اقتصادی شده اند، البته من نمی گویم 
که انیماتورها در این زمینه مشکلی ندارند، خوشبختانه نهادهای سفارش دهنده 
انیمیشن مانند مرکز پویانمایی صبا تعهدات مالی خود را به انیماتورهایی که در 
حال تولید پروژه های سفارشی هس��تند پرداخت کرده است. اما در حال حاضر 
مهمترین نیاز انیماتورها، تأمین زیرساخت های مناس��ب و البته ساده از سوی 
دولت است. سحرخیز در پایان تاکید کرد: از دولت یک تقاضای صنفی داریم و 
آن این است که به انیماتورها اینترنتی با پهنای باند مناسب ارایه شود تا بتوانند 
پروژه های خود را به راحتی تولید و ارایه کنند، این یک امکان بسیار ساده است 

که دولت به راحتی می تواند آن را در اختیار انیماتورها قرار دهد.

رییس هیات مدیره صنف انیمیشن:

دولت به انیماتورها
 اینترنت مناسب بدهد

PB


