
تولید دو محصول در حوزه
 حمل و نقل هوشمند 

محص��ول  دو  دانش بنی��ان  ش��رکت  ی��ک 
 مرتب��ط ب��ا حم��ل و نق��ل هوش��مند را ب��ه تولید

 رساند.
معاون�ت علمی- مجموع��ه ای از زیرس��اخت ها 
و فناوری ه��ای نوین بس��تری ب��رای رون��ق حمل و 
نقل هوش��مند ایجاد می کنند. یکی از ش��رکت های 
دانش بنیان نیز قدم در توسعه فناوری های مرتبط با 
این حوزه برداشته است و دو س��امانه را در این حوزه 

بومی کرده است.
رسول بخشی چمازکتی مدیر شرکت دانش بنیان 
به ای��ن دو محص��ول دانش بنیان پرداخ��ت و گفت: 
س��امانه تردد ش��مار یکی از محصوالت دانش بنیان 
تولی��د ش��ده توس��ط ش��رکت اس��ت. این س��امانه 
تفکی��ک کالس ماش��ین ها در ج��اده را انج��ام 
می ده��د. در اینج��ا بح��ث دوربین مطرح نیس��ت 
 بلکه با سنس��ورهای مغناطیس��ی کار پای��ش انجام

 می شود.
وی ادامه داد: تردد هر جس��م فل��زی بدون در نظر 
گرفتن شرایط جوی ثبت می شود و از آنجا که گرد و 
غبار و نور در کار آن اختالل ایجاد نمی کند پس دقت 
باالیی دارد. با نصب آن در خروجی ش��هرها شمارش 
خودرو در مس��یرهای گوناگون شهری و بین شهری 

انجام می شود.
بخش��ی همچنین بی��ان ک��رد: این س��امانه برای 
آمارگی��ری و س��نجش اطالع��ات کارب��رد دارد و از 
اطالعات آن می توان برای پایش آسفالت در جاده ها 
و بار مس��افر اس��تفاده ک��رد. این محصول ب��ا انرژی 
خورشیدی کار می کند و نیاز به انرژی دیگری ندارد 
و با ویژگی هایی ک��ه دارد می توان گف��ت از دوربین 

بهتر است.
وی افزود: سامانه زمان س��فر محصول دانش بنیان 
دیگر این ش��رکت فناور اس��ت ک��ه ب��ا توانمندی و 
تخصص نیروی خالق خود آن را بومی کرده اس��ت. 
بخش��ی درباره این محصول گفت: در این سامانه نیز 
از سنس��ورهای بلوتوث و وای فای استفاده می شود و 
با استفاده از آن زمان سفر در جاده مشخص می شود.

وی ب��ه تفاوت ه��ای این محص��ول ب��ا نمونه های 
خارجی پرداخت و افزود: محص��والت خارجی مانند 
گوگل مپ مدت زمان سفر را تخمین می زنند اما این 
محصول مدت زمان طی ش��ده خودرو در یک مسیر 
را ارائه می دهد. همچنین در صورت عدم دسترس��ی 
ب��ه اینترنت نیز می ت��وان از آن اس��تفاده کرد. مرکز 
مدیریت راه های کش��ور، س��ازمان کنترل ترافیک و 
شهرداری های شهرهای گوناگون در حال استفاده از 

این محصوالت هستند.

پنجره

3 بخش خصوصی

در مجمع عمومی سال 98 شرکت اعالم شد: 

رشد 62 درصدی درآمدهای همکاران سیستم
فرید فوالدی مدیرعامل همکاران سیس��تم از 
رشد 62 درصدی درآمد شرکت اصلی، رشد 18 
درصدی مشتریان و  رش��د 75 درصدی سود در 
سال 98 خبر داد و گفت:  با وجود شرایط سال 98 
عملکرد بسیار موفقی داشتیم. سال 98 موفق تر 
از سال 97 بودیم و این مسیری است که همکاران 
سیستم همواره در این سال ها دنبال کرده است. 
به گفته ی ف��والدی تعداد مش��تریان همکاران 
سیستم از مرز 61000 مشتری عبور کرده است.     
فناوران - مجمع عمومی ش��رکت همکاران 
سیستم با حضور س��هامداران این ش��رکت و با 
رعایت پروتکل های بهداش��تی به ش��کل آنالین 
و حضوری در مح��ل دفتر مرکزی این ش��رکت 

برگزار شد.
فوالدی با پرداختن ب��ه جزییات عملکرد مالی 
همکاران سیستم در س��ال 98 با بیان سهم  بازار 
هم��کاران سیس��تم در صنایع مختلف از رش��د 
مشتریان ش��رکت در صنایع پتروشیمی، غذایی 

و قطعه سازی نسبت به سال گذشته خبر داد. 
او هم چنین گفت: هم اکنون بیش از 65 درصد 
از ش��رکت های حاض��ر در ب��ورس و فرابورس از 

راهکارهای همکاران سیستم استفاده می کنند.
مدیرعامل همکاران سیس��تم در ادامه به شرح 
دس��تاوردهای یکی از ش��رکت های استراتژیک 
همکاران سیستم؛ سپیدار سیستم آسیا پرداخت 
و از برنامه  این شرکت برای عرضه نرم افزارهایش 
بر بس��تر ابر خبر داد که به گفت��ه  او این کار یک 
تجرب��ه  کارب��ری متف��اوت و فضای��ی جدید در 

کسب وکار ایجاد خواهد کرد. 
وی افزود: س��پیدار با برند خوش نام و معتبری 
که در بازار ایجاد کرده است؛ هم چنان روند رشد 
صعودی را طی می کند و آینده  درخش��انی پیش 
روی این شرکت اس��ت. مایلم این خبر خوش را 
هم اعالم کنم که س��پیدار ب��ه زودی وارد بورس 

می شود. 
ب��ه گفت��ه  ف��والدی س��پیدار افزون بر رش��د 
شاخص های فروش و جذب مشتری؛ سال گذشته 
سیس��تم های مدیریت تردد و پخ��ش خود را به 

همراه امکانات موبایل به بازار عرضه کرده است.
فوالدی سپس به راهکاران ابری؛ یکی از خطوط 
اصلی و اس��تراتژیک همکاران سیستم پرداخت 
و گفت: ای��ن راه��کار مبتنی بر رایان��ش ابری با 
استقبال قابل توجهی از سمت بازار روبه رو است 

و در س��ال گذش��ته درآمد ما از محل فروش این 
نرم افزار  288 درصد رشد داشته است.

فوالدی در تش��ریح دس��تاوردهای شرکت در 
زمینه  راهکارهای مبتنی ب��ر رایانش ابری گفت:  
یک��ی از مزیت های مه��م ای��ن راهکارها کاهش 
هزینه های تامین و نگهداش��ت سخت افزار است 
که در شرایط کنونی پرداخت این هزینه ها نسبت 
به گذشته س��خت تر هم شده اس��ت. این راهکار 

برای مشتریان کامال به صرفه است. 
در مجمع عمومی همکاران سیستم اعالم شد 
در سال 98 تعداد مش��تریان مشتریان راهکاران 
ابری با رش��د دو برابری به 700 مشتری رسیده 
است. راهکاران ابری امروز 3000 کاربر دارد که 
در هرزمان و از هر نقطه ای، می توانند به سیستم 
وصل ش��وند. امروز از هر دو مشتری جدیدی که 
به همکاران سیستم اضافه می شود،  یک مشتری 

راهکاران ابری را انتخاب می کند.
تاس��یس ش��رکت ابرآمد و معرفی خدمات آن 
محور دیگ��ر صحبت های مدیرعام��ل همکاران 

سیستم بود. 
فری��د ف��والدی در صحبت ه��ای خ��ود ب��ا 
س��هام داران، درباره تاسیس ش��رکت ابرآمد در 
سه ماهه  سوم سال 98 گفت: ابرآمد عرضه کننده  
خدمات جدید در بخش های زیرساخت های ابری 
است. بس��ته  دورکاری اولین محصولی است که 
این ش��رکت به تازگی به بازار عرضه کرده است. 
این بسته شامل مجموعه ای از ابزارهای ضروری 
برای ایجاد یک ساختار دورکار مبتنی بر رایانش 

ابری است.    
فری��د ف��والدی در ادام��ه ب��ه افزای��ش توان 
پاس��خ گویی محصول��ی هم��کاران سیس��تم به 
کمک ابزار فرایار راهکاران اشاره کرد و گفت:  در 
سال گذش��ته به نیاز بیش از 280 مشتری پاسخ 
داده ایم و بستری به نام بازار هم طراحی کرده ایم 
که به زودی آن را برای عموم رونمایی می کنیم. 
در این بستر شرکت هایIT  هم می توانند نرم افزار 

تولید کنند و آن را به راهکاران اضافه کنند. 
مدیرعامل همکاران سیس��تم با بیان رشد 66 
درصدی مشتریان راهکاران؛ ERP بومی شرکت، 
از رس��یدن به مرز 4900 مش��تری و 125000 
کاربر خب��ر داد و گفت: بیش از 600 ش��رکت از 
مشتریان همکاران سیستم هم سیستم هایشان 

را به راهکاران ارتقاء داده اند. 
ف��والدی در ادامه ب��ه تش��ریح ارزش آفرینی 
راهکاران در بازارهای تخصصی و صنایع مختلف 

پرداخت. 
او در این زمینه گفت: با سهم بازار 65 درصدی  
و تجرب��ه   ی موفقی ک��ه در صنعت پتروش��یمی 
به دس��ت آوردی��م؛ تمرکز ب��ر صنای��ع پخش، 
خرده فروش��ی و سیمان را به ش��کل تخصصی تر 
دنبال کردی��م. ب��رای نمون��ه در صنعت پخش 
که از س��ه س��ال پیش در آن متمرکز هس��تیم، 
موفق ش��دیم بیش از 130 مشتری جذب کنیم. 
س��ال گذش��ته راهکار جدیدی به نام فرس��ان 
را عرض��ه کردیم ک��ه در واقع یک پ��ل ارتباطی 
بین فروش��گاه ها و ش��رکت های پخش است و با 

سیستم های پخش راهکاران یکپارچه است. سال 
گذشته راهکار خرده فروش��ی ما با استقبال بازار 
روبه رو ش��د؛ چون به  مجموعه ای از فرایندها از 
خرید محصول تا فروش و پخش پاسخ دادیم. در 
سال 99 این راهکار را بر بستر ابر عرضه خواهیم 

کرد. 
مدیرعام��ل هم��کاران سیس��تم در ادام��ه 
صحبت های خود از عرضه  راهکاران بخش عمومی 
برای ش��رکت ها و س��ازمان های دولتی خبر داد 
و اف��زود: مزیت مهم این راهکار این اس��ت که به 
س��ازمان های دولتی کمک می کن��د تا مجموعه  
سازمان و ادارات شان را به شکل متمرکز مدیریت 
کنند. در پایان سال 99 همه  آن چه سازمان های 
دولتی در بک آفیس به آن نیاز دارند را در س��بد 

محصولی مان خواهیم داشت.
فوالدی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
رویکرد ایجاد شبکه  شرکای استراتژیک با هدف 
پوشش گسترده تر بازار و پاسخ گویی کامل تر به 

نیازهای مشتریان پرداخت. 
به گفته فوالدی در این راستا در سال گذشته، 
عالوه بر تاسیس شرکت ابرآمد، همکاران سیستم 
4 شرکت اس��تانی به نام هم  پیمان تاسیس کرده 
اس��ت. ش��رکت های هم پیمان ش��ریک تجاری 
هم��کاران سیس��تم هس��تند و با بازارگش��ایی 
پرقدرت ت��ر در اس��تان ها می توانن��د ش��بکه ی 
خدمت رس��انی همکاران سیس��تم را گسترش 
دهند. فوالدی در این زمینه افزود: سال گذشته با 
در اختیار گرفتن بخشی از سهام شرکت سرونو، 
نرم افزار CRM را به س��بد محصوالت مان اضافه 

کردیم.
مدیرعام��ل هم��کاران سیس��تم در پای��ان 
صحبت هایش گف��ت: یک��ی از اه��داف و نقاط 
تمرکز همکاران سیستم در سال 99 به روزآوری  
تکنول��وژی محص��والت  اس��ت. ب��ه کمک یک 
تی��م متخص��ص در ش��ش ماهه دوم س��ال 98 
زیرس��اخت های ش��رکت را برای این کار آماده 
کردیم و ظرف امسال و سال آینده، محصوالت مان 
را به زیرس��اخت جدی��د انتق��ال می دهیم. این 
تغییر تجرب��ه ی متفاوت��ی را برای مش��تریان و 
کاربران سیس��تم هایمان ایجاد خواهد کرد. این 
تکنولوژی ها مسیر توسعه  ی محصوالت مان را در 
راستای روندهای روز دنیا مانند هوش مصنوعی و 

یادگیری ماشینی باز خواهد کرد. 
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الکامپ 99 در ابعاد کوچک تری 
برگزار خواهد شد 

پنجاهمین جلس��ه هیات مدیره س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان تهران به ریاس��ت محمد باقر اثنی عشری 

رییس سازمان برگزار شد.
نصر ته�ران- موض��وع الکامپ و برگ��زاری آن بحث 
دیگ��ری بود ک��ه در این نشس��ت مط��رح ش��د. مهرداد 
خداوردیان عضو هیات مدیره سازمان در باره نحوه برگزاری 
نمایشگاه الکامپ و بحث های پیرامونی آن سواالتی طرح 
کرد و رییس سازمان نیز توضیحاتی در این باره ارائه داد. 

محمد باقر اثنی عش��ری گفت که س��ازمان با توجه به 
ش��رایط همه گیری بیماری مخالف برگزاری نمایش��گاه 
الکامپ سال جاری بود ولی بیم آن می رفت که در صورت 
عدم برگزاری آن توسط سازمان، با توجه به رویکرد شرکت 
سهامی نمایشگاه ها مجوز برگزاری آن به شرکت یا سازمان 
دیگری واگذار شود. از سوی دیگر، بر اساس مصوبات ستاد 
ملی کرونا، تاریخ برگزاری الکامپ 99 در تقویم ش��رکت 
سهامی نمایش��گاه در شهریورماه مش��خص شده است. با 
توجه به ش��رایط خاص س��ال جاری و عدم واگذاری کل 
سالن  ها به الکامپ، س��ازمان در نظر دارد نمایشگاه سال 
جاری را با ابعاد کوچکتری برگزار کند تا زنجیره برگزاری 
متوالی نمایشگاه الکامپ در سال های اخیر توسط سازمان 

حفظ شود.
علی آذرکار با بیان اینکه همزمان با مشخص شدن نتیجه 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و س��پس هیات رئیسه 
آن گفت گزارش��ی نیز از نیازمندیها و خالءهای قانونی و 
حقوقی حوزه فناوری اطالعات )با هدف تس��هیل کس��ب  
وکارهای این حوزه( در کمیس��یون اس��تاندارد و مقررات 

ارائه شده است. 
در این گزارش سعی شده یک دسته  بندی از مشکالت 
و نیازهای حقوق��ی و مقرراتی حوزه فن��اوری اطالعات و 

ارتباطات ارائه شود. 
او همچنین ضمن اشاره به تالش فعاالن این حوزه برای 
تشکیل کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد 
دیجیتال، تاکید کرد که تشکیل کمیسیون جدید نیازمند 
اصالح قانون آیین  نامه داخلی مجلس شورای اسالمی است 
که در کوتاه مدت میسر نیست. با این حال، بر اساس همین 
قانون، شرایط تشکیل کمیسیون  های ویژه نیز فراهم شده 
است. رییس سازمان نیز افزود چنانچه کمیسیون فناوری 
اطالعات و ارتباطات مجلس تشکیل شد، با این کمیسیون 
و در صورت عدم تشکیل آن با کمیسیون صنایع که ارتباط 
نزدیکی با س��ازمان دارد، مکاتبه و مذاکره الزم به منظور 

تامین منافع اعضای سازمان انجام خواهد شد.
آزاد معروفی و حس��ین معبودیان نیز با توجه به مصوبه 
نشست پیش��ین هیات مدیره مبنی بر حضور نمایندگان 
پیشنهاد دهنده تش��کیل کمیس��یون هوش مصنوعی و 
علوم داده )AI و DS( به منظور دفاع از طرح تشکیل این 

کمیسیون در نشست آنالین هیات مدیره حضور یافتند. 
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دریچه
آشنایی دانش بنیان های ایرانی
 با بازار تجاری اسپانیا

معاونت علمی - مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری، نشست تجاری آنالین ایران و اسپانیا را با هدف آشنایی دانش بنیان های ایرانی با بازار 
تجاری این کشور اروپایی برگزار می کند. مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تیرماه سال جاری فرصتی برای دانش بنیان ها 

فراهم کرده است تا به صورت آنالین با بازار این کشور آشنا شوند.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود داده پردازی سیرنگ

 درتاریخ 1396/10/26 به ش�ماره ثبت 521632 به شناس�ه ملی 14007353010 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردی�ده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عم�وم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انج�ام کلیه امورمجاز اعم از 
مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و 
ساخت واستقرار و پشتیبانی و نظارت و خرید و فروش و شرکت در مناقصات و مزایده ها و واردات و صادرات در زمینه 
کلیه فعالیت های مربوط به فن اوری اطالعات اعم از نرم افزار، تجهیزات رایانه ای و شبکه و سیستم های الکترونیکی و 
مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات ابزاردقیق رایانه ای، مدارات الکترونیکی و همچنین کلیه فعالیت های مجاز 
مربوط به اتوماس�یون اداری، اخذ و اعطای نمایندگی به / از کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام 
و اعتب�ارات از بانکهای در زمینه موضوع فعالیت ش�رکت. مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-نارمک-میدان هفتاد و ششم-بن بست هشت متری غربی-

پالک 9-طبقه همکف-واحد 2- کدپس�تی 1648673783 س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2000000 
ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از ش�رکا خانم هنگامه حقیقت به ش�ماره ملی 0064261311 دارنده 400000 
ریال س�هم الشرکه آقای عبدالمطلب محمدی به ش�ماره ملی 0067898564 دارنده 1600000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره خانم هنگامه حقیقت به ش�ماره ملی 0064261311 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
عبدالمطلب محمدی به ش�ماره ملی 0067898564 و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته ، برات ، چک . قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )877052(

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 عادی مورخ 1398/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : خانم وجیهه صباغی ده 
آبادی به شماره ملی 0045851352 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن صباغی ده آبادی به شماره ملی 0035400110 

به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )881245(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آینده نگاران هوشمند خانه وب 

درتاریخ 1397/12/07 به ش�ماره ثبت 538322 به شناسه ملی 14008178815 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و 
تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی 
نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیس�تم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماس�یون صنعتی و کارت های 
هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در 
زمینه شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی نظیر اینترنت و 
خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دس�تگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه 
خدمات پش�تیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پش�تیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش 
در زمینه موضوع فعالیت ش�رکت و اخذ وام و تس�هیالت و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد 
با اش�خاص حقیقی و حقوقی و ش�رکت در نمایش�گاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در 
سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراج�ع ذیرب�ط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان تهران ، شهرس�تان تهران ، 
بخش مرکزی ، ش�هر تهران، آرژانتین-س�اعی ، کوچه گلپر ، خیابان ش�هید علیرضا رفیعی)بیستم( ، پالک 20 ، طبقه 
اول ، واحد 2 کدپستی 1511833513 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم 
الش�رکه هر یک از ش�رکا آقای علی هریسچیان به شماره ملی 0079251323 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه آقای 
محمد فرامرزی راد به ش�ماره ملی 0780134699 دارنده 1000000 ریال س�هم الش�رکه اعضا هیئ�ت مدیره آقای علی 
هریس�چیان به ش�ماره ملی 0079251323و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س�مت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای محمد فرامرزی راد به ش�ماره ملی 0780134699و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای علی هریس�چیان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه 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.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )881234(
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