
مدتى مى شود كه اينترنت ماهواره اى استارلينك 
در نقاط مختلف جهان بر سر زبان ها افتاده و كاربران 
مى خواهنــــد آن را تجربه كنند.  اينترنت ماهواره اى 
اســــتارلينك سرويس اينترنتى است كه ايالن ماسك 
مالك شركت هوافضاى اسپيس ايكس قصد دارد آن 
را تا جاى ممكن در اختيار تمام جمعيت جهان قرار 
دهد. البته هنوز مشــــخص نيست كه پوشش اينترنت 
ماهواره  اى استارلينك تا چه حد گسترده خواهد بود؛ 
اما ايالن ماسك اعالم كرده است اينترنت استارلينك 
در آينده در تمام نقاط جهان به جز قطب شــــمال و 

قطب جنوب در دسترس خواهد بود؛
در حال حاضر استارلينك تنها در نقاط خاصى 
از آمريكا و كانادا قابل استفاده است؛ اما ايالن ماسك 
اعالم كرده تاكنــــون بيش از 100هزار ترمينال براى 
اســــتفاده از اينترنت استارلينك را براى مشتريان خود 
به 14كشور ارسال كرده است. هرچقدر ماهواره هاى 
بيشترى به شبكه فضايى استارلينك اضافه شود، پوشش 
اين ســــرويس گسترده تر خواهد شد و ايالن ماسك 
اميدوار است در نهايت بتواند سراسر جهان را تحت 

پوشش اينترنت بى سيم پرسرعت قرار دهد
بايد خاطرنشان كرد: افرادى كه براى استفاده از 
اين اينترنت ماهواره اى درخواست داده اند، بايد براى 
دريافت تجهيزات گيرنده منتظر بمانند. استارلينك سال 
ميالدى گذشته اعالم كرد در مرحله اجراى آزمايشى 
اين پروژه، آماده ســــازى سرويس براى متقاضيان 6ماه 
طول مى كشد و هزينه ماهانه استفاده از اين سرويس 
110دالر اعالم شــــده است كه ماليات و يك سرى از 
هزينه هاى ديگر هم به آن اضافه مى شــــود. در ضمن 
مشتركان بايد 599دالر هم براى دريافت ترمينال گيرنده 
امواج اينترنتى و مودم مخصوص اينترنت ماهواره اى 

پرداخت كنند.
ناگفته نماند:پوشش جهانى اينترنت ماهواره  اى 
اســــتارلينك نيازمند قرار گرفتن 10هزار ماهواره در 
مدار زمين اســــت و همان طور كه گفته شد در حال 
حاضــــر تنها 2هزار ماهــــواره در مدار قرار گرفته اند؛ 
بنابراين هنوز تا امكان پذير شدن ارائه سرويس اينترنت 
ماهواره اى اسپيس ايكس به تمام نقاط جهان، فاصله 

زيادى داريم.
در حال حاضر تنها 20درصد از اين تعداد ماهواره 
پرتاب شــــده  و در مدار قرار گرفته اند و با اين تعداد 
ماهواره بهترين ميزان پوشش، كشورهاى واقع در مدار 

45تا 53درجه شمالى است.
در اين ميان بايد اشــــاره داشت با ورود اينترنت 
ماهــــواره اى به جهان و فراگير شــــدن آن به عنوان 
نســــل جديدى از اينترنت كه محدوديتى در استفاده 
از آن در سراسر دنيا وجود ندارد، موضوع فيلترينگ 
هم با چالش هاى جدى مواجه مى شــــود و احتماال 
مسير سياست گذارى اينترنت را در كشورها را تغيير 

مى دهد.
موضوع با اين ســــوال آغاز مى شود كه جهان 
اســــتارلينكى، دنيايى كه در آن اينترنت ماهواره اى با 
كيفيتى بهتر از ســــاير انواع اتصاالت اينترنتى و بدون 
هيچگونه محدوديتى در دسترس مردم در سراسرجهان 
قرار مى گيرد به چه شكل است و آيا در اساس اين 

امر امكان پذير است يا خير؟
حســــين ميرزاپور بنيانگذار «آزمايشگاه داده و 
حكمرانى مى گويد: اگر منظور از جهان استارلينكى اين 
است كه با آمدن اينترنت ماهواره اى قواعد حكمرانى بر 
اينترنت و موضوعاتى كه در IGFيا انجمن حاكميت 

اينترنت (Internet Governance Forum ) يا 
اجالس هاى شبيه به آن مطرح مى شود و بحث مى شود، 
تغيير بنيادين مى كند يا اتفاقات ويژه اى در دنيا مى افتد، 
من هنوز تصوير كامًال روشــــنى از آن ندارم. من اين 
عنوان را بيشتر ژورناليستى مى دانم تا چيزى كه واجد 
معناى راديكال و اساسى باشد. به اين دليل كه در چند 
 Disruptive )دهه اخير خاستگاه فناورى هاى انقالبى
Technology) شركت هايى است كه در خاك اياالت 
متحده آمريكا ثبت شده اند و به طور ويژه اين گونه 

شركت ها در ايالت كاليفرنيا مستقر هستند.
وى در ادامه با اشــــاره به نوظهور بودن فناورى 
اينترنت ماهواره اى مى افزايد: به نظر من هنوز خيلى زود 
است كه بگوييم اين فناورى به تنهايى مى تواند تغييرات 
راديكالى را در جهان به وجود بياورد. همانطور كه با 
ظهور تلويزيون ماهواره اى بعد از دوره تلويزيون هاى 
كابلى عده اى انتظار داشتند كه تحول بنيادينى در سطح 
دنيا اتفاق بيفتد اما چيزى كه در حال وقوع است، اين 
اســــت كه تلويزيون هاى ماهواره اى به سرعت دارند 
سهم خود را به VODها و UCGها و سرويس هايى 

كه بر مبناى اينترنت است، مى دهند.
ايــــن صرفا يك فصل جديدى اضافه مى كند به 
رقابت هايى كه كشــــورها براى بقا در دنياى ديجيتال 
دارند. تا قبل از اين گوگل اين موضوع را تشديد كرد 
كه بقيه متوجه شدند كه موتور جستجوگر چه چيز 
مهم و نياز اساسى است. بعد از آن متا به اين رقابت 
وارد شد و اينترنت ماهواره اى هم يك فناورى جديد 
اســــت كه در رقابت هاى در عرصه حكمرانى دنيا به 
خصــــوص حكمرانى فضاى مجازى دامن مى زند و 
دولت هــــا به تكاپو مى افتند تا يك هويت، حيثيت و 

سهمى را براى بقاى خودشان پيدا كنند.
 

جهان استارلينكى عنوانى ژورناليستى 
رضا غيابى مديرعامل شــــركت فرصت آفرين 
درمورد تصوير جهان اســــتارلينكى با اشاره به اينكه 
من هم با اصطالح "جهان استارلينكى"كه يك عنوان 
ژورناليســــتى است، موافقم، مى گويد: تصور وجود 
جهان استارلينكى كه جهان ما ايرانى ها را اين رويا كه 
به يك اينترنتى دسترسى داشته باشيم كه محدوديتى 
نداشته باشد متحول مى كند، براى ما خوشايند است. در 
غير اين صورت اين هم يك پديده نوظهور در جهان 
فناورانه است كه هنوز عده زيادى نمى دانند چطور بايد 
از آن استفاده كنند، چگونه از آن در بيزينس استفاده 
كنند و نمى دانند چطور در بازى خود اين معادله را 

هم به حساب بياورند.
وى ادامه مى دهد: بنابراين از آنجا كه اين فناورى 
جديد است يك بازه اى اجازه فعاليت هاى آزادانه بدون 
رگالسيون را مى دهد كه اين براى نوآوران جامعه اتفاق 
بسيار خوبى است و براى اين عده خوشايند است كه 
يك دوره اى از يك فناورى ديگرى استفاده كنند كه 

همه ابعاد آن شامل تنظيم گيرى نشده باشد.
ياسر خوشــــنويس فعال حوزه علم و فناورى 
در رابطه با جهان اســــتارلينكى اظهار مى دارد: من به 
اين دليــــل كه در زمينه مطالعات تكنولوژى فعاليت 
كرده ام ،مى خواهم يك مثال تاريخى بزنم اين دعوا، 
رقابت يا تنشى بين فيلتر كننده و فيلتر شونده است 
كه هميشــــه بوده و احتماالً حتى از عصر باستان هم 

وجود داشته است.
وى خاطرنشــــان مى كند: در دوره مشــــروطه 
نيروهايى كه مقاومت مى كردند مانند ســــتارخان و 

باقرخان دسترسى به تلگراف مركزى نداشتند، از اين 
رو پيكى را به باكو يا بادكوبه در آذربايجان مى فرستادند 
و تلگراف مى زدند به آيات عظام در نجف و كسب 
تكليف مى كردند كه چه كنند. اين يك تنش قديمى 
است.وى تصريح مى كند: از همان اوايل دهه هشتاد 
كه بحث فيلترينگ مطرح شد اهل فكر اين را گفتند 
كه اگر شما سطح تكنولوژى فيلترينگ خود را يك گام 
باال ببريد، سطح تكنولوژى هاى فرار از فيلترينگ هم 
يك گام باال مى رود و اين مسير به احتمال زياد پايانى 
نخواهد داشت. براى مدت كوتاهى از فناورى اينترنت 
آزاد استارلينك استفاده مى شود و بعد از مدتى كشورها 
راهى را براى محدود كردن اين نوع اينترنت هم پيدا 

مى كنند. بنابراين اين دعوا ادامه خواهد داشت.

استارلينك، ابزارى براى تحريم بيشتر ايران
غيابى در پاسخ به سوالى در مورد سابقه تاريخى 
آمريكا در حذف اپليكيشن هاى مختلف براى ايرانى ها 
و احتمال تكرار آن در ارائه زيرساختى مانند اينترنت 
ماهواره اى اظهار مى دارد: اين ابزار ديگرى است براى 
اينكه در گفتگويى كه ميان ملل شكل مى گيرد، صداى 
خالق اين تكنولوژى كه آمريكا است، را بلندتر كند. اما 
شما تصور كنيد ما كه در اين اتاق هستيم و قرارمان 
بر اين است كه همه براى سرنوشت هم و هركسى به 
اندازه توانش تصميم بگيرد. اگر من از اين اتاق خارج 
شوم، اين اختيار را به بقيه داده ام كه براى سرنوشت من 
تصميم بگيرند. ايران در حال حاضر اين كار را كرده 
است. ايران از صحنه بين الملل به مقدار قابل توجهى 
خارج شده و بعد به آمريكا اجازه داده است تا برايش 

تصميم بگيرد. طبيعى اســــت كه اين تصميم گيرى به 
نفع ما نيست، چون وظيفه ذاتى دولتمردان آمريكايى 

تضمين منافع ملى كشور خودشان است.
وى اضافــــه مى كنــــد: ايران بايد به اين گفتگو 
برگردد و بايد سعى كند خودش را نشان دهد تا بتواند 
منافع ملى يا فناورى ملى و نوآورى خود را به دست 
بياورد. استراتژى كه ايران براى خودش ترسيم كرده، 
اين اســــت كه زمين بازى خودش را داشته باشد كه 
استراتژى بلند پروازانه اى است و طبيعتاً آمريكا خدمات 
خــــود را از ايران دريغ مى كند؛ بنابراين بايد گفتگو 
صــــورت بگيرد و ايران به اندازه نفوذ خود در جهان 
بتواند حقوق نوآوران خود را تضمين كند. يعنى در 
مسدود شدن اپليكيشن هاى اپ استور براى ايران همان 
قدر كه دولتمردان آمريكايى مقصر هســــتند، ايرانى ها 

هم مقصر هستند.
 دكتــــر ميرزاپور بنيانگذار آزمايشــــگاه داده و 
حكمرانــــى در مورد اينكه آيا مذاكره با آمريكا براى 
رفع محدوديت ها و دسترسى به فناورى هاى اينترنت 
امكان پذير است؟ توضيح داد: سوال سختى است چون 
تا گفتگو انجام نشود، نمى توان پاسخ قطعى داد. اين 
البته تنها مختص ايران هم نيســــت و تا قبل از ايران 
و روســــيه، يك زمانى مســــاله اول چين بود، بعد از 
آن روســــيه و بعد ايران اما اكنون در دوره اى هستيم 
كه اروپايى ها هم صدايشــــان درآمده است. نه از اين 
منظر كه با موضوع فيلترينگ مواجه هســــتند بلكه از 
اين منظر كه دقيقا جايگاه آن ها در دنياى اينترنت و 

فناورى كجاست.
وى مى گويد:مكرون در مراسم افتتاحيه اجالس 

IGFدر ســــال 2018گفت كه يــــك مدل آمريكايى و 
يــــك مدل چينى بــــراى اينترنت وجود دارد و ما به 
دنبال راه ســــومى هستيم. اين در اروپايى است كه از 
بعــــد از جنــــگ جهانى دوم متحد كامل آمريكا بوده 
است. در جلسه اى ديگر كه با حضور سفراى فرانسه 
در كل دنيا در پاريس برگزار شد گفتند ما چشم باز 
كرديم و ديديم كه جوانان مان شهروند مجازى اياالت 
متحده شده اند. يعنى حتى اروپايى ها كه كامًال متحد 
راهبردى اياالت متحده هستند هم احساس مى كنند در 
جغرافياى ديجيتال در حال گم شدن هستند و حضور 
پررنگ ندارند. به نظر مى رسد در اين رقابت تاريخى 
فضا خيلى تهاجمى تر از مذاكره بوده و خيلى جدى  

سرعت رقابت ها باال رفته است.
غيابى مديرعامل شــــركت فرصت آفرين درباره 
چالش هاى پيش روى فيلترينگ در مواجهه با اينترنت 
استارلينك بيان مى كند: سهم ايرانى ها در بين كشورهايى 
كه شبكه هاى اجتماعى در آن ها تشكيل شده، بسيار كم 
است و شايد اصًال وجود ندارد ولى مساله اين است 
كه اين برگرفته شده از فناورى است و فناورى هايى 
كه آمريكا در آن از ما پيشــــى گرفته، به اين واســــطه 
است كه از نظر فناورى يك روزى از ما جلوتر بوده 
از مزيت رقابتى فناورى اش استفاده كرده و چون رشد 
بسيار زيادى هم در فناورى هاى نوظهور وجود دارد 

به راحتى پيشرفت كرده است.
وى مى افزايد:با جامعه اى كه در آن تلفن هوشمند 
چيــــزى حدود 69درصــــد و اينترنت چيزى حدود 
84درصــــد ضريب نفوذ دارد و مردمى كه اين ميزان 
عالقه به فناورى هاى جديد دارند چطور مى توان اين 

جامعه را محدود كرد. اجراى فيلترينگ و به تبع آن 
استفاده از فيلترشكن موجب شد تا تعداد كاربرانى كه 
به اينترنت مطلقاَ آزاد دسترسى دارند، بيشتر شود. كودك 
من به محتوايى دسترســــى دارد كه من نمى خواهم تا 
بيست سالگى آن را ببيند. من فكر مى كنم پيام رسان هاى 
داخلى ما موفق تر بودند، اگر واتس آپ فيلتر نمى شد. 
اگر تلگرام باز بود. اين ها شــــانس بهترى داشتند به 
خاطر اينكه برندشان با برند دولت گره نمى خورد و 
مى توانستند با مزيت رقابتى كه ايجاد مى كنند، موفق 
شــــوند. عرض من اين است كه فيلترينگ اينترنت 
مى بايســــت هوشــــمندانه و مطابق با عرف ما انجام 
مى شد و عرف هم يعنى آن چيزى كه اكثريت جامعه 

مى خواهد. جامعه ما جامعه اخالق مدارى است.

فيلترينگ، موضوعى جهان شمول   
دكتر ميرزاپور بنيانگذار آزمايشگاه داده و حكمرانى 
در رابطــــه با موضوع چالــــش فيلترينگ و اينترنت 
ماهواره اى استارلينك در كشور اظهار مى دارد: تصور 
شخصى من از دنيايى كه در آن هيچ قوه قهريه، قدرت 
مركزى و هيچ دولتى مداخله نكند و آن دست نامرئى 
خودش كار كند و همه چيز را پيش ببرد بدون نياز به 
هيچ ناظرى بسيار جذاب است.. اما به هر دليل به نظر 
مى رسد حداقل اكنون در عرصه اى كه هستيم فارغ از 
تمام بحث هاى سياسى در تمام دنيا همانطور كه در 
واقعيت يك سرى اشرار وجود داشتند در دنياى مجازى 

هم حضور دارند و همه كشورها سطحى از فيلترينگ 
را دارند. اين مساله مطلق است و محل بحث نيست. 
محل بحث ســــطح، نحوه اعمال و مشروعيت كسى 
است كه به اصطالح دكمه فيلترينگ را در دست دارد. 
طبيعتاَ وقتى ما امكان اين گفتگوها را نداشته باشيم يا 

كم داشته باشيم، بحث صفر و يكى مى شود.
نصراللهــــى عضو هيات علمى دانشــــگاه امام 
صادق(ع)، هم با مى گويد: طبق آمارها از ارديبهشت 
1397و فيلترينگ تلگرام ضريب نفوذ آن كاهشى شده 
و ضريب نفوذ اينســــتاگرام افزايشى مى شود تا اين 
اواخر كه به ضريب نفوذ 70درصد هم مى رســــد و 

از آن طرف تلگرام تقريبا يك ضريب نفوذ 30درصد
را توانسته است كسب كند .در اين مقطعى كه قرار
داريم و مجبور شديم يك شوكى وارد كنيم از طريق
فيلترينگ. طبيعى بود كه اگر چنين پروژه اى در ايران
راه اندازى مى شد به شدت مورد استقبال قرار مى گرفت؛
از اين جهت كه آن عطش اينترنت آزاد را رفع مى كرد.
اين مى توانست اتفاق عميقى را رقم بزند در آن مقطع
و به شدت مورد توجه قرار مى گرفت و فيلترينگ را
از نظر امنيتى بى اثر مى كرد. چون فيلترينگ در اليه

مجرا و محتوا بود.

رشد پيام رسان هاى داخلى  
وى در ادامه با اشاره به ظرفيت هاى پيام رسان هاى
داخلى گفت: نكته بعدى اينكه احتماالً ما به ســــمت
نوع ديگرى از فيلترينگ كه پيشرفته تر بوده و متناسب
با اين تكنولوژى باشد، مى رفتيم. براى مثال ممكن بود
بتوان در ترمينال ها اختالل ايجاد كرد يا ضبط و جلب
ترمينال ها را داشــــت. وى مى افزايد: اما فكر مى كنم
زيســــت مجازى مردم بعد از فيلترينگ به خصوص
در يــــك ماه اخير تا حدى تغيير كرده و به اصطالح
مردم با رشــــد پيام رسان هاى داخلى با اين وضعيت
كنار آمدند. از طرفى ديگر تا حدودى فتيله برخورد با
فيلترشكن ها پايين كشيده شده است و تقريباَ مى توانيم
بگوييم يك زيست بوم جدى در پيام رسان هاى داخلى

اتفاق افتاده است.

وى ادامه مى دهد:بنابراين به نظر من اين سرمايه
را بايد جدى گرفت و مى شود به مرور نوع نگاه كاربر
را تغيير داد، شايد بتوان اين را تبديل به يك تجربه
كاربــــرى دلپذير كرد.آن هم با ارزش افزوده هايى كه
در پيام رسان هاى داخلى ايجاد كنيم كه در نمونه هاى
خارجى آن اصًال اين امكان وجود نداشــــت. اگر اين
اتفاق با روند درست و مناسب پيش برود و براى مثال
پنج سال ديگر هم استارلينك بيايد،كاربر ايرانى تجربه
دلپذير و عادت گونه زيســــت بوم داخلى داشته باشد،
شايد در آن زمان تهديد كنندگى استارلينك به قوت

و قدرت امروز نباشد.
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  اقتصادى

 *پوشش جهانى اينترنت ماهواره  اى استارلينك نيازمند قرار گرفتن 10هزار 
ماهواره در مدار زمين است و همان طور كه گفته شد در حال حاضر تنها 2هزار 
ماهواره در مدار قرار گرفته اند؛ بنابراين هنوز تا امكان پذير شدن ارائه سرويس 

اينترنت ماهواره اى اسپيس ايكس به تمام نقاط جهان، فاصله زيادى داريم.
 *هنوز خيلى زود است كه بگوييم اين فناورى به تنهايى مى تواند تغييرات راديكالى 
را در جهان به وجود بياورد. همانطور كه با ظهور تلويزيون ماهواره اى عده اى انتظار 
داشتند كه تحول بنيادينى در سطح دنيا اتفاق بيفتد اما آنچه در حال وقوع است، اين 
است كه تلويزيون هاى ماهواره اى به سرعت جاى خود را به  سرويس هايى كه بر 

مبناى اينترنت است، مى دهند.
 *سهم ايران در بين كشورهايى كه شبكه هاى اجتماعى در آن ها تشكيل شده، 
بسيار كم است و شايد اصًال وجود ندارد ولى مساله اين است كه اين برگرفته شده از 

فناورى هايى است كه آمريكا در آن از ما پيشى گرفته است.
  *زيست مجازى مردم بعد از فيلترينگ به خصوص تغيير كرده و مردم با رشد 
پيام رسان هاى داخلى با اين وضعيت كنار آمدند و از طرفى ديگر تا حدودى فتيله 
برخورد با فيلترشكن ها هم پايين كشيده شده و تقريباَ مى توانيم بگوييم يك 

زيست بوم جدى در پيام رسان هاى داخلى اتفاق افتاده است.

آيا تحقق جهان استارلينك امكان پذير آيا تحقق جهان استارلينك امكان پذير است؟ است؟ 

ايرنا

شركت پخش البرز (سهامى عام) در نظر دارد نسبت به خريد 10 دستگاه كولر گازى از طريق 
برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد ،  لذا از كليه اشـــخاص حقيقى يا حقوقى 
واجد شرايط كه تمايل به شركت در مناقصه مذكور را دارند ، دعوت مى گردد به منظور دريافت 
اســـناد و آگاهى از شـــرايط برگزارى مناقصه از تاريخ 1402/03/03 الى 1402/03/07 به 

سايت رسمى شركت پخش البرز www.alborzdc.com مراجعه نمايند .
شركت پخش البرز(سهامى عام)

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد كولر گازى 
  شركت پخش البرز ( سهامى عام )

شركت پخش البرز (سهامى عام)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه
اتاق مشترك بازرگانى ايران و اسپانيا به شماره ثبت 47263

و شناسه ملى 14008355120
بدينوسيله از كليه اعضاى محترم اتاق مشـــترك بازرگانى ايران و اسپانيا دعوت به عمل 
مى آيد تا در جلســـه « مجمع عمومى عادى ســـاالنه »كه روز يك شنبه 4 تيرماه 1402 
ساعت 10:00  در اتاق بازرگانى ايران واقع در خيابان طالقانى، نبش خيابان شهيد موسوى 
(فرصت)، شماره175،  طبقه اول ساختمان جديد برگزار مى گردد حضور به  هم رسانيد.

دستور جلسه مجمع:
1- استماع و بررسى گزارش هيئت مديره در سال 1401و تصويب آن

2-   استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونى و تصويب تراز مالى سال 1401
3-  بررسي و تصويب بودجه ساالنه.

4- تعيين وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء 
5- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

6-   انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل
7-  بررسي و اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساالنه است.

هيئت مديره اتاق مشترك بازرگانى ايران و اسپانيا

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه 
اتاق مشترك بازرگانى ايران و هلند

 به شماره ثبت  47491 و شناسه ملى 14008415736
 بدينوســـيله از كليه اعضاى محترم اتاق مشـــترك بازرگانى ايران و هلند دعوت به عمل

 مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه كه روز سه شنبه مورخ 1402/04/06ساعت 
11 صبح در محل اتاق بازرگانى ايران به نشانى تهران، خيابان طالقانى، شماره 175، طبقه 

يك ساختمان جديد برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه: 

1- استماع و بررسي گزارش هيئت مديره در سال 1401 و تصويب آن 
2- استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونى و تصويب تراز مالى سال 1401

3- بررسي و تصويب بودجه ساالنه
4- انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل

5- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
6- نعيين وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء

7- بررسي و اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه در صالحيت مجمع عمومي عادي 
هيئت مديره اتاق مشترك بازرگانى ايران و هلنداست.

آگهى مزايده فروش ضايعات
شركت صنايع بســته بندى ايران در نظر دارد اقالم ضايعاتى 
شامل ضايعات ذوبى پرســـى (مربوط به توليد قوطى هاى فلزى 
كنســـروى) ،ورق ضايعاتى ،تسمه ،بشـــكه ضايعاتى ،آهن آالت 
قراضه ،كاغـــذ ضايعاتى ،باكس پالت فلزى مســـتعمل و.... را از 
طريق مزايده به فروش برســـاند. لذا كليه متقاضيان مى توانند از 
شـــنبه مورخ 1402/03/06  در ســـاعات 8 الى 15 جهت بازديد 
و دريافت اســـناد مراجعه و حداكثر تا پايان وقت ادارى دوشنبه 
مورخ 1402/03/08 پيشنهادات قيمت و اسناد تكميل شده را به 
آدرس: تهران- كيلومتر 8 بزرگراه فتح (جاده قديم كرج)- صنايع 
بســـته بندى ايران- واحد فروش تحويل نمايند. شماره تماس : 

02166184315 و 02166184370
 مهدى روحانى - مدير عامل

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام 
شركت مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودرو ايران(سهامى خاص) 

ثبت شده به شماره 49917 و شناسه ملى 10100950876
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانونى آنها دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادى ســـاليانه كه ساعت 10 صبح روز  سه شنبه مورخ 1402/03/16 در آدرس شركت 
سايپا واقع در كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج، سالن اطلس به منظور بررسى و تصميم گيرى در 

خصوص موارد مندرج در دستور جلسه برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع:

1) استماع گزارش عملكرد هيأت مديره براى سال مالي منتهى به 1401/12/29. 
2) استماع گزاش حسابرس و بازرس قانونى براى سال مالي  منتهى به 1401/12/29.

3)  بررسى و تصويب صورت هاى مالى براى سال مالي منتهى به 1401/12/29. 
4)  انتخاب حسابرس و بازرس قانونى براى سال مالي 1402. 

5) انتخاب اعضاي هيات مديره شركت.
6)  انتخاب روزنامه كثيراالتنتشار جهت درج آگهى شركت. 

7) تعيين حق حضور در جلسات اعضاى غير موظف هيأت مديره
8)  ساير مواردى كه در صالحديد مجمع عمومى عادى مى باشد.

هيأت مديره 
شركت مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودرو ايران(سهامى خاص)

آگهي شناسايي پيمانكار
شركتي درنظردارد جهت بازسازي ساختمان هاي 
اداري خـــود در محـــدوده اتوبان فتـــح تهران از 
پيمانـــكاران واجد شـــرايط دعـــوت بعمل  آورد 
فلذا از كليه اشـــخاص حقيقـــي و حقوقي داراي 
توانمندي اجرايي و ســـابقه كاري مناسب دعوت 
مي گردد اعـــالم آمادگي و ســـوابق كاري خود را 
 حداكثر تا تاريـــخ 1402/03/10 به آدرس ايميل

 ifarshidb@gmail.com ارسال نمايند.

آگهى مزايده(نوبت اول) 
شهردارى ســـاوه در نظر دارد اجاره 200 مترمربع زمين در ضلع 
جنوبى درب ورودى آرامستان بهشت رضوان جهت سنگ تراشى 
را از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد.لذا داوطلبان واجد شرايط 
مـــى توانند از تاريخ 1402/03/10 تـــا 1402/3/22 ضمن اخذ 
شرايط مزايده از سامانه ستاد پيشنهاد خود را تا تاريخ 1402/4/3 
در سامانه بارگذارى و سپرده شركت در مزايده را در پاكت ممهور 
شده سربســـته تحويل دبيرخانه شهردارى نموده و رسيد دريافت 

نمايند.
1ـ قيمت برآورد اوليه مبلغ 30/000/000(ســـى ميليون) ريال 

ماهيانه مى باشد.
2ـ مبلغ سپرده شركت در مزايده 18/000/000(هجده ميليون) 
ريال است كه بايد به حساب شماره 0111711289001 نزد بانك 
ملى شعبه مركزى ساوه واريز يا ضمانتنامه بانكى در وجه شهردارى 

ساوه باشد.
(اصل فيش يا ضمانتنامه پيوست پيشنهاد الزامى است.) 

3ـ تاريخ بازگشايى و قرائت پيشنهادهاى رسيده مورخ 1402/4/4 
و راس ســـاعت 11 صبح در محل دبيرخانه كميسيون معامالت 

شهردارى خواهد بود. 
4ـ برندگان اول و دوم و سوم مزايده به ترتيب هرگاه حاضر به انعقاد 

قراداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5ـ شهردارى ساوه در رد يك يا كليه پيشنهادهاى رسيده مختار است.

6ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مزايده كه در سامانه 
 ســـتاد بارگذارى شده مندرج اســـت و در صورت نياز متقاضيان
 مى توانند با شماره تلفن 42222820ـ086 تماس حاصل نمايند. 
يوسفيان - شهردار ساوه

به منظور شركت در انتخابات 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 

هيات اجرايى برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى تهران 
آگهى فراخوان انتخابات اتحاديه صنف آرايشگران زنانه شهرستان تهران(نوبت اول)

 در اجراى مـــاده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات هيات مديره و بازرســـان
 اتحاديـــه هاى صنفى، بدينوســـيله از كليه اعضاى داراى پروانه كســـب 
اتحاديه صنف آرايشـــگران زنانه شهرســـتان تهران دعوت مى گردد، از 
 ســـاعت 9:30 الى 14 روز يكشـــنبه مورخ 1402/03/21 جهت شركت

 در دور اول انتخابـــات اتحاديه، شـــخصاً به نشـــانى: خيابان ســـعدى 
 شـــمالى خيابان بـــرادران قائـــدى (هدايت) كوچه مـــرادزاده پالك 7 
 مراجعـــه و كانديداهـــاى مـــورد نظـــر خـــود را از بيـــن افـــراد 
 ذيـــل در قالب 7 نفـــر اعضاى اصلى هيات مديره و 1 نفـــر بازرس انتخاب 

نماييد.
نكات مهم:

 * بر اســـاس بند 6 ماده 15 آيين نامه انتخابات هيات مديره و بازرســـان 
اتحاديه هاى صنفى، فقط صاحب پروانه كسب مجاز به شركت در انتخابات 
بوده و شـــركاء، دارندگان وكالت محضرى، مباشر و اعضاى خانواده مجاز به 

شركت در انتخابات نمى باشند.
* ارائه اصل كارت ملى و يا پروانه كســـب و يا تصوير آن جهت شـــركت در 

انتخابات ضرورى است.
* انتخابات به صورت الكترونيكى برگزار مى گردد. 

اسامى داوطلبين عضويت در هيات مديره(7 نفر انتخاب شود) 
نام خانوادگىنامرديفنام خانوادگىنامرديف

رمضانىسميه12اصغرىفرشته1
سيف اللهى فرزانه 13افشارىاكرم2
شادىگيتا14اكبرى پيرالقرشهناز3
طيرساالهه15اله فرملك تاج4
على دوستىمعصومه 16جاللى فراهانىفاطمه5
غروىاعظم السادات17حكيمىفاطمه6
فرجىمهرى 18خدرىهنگامه7
كردىفهيمه19خسروجردىنوشين 8
مردانىنرگس20داوديان گردآبادگوهار9

نامىاكرم21ربيعىسوده10
نجات غفارمرجان22رشيدىپانته آ11

اسامى داوطلبين عضويت در بازرسى(1 نفر انتخاب شود)
نام خانوادگىنامرديفنام خانوادگىنامرديف

شهالئىغزاله4بياتشهرزاد1
عابدىشهربانو5جلوس جمشيدىميترا2
قناء پورناهيد6حاتمىاعظم3

محمد جعفرنيا  
رئيس هيات اجرايى برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى  م الف/1448

شركت پااليش نفت تهران
(سهامى عام)

موضوع: درج آگهى تجديد فراخوان 
7700401513/ت ك م ع/1919 
7700401516/ت ك م ع/1920 

(نوبت اول) 
CISCO   NEXUS    SWITCH~ HP SERVER  تامين

آخرين مهلت ارســـال مدارك، طبق بند 4 صفحه 2 اسناد 
مناقصه تا پايـــان وقت ادارى روز چهارشـــنبه مورخه 
1402/03/17 مى باشـــد. براى كسب اطالعات بيشتر 
 و مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه به ســـايت شركت

 (www.torc.ir) بخش فراخوان ها مراجعه 
فرماييد.

روابط عمومى شركت پااليش نفت تهران 

شركت پااليش نفت تهران
(سهامى عام)

موضوع: درج آگهى
 تجديد فراخوان

 0080513/ت ك م ع/ 1936 
(نوبت اول) 

PLASTIC     B LADE   & FAN BLADE خريد دو قلم پره فن
آخرين مهلت ارســـال مدارك، طبق بند 4 صفحه 2 اسناد 
مناقصه تا پايـــان وقت ادارى روز چهارشـــنبه مورخه 
1402/03/17 مى باشـــد. براى كسب اطالعات بيشتر 
و مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه به ســـايت شركت 

(www.torc.ir) بخش فراخوان ها مراجعه 
فرماييد.

روابط عمومى شركت پااليش نفت تهران 

شركت پااليش نفت تهران
(سهامى عام)

موضوع: درج آگهى تجديد 
فراخوان 7700401565/

ت ك م ع/1926 
(نوبت اول) 

خريد شصت و يك قلم لوازم يدكى دستگاه هاى سنجش سالفر
آخرين مهلت ارســـال مدارك، طبق بند 4 صفحه 2 اسناد 
مناقصه تا پايـــان وقت ادارى روز چهارشـــنبه مورخه 
1402/03/17 مى باشـــد. براى كسب اطالعات بيشتر 
و مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه به ســـايت شركت 

(www.torc.ir) بخش فراخوان ها مراجعه 
فرماييد.

روابط عمومى شركت پااليش نفت تهران 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي (نوبت اول) 
فراخوان: 02/04/1

شـــركت ســـرمايه گذاري خانه ســـازي ايران در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دومرحله اى با 
مشخصات ذيل نســـبت به انتخاب پيمانكار ذي صالح جهت موضوع مناقصه، از پروژه هاي عمرانى 
تكليفي و مأموريتي ســـازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي داراي گواهينامه 
صالحيت پيمانكاري اعالمى به شـــرح زير، ظرفيت آزاد كارى (تعدادى و ريالى) و گواهينامه تأييد 
صالحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه از تجربه و توانايي كافي برخوردار 
هســـتند، دعوت مي گردد صرفاً با مراجعه به ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) نسبت به 
خريد اسناد مناقصه به مبلغ 65,000,000  (شصت و پنج ميليون) ريال اقدام و اسناد مربوط را طبق 

برنامه زمان بندي مناقصه از طريق "ستاد" ارائه نمايند.
1- مشخصات مناقصه:

1-1- مناقصه گزار: شركت سرمايه گذارى خانه سازى ايران 
2-1   - موضوع مناقصه: انجـام كارهاى ســــاختمـانى و تأسيســـاتى سفت كارى، نازك كارى و 

محـــوطه سازى پروژه بيمارستان 320 تخت خوابى تأمين اجتماعى شيراز
3-1- حداقل رتبه گواهينامه صالحيت پيمانكاري: رتبه 1  ابنيه و رتبه  1  تأسيسات

(سـتاد):   دولـت  الكترونيـك  تـداركات  سـامانه  در  فراخـوان  شـماره    -1-4
 2002093510000006

5-1- مبلغ برآورد (ريال): 12,981,920,218,537 (براســـاس فهرست بهاى واحد پايه سال 
1402 رشته هاى مرتبط)

6-1- تضميـن شـركت در مناقصـه (فرآينـد ارجـاع كار-): 155,820,000,000 ريال 
(مطابق شـــرايط عمومى و اختصاصى مناقصه، پيوست آگهى منتشره در "ستاد"، از نوع (الف) يا (ب) 

يا (خ) ماده (4) آيين نامه تضمين معامالت دولتى مصوب سال 1394)
2- برنامه زمان بندى مناقصه:

1-2- زمـان توزيع اسـناد:  اسناد شركت در مناقصه از ساعت 10:00 چهارشنبه 1402/03/03 
لغايت ساعت 19:00 شنبه تاريخ 1402/03/13 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 

قابل دريافت است.
2-2- مهلت تسـليم پيشـنهادات (بارگـذارى در سـتاد):   حداكثر تا ساعت 19:00 يك شنبه 

1402/03/28
3-2- مهلت تسـليم فيزيكى پاكت هاى (الف):  حداكثر تا پايان ساعت ادارى (ساعت 16:00)   

يك شنبه 1402/03/28 به آدرس مناقصه گزار. 
4-2- زمان گشايش پاكت هاى (الف)/(ب):  ساعت 10:30 دوشنبه 1402/03/29

5-2- زمـان گشـايش پاكت هاى (ج): در جلســـه گشـــايش پاكت هاى (الف) و (ب) تعيين 
مى گردد.

3- توجه:
1-3- باتوجه به اينكه كليه مراحل مناقصه، از دريافت و تحويل اســـناد مناقصه تا گشايش پاكت ها، 
از طريق سامانه "ستاد" (setadiran.ir) انجام مي شـــود. لذا مقتضى است متقاضيان شركت در 
مناقصه  نســـبت به ثبت نام در "ستاد" و ثبت مهر  الكترونيكى و امضاى الكترونيكى (مطابق با آگهى 

آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمى مؤيد صاحبان مجاز امضاء تعهدآور) اقدام نمايند.
2-3- حداقل تاريخ اعتبار گواهينامه صالحيت پيمانكارى، بايد ســـه ماه از تاريخ آخرين مهلت ارائه 

پيشنهاد قيمت باشد.
3-3- رعايت قانون "حداكثر اســـتفاده از توان توليدى و خدماتى كشور و حمايت از كاالى ايرانى"، از 

طرف مناقصه گران الزامى است.
4-3- حضـــور متقاضيان (مناقصه گران) در مناقصه به صورت گروه هاى مشـــاركت، قابل پذيرش 

نمى باشد.
5-3- مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك و يا همه پيشـــنهادات واصله مختار است و ارائه پيشنهادات 
حقى براى شـــركت كننده در مناقصه و يا تكليفى براى مناقصه گزار جهت انعقاد قرارداد با پيشنهاد 

دهنده را ايجاد نمى نمايد.
6-3- درصورت داشتن هرگونه سؤال، با شماره هاى 88650905-021 الى 29، داخلى 2411، امور 

پيمان، تماس حاصل نماييد.
4- آدرس مناقصه گـزار (جهت ارسـال اصل پاكت الف): تهـــران، خيابان وليعصر (عج)، 
نرســـيده به خيابان اســـفنديار، خيابان شـــهيد بابك بهرامى، پالك 3، واحد حراســـت شركت 

سرمايه گذارى خانه سازى ايران- كدپستى: 1968656811

شركت جهاد سبز در نظر دارد
باغى به مساحت تقريبى 6 هكتار واقع در تهران- ازگل- خيابان 
گلزار- خيابان نوبهار- مقابل تره بار ازگل جهت بهره بردارى در 
امور خدمات رفاهـــى، فرهنگى و تفريحى را از طريق مزايده در 
قالب  اجاره   واگذار نمايد. متقاضيان مى توانند ظرف مدت 10 
روز از تاريخ آگهى جهت دريافت اسناد شركت در مزايده به دفتر 
شركت جهاد ســـبز واقع در تهران ميدان فاطمى- ضلع جنوب 
شرقى ميدان- پالك 5 طبقه ششـــم مراجعه نمايند و يا براى 
كســـب اطالعات با تلفن همراه آقاى سراج   09124476338 

تماس حاصل نمايند. 

ركت جهاد سبز در نظر دارد

مرحله دومآگهـى مزايده 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت پارس گيتى ارتباط
(سهامى خاص) به شماره ثبت 349198 و شناسه ملى 10103919264

بدينوسيله از كليه ســـهامداران محترم و يا نمايندگان قانونى آنان دعوت به عمل مى آيد تا 
در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه كه ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/29 

در محل قانونى شركت برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1ـ تصويب صورت هاى مالى و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1401/12/29
هيات مديره2ـ انتخاب بازرسين اصلى و على البدل

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بازيافت پيكره سيوند
شناسه ملي 10860190684 شماره ثبت 4270

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مذكور يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد 
تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ساعت9 صبح مورخه 1402/3/16 در محل 

قانوني شركت واقع در ميدان آرژانتينـ  خيابان الوندـ  پالك27 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخـــاب اعضاي هيأت مديره جديد 2ـ  انتخاب بـــازرس اصلي و علي البدل 3ـ  انتخاب 
هيأت مديرهروزنامه كثيراالنتشار 4ـ  ساير مواردي كه در اختيار مجمع فوق  مي باشد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت كارگزاري نگاه نوين 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 226216 شناسه ملي 10102673831

بدين وسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود، تا در جلسه مجمع عمومي فوق  العاده اين شركت، 
كه ســـاعت 15 روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 در محل شركت كارگزاري نگاه نوين به نشاني: تهران، 
ميدان ولي عصر، روبروي ســـفارت عراق، نبش كوچه صومعه سرا، ساختمان 637، طبقه 3، واحد304 

تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه:

1ـ افزايش ســـرمايه. 2ـ  تغيير و اصالح مفاد اساسنامه. 3ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي 
هيأت مديره شركت كارگزاري نگاه نوين(سهامي خاص)فوق العاده مي باشد.
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